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Vägsträckan Tibble by - Prästtorp  

 
Landsvägen från Tibble by fram till den tidigare gränsen mellan Näs och Bro socknar vid 

koloniområdet strax före Prästtorp har delvis haft olika sträckningar. På nedanstående karta är 

de äldre vägsträckningarna utritade i anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (orange) 

(streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarade). Med blått streck anges vintervägens 

ungefärliga sträckning. Vintervägen kom in från Görväln mot Tibble gästgiveri (som för 

ändamålet hade en extra krogstuga nere på ängen) och löpte sedan ungefär där järnvägen nu 

går till Aspviks krog och vidare ut i Broviken mot Gran. 

  

 

  

Även om vi inte exakt vet hur den äldsta landsvägen (stigen) letade sig fram från Näs kyrka 

över Tibbles och Syltas ägor så har vi desto bättre spår när vi kommer till Aspvik. Känt är att 

vägen - före 1600-talets vägbanksbygge – löpte från nuvarande Urfjäll via torpet Slängan 

(dagens Aspvikslund) och söder om Aspviksåsen, följde åskanten (som var gräns mellan in- 

och utägor) över ”elak och oländig mark, av en rännil och sandgrop, till väg för resande 

alldeles obekväm” fram till ett känt vattenhål vid Källtorp och Aspviks krog. Här anslöt även 

vintervägen (se kartan) så denna krog låg verkligen centralt. Därefter korsade landsvägen 

nuvarande Enköpingsvägen innan den drog vidare genom skogen öster och norr om 

koloniområdet och sedan mot Bro. Att vägen rundade koloniområdet är naturligt eftersom 

Mälaren tidigare nått långt upp och marken här länge var sank. 
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Äldsta landsvägen? Dagens gång- och ridstigar bakom Aspviks koloniområde bör ha sina anor i en 

medeltida väg som rundade den tidigare viken. Bilden till vänster visar en igenslyad stig, 1,5-2 m 

bred. Foto författaren 2013. Till höger en hålväg längs samma stig. Foto författaren 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-talsvägen 

 
Under 1600-talet drogs den bankförsedda landsvägen från kyrkan vidare in över Tibbles ägor. I 

Tibble by fanns gästgiveri, poststation och senare även tingshuset för Bro härad. Vid gästgiveriet 

kunde vägfarande köpa sig mat och härbärge. Hållskjutsarna kunde byta hästar för den fortsatta 

färden. Förmodligen hade gästgiveriet sin bakgrund i en äldre taverna varför även den äldsta vägen 

sannolikt har passerat här. Efter Tibble by följde landsvägen den naturliga och tydliga gränsen mellan 

Syltas inägor och utmark. Vid nuvarande Urfjäll gjorde vägen några tvära krökar och här fanns en 

mycket brant backe som senare kom att kallas Gripens backe efter soldaten i det närliggande 

soldattorpet. 
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Vägen genom Tibble by. Till höger ses en 

milstolpe. Vägen var landsväg fram till 1940. 

Foto författaren 2013. 

  

 Enköpingsvägen österifrån vid Högnäs. Till 

vänster syns en snutt av gamla vägen. Foto 

författaren 2013. 

       

 

  

 

 

Utsnitt ur storskifteskartan över Sylta från 

1763 med Lillsjön ovan till höger. 

Landsvägen följer gränsen mellan Syltas 

inägor och utmark. Vid krokarna vid 

nuvarande Urfjäll ses Gripens backe alldeles 

till höger om soldattorpet. Strax före gränsen 

till Aspviks ägor ses vägen göra en svag 

krökning vilken ännu delvis kan ses vid 

avfartsvägen till Aspvikslund. Därefter gick 

vägen över Aspviksåsen (samma sträcka som 

nuvarande Enköpingsvägen) och ner mot 

kvarnområdet.    

  

 Enligt en profilritning från 1846 var Gripens 

backe 91 alnar lång (ca 55 m) och nästan 15 fot 

hög (ca 4,5 m). Idag återstår av denna 

vägsträcka en ca 100 m lång, alléklädd och inte 

särskilt brant backe, omdöpt till Dunderhus 

allé. Om vi tänker bort nuvarande 

Enköpingsvägens 2 m höga vägbank och 

beaktar att den intilliggande ”åkermarken” 

höjdes kraftigt i samband med senaste 

järnvägsbygget kan vi anta att 1600-talets 

vägbank låg 2-3 m lägre än Enköpingsvägen. Vi 

kan då ana hur brant och besvärlig Gripens 

backe en gång var. Efter vägens omläggning 

1850 degraderades Gripens backe till utfartsväg 

för Urfjäll. Vägen är fornminne med 

beteckningen RAÄ Kungsängen 112:2. Foto 

författaren 2011. 
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Efter krokarna vid Gripens backe återgick landsvägen till den mer låglänta terrängen i riktning mot 

torpet Slängan (Aspvikslund). Den äldsta vägen gick som nämnts söder om Aspviksåsen. Den ersattes 

troligen före 1675 med en ny väg tvärs över åsen, Aspviksbacken, precis där Enköpingsvägen går 

idag. Under ytterligare ett antal år passerade landsvägen förbi Slängan-torpet innan en vägrätning 

gjordes norr om torpet (jfr kartan), troligen i början av 1700-talet. Den nya vägen över Aspviksåsen 

var uppenbarligen mycket brant för enligt en vägbeskrivning (från 1792) reste man från österifrån 

”uppför en lång och tvär kallad Aspviks Backe, nedan och förbi Aspviks vattenkvarnar" men 

uppenbart att föredra framför den gamla obekväma vägen. 

Sedan kvarnområdet passerats följde 1600-talsvägen i huvudsak nuvarande cykelbanan rakt ned mot 

den lägsta punkten i området men gjorde sedan flera krökar förbi odlingar och bergpartier. Vägen 

löpte förbi nuvarande Hasselbacken nära ängskanten men vek strax upp till ”cykelbanan” igen. Av 

denna vägkrok via ängskanten finns inget kvar då den är bortodlad sedan länge. Däremot är ett stycke 

av vägens fortsättning ännu bevarad där den från cykelbanan åter sökte sig mot ängskanten förbi ett 

ängsvaktartorp fram till nuvarande Enköpingsvägen och vidare mot Prästtorp. 
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Denna profilritning från 1846 visar (överst) 

1600-talets Aspviksbacke och (nederst) 

den  nya backen från 1850. Med önskvärd 

tydlighet framgår hur brant och besvärlig 

Aspviks backe måste ha varit oavsett från 

vilket håll man kom. Längst till vänster är 

vägens nivå vid kvarnen, en vägnivå som bör 

ha varit åtminstone någon meter lägre än 

idag. 

  

Toppen på dagens Aspviksbacke (1940-

talsvägen) januari 2016, sedd från öster. 1600-

talsvägen hade ungefär samma sträcka som 

dagens väg men var inte nedsprängd i berget. 

Vi får alltså "reducera" höjden på 

Enköpingsvägens vägbank och tänka oss berget 

oförstört för att förstå hur brant backen en 

gång var. Väsentligt bättre blev det när 1850-

talets väg till höger kom till stånd.    

 

  

 

På denna Aspvikskarta från 1690 ses den 

nyanlagda 1600-talsvägen komma från 

Slängan-torpet längst ner till höger, gå över 

Aspviksåsen, förbi kvarnområdet och på flera 

sträckor stryka nära ängsmarken innan den 

längst upp passerar sockengränsen vid 

nuvarande koloniområde. Även den äldsta 

vägen (stigen) söder om åsen är inritad. 

  

Här till vänster om cykelbanan ”börjar” en 

någorlunda bevarad 350 m sträcka av 1600-

talsvägen. Vägen är drygt 6 m bred och 

vägbanken några dm hög. Vägen var i bruk till 

omkring 1928. Vägen är fornminne med 

beteckningen RAÄ Kungsängen 179:1.Foto 

författaren 2010. 
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Utvecklingen under 1800-talet och framåt 
  

Vid den vägöversyn som gjordes under 1840-talet påtalades "de besvärliga 

Aspviksbackarna". Ett statsbidrag om 2.322 Riksdaler och 24 skilling Banco avdelades för 

omläggning av ny väg för att kringgå Aspviksbackarna samt för sänka Gripens backe genom 

att göra den längre så att lutningen blev mindre. Fyra femtedelar av bidraget avsåg 

Aspviksbackarna, vilket visar var den största arbetsinsatsen behövdes. Enligt kontraktet från 

12 dec 1846 skulle arbetet slutföras före 1847 års utgång. För Aspviksbackarnas del 

påbörjades arbetet 1847 och bergsprängning genomfördes året därpå. Färdigtidpunkten fick 

förlängas inte mindre än tre gånger pga oförutsedda sprängningsarbeten men även för att det 

stundtals saknades arbetskraft. Vad gäller Gripens backe ändrades 1848 den ursprungliga 

planen att sänka backen och istället bestämde man sig för det dyrare men bättre alternativet 

att omlägga vägen så att en ny väg drogs rakt fram förbi sergeantbostället Vickberga. 

Arbetet med detta påbörjades 1849. I augusti 1850 kunde den nya vägen förbi Aspviks och 

Gripens backar avsynas. 

  

Vägbanan förbi kvarnen låg förmodligen någon meter lägre än idag. Tvärs över vägen fanns 

länge en vattenränna som förde vatten från Lillsjön till kvarnhjulet på andra sidan vägen, 

vilken väckte resenärernas garanterade uppmärksamhet. Carl Jonas Love Almqvist beskriver 

i boken Herrarne på Ekolsund (1847) passagen vid kvarnen på följande sätt: "Man kom efter 

en liten obetydligt fart (från Tibble) till Aspviks mjölqvarn, och saknade icke känslor för det 

storartade, att här finna sjelfva den gigantiska vatturännan, som drifver stora hjulet, gå rakt 

över landsvägen, så att man åker icke mindre än under rännan. Man fär ett begär att huka 

ned hufvudet, hvilket likväl alls icke behöfves. Men sedan man väl kommit igenom, ser man 

alltid på hvarann ifall man åker två i bredd; och det slår sällan felt, att ett litet småleende 

beledsagar blicken, likasom med antydan, att någonting farligt nyss blifvit öfverståndet. - - 

-  Det är verkligen någonting eget i denna passage. I Sverige är det ovanligt; men jag gissar, 

att utrikes finner man ej sällan dylikt". 

  

Vägen följde därefter skogskanten någorlunda rakt och förbi dragontorpet och anslöt sedan 

till 1600-talsvägen längs med Aspviksängen. 

  

 
Planritningen från 1846 visar nederst 1600-talsvägen som gick ungefär där dagens 

Enköpingsvägen går över Aspviksåsen. Vägen var mycket brant och gick delvis över 

berghällar. Överst ses den nya vägen över Syltas hagmark innan den med svag lutning gick 

över åkermarken mot Aspviks kvarn för att i kvarnområdet gå brant ner i "dalen" längs 

Aspviksån. 
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1850- resp 1930-talets Aspviksbacke sedd västerifrån. Av 1850-talsvägen finns idag en 400 m 

lång sträcka som är 6-7 m bred med en flera dm hög vägbank, vilken trafikeras lokalt under 

namnet Kvarnåbacken. Vägen är fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 115:2. 1600-

talsvägen följde ungefär 1930-talsvägen över åsen. Foto författaren 2013. 

    

  

1926-28 gjordes en omläggning, rätning och breddning till 6 m av sträckan Aspviks kvarn-

Ekboda. Då ersattes den ännu bevarade 1600-tals vägsnutten i skogen bortom Hasselbacken. I 

slutet av 1930-talet drogs Enköpingsvägen i en ny vägsträckning från Kungsängen och söder 

om Tibble by fram till Aspviks kvarn. I samband med detta sprängdes en ny väg genom 

Aspviksberget och vägbanken höjdes kraftigt förbi kvarnområdet. Den nya sträckan togs i 

trafik 1940. 1948 stensattes sträckan Kungsängen-Aspviks kvarn. 

  

Ulf Björkdahls släkt- och hembygdsforskning. Upprättad 2013-10-29, reviderad 2016-03-16. 
Källor: se översikt. 

En liten inblick i vad arbetet med Aspviksbackarna innebar kan utläsas av lantmätaren Carl Falks beskrivning 

från 1846: 

Aspviksbackarna har på deras nuvarande gamla sträckning stupningar till 1 fot (ca 30 cm) på endast 10-12 fot 

(3-3,5 m) i längden med berg i dagen på högsta höjden och även längre ner. För vägens omläggning åt södra 

sidan möter nästan oövervinnliga hinder medan den norra framstår mer lämplig även om den är 70-80 alnar (ca 

45 m) längre men med fördelen av nära 23 fots (ca 7 m) längd till 1 fots lutning. Inverkan på marken innebar att 

Syltas hagmark måste genomgås med nya vägomläggningen nedanför höga bergbacken liksom ett litet hörn 

avskäras åkervreten vid Torinstorpet liksom vägens fortsättning genom Aspviks kvarnvret. Landsvägsbredden 

skulle bli 12 alnar (3,6 m) mellan inre dikeskanter. Beräknad arbetsåtgång: För nedre backhöjdens 

genomskärning från gamla landsvägen ovanför kvarnen upptages diken från vilka jord måste bortföras, 

tillsammans 1.085 dagsverken. Vägens övriga brytning, fyllning och planering från genomskärningen över 

åkern samt den stenbundna gärdesbacken och vidare genom Sylta hage till landsvägens gamla sträckning vid 

Torinstorpet, 570 alnar (ca 340 m) i längd beräknas till 760 dagsverken. Vidare ingick 380 famnar (ca 675 m) 

sidodiken i obruten mark samt anläggandet av två brotrummor i sten. Hela vägsträckan om 760 alnar (456 m) 

skulle slutligen grusas för 1.140 dagsverken. Som arbetsredskap för vägarbetena behövdes spadar, järnspett och 

skottkärror samt plankor till körbanor. 
Vid avsyningen av vägarbetena 1850 kunde beträffande Aspviksbacken noteras några positiva avvikelser, 

nämligen att vägen fått 13 alnars (7,8m) bredd samt att backens lutning uppgick till endast 1 fot på 29 alnars 

(17,4 m) längd, detta eftersom den högsta backsluttningen sänkts 7 fot (ca 2 m) lägre än planerat. Dessutom 

hade ledstänger satts upp på 64 alnars (ca 38 m) längd på ett ställe. Vidare hade man inköpt det gamla 

kvarnhuset, flyttat en källare samt förlängt den gamla stentrumman under vägen. 

 


