
Aspviks kvarn  – vattenhjulets plats 
 

 
 
Aspviks kvarn var länge en uppmärksammad sevärdhet för dem som färdades på 
landsvägen Stockholm - Enköping. (Gamla E18). 
Kvarhjulet har varit bortåt 15 m i diameter. Kvarnsjön, nu Lillsjön, ligger på ca 21 m 
höjd. Diket på bilden är en anlagd kanal vid sidan av Kvarnån, ”en blindtarm” som 
förenar sig med ån något 50-tal meter längre bort.  
     Den här typen av kvarn arbetar med principen ”vattnets tyngd”, inte vattnets 
hastighet. Här stod hjulet alldeles intill vägkanten nedanför Aspviksbacken. En 
dikeskörning blir en riktig vurpa. Hur en sådan avlöpte finns beskrivet i 
hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro.  
     Det är inte vanligt med så stor fallhöjd i Uppland. Kvarnen var också kunglig på 
kung Birgers tid (Håtunaleken). Hans bröder skänkte den senare till nunnorna i 
Skokloster. Här följer Jonas Love Almqvist berättelse  Herrarna på Ekolsund 
”Man kom efter stund till Aspviks mjölkvarn, och man saknade inte känslor för 
storartade, att här finna själva den gigantiska vatturännan, som driver stora hjulet gå 
rakt över landsvägen, så att man åker icke mindre än under rännan. Man får ett begär att 
huka ned huvudet, vilket likväl alls inte behövs. 
     Men sedan man väl kommit igenom, ser man alltid på varann, ifall man åker två i 
bredd; och det slår sällan fel, att ett litet småleende beledsagar blicken, liksom med en 
antydan, att någonting farligt nyss blivit överståndet.” 
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Nedgrävt rör- kulvert 
 
Här ligger ett övertäckt rör som leder vattnet med fart ner till en turbin som börjar 
snurra. Ägaren (Gösta af Ugglas) hade kring 1912 kommit över ett långt järnrör med en 
60-65 cm diameter. 
Vattnet strömmade med fart ner mot en turbin som drev kvarnstenarna. 
………………….. 
Det här röret har en intressant koppling till Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm 1897. 
     Den här gången handlar det om en teknisk innovation av aldrig dittills skådat slag, 
vars tillämpning visades upp på utställning. En ingenjör Valler hade kommit på ett sätt 
att bärga en större passagerarbåt som hamnat på 60 m djup i Östersjön. Den tidens 
dykarutrustning klarade högst 30 m.  
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      Även dagens dykarutrustning måste man handskas försiktigt med. Det påmindes jag 
om för kort tid sedan när man hade hittat ett 1500-tals skepp som var större än Vasa. 
Dykarna som varit nere måste ta lång tid på sig vid upp- och nedstigningen för att 
undvika dykarsjukan. Det blir liksom bubblor i blodet. Det är den stora tryckskillnaden 
som är problemet. 
      Vallers innovation eliminerade problemet med dykarsjukan. Man kunde arbeta 
under normalt lufttryck. Hur kunde det vara möjligt?  Han utvecklade samma princip 
som man hade använt när man plockade upp kanoner från skeppet Vasa. Då använda 
man en dykarklocka. Så här gjorde Valler. 

              
      

Vallerska tuben 
Röret är 60 m långt. 
Längst ner är röret utvidgat så att 2 personer får rum arbeta där. Man ser griptänger och 
strålkastare. Det räckte för att fästa järnkedjor/vajrar - i och kanske runt – båten. De var 
fästade i delvis vattenfyllda pontoner. När allt var klart för lyftning var det bara att 
pumpa ur vattnet från pontonerna och bogsera ekipaget. När man kom till grundare 
vatten gjorde man om proceduren. Vid bärgningen av Vasa hade man också pontoner. 
 
Det här var första gången som man lyckats bärga ett så stort fartyg från så stort djup. 
Bärgningen var en stor sensation.  Fartyget bogserades in till utställningsområdet på 
Djurgården och Oscar II gick ombord. Nu hade man en metod att bärga fartyg från stora 
djup skrev man i tidningarna. 
Men inget mer fartyg togs upp på det har viset. Dykardräkterna förbättrades. 
Att jag kan berätta att en sådan här historia hänger samman med UKF:s metod att 
forska. Vi publicerar sådant vi forskar om på hemsidan och folk ger oss tips på nya 
infallsvinklar inom forskningen.  
 
Jag passar på att göra reklam för hemsidan. Dem fylls ständig på med nyheter sedan 
starten 1996. ukforsk.se 

  13


