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Förord

Marie Odenbring Widmark Ann-Katrin Larsson
Kulturmiljö   Kulturmiljöenheten  
Västarvet    Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Samhället förändras. Den industriella utvecklingen som påbörjades under 1800-talet har 
fortsatt i allt snabbare takt. Den levande landsbygden med närhet mellan produktion och 
förädling har ändrat karaktär. Verksamheter har lagts ner, flyttats eller centraliserats till allt 
större anläggningar. Under mer än en tioårsperiod har därför kulturmiljövården i Västra 
Götaland uppmärksammat denna förändring och arbetat tematiskt med att inventera och 
beskriva länets agrara historia. Arbetet har presenterats i olika publikationer och nu har turen 
kommit till »förädlingen« – Malet, sågat och stampat i Västra Götaland.

Idag förvaltas ett stort antal kvarnar, sågar och stampar som arbetslivsmuseer av  föreningar 
och privatpersoner. Här finns de flesta typer av kvarnar och sågar representerade, allt från 
skvaltkvarnar och väderkvarnar till elkvarnar, vattendrivna och eldrivna sågverk. Exakt hur 
många som finns vet vi inte, men de utgör en synnerligen viktig och spännande länk i för-
medlandet av länets historia.

I denna rapport presenteras ett urval av alla dessa anläggningar, de så kallade agrara små-
industrierna, och deras kulturhistoriska värden. Större bolagsdrivna industrier berörs därför 
inte här. De småskaliga anläggningarna har drivits med vatten, vind eller elektricitet som 
kraftkälla vilket påverkat placeringen i landskapet. De kunde vara uppförda intill ett vatten-
drag, på en höjd eller mitt ute på slätten. Rapporten ger en god inblick i vilka anläggningar 
som ännu finns bevarade och beskriver ett kulturarv med lång hävd, inte sällan med medeltida 
ursprung, och som är väl värt att skydda och vårda.

Materialet har sammanställts av Västarvet, genom i första hand Ulla Karlström och Hans 
Hellman med hjälp av flera kollegor. Självklart har också fastighetsägare och verksamhets-
utövare bidragit med sin kunskap. Ett stort tack till alla som medverkat. 





Kvarn vid Buttarp, Sexdrega socken i Västergötland. Teckning av Ferdinand Boberg 1922. Nordiska Museet.



Inledning
tential för exempelvis landsbygdsutveckling. Undersök-
ningen är avgränsad till tiden för industrialismens inträde 
och jordbrukets omvandling med den agrara revolutio-
nen, fram till 1950-talet. Huvuddelen av de inventerade 
miljöerna har bebyggelse uppförd under perioden 1875 till 
1939, i några enstaka fall finns äldre byggnader bevarade. 

I ett nästa steg har de högst värderade objekten i inven-
teringsrapporten registrerats i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister. Det arbetet genomfördes av Västar-
vet/Forsviks bruk under 2008–2009 med projektstöd från 
Musek och Västra Götalandsregionen. Projektet resul-
terade i att omkring 150 anläggningar med en eller flera 
byggnader registrerades och finns sökbara på www.raa.se 

Föreliggande rapport har tagits fram av Västarvet med 
bidrag från Länsstyrelsen och bygger på det ovan nämnda 
arbetet med inventeringar och urval. 

Urval och värdering i rapporten
Begreppet »småindustri« är inte standardiserat och där-
med svårt att använda inom kulturhistoriska invente-
ringar. Statistiska Centralbyrån anger 19, 49 eller i vissa 
fall 250 anställda som betecknande för småindustri. Väst-
arvets inventering kom att utgå från kända objekt, ex-
empelvis mindre sågverk och kvarnar och de objekt som 
studerats har en ungefärlig storlek av maximalt fem till 
sex åretruntanställda som ett riktvärde. Några undantag 
med fler anställda förekommer dock.

I rapporten presenteras ett urval av kvarnar, sågar och 
stampar i Västra Götaland. De berättar på olika sätt om 
den agrara småindustrins förutsättningar utifrån historia, 
läge i landskapet och typ av produktion och tillmäts alla 
ett mer eller mindre betydande kulturhistoriskt värde. 
Exemplen i rapporten kan också utgöra referensmaterial 
för bedömningen av andra liknande anläggningar i länet.

Innehållet i katalogen bygger på ovan nämnda inven-
tering som presenterades i rapporten Agrar småindustri 
i Västra Götaland – Översikt och prioritering av landsbyg-
dens små industrier från 2006. Ur denna har 88 kvarnar, 
sågar och stampar valts ut. Varje objekt har värderats 
för sitt kulturhistoriska värde utifrån den information 
och dokumentation som funnits tillgänglig. Objekten 
eller anläggningarna presenteras i rapportens katalogdel 
kommunvis och i bokstavsordning.

Dokumentationen från 2006 ligger till grund för 
texterna. För varje objekt noteras om det ingår i om-
råde av Riksintresse för kulturmiljövården, eller i en 
av kommunerna utpekad kulturmiljö. Många av ob-
jekten har dokumenterats i samband med kulturhis-
toriska  byggnadsinventeringar eller inventeringar av 

Agrar småindustri  
– bakgrund och syfte
I samverkan mellan Länsstyrelsen och de regionala 
museiorganisationerna i Västra Götaland bedrivs tema-
tiska satsningar kring länets kulturmiljöer. En av dessa 
behandlar Agrarhistoria i Västra Götaland och som ett 
undertema har Lantbrukets och Vattenbrukets bebyggelse 
studerats. Denna kategori som här benämns »agrar små-
industri« kan vara direkt knuten till vidareförädling av 
jord- och skogsbrukets produkter, som kvarnar, sågar, 
tegelbruk, mejerier och slakterier. Vidare till service och 
produktion för jordbrukets behov, såsom stampar, smed-
jor och i förlängningen mekaniska verkstäder. 

Miljöer kopplade till denna agrara småindustri är 
intressanta ur flera synvinklar, från ett kultur-, agrar-, 
teknik- och samhällshistoriskt perspektiv. De omfattar 
byggnader som ofta är uppförda med en mycket specifik 
funktion men som kommit att ändras under årens lopp 
och som idag kan vara relativt anonyma eftersom de i de 
flesta fall förlorat sin användning och betydelse. 

Fokus i denna rapport ligger på kvarnar, sågar och 
stampar. Syftet har varit att kartlägga och dokumentera 
denna typ av verksamhet utifrån ett historiskt, tekniskt 
och geografiskt sammanhang och redovisa kulturhisto-
riskt intressanta miljöer och objekt. 

Avsikten är att materialet ska kunna fungera som 
underlag för handläggning inom kulturmiljövården, in-
formation och kunskapsförmedling av de stora kultur-
historiska värden som är förknippade med den agrara 
bebyggelsen. Materialet ska också ge en översiktlig belys-
ning av kunskapsläget när det gäller denna typ av agrar 
förädlingsindustri och dess byggnader.

Omfattande  
inventeringar ligger till grund
Rapporten har föregåtts av ett omfattande arbete med att 
definiera, identifiera, beskriva och reflektera över denna 
bebyggelsegrupp. Under åren 2003–06 genomfördes ge-
nom Stiftelsen Forsviks Industriminnen och efter 2004, 
Västarvet/Forsviks bruk en inventering av agrara indu-
strimiljöer, baserad på äldre inventeringar kompletterat 
med fältarbete. Rapporten Agrar småindustri i Västra 
Götaland – Översikt och prioritering av landsbygdens små 
industrier var klar hösten 2006 och kom att innehålla 
omkring 600 objekt i Västra Götalands län.

Arbetet genomfördes bland annat med medel från 
Landsbygdsprogrammet. Förutom att identifiera välbe-
varade eller kulturhistoriskt intressanta miljöer var en 
avsikt också att identifiera anläggningar som hade en po-





 industrimiljöer. Ett mindre antal av objekten är också 
skyddade som byggnadsminnen, vilket i förekommande 
fall framgår i katalogen. De kan också finnas beskrivna 
i särskilda utredningar eller i Bebyggelseregistret. För-
eningar och förvaltare av de utvalda objekten har också 
kontaktats och givits möjlighet att kommentera och 
komplettera texten. 

För att kunna jämföra med länsstyrelsens rapport : 
Kraften i Vattnet. Tematisk inventering av kulturhistoriskt 
värdefulla vattenkraftverk i Västra Götalands län 2014–2016. 
Rapport nr 2016 :67, där några av objekten i denna rapport 
finns med, har samma värdeklasser använts här. 

De dokumenterade kulturmiljöerna värderas utifrån 
fyra värdeklasser :

1.  Mycket högt kulturhistoriskt värde
2.  Högt kulturhistoriskt värde
3.  Kulturhistoriskt värdefull
4.  Visst kulturhistoriskt värde

Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön sär-
skilt välbevarad och sammanhållen. Anläggningen, bygg-
naden såväl interiört som exteriört, lämningen, vattenvä-
gar och den omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en 
tydlig och bred historisk förståelse för vattnet eller vinden 
som kraftkälla. Miljön går att koppla till ett historiskt 
sammanhang.  

Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön, byggnaden 
eller lämningen välbevarad och helhetsmiljön är tydligt 
läsbar. Vissa egenskaper är förändrade eller borta, men 
kulturmiljön är intakt och ger en god historisk förståelse 
för platsens bruk och historiska sammanhang. 

Vid kulturhistoriskt värdefull kan vissa beståndsdelar 
saknas i miljön, byggnaden eller lämningen men den kan 
som företeelse ändå vara betydelsefull för den historiska 
förståelsen och bidrar till att tydliggöra ett kulturhisto-
riskt sammanhang. 

Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön, byggna-
den eller lämningen raserad, splittrad eller förändrad så 
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Brokvarn i Härja söder om Tidaholm. Platsen representerar en anläggning som på flera sätt haft nytta av vattenkraften.



att den historiska kontexten kan vara svårtydd. Enstaka 
egenskaper kan bära ett kulturhistoriskt värde men an-
läggningen saknar flera beståndsdelar som har betydelse 
för förståelsen av det kulturhistoriska sammanhanget. 

Disposition
I rapportens inledning ges en bakgrund till publikationen 
samt syfte, metod och avgränsning. Här finns också en 
förklaring till den kulturhistoriska värdering som ligger 
till grund för urvalet av objekt i rapporten. 

Därefter presenteras ett avsnitt om objektens lägen i 
landskapet. Här beskrivs faktorer som förklarar varför 
de olika verksamheterna ligger där de ligger och hur det 
bidrar till förståelsen av kulturlandskapet. Beskrivningen 
följs av en översiktlig historik och teknisk beskrivning, 

uppdelad i tre delar utifrån områdena kvarnar, sågar och 
stampar. Därefter följer spridningskartor som ger en 
intressant bild av de olika verksamheternas placering i 
landskapet med avseende på drivkraft. Slutligen ges en 
översikt av den lagstiftning som på olika sätt har gett 
förutsättningarna för verksamheten, bland annat Vatten-
direktivet. 

Sista delen av rapporten är en katalog där 88 olika mil-
jöer i länet valts ut. Kvarnar, sågar, stampar och några 
kraftverk presenteras här i ord och bild i bokstavsord-
ning efter kommun. Fastighetsbeteckningar hänför sig 
till Lantmäteriet Fastighetskartan, och var aktuella i au-
gusti 2019. Rapporten avslutas med en källförteckning 
för den som vill läsa mer samt en ordlista som förklarar 
de vanligaste begreppen. 

Edstenafors kvarn är ett kraftverk vid Valboån några kilometer nordväst om Färgelanda i Dalsland. Till miljön hör en sten-
valvsbro från 1830-talet. Platsen ingår i ett Riksintresseområde för kulturmiljövården.
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Vattnet och vinden gav läget i landskapet 
av 1600-talet, och avbildade förutom städer, slott och 
herrgårdar även industriella miljöer av olika slag. Till 
exempel finns ett stort antal väderkvarnar avbildade, till 
största delen stolpkvarnar. Hättkvarnen hade ännu inte 
blivit vanlig i Sverige.

De första skriftliga beläggen för kvarnverksamhet vid 
Mölndalsfallen är från 1294. Här har bland annat legat 
bygdekvarnar, manufakturer, oljeslagerier, pappersbruk 
och sockerbruk. Fallen har haft flera industriella perioder 
med en glansperiod 1830–1890. År 180 låg här tjugo-
fem kvarnar och elva fabriker samtidigt. Vattenkraften i 
Mölndalsån har sedan nyttjats ända in i vår tid.

De geometriska kartorna från 1600-talet visar genom 
symboler ett femtontal olika byggnadstyper, som till ex-
empel kyrkor, prästgårdar, kamerala hemman och kvar-
nar. Under 1800-talets mitt började en mer systematisk 
kartering. De häradsekonomiska kartorna upprättades 
omkring 1880 för Skaraborgs län och på 1890-talet för 
Älvsborgs län. Kartorna över Göteborgs och Bohuslän 
baserar sig på flygfotografering på 1930-talet. Dessa ti-
diga ekonomiska kartor är mycket detaljerade och visar 
bland mycket annat var exempelvis en såg eller kvarn låg.

Vattendrag med flera nivåskillnader gav upphov till 
många vattenfall vars kraft utnyttjades för kvarnar el-
ler sågverksamhet. Själva kvarn- och sågbyggnaderna 

Vid studier av kvarnar, sågar och stampar är den ur-
sprungliga kraftkällan särskilt intressant då den har 
påverkat läget i landskapet för de olika anläggningarna. 
Kvarnarnas och sågarnas placering var beroende av plat-
sens förutsättningar, framför allt när det gällde tillgången 
på kraft. Men också närheten och tillgången till råvara 
och transportvägar till och från platsen var, och är fort-
farande, av betydelse. 

De tidiga kvarnarna låg således i jordbruksbygd och var 
till övervägande delen beroende av vattenkraft eller vind-
kraft. Skvaltkvarnarna kunde ligga tätt utefter ett vatten-
drag, inte sällan i skogsbygd. Det har till exempel inom 
en sträcka av cirka 200 meter nedströms Melltorp i ån 
Surtan i Mark funnits inte mindre än fem skvaltkvarnar. 
Skvaltkvarnar behövde normalt inga stora vattenmängder 
för att fungera. Vid större vattenflöden blev kvarnar med 
vattenhjul vanligast. En sådan sträcka är de fem kilomet-
rarna i ån Tidan mellan Ullervad och Mariestad, där i 
mitten av 1800-talet nio kvarnar med inte mindre än 29 
par kvarnstenar malde mjöl. Därutöver har vattenkraften 
på samma sträcka men under olika tider drivit ett tiotal 
sågar, stampar, smedjor och några pappersbruk. 

Erik Dahlberg avbildade i verket Suecia Antiqua det 
svenska landskapet. Verket tillkom för att framhäva Sve-
rige som en framgångsrik och modern stormakt i slutet 

Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna avbildar här en förindustriell miljö vid Mölndalsfallen vid tiden för 
kung Karl XI :s regeringstid – slutet av 1600-talet. 
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följde de byggnadstraditioner som fanns i trakten, och 
utformningen av husen var av underordnad betydelse i 
förhållande till placeringen och kraftkällan. 

Helt naturligt blev väderkvarnar av olika typer vanliga 
i öppna slättlandskap och där tillgång till vattenkraft 
saknades. Ett exempel på en sådan trakt är Mellbydalen 
i Alingsås kommun. De mäktigaste av alla vinddrivna 
kvarnar är hättkvarnarna eller holländarna, som när de 
placerades högt för vindens skull, fortfarande är vida syn-
liga i det omgivande landskapet. 

Kvarnverksamheten var inte enbart beroende av till-
gången till kraft utan även transportmöjligheterna. 
Platser där fallen i vattendragen korsades av vad eller 
landsvägar blev, särskilt när vattenkraften utnyttjades 
för en kvarn, viktiga knutpunkter i bygderna. Namnet 
Brokvarn förekommer till exempel på många platser i 
Västra Götaland. 

De tidiga sågarnas placering byggde på ungefär sam-
ma förutsättningar men här var givetvis skogen råvaran. 
Många vattendrivna sågar kom därigenom att ligga i mer 
svårframkomlig terräng. 

I takt med att kvarnplatserna utökades med kraftverk 
för att driva elmotorer skapades nya möjligheter att lägga 
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Pehr Kalm, en av Linnés lärjungar, skrev dagbok 
under en resa i Västergötland och Bohuslän 
142. I dagboken berättar han att den nordvästra 
sluttningen av Hunneberg, hade sex skvaltkvar-
nar vid en och samma bäck som »kastade sig 
med häftigt brusande ned för höga berget. Ord-
ningen av dem var sådan : överst och där berget 
började slutta stod en allena, litet där nedanför 
voro tu i bredd, så åter en i berget som en bred 
ränna, vari vattnet löper. När man står vid de 
övre kvarnar och ser utför berget där de andra 
stå, så kan man fasa för bergets höjd och täm-
merliga branthet«.

På Otterön i Tanums kommun ställde Pehr 
Kalm frågan om varför de inte hade någon vä-
derkvarn utan bara en skvaltkvarn som låg vid 
en bäck som oftast var torr. De boende svarade 
»att de gärna önskade sig hava sådana, men där 
skall ingen finnas på orten, som vet huru de 
skola byggas«.

Häradsekonomiska kartan har symboler för vattenkvarn, väderkvarn och såg som kan ses av den mindre infällda bilden. 
Kartan visar trakten vid Falekvarna, ett antal vattenkvarnar söder om Falköping. Till hjälp har röda cirklar här ringat in 
symbolerna för vattenkvarnar.



Lyröns kvarn står på Skårrberget, högt över det omgivande 
öppna jordbrukslandskapet på ön Lyr sydväst om Orust. 
Utefter Bohuskusten finns ännu ett tjugotal högt belägna 
väderkvarnar bevarade. 

Brattefors kvarn står högt placerad på Kinnekulle. Den 
ingår i ett stråk med väderkvarnar i inlandet, som sträcker 
sig från Mellbydalen i söder till Torsö utanför Mariestad i 
norr.

Kvarnar placerades vid de strömmande vattendragen där även vägar kunde anläggas. Bilden visar Baljefors kvarn i Ess-
unga. Här finns idag ett mindre kraftverk i drift.
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produktionen där det passade bäst. Det blev till  exempel 
vanligt att de nya eldrivna sågarna och elkvarnarna anla-
des i slättbygd. Där fanns råvaran, transportmedlen och 
landsvägarna.

Tillgången på vattenkraft bestämde var sågar och kvarnar lokaliserades. Ibland kunde det vara i svårtillgänglig skogs-
terräng. Åremma kvarn i Tranemo.

Tuns elektriska valskvarn byggdes på 
1910-talet sedan Lidköping–Kållands 
Järnväg öppnats 1908. Förutom järn-
vägen har kvarnen också haft tillgång 
till landsvägstransporter.

13



Vatten och vind som drivkraft

klipphäll eller en lös sten, och bearbetades med en mindre 
sten som man höll i händerna. Det är känt att man malt 
mjöl på detta sätt i flera tusen år.

Den roterande handkvarnen består av en understen 
som ligger still och en översten, en löpare, som kan rotera 
runt en axel. Båda var oftast cirkelrunda. Ett handtag, 

Vattenkraft och vindkraft har använts till många olika 
maskinverk direkt eller via transmissioner i form av linor 
eller remmar. Vattenhjulet har gett kraft till bland an-
nat kvarnar, sågverk, spånhyvlar, träullshyvlar, snickerier, 
ben- och vadmalsstampar, linskäktar, linoljeslagerier och 
stärkelsefabriker. Vinden har till exempel drivit kvarnar, 
sågverk och benstampar. Flera av dessa verksamheter har 
funnits i Västra Götaland. 

Såg eller kvarn eller båda?
Ordet kvarn har ibland satts samman med såg – sågkvarn. 
Begreppet sågkvarn användes främst som benämning på 
mindre sågverk som drevs på samma sätt som en mjöl-
kvarn, det vill säga med vattenhjul eller vindhjul. Ibland 
benämns en vatten- eller vinddriven såg sågkvarn, även 
om man där endast bedrivit sågning. Någon gång före-
kom dock båda funktionerna på samma anläggning. ( En 
karta från 191 över Valdemarsudde i Stockholm visar en 
»Väder-Sågqvarn« och en »Olje-qvarn«, utan att någon 
av dessa båda väderkvarnar någonsin malde spannmål. ) 
Oavsett verksamhet drog man nytta av kraften i ström-
mande vattendrag genom vattenhjul eller senare av turbi-
ner. Detsamma gäller vinden – väderkvarn och vädersåg 
och, i några jämförelsevis sällsynta fall, väderstampar. I 
Göta Kanalbolags arkiv finns ritningar på pumpverk för 
vinddrift, men det är oklart om sådana användes.

Kvarnar
Före naturkrafterna – handkvarnar
För att människan ska kunna tillgodogöra sig bland annat 
säd, måste kornen krossas genom att stötas eller malas. 
Mald säd, främst vete och råg, blev mjöl som användes 
exempelvis till brödbak. Redskapet eller anläggningen 
som användes för att åstadkomma mjöl av säd kallas 
kvarn. Två stenar var det första redskapet som användes 
för att krossa och mala. Sädeskornen lades på en sten, en 

Sedan Ferdinand Boberg avslutat sin arkitektgärning på 
1910-talet reste han runt i Sverige för att i teckningar do-
kumentera ett försvinnande kulturarv. Bland de omkring 
3 000 teckningarna finns även bilder av agrara småindu-
strier, som till exempel vädersågen i Ekeskog i Skaraborg 
och Torpsfors vattendrivna kvarn i Dals Ed i Dalsland. 
Västergötlands museum respektive Nordiska Museet.
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I Historia om de nordiska folken inledde Olaus 
Magnus trettonde boken elfte kapitlet med : 
»Ytterligare äro att nämna de kvarnar, som 
nordborna nyttja. De äro af mångahanda slag 
och inrättning. Somliga drifvas af vindarnas 
växlande kraft, andra af vattenfall, andra genom 
af hästar dragna hjul, andra af människokraft, 
nämligen hand- och trampkvarnar, andra af 
hjulverk med tyngder och reglerad gång likt 
jätteur, de där genom växlande tryck uppåt och 
nedåt äro i oafbruten rörelse och verksamhet...«



fastsatt i överstenens ytterkant, gjorde att stenen kunde 
drivas runt. Djur som oxar, åsnor och hästar har i år-
hundraden också använts till att driva kvarnar, men de 
viktigaste kraftkällorna kom med tiden att bli vatten- och 
vindkraft.

Kvarnens väsentligaste delar kom till slut att bestå av 
två platta rundade stenar, försedda med räfflor som höggs 
på malytorna. En annan konstruktion gjorde att avstån-
det eller trycket mellan stenarna kunde justeras, det som 
senare kom att kallas lättverk. 

Grundprincipen för en kvarn, där en övre sten roterar 
mot en undre, fast sten, är den samma oavsett om det 
gäller en handkvarn, skvaltkvarn, hjulkvarn eller väder-
kvarn. I modernare kvarnar ersattes stenarna av två valsar 
monterade i en så kallad valsstol där sädeskornen mals 
eller krossas mellan de båda valsarna.

Vattendrivna kvarnar
Vattenhjulet kom att bli den viktigaste kraftkällan till 
långt in på 1800-talet. Efter handkvarnen är skvaltkvar-
nen troligen den äldsta kvarntypen. Skvaltkvarnen har ett 
vågrätt vattenhjul och en lodrätt axel som, utan utväxling, 
drar den övre kvarnstenen runt till skillnad från hjulkvar-
nen som har ett lodrätt placerat vattenhjul och som via 
kuggutväxling överför kraften till den övre kvarnstenen.

När det i äldre skrifter berättas om vattenkvarnar är 
man inte helt säker på om det gäller skvaltkvarnen eller 
hjulkvarnen, eftersom de tycks ha uppträtt vid ungefär 
samma tid. Gemensamt var emellertid att båda typerna 
tycks ha kommit i bruk på kontinenten under århund-
radena kring år noll i vår tideräkning.

Till Sverige kom vattenkvarnen troligen inte före vi-
kingatiden, och först på 1200-talet talar skriftliga käl-
lor om att vattenkvarnen fanns i landet. Västgötalagen 
från 1280-talet har ett särskilt kapitel om lagstiftningen 
rörande kvarnar. Inte heller här kan man vara säker på 
om det gäller skvaltkvarnar eller hjulkvarnar med utväx-
ling. De båda typerna kan ha uppträtt i Norden nära 
nog samtidigt.

Nyttjandet av de olika kvarntyperna kan delas in i dels 
husbehovskvarnar, där skvaltkvarnen var den vanligaste 
kvarntypen, dels kvarnar för kommersiell drift där hjul-
kvarnen var den vanligaste. Denna uppdelning kan bero 
på att den större hjulkvarnen krävde virke av större di-
mensioner och god kvalitét. Hjulkvarnen hade ofta flera 
stenpar och byggdes vanligtvis av en kvarnbyggmästare 
eller en person med kunskap om kvarnbygge. I regel var 
det kloster, adelsmän, städer eller Kronan som lät upp-
föra hjulkvarnarna. Under 1800-talet lättades bland an-
nat bestämmelserna beträffande husbehovskvarnar, så att 
jordägarna fick rätt att uppföra sådana så länge man inte 
skadade andras marker genom till exempel dämning. I 
Sverige kallas de kommersiella kvarnarna för tullkvarnar. 
Med tull menas betalning »in natura«, och fram till 191 
var det en del av spannmålen eller det malda mjölet. Efter 
detta år övergick man till att betala i kontanter. Kvarn-
ägaren i sin tur betalade skatt eller tull till Kungl. Maj :t 
och Kronan eller staten.

En handkvarn på ett bord med ram vilket gjorde det 
 lättare att samla upp mjölet. Denna kvarn har också ett så 
kallat lättverk vilket gör att överstenen kan justeras i höjd. 

1

Bilden av Daniel Barbaro ( 1500-tal ) illustrerar Vitruvius 
kapitel om vattenhjul och vattenkvarnar i Tio böcker om 
arkitektur. ( B. Dahlgren 1989 )



Skvaltkvarnen
Byggnaden
Skvaltkvarnarna var småskaliga anläggningar. De kunde 
ligga tätt utefter mindre vattendrag. Endast något hund-
ratal meter skiljde dem åt. Kvarnbyggnaden var i regel 
omkring 2,3–3, meter i rektangulär form och var byggd 
helt eller delvis över ett vattendrag. I de kvarnar som 
hade två par stenar var byggnaderna större. Kvarnhusen 
var uppförda i timmer eller skiftesverk med tak av halm, 
spån eller torv. Vägglivet var ofta inte högre än omkring 
2 meter, och cirka 3, meter i åshöjd. Vattendragens fall-
höjder var ganska blygsamma, från några decimeter till 
en dryg meter. 

Kvarnverket
Skvaltkvarnens vattenhjul var vågrätt placerat rakt under 
kvarnstenarna. I en skvaltkvarn betydde det utrymmet 
under byggnaden. Vattenhjulets lodräta axel utgjordes av 
en kraftig trästock av starkt och vresigt trä. Fur var vanligt 
men träslagen varierade, troligen beroende på tillgång 
och traditioner. I den nedre, grövre änden var skovlarna 
infällda. Skovlarnas utförande och infästning skiftade. 
Virket till skovlarna skulle tas från träd som vridit sig 
medsols, men detta varierade mellan olika landsändar. 

Skovlarna fälldes in snett i axelns nedre del för att få ut 
mest effekt när vattnet träffade dessa. Påfrestningen var 
stor och konstruktionen förstärktes därför med järnband 
runt axeln, ovanför och under skovlarna. Det vanligaste 
antalet skovlar var sexton, men antalet kunde skifta från 
fyra upp till tjugofyra. 

Kvarnstenarna var placerade på en lave, en avsats, nå-
got över golvnivån. Laven utgjordes av tätt lagda, hyv-
lade brädor. Runt kvarnstenarna fanns ofta ett kvarnkar. 
Ovanpå kvarnkaret stod den trattformade bingen på en 
ställning.

Skvaltkvarnens funktion
I en skvaltkvarn drevs stenarna direkt från vattenhjulet 
och drivaxeln utan kugghjulsutväxlingssystem. När vat-
tenhjulet roterade drevs överstenen. Denna kunde höjas 
eller sänkas. Anordningen kallas lättverk, och innebar att 

Statistisk från Topografiska och statistiska uppgifter 1845, 1859 och 1860 för de tre tidigare länen som idag utgör Västra  
Götalands län. Till exempel anges det år 1845 att det i Skaraborgs län fanns 406 tullkvarnar.

Björns kvarn i Ale kommun är urtypen för en liten skvalt-
kvarn. Foto Wille Ängermark. 

Kvarnens skovelhjul ligger i bäckfåran rakt under stenarna.
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1859, Göteborgs och 
Bohuslän

1845, Skaraborgs 
län

1860,  
Älvsborgs län

Summa

Tullmjölkvarnar 155 406 586 1147

Husbehovskvarnar 1835 193 1325 3353

Tullsågar 35 128 223 386

Husbehovssågar 25 47 268 340

Stampar 12 18 ingen uppgift 30

Oljeslagerier 4 ( varav 1 i drift ) 2 1 7

Kvarnstensbrott ingen uppgift 1 4 5



överstenens tryck kunde justeras, den lättades eller pres-
sades. Detta gjorde att sädeskornen utsattes för lättare 
eller hårdare malning. Mjölet blev grövre när överstenen 
lättades än om det utsattes för hårdare tryck.

Säden hälls i en tratt, bingen, och matas fram till kvarn-
stenens centrumhål, ögat, genom skakning. Skakningen 
åstadkoms genom en träpinne som skrapade mot över-
stenens ojämna yta. Understenens hål var tätat med en 
träpackning. Packningen hade två uppgifter, dels att ver-
ka som ett lager för järnstången som löpte igenom hålet 
och dels som ett hinder så att säden pressades in mellan 
stenarna och inte föll igenom. Spannmålet mals och förs 
ut mot kanten genom rotationen, centrifugalkraften, och 
via spåren i stenarna. Mjölet samlas upp runt om stenarna 
och förs ut genom en öppning i träkaret och samlas i till 
exempel säckar. En skvaltkvarns effekt beräknas ha varit 
fem till sex hästkrafter och överstenen kunde rotera med 
en hastighet av hundra varv per minut.

Hjulkvarnen
Byggnaden
Hjulkvarnsbyggnaden var ofta ett timrat trähus, men 
både material och byggnadsteknik har skiftat beroende 
på lokala traditioner. Det fanns också kvarnhus helt i sten. 
De vilade dock alla på en stengrund, ofta i en sluttning 
mot vattendraget. Kvarnen uppfördes många gånger av 
ägaren själv eller med hjälp av folk från bygden. Kvarn-
verket däremot byggdes i allmänhet av en kvarnbyggare.
Husen hade vanligen två våningar, som med tiden kunde 
byggas på med ytterligare en eller ibland två, och då oftast 
av stolpverk. Vattenhjulet placerades normalt vid sidan av 
byggnaden, ibland under ett tak. Det förekom också att 
vattnet strömmade under själva kvarnbyggnaden, varvid 
hjulet var placerat inne i bottenvåningen. 

Kvarnhus med flera par stenar byggdes till en början 
inne i städerna där efterfrågan på mjöl var större, men 
från mitten av 1800-talet blev kvarnar med högre kapa-
citet vanligare också på landsbygden. En hjulkvarn be-
nämns som underfalls-, överfalls- eller bröstfallskvarn 
beroende på var vattnet träffar hjulet. 

Underfallshjulet, med vattenströmmen under hjulet, 
driver runt hjulet med tryck så att det snurrar bakåt. 

1

Ritningen visar skvaltkvarnens delar. Skvaltkvarn från 
Tisselskog, Dalsland, nu på Gammelgårdens friluftsmu-
seum i Bengtsfors ( R. Wadström 1952 ).
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Överfallshjul vid Flathults såg i Vårgårda.

Överfalls- och bröstfallshjul ritade av bergsrådet Sven 
Rinman i slutet av 1700-talet ( S.  Rinman 1794 ).

Mellomkvarn är en av sju bevarade kvarnar av tidigare tretton på en sträcka av cirka 2 kilometer i Kvarnabäcken, Fale-
kvarna utanför Falköping. Kvarnen byggdes på 1860-talet, togs ur bruk på 1940-talet, men är alltjämt körbar och visas av 
hembygds föreningen. Överfallshjulet sitter i utbyggnaden till höger i bild. 



Överfallshjulet, med strömmen drivande ovanifrån, dri-
ver hjulet framåt med tyngd genom att skovlarna fylls 
med vatten. Överfallshjulet har större verkningsgrad men 
förutsätter normalt att vattnet har större fallhöjd. Bröst-
fallshjulet drivs av både tryck och kraft. Vattnet träffar där 
hjulet och skovlarna i höjd med axeln och genom både 
tryck och tyngd snurrar hjulet. 

Kvarnverket och dess funktion
Till skillnad från skvaltkvarnen, där vattenhjulet är ho-
risontellt, är hjulkvarnens vattenhjul monterat vertikalt. 
Hjulkvarnens vattenhjul fick via en kugghjulsutväxling 
den övre kvarnstenen, löparen, att rotera. Hjulkvarnen 
drevs alltså inte, till skillnad från skvaltkvarnen, med kraft 
direkt från vattenhjulet och hjulaxeln, utan konstruktio-
nen inbegrep ett transmissionssystem. Kuggväxeln in-
stallerades på bottenvåningen. Malningsapparaten med 
stenar och binge fanns på den övre våningen medan det 
malda mjölet mynnade ut i den undre våningen.

Vattenhjulet var oftast tillverkat av furu eller gran. De 
yttre hjulringarna, av grövre virke, var hopfogade till två 
parallellt ställda hjul. »Ekrarna« kallades för korsarmar. 
Mellan de båda hjulringarna var ett antal skovlar fastsatta. 
Skovlarnas utförande berodde på om hjulet användes som 
underfalls-, bröstfalls- eller överfallshjul. Vattenhjulens 
diameter varierade stort. I Falekvarna i Falköping har 

Mellomkvarns hjul en diameter på 3,3 meter, Ekham-
mars kvarnhjul i Hjo har diametern ,6 meter, medan 
vattenhjulet till en kvarn i Lummelunda på Gotland var 
10, meter i diameter.

En kraftig ekstock utgjorde ofta vattenhjulets axel, men 
det förekom också att fyra mindre stockar fogats ihop 
med järnringar. En sammanfogad axel var inte lika stark 
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Skiss som visar två kvarnstenar med tillhörande delar.  
Illustration Mikael Hedin.

Det så kallade seglet användes för att tvinga löparen, den 
övre stenen, att rotera. Det fanns olika typer av segel, från 
den enkla rektangeln till ett balansegel, som gjorde det 
 lättare att balansera stenarna. (B. Fischer, 1935) 

Kvarnkaret döljer stenarna och kvarntratten eller bingen 
ses ovanför. Här i tömdes säden som ska malas. Järnstången 
med ratt i förgrunden hör till det så kallade lättverket. 
Genom att vrida på ratten kan man höja eller sänka över-
stenen. Ekhammars kvarn. Hjo 2006. (Komponenterna på 
bilden är de samma oberoende av kvarnarnas drivkälla.)  
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Ritning som visar hjulkvarnens delar. Hjulkvarn från Norum, Kungälv, Bohuslän ( R. Wadström 1952 ).



som en hel. Stockens ändar var försedda med dubbar av 
järn, som vilade mot ett lager av metall eller sten. 

Hjulaxeln drev via en kugghjulstransmission en lodrät 
axel som i sin tur drev överstenen, löparen. Kugghjulet 
hade ofta samma konstruktion som vattenhjulet. Ma-
terialet till kuggarna skiftade men det var viktigt med 
ett hårt träslag som bok eller oxel. Kugghjul av järn blev 
allt vanligare under senare tid. Trä mot järn gav också 
en tystare gång. Långjärnet var en lodrät axel på vilken 
drevet var fastsatt, likaså seglet. Det så kallade seglet var 
ett metallstycke med två till fyra grenar som satt infällt 
i den övre kvarnstenen. Själva seglet var alltså det som 
hakade fast i löparen och fick den att gå runt.

Själva malningsprocessen skiljer sig inte nämnvärt från 
vad som beskrivits under avsnittet om skvaltkvarnar. Sä-
den hälls i bingen, och rännans skakningar för kornen 
till ögat, hålet i den övre kvarnstenen. Säden mals och 
förs ut till trähöljet, som täcker stenarna, genom centri-
fugalkraften och spåren i stenen. I dess underkant finns 
ett tappningsställe för det färdiga mjölet. Grovleken på 
mjölet regleras genom lättverket. Stången till lättverket 
styr avståndet mellan kvarnstenarna och på så sätt reg-
leras trycket mot säden som mals till mjöl.

En hjulkvarn kunde ha flera stenpar vilka drevs av 
antingen var sitt vattenhjul eller av ett och samma hjul. 
Konstruktionen hur kraften fördelades till stenparen skif-

tade, men det krävdes ytterligare kugghjul och drev för 
att omvandla vattenhjulets lodräta rörelse till stenarnas 
vågräta rörelse. Hjulkvarnens effekt berodde på typen 
av vattenhjul. En norsk studie visar att vid samma vat-
tenmängd gav ett överfallshjul 9,8 hästkrafter och ett 
underfallshjul ,0 hästkrafter.

Turbinkvarnen
Från vattenhjul till turbiner
Vattenhjulet var den ledande tekniken till långt in på 
1800-talet. När vattenhjulet ersattes med vattenturbiner 
ökade kapaciteten på kvarnarna betydligt. Effektiviteten 
ökade samtidigt från något tiotal upp till ibland hundra 
hästkrafter om man hade flera turbiner. Sådana utveck-
lades i Frankrike under den första hälften av 1800-talet 
och började tillverkas av svenska verkstäder i mitten av 
1800-talet. Vattnet utgjorde alltså fortfarande kraften för 
den nya tekniken.

Francisturbinen, konstruerad 184, är en av huvudty-
perna av vattenturbiner. Francisturbinen har stora för-
delar genom att den kan användas vid olika fallhöjder. 
Ytterligare fördelar med turbinen är att den kan placeras 
i ett öppet schakt eller omslutas av ett tryckkärl och att 
axeln kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt. 
Flexibiliteten i fallhöjd, axel- och turbinplacering är tro-
liga motiv till varför Francisturbinen fortfarande är den 
vanligaste typen av vattenturbin, men också Kaplantur-
binen, konstruerad 1913, är vanligt förekommande. 

Francisturbinen består av ett yttre fast hölje av gjutjärn 
med fasta eller ställbara ledskenor genom vilket vattnet 
strömmar, utifrån och in mot löphjulet. Löphjulet sätts i 
rörelse av det strömmande vattnet som fortsätter genom 
ett »sugrör« ut under turbinen. Löphjulets effekt ökar 
när vattnet faller genom sugröret utan lufttillförsel och 
det uppstår en sugverkan. Därigenom kan både vattnets 
tryck och sugverkan utnyttjas.

Mjölnaren Helmer Solid skrev, i boken Kvarn-
arbetarminnen – skildring av arbetet vid olika 
kvarnar, om vikten av att vara noggrann vid 
malning. Nedan ett citat från 1919 : 
»Maldes det fingröpe t. ex. måste stenarna ligga 
så hårt åtklämda att inte endast kornets kärna 
utan även skalet maldes sönder. Produkten skul-
le inte vara snusfin utan lagom kornig. Grov-
gröpe däremot skulle malas så att både kärna 
och skal endast krossades men ändå så hård att 
produkten blev något mjölig. Dessa olika vari-
anter i malningen åstadkoms genom att sänka 
eller höja löparen, det vill säga den översta av de 
två stenarna. För detta ändamål fanns framför 
varje stenpar en järnstång med ratt. Stången 
löpte genom golvet ner i undervåningen där den 
var förbunden med en bjälke – i nyare kvarnar 
en järnbalk – på vilken långjärnet var lagrat. I 
övre änden på långjärnet hängde löparen. Ge-
nom att vrida rattstången med- eller motsols 
påverkades bjälken/balken så att stenen höjdes 
eller sänktes. Själva inställningen av stenarna var 
mycket viktig.«
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Vattenkvarn driven av en turbin, placerad där tidigare 
vattenhjulet satt. Illustration Mikael Hedin. 



Löphjulets axel roterar och överför kraften till de ma-
skiner den ska driva via ett utväxlingssystem. I ett senare 
skede, vid elektrifieringen, kom turbinen att driva gene-
ratorer som i sin tur drev maskinerna. Turbinen arbetar 
med ett högt varvantal som i regel måste växlas ner. Till 
detta användes kuggväxlar och reglersystem. Vattenkraft-
verk började byggas på 1880-talet och utrustades med 
turbiner för elproduktion.

Väderkvarnen
Väderkvarnar i Europa
Säkra europeiska källor skildrar inte väderkvarnen förrän 
i slutet på 1100-talet, och den sprids under 1200-talet i 
västra Europa, men det framgår inte alltid vilken typ av 
väderkvarn som avses. De första väderkvarnarna var inte 
vridbara vilket medförde problem eftersom de bara kun-
de användas vid en viss vindriktning. Baserat på ett stort 
antal teckningar antas stolpkvarnen vara den äldsta av 
de vridbara väderkvarnarna i Europa. Kvarntypen  kallas 
i utländsk litteratur för tysk kvarn. Detta tyder på att den 
kan vara en västeuropeisk uppfinning.

Från medeltiden och framåt har tre typer av väderkvar-
nar utvecklats. Stolpkvarnen, vilken är den tveklöst äldsta 
av väderkvarnarna, hade oftast vertikalt ställda vingar. 
Holkkvarnen var den minst vanliga, medan hättkvar-
nen var den vanligaste varianten. Av de två sistnämnda 
typerna är det svårt att avgöra vilken som är äldst då 
konstruktionerna i viss mån liknar varandra.

Tornkvarnen var ytterligare en väderkvarnstyp. Den 
byggdes som ett cylindriskt stentorn med en koniskt 
formad hätta som var vridbar. Den var mest förekom-
mande i Medelhavsområdet och Västeuropa, men typen 
lär även ha funnits i Sverige. Tornkvarnen sågs som en 
egen kvarntyp, då det inte fanns någon synlig yttre an-
ordning för att ställa vingarna i vind. Tornkvarnar kan 
fortfarande ses bland annat i den grekiska övärlden.

1800-talets mitt får ses som väderkvarnens glansperiod. 
I Skånska möllor ( 2003 ) framkommer att det vid den här 
tiden lär ha funnits 9 000 väderkvarnar i Holland, 18 000 

i Tyskland, 8 000 i England, 3 000 i Danmark och 20 000 
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En Francisturbin med vertikal axel. (Meddelande till Kvarnägare och andra i kvarnindustrien intresserade 1922:1–2) 

Bilden illustrerar vattnets strömning genom en Francistur-
bin. Illustration Mikael Hedin.
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Den svenske ingenjören Pieter Linpergh ( Petter Lindberg ) gav i Amsterdam ut Moole Boek år 1686 
( i nytryck 1727 ) med 32 ritningar; planer och elevationer av till exempel vinddrivna oljekvarnar, såg-
kvarnar och mjölkvarnar. Linperghs Moole Boek från 1686 skulle under 1700-talet följas av flera lik-
nande ’kvarnböcker’, men detta var det första verk som presenterade olika kvarntyper i ritningar med 
förklarande text. Ritningen visar en Stander-Molen, en stolpkvarn.  



i Frankrike. Sammantaget kan det ha funnits en halv 
miljon väderkvarnar i Europa vid denna tid.

Väderkvarnar i Sverige
Det kan inte säkert beläggas varifrån och när kunskapen 
om väderkvarnen kom till Sverige, men sannolikt är att 
den kom från Danmark och norra Tyskland. I de senare 
landskapslagarna och i de efterföljande landslagarna, till 
exempel Magnus Erikssons landslag från omkring 130, 
omtalas väderkvarnar. Olaus Magnus beskriver i His-
toria om de nordiska folken med bild och text väder-
kvarnar – stolpkvarnar. Efter vad som kan bedömas var, 
i Sverige liksom i Europa, stolpkvarnen den äldsta typen 
av de vridbara kvarnarna.

I Sverige har det i huvudsak funnits tre typer av väder-
kvarnar ; stolpkvarn, holkkvarn och hättkvarn, också ofta 
kallad holländare. Stolpkvarnar eller fotkvarnar kom tro-
ligen till Skåne på 1200-talet och spreds snart till Sverige. 

Typen var sannolikt den äldsta av de vridbara väderkvar-
narna. Stolpkvarnarna har varit vanligast i Skåne, Små-
land, på Öland och på Gotland. De fanns också i andra 
landskap norrut, upp till Värmland och Uppland. Till 
exempel har det bara på Stockholms malmar funnits ett 
åttiotal väderkvarnar, varav drygt femtio var stolpkvarnar. 

Holkkvarnens utbredningsområde är till stora delar 
begränsat till västra Sverige. Eftersom den inte var känd 
i Sydsverige, Danmark och nordvästra Tyskland kan tek-
niken ha kommit till landet direkt från Holland, och inte 
via Tyskland och Danmark.

Hättkvarnen, eller holländaren, har troligen sitt ur-
sprung från 100-talets Holland. Kvarntypen lär dock 
inte ha blivit vanlig i Sverige förrän långt senare. Några 
uppgifter antyder att holländare fanns i Sverige redan i 
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Ett träsnitt från Olaus Magnus text Historia om de nor-
diska folken som utkom 1555. Här ses en hjulkvarn och två 
stolpkvarnar ( Olaus Magnus 1982 års utgåva ).

Stolpkvarnar på rad i Lerkaka, Runstens socken på Öland. 
Många förknippar väderkvarnar med just stolpkvarnen, 
som har blivit en symbol för Öland där de fortfarande är 
mycket vanliga.

Linnés lärjunge Pehr Kalm, som nämnts tidi-
gare, beskriver holkkvarnen i boken Pehr Kalms 
Västgöta och Bohuslänska resa 142. 
»Väderkvarnar hade vid de fleste gårdar allt från 
Flo socken och ända till Lidköping, vilka voro 
byggde på ett synnerligt sätt, nämligen : nedan-
före var timrat ett ordinairt hus och på det-
samma stod kvarnen, som var hopslagen av brä-
der, med korsverk å alla sidor utanpå för bättre 
styrkas skull. Mitt uti samma brädhus stod en 
stor tjock stock, som först var kluven mitt itu, 
sedan något utholkad utur var halva ; därpå var 
den ihopslagen och med den nedre ändan satt 
emellan 4 tjocka stockar, som voro inhuggne i 
väggen i det timrade huset ; den övre delen gick 
upp mot vinghjärtstocken, och var den där uppe 
fästad med par stockar vid korsverket på sidor-
na. Inuti denne stora utholkade stocken gick en 
annan smal stock eller axeln till trollan, vilken 
smala stock hade på övre ändan trollan, som 
drevs omkring av tand- eller kugghjulet, vilken 
satt mitt på vinghjulstocken. Uti den nedre 
ändan var fästat ett tjockt järn som stod inuti 
övre kvarnstensögat och drev stenen omkring. 
Kvarnstenarna voro ned uti det timrade huset, 
och tratten stod på sidan av den stora stocken, 
uti vilken troll-axeln gick omkring. Själva bräd-
huset eller övre delen av väderkvarnen, som var 
byggd ovanför det timrade huset, var så lagad, 
att den kunde dragas omkring, allt som vädret 
fordrade, just som andra vanliga väderkvarnar. 
Det nedre eller timrade huset hade gemenligen 
en förstuga utanför det huset varuti kvarnste-
narna voro.«



mitten av 1600-talet, men det är först på 100-talet de 
började förekomma mera allmänt. Dessa kvarnar fanns 
då främst i Skåne och Halland. 

Väderkvarnar i Västra Götaland
Av rapporten Agrar småindustri i Västra Götaland från 
2006 framgår att det i länet fortfarande finns hättkvarnar 
och holkkvarnar. På Gotland och framför allt på Öland 
finns ännu en mängd stolp- eller fotkvarnar bevarade. 

Däremot finns det så vitt det är känt inga sådana kvar 
i Västra Götaland, och de har tidigare heller inte varit 
vanliga. Eftersom det idag veterligen inte finns någon 
bevarad stolpkvarn i Västra Götalands län, behandlas de 
inte vidare i detta arbete.

Holkkvarnen
Genom de livliga förbindelserna mellan Holland och 
Göteborg under 1600-talet togs tekniken att bygga 
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En uppmätningsritning från 1978 av Västergårds holkkvarn i Mellby socken i Alingsås kommun av arkitekt Ulla-Britta 
Stävmark Andersson. Bokstäver med förklaring nedan är ett tillägg i denna rapport.

a översten
b understen
c kvarntratten eller bingen
d  kvarnskon, ränna från binge till överstenens öga
e  kvarnkaret, hölje av trä som omger kvarnstenarna
f  kvarnluren, kvarnstenarnas underlag, den undre kvarnstenens infattning och underlag
g  seglet, liten tvärbalk med 2–4 grenar, vanligen av järn, som sitter infälld i den övre kvarnstenens undersida,  
 diametralt över dess öga, och uppbärs av en lodrät tapp eller axel –  långjärnet
h  långjärnet, lodrät axel, som förmedels seglet uppbär den övre kvarnstenen
i  kronhjulet, det stora kugghjulet
j  drevet, eller lyktan, det lilla kugghjulet
s  ten, lodrät drivaxel av trä. Tudelad nedre ände i järn som greppar om seglet
t  lättverk



 holkkvarnar troligen direkt till Göteborg och spreds 
upp längs Götaälvdalen till de områden där den är känd. 
Holkkvarnar har förmodligen bara använts som husbe-
hovskvarnar eftersom kapaciteten var låg. Holkkvarnens 
överdel har likheter med stolpkvarnens byggnad men 
också med hättkvarnen genom att inte hela kvarnen utan 
endast en del är rörlig – vridbar.

Byggnaden
Holkkvarnar hade en fast, bredare undre byggnad av 
knuttimmer med kvarnverket och en rörlig mindre övre 
del av stolpverk, på vilken vingarna satt. Detta var antag-
ligen en utveckling av stolpkvarnen. Ordet holk kommer 
av att axeln satt i en urholkad granstock inuti den övre 
vridbara delen av byggnaden.

Holkkvarnen har funnits i två varianter i landskapen 
Bohuslän, Värmland, Västergötland och Småland. Den 
västsvenska typen hade det kvadratiska eller rektangulära 
kvarnhuset med tälttak och en hög, smal överdel. En 
lägre och bredare överdel kännetecknade den sydöstliga 
typen. Den fasta byggnaden var i ett våningsplan byggd 
på en låg stenfot. Taket hade oftast en plattform som 
mjölnaren kunde stå på när seglen sattes på eller togs 
av från vingarna. Kvarnhuset timrades, eller byggdes 
i skiftesverk, av ägaren själv med torv eller spån som 
taktäckningsmaterial, medan kvarnverket och glidbanan 
säkerligen krävde en kunnig kvarnbyggare.

Överdelen, byggd av stolpar och tvärbalkar, var bräd-
klädd och innehöll kvarnverket, med de olika drivhjulen, 

holken och axeln. För att kunna nå upp till kugghjulen 
fanns en stege på insidan. Den vridbara överdelen vilade 
på en glidbana för att kunna vändas mot vinden med 
hjälp av rumpestängerna, vilka sköttes från marken.

Stocken eller holken, inne i överdelen, bestod av en 
kraftig granstock som kluvits till två halvor som sedan 
holkades ur. Den urholkade stocken sammanfogades och 
hölls ihop av kraftiga träramar. Två motstående väggar i 
kvarnhuset bar upp två kraftiga bjälkar på vilken holken 
stod. Fyra lutande stockar från vart och ett av husets hörn 
stöttade holken och höll den lodrät. Dessa utgjorde också 
underlag för taket. 

Kvarnverket och dess funktion
Vingarna var korta för att inte slå i taket på det breda 
fasta huset. Utförandet på dem kunde skifta men de var 
enkla och drev ett stenpar. På mittspiran satt i regel fyra 
tvärribbor där seglen av trä var monterade, vissa fasta, 
andra löstagbara. Det finns också vingar där segel av se-
gelduk användes, och då var vingarna försedda med fler 
tvärribbor.

Vingarna var monterade på den korta vingaxeln, på vil-
ken också kronhjulet satt. Axelns längd och kronhjulets 
dimensioner var små i förhållande till de andra kvarn-
typerna. I överbyggnaden satt förutom kronhjulet också 
drevet, det lilla kugghjulet. En lodrät axel var placerad 
inne i den urholkade stocken och gick ner till kvarnhuset. 
Den lodräta axeln av trä, kallades ten, avslutades nederst 
av gaffeln med en järnstång som grep tag i seglet som 
satt fast på långjärnet.

När kvarnen skulle användas seglades vingarna på och 
överdelen ställdes i vind. Det betydde att vingarnas trä-
stommar kläddes med till exempel segelduk, och hela 
överdelen på kvarnen vreds så att vinden tog tag i ving-
arna. En holkkvarns kortare vingar medförde att maski-
neriet roterade snabbare än i en stolp- eller hättkvarn. 

Med vingaxeln snurrade kronhjulet, vars kuggar grep 
tag i drevets kuggar och påverkade den lodräta axeln som 
är fäst vid tenen. Tenens nedre del bestod av gaffeln vars 
tudelade ände grep tag i seglet och fick överstenen att 
gå runt. Understenen låg stilla på ett underlag av stock-
ar, omkring en meter över golvet. Under stenarna fanns 
lättverket. Överstenen bars upp av långjärnet och seglet. 
Seglet låg i uthuggna hack i överstenens undersida. Lätt-
verkets konstruktion varierade, men syftet var att kunna 
förändra avståndet mellan de båda stenarna och därmed 
grovleken på det malda mjölet.

Säden hälls i kvarntratten som är monterad ovanför 
stenarna. Säden rinner sedan ned i överstenens öga ge-
nom en ränna. Mjölets grovlek regleras med hjälp av 
lättverket. Säden förs genom stenarnas rörelse ut mot 
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Holkkvarn med karakteristisk silhuett i Örslösa socken, 
Lidköping.



kvarnkaret och det färdiga mjölet samlas ihop i en mjöl-
kista eller säck. Principen för själva malningen är alltså 
densamma som vid vattenkvarnar. Holkkvarnen bromsas 
via ett rep som regleras från marken. Förs repet åt sidan 
lägger man an på bromsklossarna via en stentyngd arm. 
Funktionen gör att man kan låsa eller lossa bromsen.

Hättkvarnen eller holländaren
Hättkvarnen skiljer sig på en väsentlig punkt från stolp-
kvarnen och holkkvarnen. Hättan eller huven var den del 
som var rörlig i motsats till exempelvis stolpkvarnen där 
hela kvarnbyggnaden vreds i vind. Hättan är också den 
del som gett kvarntypen dess namn. Kvarntypen kallas 
också holländare, för att man vanligen anser att väder-
kvarnstypen är en flamländsk uppfinning från mitten av 
100-talet. De allra flesta holländare som är bevarade idag 
är dock byggda under 1800-talets senare hälft.

Sven B. Ek har i Väderkvarnar och vattenmöllor gjort 
en genomgång av hättkvarnens typer och utbredning i 
södra och mellersta Sverige. Han delade in kvarnarna i 
åtta varianter utifrån byggnadskroppens och takets form 
och material, ljusinsläpp, antal våningsplan och om de 
hade en altan eller inte. Vridanordningen av hättan samt 

vingarnas antal, längd och klädsel samt bromsanordning 
påverkade också indelningen.

Byggnaden
Hättkvarnarna eller holländarna var i princip konstru-
erade likadana över landet, men de varierade till bygg-
nadssätt och dimension. Vanligt var tre våningar, ibland 
kallade bro-, kvarn- och hättloft, men det finns exempel 
på väderkvarnar som hade fler, till exempel Kronetorps 
mölla i Skåne som har sex våningar, varav två i stenfoten.
Hättkvarnar byggdes i sten eller trä, eller en kombination 
med bottenvåning i sten och de övre av trä. Kvarnhusets 
höjd skiftade och därmed ofta också kapaciteten. Större 
kvarnar som användes i näringsverksamhet kunde ha tre 
eller flera stenpar. De lägre kvarnarnas vingar gick ned till 
marken, medan de som var högre och större hade en altan 
eller omgång runt byggnaden varifrån mjölnaren seglade 
på vingarna och ställde dem i vind. På en holländare vreds 
alltså bara själva hättan eller huven mot vinden. Altanen 
vilade på trästöttor vars nedre delar var inmurade i den 
höga stenfoten. Kvarnar med någon eller några våningar 
i sten hade ofta en stor port för att kunna köra igenom 
kvarnen vid i- och urlastning. I Västra Götaland torde 

2

Mörlanda holkkvarn i Alingsås kommun. Mitt i bild ses den urholkade stocken, här sammanhållen av järnband, och där-
under långjärnet som med hjälp av seglet griper tag i stenen och driver den runt.    



den större typen ha varit ovanlig. I denna rapport är de 
heller inte representerade.

Byggnadskroppen kallades i vissa landsdelar för kjortel, 
speciellt de som var klädda med brädfodring. Formen 
med en bredare bas förde tankarna till en kjol. Annars 
var inklädnad med spån också vanlig. Kvarnkroppen var 
normalt byggd som ett stolpverk av furu och överst på 
detta vilade hättan på en speciell bana av plankor på vil-
ken hättan vreds. Vridningen utfördes från marken med 
hjälp av stänger, så kallade rumpestänger. Dessa var fästa 
vid utskjutande balkar i hättan. Nertill var de hopfästa, 
ibland vid ett vagnshjul.

Hättan var byggd av regelverk av skrädda bjälkar, van-
ligtvis av furu och kunde vara täckt med spån eller tak-
papp på en slät träpanel. Hättan kunde ha olika former ; 
till exempel sadel-, båt- eller lökkupolform. Hättan låg 
lös på vridbanan och i de tidigare väderkvarnarna gled 
alltså trä mot trä. Träet smordes regelbundet för att mins-
ka nötningen och underlätta vridningen. 

Senare försågs glidbanans delar med järnbeslag, dels 
för att ytterligare minska nötningen, dels för att det blev 
lättare att vrida hättan i vind. Mera avancerade kvarnar 
hade en så kallad vindrosett, ett litet vindhjul monterat 
på hättans baksida. Anordningen hade som syfte att au-
tomatiskt vrida vingarna i vind.

Vingarna var i Västergötland så stora att de nådde ned 
till marken och mjölnaren manövrerade dem därifrån. På 
kvarnar med flera våningar, vanliga i Halland och Skåne, 
nåddes vingarna från den tidigare nämnda altanen. 

Vingarnas konstruktion och uppbyggnad kan uppdelas 
i två huvudtyper, där den ena, balkvingar, innebär att de 
längre motstående vingträna är separat monterade mot 
axeln, och den andra, laxvingar, är byggda som en genom 
axeln gående lång balk. Båda typerna var på baksidan 
förstärkta med så kallad baksadling, allt sammanhållet 
av bultar och järnklämmor. 

Vingträet var fäste för häckverket som bildade rutor av 
ribbor. Häckverket i vingen skulle skeva cirka 20 grader, 
vingen var alltså inte helt plan. Skevheten åstadkoms 
genom att tvärribborna monterades med olika vinkel. 
Rutnätet tjänade sedan som underlag till seglen, av se-
gelduk eller luckor av trä. Luckorna var antingen fasta, 
stormluckor, eller löstagbara. 

Axeln, gångåsen, som vingarna var fästa vid var liggan-
de, dock inte helt horisontellt. Att den hade ett lutande 
läge medförde att vingarna gick fria från både mjölnaren 
och kvarnbyggnaden. Axeln är gjord av en kraftig stock, 
skrädd eller sågad fyrkantig med två rundade ytor i än-
darna. Axeln låg an på två ställen, dels halsen, dels bak-
piggen. På axeln satt det stora kronhjulet, samt pressen 
och pressbommen. Pressen, eller bromsen, var till för att 
reglera farten och för att stanna vingarna.

Hättkvarnens funktion
En hättkvarn skiljer sig mycket lite från en stolpkvarn. 
Den stora skillnaden är att endast hättan ställdes i vind, 
och inte som på stolpkvarnen, där hela byggnaden vreds 
mot vinden. Utväxlingssystemet, axlar och kugghjul, var 
olika beroende på om det var en kvarn med ett eller flera 
stenpar. Här var variationerna stora och det sägs ibland 
att det finns lika många typer av kraftöverföringar som 
det finns väderkvarnar.

Att ställa vingarna i vind skedde från marken eller från 
altanen som redan beskrivits. Det utfördes på olika sätt 
beroende på anordningen för detta. Vingarna roterade 
oftast medsols, räknat från hättan, men det var hugg-
ningen av mönstret på stenarnas malytor som bestämde 
åt vilket håll de skulle snurra. 

På den lodräta drivaxeln, en bit nedanför det mindre 
kugghjulet, satt ytterligare ett kugghjul, stjärnhjulet, som 
drev runt mindre kugghjul, ett för vart stenpar.  Exempel 
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Kvarnen var också en plats där man träffades, och medan 
spannmålet maldes utbyttes information och senaste nytt. 
Toröds väderkvarn på Tjörn, en typ av holländare som har 
varit vanlig i Bohuslän. Foto 1924, Bohusläns museum. 
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Borgs väderkvarn i Stora Mellby, Alingsås. Uppmätning av arkitekt Ulla-Britta Stävmark Andersson 1978.
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Bilden visar häckverkets skevhet som ska vara omkring 20 grader. Hantverkaren och timmermannen Mattias Hallgren  
arbetar här med en av de nya vingarna till Borgs väderkvarn, Stora Mellby socken. Vingarnas segelyta är omkring 45  
kvadratmeter. 

Två bilder från Riddaregårdens väderkvarn på Kålland, 
Sunnersbergs socken utanför Lidköping.  
Till vänster : Kvarnloftet i mellanvåningen med bingen, 
eller kvantratten, vari säden hälldes innan den nådde 
kvarnstenarna nederst i bild.  
Till höger : Vingaxeln (1) och kronhjulet (2) med broms (3) 
i hättan. 



på hur det kunde se ut, visar uppmätningsritningen 
av Borgs väderkvarn. Kvarnen startas genom att ving-
arna vrids i vind med hjälp av rumpstängerna och/eller 
kvarnhästen och hättans läge förankras. Seglen spänns på 
vingarna som lösgörs och bromsen lättas. När vingarna 
snurrar överförs kraften från axeln och kronhjulet till det 
lilla kugghjulet, lyktan eller drevet.

Det lilla kugghjulet, med horisontell placering, satt på 
en lodrät drivaxel som kallades spindel, nål eller gaffel 
( långjärn ). Axeln drev den övre kvarnstenen genom att 
den nedre kluvna änden grep tag i seglet som var infällt i 
överstenen. Understenen var fast liksom på övriga, tidigare 
beskrivna kvarnar. Konstruktionen av lättverket varierade, 
men gick ut på att kunna reglera stenarnas avstånd eller 
tryck mot varandra och därmed mjölets finhetsgrad.

En hättkvarn hade en invändig hissanordning som 
många gånger drevs av vinden. Ett hisshjul fick kraft från 
stjärnhjulet. Axeln som detta hjul satt på låg vågrät. En 
lina var fäst vid axeln eller bommen och nådde ned till 
platsen där säckarna hade lastats in. En säck fästes vid 
linan, varpå hisshjulet lades an mot stjärnhjulet med en 
bom och säcken vinschas upp då linan snurras runt bom-
men. Luckorna på de olika planen öppnas automatiskt av 
att säcken dras upp, och faller sedan igen av sig själv när 
säcken passerat. 

En fullt seglad hättkvarn kunde utveckla 0–90 häst-
krafter, om vinden var frisk, alltså 8–14 m/s. Kapaciteten 
kunde nå upp till tio tunnor per dag i en väderkvarn med 
hög produktion. Kapaciteten för en holkkvarn var så liten 
som en halv tunna om dagen.
Den optimala hastigheten var för en hättkvarn en måttlig 
till frisk vind, cirka –10 m/s och då var effekten cirka 
tjugo hästkrafter. Den bästa effekten erhölls när vingarna 
snurrade med 1–20 varv per minut. Stenarna roterar van-
ligen sju varv medan vingarna går ett varv. Den optimala 
malkraften frambringas dels genom vinden och dels ge-
nom hur stor segelyta som anbringats.

Kvarnstenarna
Kvarnstenarna är grundelementet i både vattenkvarnar 
och väderkvarnar. Stenarna var många gånger tagna från 
trakten där kvarnen var belägen. Gjutna kvarnstenar blev 
från början av 1900-talet allt vanligare för att till slut 
dominera. Sammanställningen Kvarnarna på Tjörn – En 
fältinventering 1960–63 beskriver att vattenkvarnarnas 
stenar av utseendet att döma verkar vara lokalt brutna. 
För väderkvarnarna gällde ibland detsamma, men i de 
flesta fall var stenar inköpta från särskilda tillverkare. 
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Kvarnsten finhugges, är titeln på fotograf Emil Almqvists bild från Lugnås Qvarnstensgruva 1902. Foto Västergötlands 
museum. 



Det finns många platser som haft bra kvarnstensämnen. 
Lugnåsberget i Mariestadstrakten nämns ofta som en 
bra kvarnstenslokal, men också i södra Norge fanns ma-
terial av bra kvalitet till kvarnstenar. Dessa platser hade 
en skarpkornig bergart, gnejs med inkittade kvarts- och 
fältspatskorn. Kvarnstenar av denna bergart var arbets-
besparande eftersom de var så kallat självhackande, vilket 
betydde att stenarna skärptes allt eftersom de användes. 

Tillverkning av en kvarnsten skedde i flera steg. Ämnet 
som valts ut rundhöggs till lämpligt djup och järnkilar 
drevs in under stenen. En stenhuggares känsel i fötterna 
avgjorde hur hårda slagen som träffade kilarna skulle vara. 
Därefter kunde stenen finhuggas. Arbetet med att ta fram 
en sten kunde ta mellan två och tre dagar för en person. 
Brytningen utfördes på sommarhalvåret men stenarna 
forslades bort från brottet och bearbetades vintertid.

Många kvarnstenar var beslagna med ett eller flera 
järnband för att förhindra sprängning, alltså att bitar los-
sade ur stenen. Järnband var speciellt viktigt om stenen 
var stor och av en lösare bergart. Ett järnband vidgades 
genom upphettning och träddes runt stenen. När det 
kallnade drog det ihop sig och förstärkte på så sätt stenen. 

Qvarnstensgruvan i Lugnås
I Lugnås söder om Mariestad har kvarnstenar brutits i 
åttahundra år, fram till 1919. Till en början bröts kvarnste-
nar i öppna dagbrott, men i början av 1800-talet påbörja-
des brytning under jord, i så kallade underhack. 

Kvarnstensbrytning inleddes 114–4 när cistercien-
serna kom från Frankrike via Danmark och etablerade 
sig i området. Munkarna lärde bönderna att hantera 
verktygen samt var och hur man bröt. Kvaliteten på den 
blivande kvarnstenen var mycket viktig. Kvarnstensbryt-
ningen sysselsatte ett hundratal stenarbetare. Med deras 
familjer och andra yrken som behövdes, till exempel 
smeder, kolare, vagnmakare med flera blev det 00–600 
personer som var sysselsatta i arbetet. Lugnåsberget har 
den vittrade gnejs som är lämplig till kvarnstenar. Berget 
är ett av de västgötska platåbergen, och består av olika 
skikt såsom gnejs ( urberg ), sandsten och alunskiffer som 
ligger i lager på varandra. 

Närheten till Mariestad gav tillgång till sjöfart och 
järnväg, vilket medförde att stenar kunde säljas i hela 
landet och även gå på export. När nya produkter intro-
ducerades på kvarnmarknaden, som exempelvis konstste-
nar, tvingades Lugnåsbrottet läggas ned. Verksamheten 
upphörde 1919, men stenar finhöggs och såldes ytterligare 
några år. 

Redan 1933 öppnades ett friluftsmuseum på platsen. 
Ini tiativtagaren var järnvägsmannen J.  A. Ekelöf som 
också hade guidade visningar på platsen. Sedan 190-ta-
let ägs ett »underhack« av Västergötlands Fornminnes-
förening i Skara. Idag drivs verksamheten av föreningen 
Qvarnstensgruvan Minnesfjället. Det finns fortfarande 
spår av verksamheten i landskapet och platsen är ett 
spännande besöksmål. Lugnås Qvarnstensgruva utsågs 
till Årets arbetslivsmuseum 2012.

Skärpning av stenarna – användning
Kvarnstenarna var huggna så att de bara kunde rotera 
åt ett håll. Vid upphuggning av räfflorna användes en 
mall. Räfflornas kanter var skarpa och skar när de båda 
stenarnas räfflor möttes. En räffla var smalare vid ögat 
än vid ytterkanten och var djupare vid framkanten än vid 
bakkanten. Räfflorna var något grundare på understenen.

Att skärpa stenarna var något som behövde göras på 
grund av slitaget eller för att spåren behövde rensas. Det 
innebar att man högg med en kvarnhacka eller liknande 
på mäldsidan. Verktygen för skärpning varierade något 
beroende på stenen. En översten blev med tiden tunnare 
och lättare av vässningarna. Om understenen var tjockare 
och tyngre kunde de båda stenarna byta plats med var-
andra och segelspår höggs in i den tidigare understenen.
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Brytning i ett »öppet fjäll«, dvs ett dagbrott i Lugnås. Foto 
Hjalmar Petersson 1895 i Västergötlands museum. 



Valsstolar
Valsstolar började utvecklas i början av 1800-talet. De 
installerades som komplement till, eller i stället för, de 
traditionella kvarnstenarna. I Svenska kvarnar från 1940 
står att läsa :

»De första allvarligt menade försök som gjordes att 
använda valsar i stället för kvarnstenar torde få dateras 
till år 1821.«

De tidiga valsstolarna hade sina förtjänster men var 
inte helt problemfria. Bland förekommande brister 
kan nämnas att lagren slets ned på grund av den höga 
belastningen, samt att de drog mycket olja. Man expe-
rimenterade också med remdrift och kuggdrivning av 
valsstolarna. Valsstolen hade dock många fördelar. De 

malde exempelvis ett finare mjöl. För att få ett finare 
mjöl än med stenar lät man det malda mjölet passera flera 
gånger genom valsarna, alltmedan trycket mellan dem 
ökades. På grund av högre underhållskostnader var de 
emellertid inte alltid ekonomiska. Valsstolen förändrades 
och många olika modeller konstruerades. 

Användningen av valsstolar blev inte vanlig förrän 
i slutet av 1800-talet. Valsstolen krävde bland annat 
mind re energi och mindre plats än kvarnverk med ste-
nar. I takt med att valsstolen utvecklades hade den också 
 högre malningskapacitet och var lättare att underhålla 
och sköta. Valsarna är idag i de flesta fall av stål, men 
tidigare har även porslin och gjutjärn använts. Idag är 
valsstolar, om än av modernare snitt, klart dominerande 
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Olika huggningsmönster på kvarnstenar. I Hönspickning II Hönspickning med luftränder III Räffelhuggning. Ritade av 
Jan A :son Utas ( J. A :son Utas/A. Salomonsson 1977 ).

Stenkranen är ett praktiskt redskap för att lyfta kvarnste-
narna när de ska skärpas, eller »strålas«. (B. Fischer 1935) 

Mjölnaren strålar, eller skärper, understenen innan ny säd 
ska malas. Detta brukar ske ungefär varannan månad. 
Strax där bakom ses en stenkran med löparen. Foto John 
Granlund, Nordiska Museet.   



inom  kvarnnäringen, även om en del mindre kvarnar 
marknadsför sig som producerande »stenmalet mjöl«.

Övriga kraftkällor
Ångmaskiner – ångkvarnar
Ångmaskinen utvecklades i England i början av 100-ta-
let för att driva pumpverk i gruvor så att dessa kunde 
hållas fria från vatten. I Sverige konstruerade Mårten 
Triewald år 128 Sveriges första ångmaskin efter engels-
mannen Thomas Newcomens förebild.

Ångmaskinen utvecklades efterhand och i början av 
1800-talet hade ångtekniken förbättrats och kunde an-
vändas inom industrin i en större omfattning men också 
inom sjöfarten och som drivkraft för järnvägstrafik. 

Sveriges första ångkvarn anlades 180–1806 i Stock-
holm och kom att kallas Eldqvarn. Kvarnen byggdes 
åt akademiledamoten Abraham Niclas Edelcrantz och 
försågs med en 20 hk ångmaskin av fabrikatet Boulton 
& Watt. Eldkvarn var den gängse benämningen på ång-
kvarnarna i början, eftersom de drevs av eld och vatten. 
Edelcrantz Eldqvarn anlades där Stockholms stadshus 
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Skiss över valsstol. Själva malningen sker till höger i bild, mellan de båda skuggade valsarna ( B. Fischer 1935 ).

Bilden visar en porslinsvalsstol ( Meddelande till kvarn-
ägare och andra i kvarnindustrien intresserade 1939 :1–3 ).



ligger idag. Byggnaden var fyra våningar hög och hade 
tre stenpar. De övriga maskinerna var bland andra två 
siktmaskiner, ett par valsar för malning av djurfoder samt 

rensnings- och uppfordringsverk. Eldqvarn brann ned 
188 men återuppbyggdes och kvarnverksamheten fort-
satte fram till 1903 då tomten avröjdes för stadshusbygget.

Eldqvarn i Stockholm följdes av flera ångkvarnar, och 
ordet ångkvarn användes gärna i namnet för att visa på 
utveckling och framåtanda. Kalmar Ångkvarn anlades 
184, Mjölby Kvarn ab 184 och Upsala Ångkvarn ab 
samma år. När kvarnarna inte längre var beroende av 
ett vattendrag kunde de placeras i princip var som helst. 
Det blev vanligt att de nya större ångkvarnarna anlades 
nära en hamn. 

I Kvarnföreningen 0 år – 1914–1964 går det att läsa :
»Eldkvarns historia har skildrats rätt utförligt, främst 

av den anledning att den på sätt och vis inledde en ny 
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Interiör från Västerlanda kvarn i Lilla Edet. I bakgrunden ses en dubbel valsstol från AB Kvarnmaskiner, Malmö-Örebro.

Fotografiet visar den tredje lokomobilen som funnits på 
Österängs kvarn och ångsåg i Götene kommun. Lokomobi-
len är tillverkad av Munktells Mekaniska Verkstad 1902. 
Modellen kallas H4, med tillverkningsnummer 2791 och 
var på 13 hk. Den användes troligen från 1904 fram till 
1956 för att driva maskinerna i såg- och kvarnbyggnaden. 
Flera maskiner var kopplade till lokomobilen via remdrift 
– sågram, vinsch, kantverk, tre kvarnstenspar, benstamp 
och spånhyvel. Lokomobilen finns på Rubens maskinhisto-
riska samlingar i Götene.  Foto Erik Bergholtz.



epok inom svensk kvarnrörelse även om denna först se-
nare kan betecknas som industri i egentlig mening.«.

Ångmaskiner kunde användas för mindre kvarnar och 
anläggningar. De var antingen stationära eller i form av 
en så kallad lokomobil, en ångmaskin på hjul. Det var de 
mekaniska verkstäderna som tillverkade och utvecklade 
dem. De mest kända tillverkarna i Sverige var Motala 
Mekaniska Verkstad som anlades 1822, Munktells Meka-
niska Verkstad i Eskilstuna 1832 samt J. & C.  G. Bolinders 
Mekaniska Verkstads ab i Stockholm 184.

När elektriciteten blev mer allmänt tillgänglig strax ef-
ter sekelskiftet 1900, uppfördes de flesta nya kvarnar som 
elkvarnar. Många äldre kvarnar moderniserades och små 
kraftverk installerades för att ta tillvara de möjligheter 
som elektrifieringen innebar.

Elkvarnar
Elektrifieringen av kvarnarna
I de flesta elektriska kvarnar, som inte var beroende av 
placering intill ett vattendrag, installerades vals  stolar 
som komplement till eller i stället för de tradi tionella 
kvarnstenarna. 

Samhällets elektrifiering fick i början av 1900-talet stor 
betydelse för industrin och elektricitet blev den domine-
rande kraftkällan. Detsamma gällde kvarn näringen. Fi-
velstads kvarn utanför Motala startade 1892 som Sveriges 
första elektriska kvarn med tvåfasig växelström. I en el-
kvarn överförs kraften från motorn via ett transmissions-
system av axlar, remmar och remskivor till kvarnverket. 
Den trefasiga växelströmmen slog igenom åren runt 1900 
och de handelskvarnar och tullkvarnar som uppfördes 
därefter kom att använda den för sin drift. Trefasen hade 
fördelar eftersom den var stryktålig, driftsäker, ekono-
misk och effektiv.

Vid många kvarnfall uppfördes små elektriska vat-
tenkraftverk under första världskriget, då efterfrågan på 
bland annat belysningsström ökade. Produktion av elek-
tricitet blev ett komplement för åtskilliga vattenkvarnar, 
och man kunde därigenom producera elektricitet för det 
egna behovet.

Elektrifieringen fick också betydelse för de tunga och 
monotona arbetsuppgifterna inom lantbruket. Tröskverk, 
pumpar, kvarnar, krossverk, skär- och hackelsemaskiner 
samt hissar är exempel på maskiner och verk som elek-
trifierades. Elmotorerna gjordes ofta flyttbara och kunde 
på så sätt utnyttjas väl på en gård.

En liten artikel i Meddelande till kvarnägare och andra 
i kvarnindustrien intresserade från 1924 visar på hur en 
motor och en spårpanna kan kopplas till långjärnet som 
driver och lyfter övre kvarnstenen. ( En spårpanna är ett 
slags lager där centrum är fördjupat och bildar ett spår 
för långjärnet. ) Texten beskriver hur motor och spår-
panna monteras på en järnbalk som är förbunden med 
lättverket och illustrationen visar placeringen i våningen 
under kvarnstenen.

Råoljemotorer
Under det tidiga 1900-talet började råoljemotorer, även 
kallade tändkulemotorer, att användas och många kvar-
nar utrustades med dessa nymodigheter. Motorerna an-
vändes främst som reservkraft för att kunna stötta upp när 
vind eller vatten inte gav tillräckligt med kraft. Råoljemo-
torn var även bra som kraftkälla till andra maskiner inom 
jordbruket och fördelen var att den inte var bunden till en 
viss plats utan kunde flyttas om det fanns behov av detta. 
Det fanns många tillverkare av råoljemotorer i Sverige, 
till exempel Skandiaverken i Lysekil och Forsviks Bruk. 
Dessa motorer användes främst inom industrin, trans-
portnäringen och jordbruket.
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Vänster: Vattendriven kvarn som har konverterats till elektrisk drift. Här med ett stenpar och en valsstol. 
Höger: Elkvarnen var liksom ångkvarnen oberoende av närheten till ett vattendrag. Verksamheten kunde nyttja landsvägs- 
eller järnvägstransport. Elkvarnen på bilden är utrustad med två dubbla valsstolar. Illustration Mikael Hedin.



Kvarnar på 1900- och 2000-talet
Under 1800-talet byggdes det många kvarnar men lön-
samheten minskade. Detta beror delvis på att nya mo-
dernare kvarnar, som drevs med ånga, råolja och senare 
med elektricitet, kunde anläggas. Dessa kvarnar var inte 
beroende av strömmande vatten eller stadig vind och de 
hade också möjligheten att använda den nya tekniken 
med valsstolar. 

Exempel på stora kvarnanläggningar som upp  för des 
vid sekel skiftet 1900 är Qvarnaktiebolaget Tre Kronor på 
Kvarn holmen i Stockholm ( 1898 ) och Mårten  Pehrsons 
Valsqvarn i Göteborg ( 1914 ), de sista åren fram till 
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Meddelande till kvarnägare och andra i kvarnindustrien intresserade från 1924 visar hur en motor och en spårpanna kan 
kopplas till långjärnet som driver och lyfter övre kvarnstenen. 

Annons för råoljemotor från Bolinders. (B. Fischer 1935).

Ett citat från Kvarnteknisk lärobok 
»Råoljemotorn är en utmärkt kraftmaskin för 
kvarnar av mindre kapacitet. Den är driftsäker 
inom relativt kort tid, fordrar liten skötsel och 
arbetar framför allt synnerligen ekonomiskt. 
Hk-timmen av en råoljemotor är oftast billigare 
än vid användning av elektrisk ström, även om 
den senares pris är mycket lågt. Anläggnings-
kostnaderna äro dock givetvis betydligt högre 
än för en elektromotor.«



 nedläggningen 2001 känd som Juvelkvarnen. Kapaciteten 
i dessa anläggningar översteg vida de mindre  kvarnarna på 
landsbygden. Kvarnverksamheten blev genom detta mer 
centraliserad och en storindustri. Många av de mindre 

kvarnarna kom sakta men säkert, trots moderniseringar 
och nya tekniker, att läggas ned från mitten av 1900-talet 
och framåt. I Stadskvarnen i Mariestad bedrevs mellan 
1938 och 198 Nordiska Kvarnskolan i stadens regi.

Kvarnindustrin i Sverige består på 2000-talet av ett 
fåtal större enheter som är organiserade i bland annat 
Svenska Kvarnföreningen och Lantmännen. Utöver 
dessa finns det fortfarande kvar ett mindre antal fristå-
ende kvarnar som producerar mjöl och rensar spannmål, 
såsom Forsane Kvarn & Såg på Dalboslätten, och Levene 
elkvarn på Varaslätten. Dessutom finns i Västra Göta-
lands skogs- och slättbygder ännu ett stort antal vatten- 
och vinddrivna bygdekvarnar som drivs av ideella krafter.
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Kvarnen Tre Lejon i Göteborg, ursprungligen byggd 1914 
som AB Mårten Pehrsons Valsqvarn. Silokomplexet på 
bilden byggdes från 1916 till 1935, och revs i början av 
2000-talet. Kvarnanläggningen har därefter byggts om 
och till med bostäder. (Foto 1940-tal i AB Armerad Betong 
1916–1946.)

Stadskvarnen i Mariestad, ombyggd till detta utseende 1892. På platsen vid ån Tidan hade det funnits kvarnar alltsedan 
medeltiden – Hallers kvarn och senare Tunaholms kvarn. Denna skänktes till staden vid dess grundande 1583 och kallades 
därefter Stadskvarnen. Till skillnad från de stora ångkvarnarna i andra städer var den här vattendriven. Byggnaden står 
kvar men har på senare tid tömts på maskinell utrustning.
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Kils väderkvarn i Söne, Lidköping ägs och underhålls liksom många andra vatten- och väderkvarnar av den lokala hem-
bygdsföreningen. Kvarnen spånas om av föreningens medlemmar sommaren 1997.



Sågar och sågverk
stocken placeras. Ställningen behöver vara tillräckligt 
hög så att en av de två som sågar kan stå på marken un-
der ställningen och arbeta. Den första avbildade svenska 
kransågen finns i en skrift om skeppsbyggeri från 1691. 

I slutet av 1800-talet var den internationella efterfrågan 
stor på sågat virke, och eftersom tillgången på råvaran 
var god i norra Sverige, anlades många sågverk där. Då 
användes kransågning som ett komplement till den in-
dustriella sågningen. Att kransågen användes så länge 
kan ha berott på att sågverkens kapacitet inte räckte till 
för att möta efterfrågan. Eftersom avverkningsplatserna 
också många gånger låg för avsides för att lätt kunna föra 
timret till bondesågarna, sågades timret på plats. Ännu 
i början av 1900-talet var kransågsblad en produkt som 
fanns i priskuranter av olika slag, och ännu på 1930-talet 
var kransågat virke ett komplement till ramsågat. 

Maskinsågning
Vattensåg, vädersåg eller ångsåg?
Vatten och vind som kraftkälla har ofta använts för att 
benämna en anläggning, som till exempel vattensåg eller 
vädersåg, på motsvarande sätt som för kvarnar. På samma 
sätt används ångkraften till att ange en ångsåg. När elek-
tricitet används för driften ger det däremot sällan eller 
aldrig namn till ett sågverk. Begreppet sågverk kan också 
användas i två betydelser. Dels avses den maskin som 
man sågar med, dels anläggningen i vilken sågning sker. 
Sågteknikens metoder kom till Sverige från Tyskland, 
och troligen genom kyrkans och munkarnas försorg. I 
Vadstena klosters jordebok från 144 finns den äldsta 
kända uppgiften om en såg. Klostret ägde sågen som låg 
i Forsvik i nuvarande Karlsborgs kommun. Det är den 
äldsta arkivaliskt belagda sågen i Sverige. Den främste 
ini tiativtagaren till sågverkens etablering anses Gustav 
Vasa ha varit. Han var i behov av virke till slottsanlägg-
ningar och till skeppsbyggnad. Han såg också att krono-
sågarna kunde bli en inkomstkälla för kronan. 

Det finns olika exempel på ägandeformer, av vilka en 
del inte längre används. Husbehovssågarna hörde oftast 
till ett lantbruk och var små och enkla. En annan ägande-
form var sågföreningen eller byalaget, alltså några gårdar/ 
bönder som tillsammans ägde en såg och sågade för det 
egna behovet, men också på uppdrag av skogsägare. En 
arrendator drev kronosågen. Tullsåg kallades en såg där 
man betalade tull för att få timret sågat och ägaren erlade 
en avgift till kronan för att få driva ett sågverk. Handels-
sågverket är en större anläggning som köper in det tim-
mer som sågas för avsalu. Gemensamt för dessa tidiga 
sågar var att de i likhet med kvarnarna i de flesta fall var 

Handverktyg, handsågning
Människan har vid sidan av yxan känt till och använt så-
gar sedan förhistorisk tid. De första sågarna var av flinta 
eller obsidian – en vulkanisk bergart. Nordens äldsta 
flintsågar bedöms vara flera tusen år gamla. Dessa sågar 
kan åtminstone delvis ha använts för träbearbetning, men 
också som skärverktyg. Handsågning är ett tidskrävande 
arbete, som kom att användas ända in i vår tid, även 
då det utvecklats snabbare och effektivare metoder för 
framtagning av virke. Fördelen med handsågen var att 
den var lätt och smidig och kunde användas varsomhelst, 
till exempel på avverkningsplatsen. 

Det finns ett stort antal olika mindre handsågar. Snick-
arsåg, vedsåg, gradsåg sticksåg, fogsvans, timmersåg, 
stocksåg – alla med ett särskilt användningsområde och 
arbetssätt. Handtagsform, sågbladsform och tändernas 
utformning skiljer sig åt, även om arkeologiska fynd och 
avbildningar visar att sågverktygets form har ändrats för-
hållandevis lite under århundradena.

Klosåg och kransåg
Klosågen, eller i vardagligt tal snickarsågen, består av en 
ram av trä och sågbladet spänt med tunna rep i ramen. 
Sågen har använts i södra Europa för att ta fram bräder 
och plank. I Sverige användes länge mindre modeller av 
klosågen vid snickeriarbete.

I Sverige var kransågen den vanligaste sågen vid fram-
tagning av virke. Sågen hade ett avsmalnande blad och 
ett handtag fäst i vardera änden och var lätt att arbeta 
med om bladet var skarpt. Det krävs en ställning där 
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En snickarsåg, en figursåg, en fogsvans och en gradsåg.



vattendrivna. Vinddrivna sågverk, vädersågar, har också 
funnits i Sverige, men i jämförelse med de vinddrivna 
mjölkvarnarna var de långt ifrån lika vanliga. ( Se också 
sidan 14 om resonemanget kring begreppet sågkvarn. )
Maskindrivna sågar kan delas in i två typer, fram- och 
återgående eller rundgående. Till de förstnämnda räknas 
ramsågen som sågar enbart på nedåtgående rörelse. Cir-
kelsågen och bandsågen räknas till den andra typen med 
ett kontinuerligt arbetssätt. Ramsågens och bandsågens 
blad är sträckta med en viss kraft för att inte förlora form 
under sågning. Samtliga sågblad kan användas oskränkta 
eller skränkta. Skränkning, som är det vanligaste, innebär 
att tänderna i ett sågblad böjs ut något växelvis för att 
minska risken att sågbladet »nyper fast« i träet. 

Ångkraft
I Sverige anlades den första ångsågen 1849 vid Tunadal i 
Medelpad, och följdes ett par år senare av flera i Kram-
fors och Vivstavarv. Ångsågar kom sedan under de när-
maste decennierna att dominera sågverksnäringen och 
användes i många fall ända fram till 190- och 60-talen. 
Ramsågarna blev kraftigare men fortfarande gjordes det 
mesta arbetet manuellt. Användningen av ramsågen har 

minskat efterhand som kling- och bandsågarna utveck-
lats. Idag finns ett fåtal ramsågar kvar i kommersiell drift. 
De ångdrivna sågverken ägdes av bolag som kunde ha 
många flerbladiga ramar i drift. De var speciellt vanliga 
i Norrland där timret flottades från skogarna på älvarna. 
Ett exempel på ett ångdrivet sågverk i Västra Götaland 
är Vretens ångsåg utanför Skövde.

I ångdrivna sågverk var ångmaskinen ofta placerad i 
en fristående men intilliggande tegel- eller stenbyggnad 
med skorsten. Ett alternativ var att isolera utrymmet där 
ångmaskinen eller lokomobilen var placerad, på säkert 
avstånd från sågen och eventuellt andra maskiner. Ång-
maskinen och lokomobilen alstrar värme och brandrisken 
var stor på ett sågverk. Kraften förmedlades från kraftkäl-
lan till sågmaskinerna via ett transmissionssystem av hjul, 
axlar och remmar.

Ångsågen efterträddes av den eldrivna sågen vilken 
började komma i bruk från sekelskiftet 1900. Använd-
ningen av ramsågen minskade också i omfattning, medan 
kling- och bandsågarna tog allt större marknad redan 
i början av 1900-talet. Kommersiella sågar drivs idag 
främst av elektricitet.
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En avbildning från Nürnberg år 1404 visar en snickare i 
sin verkstad. På väggen hänger en snickarsåg. (Feldhaus 
1931) 

Timmermännen Mattias Malmros och Bengt Bygdén sågar 
plank ur en stock med kransåg.  Foto Mattias Hallgren.



Elkraft
Generatorerna drevs i vissa fall av ångmaskiner. I Sverige 
blev dock vattenturbiner den stora drivkällan för elgene-
ratorer på 1910-talet. Till en början användes elektricitet 
bara till belysning men under 1920-talet blev elektricitet 
allt vanligare och användningsområdet utvidgades bland 
annat till maskiner inom industrin, och även till lands-
bygdens kvarnar och sågar.

Med elektrifieringen förändrades sågverken. Till 
en början drev en större elmotor transmissionssyste-
met – drivremmar, remskivor – som tidigare varit kopp-
lat till ångmaskinen. Men systemen med remmar var 

känsligt. Krånglade en rem måste hela driften stoppas. 
Den större motorn ersattes senare av ett antal mindre 
som var kopplade direkt till den maskin den skulle driva, 
vilket gjorde att man kom ifrån transmissionssystemet 
och driftsäkerheten ökade.

Ett sågverk låg många gånger i direkt anslutning till 
en kvarn och kunde genom detta utnyttja samma damm. 
Någon gång kunde de till och med förekomma i samma 
byggnad. Kraftverk införlivades många gånger i an-
läggningarna och då byttes vattenhjulet ut mot turbiner. 
Kraftverket kunde då driva båda verksamheterna och 
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Arbetsstyrkan samlad vid Vretens ångsåg utanför Skövde omkring år 1890. Sågat virke transporterades till Västra stambanan 
via ett stickspår till smalspåriga Hjo-Stenstorps Järnväg. Foto Eriksén, Västergötlands museum.

Till vänster: Sågverk drivet av vattenturbin.  
Till höger: Sågverk drivet av råoljemotor. Illustrationer Mikael Hedin.



elektricitet distribuerades även till gårdar i kraftverkets 
omgivning.

Ramsågen
De första vattendrivna sågarna var enkla i sin utformning. 
Den vågräta axeln från vattenhjulet var fäst vid en vev 
och en vevstake som drev sågramen i en upp- och ned-
gående rörelse. De första sågarna hade endast ett smitt 
blad som sågade i stocken. De var i bruk från medeltiden 
och fram till början av 1900-talet. Främst användes en-
bladiga ramsågar för husbehovssågning, då kapaciteten 
var begränsad. De grovbladiga sågarna har gett upphov 
till uttrycket »hwaraf bräderne blir ludne som biörnar«. 
Citatet kommer ursprungligen från Svenska Academiens 
Handlingar 141.

Från 1800-talet och framåt ersattes dessa enkla sågar 
med mer avancerade ramsågar med flera blad. Metoden 
att valsa tunnare sågblad och sätta dem bredvid varandra 
i ramen, så kallad flerbladiga sågar, kom från Holland till 
Sverige på 140-talet. Härmed kunde hela stocken sågas 
på en gång och således ökade kvantiteten men också kva-
liteten. De tunnare bladen gav en jämnare yta. Under 
slutet av 100-talet utvecklades också klingsågen, men 
den blev vanlig först hundra år senare.

Beroende på fallhöjd och vattentillgång kunde vat-
tenhjulen variera i storlek. De mindre vattenhjulen gick 
betydligt fortare och var ofta av underfallstyp. De större 
vattenhjulen av överfallstyp gick många gånger långsam-
mare men hade en större levande kraft vilket gav en jäm-
nare gång vid sågningen.

Vattensågarna kom under 1800-talets andra hälft också 
att öka i antal och växte i många fall till sågverksindu-

strier. Det var först under 1890-talet man kunde notera 
en nedgång av antalet vattensågar. Mekaniska verkstäder 
började tillverka sågar och sågmaskiner samtidigt som de 
förbättrades. Cirkelsågar, kantverk och kapsågar kom-
pletterade ramsågen i sågverken.

Med industrialismen utvecklades ramsågen och dess 
teknik. Förändringen påskyndades av en ökad efterfrågan 
på sågade varor och de högre kraven på kvalitet. Man 
började tillverka ramsågar i modernare material som 
höll för en allt högre produktion och som gav ett mer 
måttstabilt virke. De nya sågarna tillverkades av gjutjärn, 
smide och stål. 

Teknikutvecklingen kom med tiden att generera snab-
ba och flerbladiga ramsågar med stativ i gjutjärn. Från 
mitten av 1800-talet och omkring femtio år framåt blev 
dessutom ångan den gängse drivkraften. Vattensågarna 
var beroende av vattenflödet och på så sätt mer årstids-
bundna till skillnad från ångsågarna som kunde användas 
året runt. 

Sågverksbyggnaden
Sågverksbyggnaderna är ofta byggda med ett enkelt 
stolpverk. En helstativsram krävde en byggnad i två vå-
ningar, med plats för undersåg och sågvind. I undersågen 
fanns då ett gjutet fundament för ramsågens stativ. Där 
fanns även kugghjul och axlar från kraftkällan.

Byggnaden har ofta försetts med sadeltak och, om den 
har väggar, fönster samt en större öppning där timret togs 
in. Öppningen kunde uppta stor del av ena långsidan i 
marknivå eller en del av en gavel. Togs timret in via ena 
gaveln användes ett timmerspel för att få upp det till 
byggnadens övervåning. På var sida om ramen låg ett 
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En typisk enbladig vattendriven ramsåg. Sådana var inte sällan placerade i enkla 
byggnader.

»Lars i Råda« förevisar den välbeva-
rade sjubladiga ramsågen i Stockeda-
len i Hålanda socken i Ale.



spår nedfällt i golvet för stockvagnarna. Om sågen hade 
flera maskiner, till exempel ett kantverk, kunde de vara 
ordnade så att lyft och förflyttningar minimerades.

Ramsågens delar och funktion
Sågramens storlek
En sågram består av stativ, lösram och matarverket med 
stockvagnar. Ramens storlek bestämmer den största dia-
meter en stock kan ha för att passera genom lösramen. 
Det fanns mindre och större ramar. I Axel Christierns-
sons illustrerade priskurant nummer 18 från 190 fanns till 
exempel sågram Typ a från Arbrå Mekaniska Verkstad 
från 1 tum ( 43 millimeter ). 

Stativ och vevparti
Ramsågar har tillverkats både som helstativ och halvstativ. 
Ramsågar med helstativ kräver en högre byggnad, oftast 
i två våningar. Golvet på sågvinden är beläget i höjd med 
överstativets nederdel. Konstruktionen för halvstativra-
marna är något annorlunda genom att vevaxeln här är 
placerad strax under stativet eller ovanpå. I till exempel 

Vräkefors såg, Bällefors socken utanför Töreboda, finns 
en ramsåg med halvstativ ( bild sidan 161 ).

Halvstativramen kräver två vevstakar i stället för en som 
på helstativramen. Vevstakarna är placerade antingen på 
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Gustavs vattenturbindrivna ramsåg är byggd 1927 vid Rördalsån i Stenungsund. 

En målning av bröderna Hans och Per Johansson arbetan-
de vid ramsågen i Melltorps kvarn och såg i Hyssna, Marks 
kommun. Bilden hänger i kvarnen som numera används 
som kafé.



var sida om stativet eller mellan stativet och lösramen. 
De är fästade vid den övre eller den nedre sträckbalken 
beroende på vevaxelns placering. Vevstakens uppgift är 
att överföra vevaxelns roterande rörelser till en upp- och 
nedåtgående rörelse. Det behövs en kraftig och jämn drift 
när en vevaxel, en eller flera vevstakar för ramen upp och 
ned. Vevstaken fick ta emot stora krafter och tillverkades 
i specialstål. 

Sågens bromssystem kunde variera och är avhängigt 
modell och sågens driftssätt. Gejdern är ett annat viktigt 
maskinelement, avsett att styra de rörliga maskindelarna. 
På en ramsåg sitter gejdrarna fästade på stativets insidor, 
för att hålla lösramen i ett bestämt läge.

Lösram och sågblad
Ramen består av en övre och en undre sträckbalk fästade 
vid varandra med två kolonner emellan. Sågbladen är 
fästade i sträckbalkarna med anglar. Lösramen går upp 
och ned och detta ger upphov till stora krafter. Stativ och 
lösram måste därför vara kraftigt byggda och monterade 
på ett gjutet fundament i betong. Vibrationer och skak-
ningar kan annars skada sågbyggnaden.

4

Ramsåg, helstativ. Illustrationen är hämtad ur Axel Chris-
tiernssons maskinaffärs priskurant år 1907. Ramsågen, Typ 
A, är tillverkad av Arbrå Mekaniska Verkstad. 

a. vevstake
b. vevaxel
c. gejder
d. övre sträckbalk
e. en av de två kolonnerna
f. matarvalsar
g. sågblad
h. tolkar
i. sträckanglar

Det är svårt att få en uppfattning om storleken på en drygt 
4 meter hög sågram när den står i en byggnad. Bilden visar 
en ramsåg med helstativ från Söderhamns Nya Verkstads 
AB, här stående utan sin byggnad i Rödån, Habo.



Sågbladen ska spännas in med ett överskär, vilket 
innebär att de är monterade något framåtlutade och att 
sträcklinjen går diagonalt genom sågbladet. Överskäret 
behövs för att bladet under uppåtrörelsen ska gå fritt från 
stocken. De två yttre sågbladen spänns in något framför 
de andra bladen och tillsammans bildar dessa en svag 
båge. Bladen som bara stöds på ena sidan får då ett sta-
bilare sågspår mot stocken.

Ramsågning
Två sågningsmetoder används vid ramsågning – genom-
skärning eller fyrskärning. Vid genomskärning går stock-
en genom ramen en gång. Bräderna eller plankorna har 
då vankanten kvar, vilken får kantas efteråt i ett särskilt 
kantverk. Vid fyrskärning går stocken igenom ramen två 
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Bilden visar en lösram med ett inspänt sågblad. Ritningen 
ses i elevation och i snitt. Delar: övre sträckbalk (1), undre 
sträckbalk (2), kolonnerna (3), vevstaken (4), sågblad (5), 
sträckangeln (6) och fotangeln (7). Illustrationen från 
Svenska skogsindustriförbundet, Yrkesbok y-515 1990.

Kronkvarn, Ingelsby, Tibro. Ramsåg med sju blad monte-
rade i lösramen, tillverkad av Söderhamns Nya Werkstads 
Aktiebolag 1913. 

Sågning med ramsåg 
En stock placeras på stockvagnen med toppän-
dan mot ramen. Stocken rotända spänns fast. 
Sågaren kan behöva vrida på stocken för att få 
mesta möjliga utfall.  
Stocken skjuts helt nära ramen och inriktas 
i sidled. Via de främre matarvalsarna trycks 
stockvagnen framåt. Stocken matas på och den 
bakre vagnen frigörs när den inte längre behövs. 
En mottagningsvagn spänns om det sågade vir-
ket med en gripanordning och när den lämnar 
matarvalsarna kan det sågade virket flyttas åt 
sidan manuellt. En person arbetade på var sida 
om ramen. Vagnen frigjordes och placerades för 
att ta emot nästa sågade stock.

Sektion genom en typisk sågbyggnad, visande en ramsåg 
med helstativ. Illustration Mikael Hedin. 



gånger eller genom två efterföljande ramar. I den första 
ramen, vanligen kallad kantram, med ett fåtal sågblad, 
sågas två av stockens sidor, därefter vänds stocken ¼ varv 
och genomsågas i delningsramen till bräder eller plankor. 
Flertalet av bräderna är då kantade, vilket annars gjordes 
i en kantsåg.

Cirkelsågen
Ramsågarna fanns i alla typer av sågverk – från husbe-
hovssågar till exportsågar. Ramsågen kom efter hand 
att få en konkurrent i klingsågen. När, var och av vem 
klingsågen infördes är osäkert, men O.  J. Näslund skriver 
i Sågar att flera patent togs ut på någon form av cirkelsåg 
under perioden 1 till de första åren på 1800-talet.

På 1840-talet hade cirkelsågen avsevärt förbättrats, 
och det var först vid denna tid som cirkelsågen kom till 
användning inom sågverksindustrin för kantning och 
kapning. Den har under 1900-talet kommit att bli den 
sågmetod som mest används vid dessa arbeten, samt för 
klyvning. Cirkelsågen kom också att bli det vanligaste 
sågverket vid de mindre husbehovssågarna på lands-
bygden. Cirkelsågen kunde lätt förflyttas till den plats 
där den skulle användas, vilket var en stor fördel. Själva 
sågbyggnaden är normalt mycket enkel, och fungerar i 
många fall mera som ett väderskydd för maskinerna. Ef-
ter andra världskriget började cirkelsågen och bandsågen 
konkurrera ut ramsågen och de stora sågverken gick så 
småningom över till att använda dessa. 

Cirkelsågens delar
Huvuddelarna i en cirkelsåg är ett stativ/arbetsbord i vil-
ket ett cirkulärt sågblad, en klinga, är placerad. Det finns 
enbladiga och flerbladiga maskiner. Sågens viktigaste de-
lar är stativ, drivning, matarverk, styrknivar, måttinställ-
ning, bladstyrning och spindel. 

De cirkelsågar som förekommer i denna rapport är 
huvudsakligen av den enklare typen med ett sågblad. 
Stocken matas med en kedja som tar tag i stockens rot-
ända och skjuter den mot klingan. Stocken glider på två 
skenor mellan vilka kedjan löper. Liksom på en ramsåg 
kan en cirkelsåg ha matarvalsar. Styr- och klyvknivarnas 
uppgift är att styra virket vid klyvning och hindra det 
från att välta. Sågbladet kan också ställas in för att justera 
bredden på det sågade virket. Det är också viktigt att såg-
bladet ska arbeta i en rak linje vid sågningen av en stock. 
På bilden från Brokvarn i Öxabäck ( sidan 49 ) ses hur 
ett styrblock av trä får klingan att rotera rakt och jämnt.

Sågbladen
Sågbladen har olika utföranden. Diametern varierar 
liksom tändernas antal och utformning. Vilken typ av 
sågblad som används styrs av modell, matningshastig-
het, skärhastighet, spåntjocklek med mera. Liksom på 
ramsågar har man skränkta eller stukade tänder som är 
rak- eller fasslipade.

I Sverige upptogs tillverkningen av cirkelsågar på 
1860-talet. Företaget Stridsberg & Biörck grundades 1868 
i Torshälla, och var först i landet att tillverka härdade 
sågblad och maskinknivar. Tillverkningen flyttades 189 
till Trollhättan, och var i drift fram till 1991.

4

Olika tandningar av sågblad till en cirkelsåg. Vid beställ-
ning av sågblad skulle tandningen anges tillsammans med 
bland annat diameter och tjocklek på bladet. (Axel Chris-
tiernsson maskinaffärs priskurant 1907) 



Bandsågen
När bandsågen uppfanns är oklart. Engelsmannen Wil-
liam Newberry fick redan 1808 patent på en bandsågs-
liknande maskin för träarbeten och fransmannen Perin 

visade en bandsåg på världsutsällningen i Paris 18 vilket 
ledde till bandsågens genombrott.

Bandsågar används för större dimensioner, speciellt 
klyvande bandsågar. De är i huvudsak utrustade som 
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Exempel på en cirkelsåg. (Axel Christiernssons Maskinaffärs priskurant 1907) 

På Stridsberg & Biörcks sågbladsfabrik i Trollhättan tillverkades sågklingor av alla slag. Till vänster skärps tänderna på en 
ny klinga. Mannen till höger riktar bladet med en hammare. Riktningen betraktas som ett av de viktigaste momenten i till-
verkningen. Båda bilderna Innovatum bildarkiv, Trollhättan.



cirkelklyvsågar med den skillnaden att sågbladet är av 
bandtyp. Materialet, ämnet, som ligger på ett bord, matas 
automatiskt med hjälp av två valspar. 

Det finns flera typer av bandsågar som används för flera 
olika sorters sågning, allt från råklyvning av stockar till 
figursågning inom snickeribranschen. Bandsågens för-
delar är att den kan såga både stora stockar och tunna 
dimensioner. Dessutom är sågsnittet tunt och ger därmed 
ett högre sågutbyte, det vill säga mindre spill. I jämfö-
relse med ramsågen är bandsågens sågsnitt jämnare och 
måttstabiliteten är högre vid en snabbare matarhastighet. 

Stativet är sågens grundpelare och är svetsat eller gjutet 
i ett stycke. Av de båda såghjulen, på vilka det ändlösa 
sågbladet eller sågbandet löper runt, är det undre det 
drivande och har samtidigt funktionen som balanshjul. 
Hjulen kan vara massiva eller försedda med ekrar. Idag 
är bandsågen den dominerande utrustningen i moderna 
sågverk.
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Cirkelsåg med styrblock och sågbänk, byggd och installerad 1933 i Brokvarn, Öxabäck, Mark.

En bandsåg från Sköfde Mekaniska Verkstads aktiebolag. 
Illustrationen är hämtad från en priskurant från 1910.



En stamp fungerar ungefär som en mortel i vilken en 
råvara bearbetas, stampas. Själva mortelstöten kallas 
stamp eller stampstock och kärlet där bearbetningen 
äger rum kallas ofta för tråg. Stampstocken, gärna av 
hyvlat stolpvirke, måste vara ordentligt tung med en hård 
och slitstark yta nedtill och var därför försedd med en 
skoning av järn. Tråget består av ett stabilt vågrätt un-
derlag av trä eller sten med väggar av trä eller plåt. En 
eller flera likadana stampstockar i rad, sitter monterade 
i ett stampverk där de kan glida lodrätt, se figuren från 
194. De lyfts av tappar, så kallade lyftarmar, fästade på 
en ofta vattendriven axel, hjulstock. Stampstockarna fal-
ler sedan av sin egen tyngd, en och en, ned mot trågets 
botten där arbetet utförs. Stampverk kunde också drivas 
genom ox- eller hästdrivna vandringar, eller av vinden 
som en väderstamp. 

Det är inte svårt att förstå hur stampverket fått sitt 
namn för den som sett och hört ett sådant i full gång. 
Grundbetydelsen hos ordet stamp, stampa är som vi alla 
sedan barnsben vet, att med kraft och i regel ljudligt 
och tungt, sätta ned foten i marken : att stampa, klampa, 
dunka eller stövla. Vi stampar av oss snön i farstun och 
stampar takten till medryckande musik. Det finns även 
en mängd andra betydelser hos ordet stamp ; I köket 
stampas potatis- och rotmos med potatisstöten. Det 
kunde i äldre tid också vara ett slags djurfälla, på forn-
svenska stampa, som består av en uppgillrad stock som 
faller ned på bytesdjuret. Stampa kan dessutom betyda 
att inte komma ur fläcken, precis som ett fartyg stampar 
i vågorna i hård vind. Utan att komma framåt kan en 
utredning, ett projekt, ha stått och stampat i flera år. 

Användningen gav namnet
Många tillverkningsprocesser utfördes tidigare med 
fötterna. Mest känt är vinet som trampas i stora kärl. I 
enklare byggnader som saknade trägolv förekom stam-
pat jordgolv. Vadmal bearbetades »till fots« och tramp-
drivna verk var vanliga. Avsikten med stampandet var att 
krossa något, mosa, mjuka upp, stöta sönder, pulvrisera 
eller pressa samman. Ordet fick, även efter att ett fler-
tal av processerna mekaniserats, med tiden en överförd 
betydelse : att framställa ett visst material eller en vara, 
och kom i det allmänna medvetandet att innebära en 
industriell process i allmänhet.

Stampverk har i äldre tider använts till behandling av 
råvaror och andra ingående ämnen inför tillverkning ex-
empelvis av papper, för garvning av skinn eller för fram-
ställning av jordförbättringsmedel. I gruvor och järnverk 
krossades järnmalm på liknande sätt. Processen kallas 

för bokning och maskinen där detta ägde rum kallades 
för bokverk. 

Ett stort antal stampverk runtom i landet har använts 
för beredning av ylleväv till vadmal. Benämningen på 
stampverket kan komma från hur stampverket drivs men 
vanligast är att det är användningen, det vill säga den rå-
vara som bearbetades eller den produkt som framställdes 
som gav upphov till namnet. Det kan exempelvis, för-
utom de ovan nämnda, röra sig om en krutstamp, slagg-
stamp, linstamp, hampstamp, skinnstamp, klädesstamp, 
sillstamp eller oljestamp.

Mekaniska vind- eller vattendrivna stampverk började 
dyka upp på 1400-talet i anslutning till pappersbruken. 
Linnelump, gamla lakan och kläder, mosades i vatten till 
en tjock gröt. Lumpstamparna ersattes på 1600-talet av 
så kallade holländare, en form av malverk. Inom andra 
områden fanns stampverken kvar fram till första halvan 
av 1900-talet. 

Stampverk som ingått i tillverkning av mer industri-
ell karaktär som exempelvis papperstillverkning och för 
malmhantering har inte medtagits i denna redovisning. 
Inom lantbruket förekom emellertid följande typer av 
stampverk :

Vadmalsstampar
Vävt ylletyg blir hållbarare, varmare, och mer vattenavstö-
tande om det stampas eller valkas. Från början utfördes 
detta arbete i balja för hand eller i större kar med hjälp 
av fötterna. För behandling i stampverk veks tyget fram 

Stampar
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Ett stampverk med nio stampstockar hämtad ur Afhand-
ling rörande Mechaniquen Med tillämpning i synnerhet 
till Bruk och Bergverk av Sven Rinman 1794.



och åter i sicksack som en dragspelsbälg och lades i ver-
kets, ofta rundbottnade, tråg tillsammans med ljummet 
vatten. Ullens eget fett samt urin utsöndras i vatten och 
får ullfibrernas fjäll att resa sig, bilda hullingar, varvid 
fibrerna fastnar i varandra, filtas samman. Det går också 
att tillsätta jäst, urin eller såpa. 

Under stampningen flyttades tygbunten regelbundet 
så att resultatet blev jämnt. Den kunde också tas upp 
ur tråget och vikas om, varefter stampningen fortsatte. 
Tiden varierade från någon timme upp till nio timmar 
beroende på önskat resultat och ullens kvalitet. Slutligen 
sköljdes tyget och spändes upp på ramar där det fick torka. 
Färdig vadmal har en slät yta där vävningen inte syns.
Ordet vadmal kommer ur de fornsvenska orden vad ( våd ) 
och mal ( mål eller mått ) och finns omnämnt i svenska 
skrifter redan 1292. Tyget användes ofta som handelsvara 
eller betalningsmedel åtminstone under medeltiden, och 
i Marks härad kunde man betala skatt till kungen i vad-
mal i stället för spannmål.

Benstampar
Under 100-talets strävanden att rationalisera jordbru-
ket och stegra avkastningen ökade intresset och behovet 
av gödsel. Benmjöl började användas som en slags tidig 
konstgödning i England under slutet av 100-talet. Me-
toden prövades för första gången i Sverige 1822. Mellan 
åren 18–18 var benmjöl den dominerande formen av 
konstgödning i landet. Sedan 180-talet har mjölet även 
använts som foder. Efter andra världskriget har det senare 
blivit den användning som dominerat. Olika tekniker har 

använts för krossning av ben. Vanligast är en stamp där 
allt från en till ett tiotal stampstockar rör sig växelvis och 
krossar benen. En annan teknik är att krossa ben under 
en vattendriven hammare. I båda fallen eftermaldes det 
krossade materialet till benmjöl. Oftast var benstamparna 
vattendrivna och sammanbyggda med hjulkvarnar eller 
vadmalsstampar.

Barkstampar
Vid framställning av läder, garvning, kan ett flertal ämnen 
användas för att konservera skinnet och få det mjukt. Vid 
så kallad mineralgarvning används krom som garvämne, 
men tidigare också alun eller olika järnsalter. Även orga-
niska garvämnen från olika växter har förekommit vilket 
brukar benämnas vegetabilisk garvning. Främst är det 
ekbark som kokas i vatten i vilket det färska skinnet läggs 
efter enklare konservering med salt, kyla eller torkning. 
Barken har i detta fall finmalts i en barkstamp.

Linoljeslageri
I linoljeslageriet från 1833 på Åreberg i Kyrkefalla, Tibro 
kommun, producerades linolja. Verksamheten pågick 
till 1891 då tillverkningen lades ned. På interiörbilden 
från Åreberg ( sidan 3 ) syns en så kallad kollergång där 
linfröna först krossades. Därefter värmdes massan, östes 
ned i pressdukar av ylleväv varefter dessa bearbetades 
med stamparna som skymtar i bakgrunden. Under stort 
tryck pressades på så sätt oljan ur tygsäckarna varpå 
den färdigpressade linoljan samlades upp i särskilda fat. 
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Äldre kartor kan vara en 
källa till kunskap kring 
äldre agrara småindu-
strier. Här syns både ben-
stamp, garveri och färgeri 
utmed Teåkersälven i 
centrala Dalsland på 
ekonomiska kartan från 
1890-talet.
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Edets benstamp och kvarn, Undenäs socken, Karlsborgs  
kommun.   
Stampen har tio stampstockar vilka lyfts av en hjulstock 
med tio genomgående armar eller träklossar. Axeln är 
placerad bakom stockarna. Torkade djurben ligger i ett 
tråg under stampstockarna som krossas till små bitar. Bi-
tarna mals därefter i en kvarn, som på ritningarna ses till 
vänster om krossverket. Översta bilden är en sektion A–A 
genom både kvarn och stamp som är hopbyggda. På bilden 
med Mellanplanet ses kvarnbyggnaden till vänster med 
de två kvarnstenar och nr tio är en valsstol. I stampbygg-
naden ses kvarnstenen och de tio stampstockarna med axel 
bakom. På sektion C–C ses hjulstocken i snitt. Ritningarna 
är gjorda av Oiva Isola och hämtade från Edet benstamp 
och kvarn, Vårdprogram. Forsviks industriminnen Rap-
port 2008 :5.



Åreberg är idag det ena av två bevarade linoljeslagerier 
i Sverige, ett vattendrivet på Åreberg och ett vinddrivet 
på Valdemarsudde i Stockholm.

Bevarade stampverk i länet
Stampning av råvaror tillhör en ålderdomlig verksamhet 
som mest förknippas med förindustriell tid. Bevarade 
stampverk är numera ytterst sällsynta. I dag återstår en-
dast ett fåtal, eventuellt bara tre, benstampverk i Västra 
Götalands län. De är välbevarade eftersom produktion 
av benmjöl har funnits in på 1900-talet. 

De flesta stampverk är numera rivna men uppgifter 
om dem kan finnas i äldre handlingar. Exempelvis har 
benstampar förekommit på många platser inom området, 
ofta vid herrgårdar. Vid Hillefors grynkvarn i Säveån var 
benstampen i drift in på 1930-talet men lades ner när 
hemslakten upphörde. En barkstamp har återfunnits i 
dokument rörande industriell verksamhet längs Hjoåns 
dalgång i Hjo och förmodade lämningar av denna har 
hittats i själva åfåran. 
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De järnskodda ändarna av stampstockarna. Antalet stam-
par varierar och dessa fyra finns i  i Västölets väderben-
stamp i Grästorps kommun. Foto 2012.

Vara väderbenstamp är en helt liten byggnad, som en vä-
derkvarn i miniatyr. Stampen flyttades till Vara folkhög-
skolas område i slutet av 1930-talet.

Det vattendrivna linoljeslageriet på Årebergs gård i Kyrke-
falla socken, Tibro. Dörrarna på gaveln leder in till själva 
hjulhuset. Interiören nedan visar kollergången där linfröet 
krossades. I bakgrunden anas stampverket.



Lumpstampar finns omnämnda på Katrineforsområdet 
i Mariestad. Enligt uppgift från borgmästare Wollin i 
Mariestad fanns 149 »en sämskemakarestamp i ström-
men«. Längs Kvarnbyns fall i Mölndal har ett halvdus-
sin beskrivna vadmalsstampar funnits mellan 1600-talet 
fram till industrialiseringen på 1800-talet. Även ortnamn 
kan vara en källa, så kommer exempelvis namnet på 
stadsdelen Stampen i Göteborg från att det på denna 
plats legat en klädesstamp.

Bevarade stampar och ett linoljeslageri
• Edets kvarn och benstamp, Undenäs socken, 

 Karlsborg
• Stampen, Baltak socken, Tidaholm
• Vara väderbenstamp, Vara centralort, Vara
• Västölets väderbenstamp, Bjärby socken, Grästorp
• Årebergs gård/linoljeslageri, Kyrkefalla socken,  Tibro
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Spridningen i landskapet
• Lidköping, Kils väderkvarn 
• Lidköping, Kvarnbacken 
• Lidköping, Riddaregårdens väderkvarn
• Lysekil, Fiskebäckskils väderkvarn 
• Orust, Lyröns kvarn 
• Orust, Kvarnen i Mollösund 
• Tanum, Krega kvarn 
• Tanum, Ulseröds väderkvarn
• Tjörn, Fjälebro kvarn
• Öckerö, Kvarnen på Heden 

Övriga
• Grästorp, Västölets väderbenstamp 
• Skara, Vädersågen i Fornbyn 
• Vara, Vara väderbenstamp 

Ursprunglig drivkraft vind
Kartan visar anläggningar som drivs av vind och som 
redovisas i rapportens katalogdel. Här framgår att det 
går ett stråk med goda vindmöjligheter från Mellbyåns 
dalgång upp mot Kålland. Av liknande anledningar fanns 
också i Bohusläns kustband många väderkvarnar, varav 
många fortfarande är bevarade. 

Holkkvarnar
• Alingsås, Västergårds holkkvarn 
• Alingsås, Mörlanda holkkvarn 
• Alingsås, Torp holkkvarn 
• Grästorp, Väderkvarnen på Marknadsberget

Holländare eller hättkvarnar
• Alingsås, Borg 1 
• Kungälv, Burås kvarn 



Siffrorna på kartan hänför sig till ordningsnumren i 
katalogen.



Ursprunglig drivkraft vatten
Kartan visar anläggningar som drivs av vattenkraft och 
som redovisas i rapportens katalogdel. Vattnet har varit 
drivkraften för olika slags anläggningar som kvarnar, så-
gar, stampar och hyvlar. Vattendragens läge i landskapet 
kan också utläsas av deras lägen.

Skvaltkvarnar 
• Ale, Björns kvarn
• Mark, Ekarebo skvaltkvarn
• Orust, Bro skvaltkvarn

Anläggningar som  
idag/senast drevs av vattenhjul

• Bollebygd, Bos August ramsåg
• Borås, Svens såg
• Essunga, Kerstinsås kvarn 
• Falköping, Mellomkvarn
• Falköping, Tomtens kvarn
• Hjo, Ekhammars kvarn och såg
• Lilla Edet, Hålleröds spånhyvel
• Svenljunga, Gammalsjö kvarn 
• Svenljunga, Kvarnagården såg- och spånhyvel
• Tibro, Årebergs gård/linoljeslageri 
• Tidaholm, Stampen
• Tranemo, Åremma kvarn
• Uddevalla, Aröds kvarn 
• Vara, Huttla kvarn 
• Vårgårda, Flathults såg
• Åmål, Tollebol kvarn

Vattenkvarnar och  
-sågar som idag/senast drevs av el/turbin 
• Ale, Drottningsgärdets såg
• Ale, Fors nedre kvarn och kraftverk
• Bengtsfors, Tegane kvarn

• Bengtsfors, Årbol kvarn och såg
• Borås, Vänga kvarn och stärkelsefabrik
• Falköping, Hornborga kvarn
• Färgelanda, Edstenafors kvarn 
• Göteborg, Björsbofors kvarn
• Götene, Dala kvarn
• Herrljunga, Hudene kvarn
• Karlsborg, Edets kvarn och benstamp
• Lerum, Bävsjöryds såg
• Lerum, Hillefors grynkvarn
• Lidköping, Backgårds kvarn 
• Lidköping, Stockens kvarn och kraftverk
• Lilla Edet, Västerlanda kvarn
• Mark, Brokvarns såg och kvarn
• Mark, Melltorps kvarn och ramsåg
• Mellerud, Assareby kvarn och såg
• Mellerud, Gunvarby kvarn och såg
• Mellerud, Krokfors kvarn
• Mellerud, Snäcke såg
• Mellerud, Tonsbergs kvarn
• Orust, Ålgårds kvarn och såg
• Skövde, Asketorps kvarn
• Skövde, Boforsens kvarn 
• Stenungsund, Gustavs ramsåg
• Tanum, Tegneby kvarn 
• Tibro, Kronkvarns såg och kvarn
• Tidaholm, Brokvarn
• Tidaholm, Herrekvarns såg och kraftverk
• Tidaholm, Valstads kvarn
• Tranemo, Kvarntorps kvarn och såg
• Trollhättan, Dalens kvarn och Svensbo såg
• Trollhättan, Gullereds kvarn och såg
• Töreboda, Vräkefors såg, kvarn och kraftverk
• Uddevalla, Lyckornas kvarn och torp
• Ulricehamn, Drette kvarn och såg
• Vara, Brokvarn 
• Vårgårda, Ljurs kvarn
• Vänersborg, Jädersfors kvarn
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Siffrorna på kartan hänför sig till ordningsnumren i katalogen.





Ursprunglig drivkraft  
elektricitet eller ånga
Kartan visar anläggningar vars drivkälla var elektricitet 
eller ånga och som finns med i rapportens katalogdel. 
Här är inte tillgången till vind och vatten betydelsefull. 
Nu byggdes kvarnen eller sågen där det fanns behov, men 
grundprincipen kvarstår; närhet till råvara, kraftkälla och 
transportmöjligheter har varit avgörande för placeringen 
av kvarnar och sågar från tidig medeltid fram till våra 
dagar.

Kvarnar och sågar, nybyggda med elkraft
• Färgelanda, Högsäters valskvarn 
• Färgelanda, Skällsäters kvarn och såg 
• Lidköping, Tuns elektriska kvarn 
• Lysekil, Bagges kvarn
• Lysekil, Hallinds kvarn och såg
• Mellerud, Åkers såg 
• Vara, Levene elkvarn

Sågar byggda för ångdrift 
• Götene, Österängs ångsåg och ångkvarn 
• Skövde, Vretens ångsåg

Siffrorna på kartan hänför sig till ordningsnumren i katalogen.
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Lagstiftning kring kvarnverksamhet
finnas kvar. Samtidigt beslöts att införa kvarntull, en form 
av konsumtionsskatt, för att öka landets inkomster.

I ett riksdagsbeslut från år 1638 fastslogs att det endast 
var adeln som hade rätt att bygga tullkvarnar. Husbe-
hovskvarnar fick dock bönderna anlägga, men först efter 
syn och att tillstånd getts av myndigheterna. Där fram-
kommer också att »alle sqwaltrer« fick vara kvar så länge. 
En senare granskning skulle avgöra om de fick vara kvar 
eller skulle rivas. 

I slutet av 1600-talet tillsattes olika kvarnkommissioner 
i landet. De ansvarade bland annat för inventering och 
skattläggning av kvarnar, både vatten- och väderkvarnar. 
Registrering av kvarnarnas skatteförmåga år 169 var till 
för att öka statens inkomster, och inte för att minska 
folkets husbehovskvarnar till fördel för tullkvarnarna. 
Tillämpningen av lagen skiftade och klagomål framför-
des, vilket kan förstås av att Kungl. Maj :t bestämde att 
avlägset belägna skvaltkvarnar skulle få stå kvar.

1700-talet
De bestämmelser som gällde 1638 för kvarnbyggande 
upprepades i 134 års lag. En förundersökning skulle 
föregå en ny kvarnbyggnad och hänsyn till andra kvarn-
ägare skulle tas. Där framkom också att det inte skulle 
göras skillnad i beskattningen av kvarnar även om de låg 
vid olika vatten.

1800- och 1900-talen
Bestämmelser och lagstiftning kan under 1800-talet sam-
manfattas i tre viktiga årtal. De husbehovskvarnar som 
ålades skatt efter april 189 befriades från ränta 1824. De 
som ägde skattejord och de som nyttjade kronojord fick 
genom en kunglig kungörelse 183 rätt att uppföra hus-
behovskvarnar. Detta under förutsättning att inte de för-
dämningar som samtidigt anlades skadade andras marker.

År 1863 avskaffades så skatten på tullmalning och även 
förbudet att tullmala på oskattad kvarn. Detta innebar 
att den kamerala skillnaden mellan tullkvarn och husbe-
hovskvarn upphävdes. Vatten- och väderkvarnar fick byg-
gas fritt, även för tullmalning, så länge som exempelvis 
dämmen inte skadade mark och vattenflöden.

Orsakerna till att husbehovsmalningen släpptes fri är 
flera. Kvarnverksamheten och malningen blev på detta 
sätt mer rättvis eftersom de som inte hade möjligheter 
att bygga en kvarn nu kunde mala utan att skatta för 
malningen. Kontrollen av böndernas husbehovsmalning 
hade varit problematisk och smygmalning var troligen 
vanligt förekommande.

Lagstiftningen för kvarnar har skiftat under århundra-
denas gång men den har haft en given och viktig plats. 
Regleringar av kvarnverksamheten var i de flesta fall till 
för att dra in pengar till Kronan och/eller statskassan. 
Kvarnarnas betydelsefulla roll i det svenska agrarsam-
hället avspeglar sig i de många lagbestämmelser som 
omgärdat dem. 

Nordisk medeltid och landskapslagarna
Under medeltiden var det i stort sett fritt att bygga en 
kvarn för en jordägare bara det inte skadade någon annan. 
En skada kunde exempelvis vara uppdämning och för-
störda fiskevatten vilket framgår i våra landskapslagar. De 
nedtecknade lagarna var från början gamla bruk och seder 
som bevarades av lagmän som minneskunskaper. Äldre 
Västgötalagen är den äldsta bevarade skriftliga landskaps-
lagen, från mitten av 1200-talet. Här fanns bestämmelser 
som rör kvarnbyggnader och driften, men där fanns också 
bestämmelser om vad som skulle ske vid olycksfall. 

Under 1400-talet utfärdades ett antal stadgar vars syf-
ten var att stärka tullkvarnarnas ställning. Under senare 
delen av medeltiden övergick stora jordområden som 
varit böndernas till kyrkan, frälset eller Kronan. Detta 
innebar att bönderna som förlorade mark inte kunde 
bygga kvarnar, eftersom lagen medförde att den som ägde 
marken fick uppföra kvarnar. Det var främst adeln som 
försökte motarbeta allmogens kvarnar och hävdade, efter 
egen tolkning av lagen, att böndernas mindre kvarnar var 
dem till skada eftersom de inverkade på deras inkomster.

1500-talet
Under 100-talet började Kronan sträva efter att få mono-
pol på kvarnverksamheten. Fler och bättre kronokvarnar 
och nya tullmalningsbestämmelser och skatter tillkom 
för att öka inkomsterna till statskassan. Gustav Vasa och 
hans son Johan iii strävade efter att gynna kronokvarnar-
na och införa ett fullständigt monopol. I en förordning 
från 180 framkommer det att de som brukade Kronans 
jord inte fick mala annat än på Kronans tullkvarnar eller 
i privilegierade stadskvarnar. Johan iii motarbetade på så 
sätt frälsekvarnarna.

1600-talet
Alla kvarnars vara eller icke vara skulle granskas av myn-
digheterna, beslöt riksdagen 162. När en tullkvarn kunde 
nås »medh godh beqwemligheet« skulle husbehovskvar-
narna rivas. Ansågs de nödvändiga för bygden fick de 
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Under flera århundraden hade försök gjorts för att nå 
ett statligt monopol på kvarnverksamheten men man var 
nu tillbaka med ungefär samma bestämmelser som när 
landskapslagarna skrevs och användes.

Vattenlagstiftning
Texten nedan beskriver de viktigaste stegen i vattenlag-
stiftningen och rådigheten över vatten fram till våra dagar, 
från urminneshävd till miljöbalken.

Urminneshävd
Urminneshävd är ett gammalt rättsinstitut som troligen 
förekommit sedan 1400-talet och möjligen tidigare. Bety-
delsen av urminneshävd minskade på 100-talet till följd 
av utvecklingen av lantmäteriverksamheten och en ökad 
tillit på skriftliga källor. 

I 1 kap. 1§ jordabalken enligt 134 års lag angavs urmin-
neshävd på följande sätt : »Det är urminnes häfd : där man 
någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald 
och ohindrad besuttit, nyttjat och brukat hafver, att ingen 
minnes eller af sanna sago vet, huru hans förfäder eller 
fångesmän först därtill komne äro«. Begreppet urminnes-
hävd upphävdes av nya jordabalken 192 men det gjordes 
ingen inskränkning när det gällde rätt som tillkommit på 
grund av urminneshävd före jordabalkens införande 192. 
Det innebär att urminneshävd fortfarande gäller enligt 
nya jordabalken från 192. Urminneshävd kan räknas i 
två mansåldrar eller 90 år och gäller anläggningar och 
verksamheter som tillkommit före 1882.

Byggningabalken, 1734 års lag
Vattenrätten har i stort handlat om vem som får tillgo-
dogöra sig vattnet och vilka inskränkningar som gällt för 
denna verksamhet för att ta hänsyn till andra personer 
och verksamheter. Man kan säga att det gäller vem som 
har rådigheten över vattnet. I 134 års lag reglerades detta 
i 12 kap. 4§ jordabalken och i 20 kap. byggningabalken 
som handlade om kvarnar. I 134 års lag fanns det pre-
cis som i de landskapslagar den ersatte, inget krav på 
tillstånd för vattenverksamhet. Vattenägaren själv fick 
avgöra hur långt dennes rättigheter sträckte sig och hade 
då ett strikt skadeståndsansvar för skador som uppkom på 
annans mark. Byggningabalkens bestämmelser upphörde 
i och med 1880 års vattenrättsförordning som bland annat 
innebar att jordägare som ville nyanlägga eller bygga om 
vattenverk kunde få tillståndsprövning i domstol vilket 
inte hade behövts tidigare. Även om man enligt den nya 
regleringen var skyldig att söka tillstånd var den i prak-
tiken frivillig eftersom det fanns en möjlighet att bygga 

på egen risk. Man riskerade då att få riva ut om någon 
kunde påvisa att man lidit skada av vattenanläggningen.

1918 års vattenlag
När 1918 års vattenlag infördes den 1 januari 1919 kom den 
första mer heltäckande lagen för vattendrag. Lagstift-
ningen var avsedd att anpassas till modern lagstiftning 
som motsvarades av industrins krav på att få nyttja vat-
tenkraft. I den nya lagen fanns även en del miljöhänsyn 
och det infördes en obligatorisk prövning innan byggnad 
i vatten av någon betydelse fick genomföras. Det fanns 
i princip två huvudsakliga syften med lagen. Det första 
var att man ville eftersträva en sammanhållen lagstift-
ning på det vattenrättsliga området och det andra var 
att man ville möjliggöra för en exploatering av Sveriges 
vattenkrafttillgångar.

1983 års vattenlag
1983 års vattenlag innebar inga stora förändringar i pröv-
ningsorganisationen. Den största förändringen gällde 
tillståndsreglerna. Det infördes en generell tillstånds-
plikt för samtliga vattenverksamheter. Syftet med den 
nya lagen var främst en förenkling och modernisering av 
regelsystemet och detta skulle genomföras med gemen-
samma bestämmelser som i största möjliga mån skulle 
kunna tillämpas på olika typer av vattenverksamheter.

Miljöbalken
Miljöbalken kom 1999 och syftet var att samordna de 
centrala delarna av äldre vattenlagstiftning genom att 
balken föreskriver samma hänsynsregler för alla verk-
samheter. Miljöbalkens mål finns att läsa i 1 kapitlet, 1§ 
och lyder : »Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 
att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl.«

Ny lagstiftning från 1 januari 2019
Den energipolitiska överenskommelsen som träffades i 
maj 2016, där Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna ingick, innebar bland annat att 
vattenkraften skall ha moderna miljövillkor och tillstånd 
för sin verksamhet enligt Miljöbalken. All vattenkraft 
som har tillstånd före 1999 skall därför omprövas. Om-
prövningen skall i utgångspunkten ske på verksamhets-
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utövarens initiativ, men skall följa den Nationella planen, 
nap. Planen utgör vägledning för avvägningen mellan 
största möjliga nytta för vattenmiljön och nationellt ef-
fektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen ska också ange 
vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang, 
så kallade prövningsgrupper, och när prövningen senast 
bör ha påbörjats.

Från 2019 finns alltså nya bestämmelser och nya förut-
sättningar för att bedriva vattenverksamhet och tillstånds-

prövningen ska ske enligt modern miljölagstiftning. Den 
innebär bland annat att äldre rättigheter eller urminnes 
hävd, som en del mindre kvarnar och kraftverk har, skulle 
kunna betraktas som tillstånd enligt miljöbalken. Med de 
nya bestämmelserna inleds en omprövning genom den 
Nationella planen, nap, av alla tillståndspliktiga elprodu-
cerande vattenverksamheter i Sverige. Hela arbetet med 
tillståndsgivning enligt den Nationella planen beräknas 
ta cirka tjugo år.

Tegneby kvarn i Tanum är en välbevarad kvarnmiljö med kvarn, smedja och en äldre stenvalvsbro. På platsen skall det ha 
funnits en kvarn alltsedan 1600-talet. Omkring år 1900 fanns ytterligare en kvarn på hitsidan av fallet. Vattendraget är 
Anråsälven, här även kallad Broälven.
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Vretens ångsåg, Skövde



Malet, sågat och stampat  
i Västra Götaland – katalogdel

Bland de anläggningar som ännu drivs av vattenhjul 
finns också några som bedömts ha ett mycket högt kul-
turhistoriskt värde. 

• Mellomkvarn i Falköpings kommun 
• Ekhammars kvarn och såg i Hjo kommun 
• Åremma kvarn i Tranemo kommun
• Flathults såg i Vårgårda kommun
• Hålleröds spånhyvel i Lilla Edet

I några anläggningar har en turbin installerats, som 
i sin tur drivs av vattenkraft. Av dessa har följande be-
dömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde : 

• Drottninggärdets såg i Ale kommun
• Brokvarns såg och kvarn i Marks kommun 
• Gustavs ramsåg i Stenungsunds kommun
• Tegneby kvarn i Tanums kommun
• Ljurs kvarn i Vårgårda kommun

Flera väderkvarnar har också lyfts fram och bedömts 
ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde : 

• Borgs väderkvarn i Alingsås kommun
• Västergårds holkkvarn i Alingsås kommun
• Mörlanda holkkvarn i Alingsås kommun
• Torps holkkvarn i Alingsås kommun
• Kvarnbackens väderkvarn i Lidköpings kommun
• Riddargårdens väderkvarn i Lidköpings kommun

Därutöver redovisas några ovanliga anläggningar i lä-
net : Hela Årebergs gård i Tibro kommun har ett mycket 
högt kulturhistoriskt värde, medan linoljeslageriet med 
stamp är i det närmaste unikt. Österängs ångsåg och 
ångkvarn i Götene kommun bör också särskilt lyftas fram. 
Österäng är en av två ångsågar i rapporten varav den 
andra, Vretens ångsåg, är skyddad som byggnadsminne. 

I denna del av rapporten presenteras utvalda kvarnar, 
sågar och stampar. Urvalet bygger på den inventering 
som presenterades i rapporten Agrar småindustri i Västra 
Götaland – Översikt och prioritering av landsbygdens små 
industrier från 2006. Ur denna har 88 kvarnar, sågar och 
stampar valts ut. Varje objekt har beskrivits och värde-
rats kulturhistoriskt. En närmare presentation av tillvä-
gagångssättet kring urval och värdering återfinns i inled-
ningen till denna rapport. Objekten eller anläggningarna 
presenteras här kommunvis och i bokstavsordning. 

Stora kulturhistoriska värden
De anläggningar av olika slag som presenteras i denna 
skrift är alla uppmärksammade för sitt kulturhistoriska 
värde. Några få är skyddade som byggnadsminnen och 
andra ingår i områden och miljöer som är av riksintresse 
för kulturmiljövården eller uppmärksammade i invente-
ringar eller på annat sätt. Det bästa sättet att bevara kul-
turarvet är att bruka det, men så att det kulturhistoriska 
värdet inte påverkas negativt.

Byggnadsminnen
De anläggningar som är skyddade som byggnadsminnen 
enligt kulturmiljölagen är följande :

• Edets kvarn och benstamp i Karlsborgs kommun 
• Hillefors grynkvarn i Lerums kommun 
• Burås väderkvarn i Kungälvs kommun
• Fjälebro väderkvarn i Tjörns kommun
• Vretens ångsåg i Skövde kommun

Mycket högt kulturhistoriskt  
värde – byggnadsminnesklass 
Materialet innehåller också flera anläggningar som har 
bedömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde, av 
byggnadsminnesklass. Inom den gruppen finns samtliga 
tre skvaltkvarnar : 

• Björns kvarn i Ale kommun 
• Ekarebo skvaltkvarn i Marks kommun
• Bro skvaltkvarn i Orusts kommun
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Siffrorna på kartan hänför sig till ordningsnumren i katalogen.



Beskrivna anläggningar
1. Ale, Björns kvarn  67
2. Ale, Drottninggärdets såg  68
. Ale, Fors nedre kvarn och kraftverk 69
. Alingsås, Borg 1 70
5. Alingsås, Västergårds holkkvarn 71
6. Alingsås, Mörlanda holkkvarn 72
7. Alingsås, Torp holkkvarn 7
8. Bengtsfors, Tegane kvarn  7
9. Bengtsfors, Årbol kvarn och såg  75
10. Bollebygd, Bos August enbladsåg 76
11. Borås, Svens såg 77
12. Borås, Vänga kvarn och stärkelsefabrik 78
1. Essunga, Kerstinsås kvarn 80
1. Falköping, Hornborga kvarn  81
15. Falköping, Mellomkvarn 82
16. Falköping, kvarn 8
17. Färgelanda, Edstenafors kvarn 8
18. Färgelanda, Högsäters valskvarn 85
19. Färgelanda, Skällsäters kvarn och såg 86
20. Grästorp, Väderkvarnen på Marknadsberget 87
21. Grästorp, Västölets väderbenstamp 88
22. Göteborg, Björsbofors kvarn 89
2. Götene, Dala kvarn 90
2. Götene, Österängs ångsåg och ångkvarn 91
25. Herrljunga, Hudene kvarn 9
26. Hjo, Ekhammars kvarn och såg 9
27. Karlsborg, Edets kvarn och benstamp 96
28. Kungälv, Burås kvarn 98
29. Lerum, Bävsjöryds såg 99
0. Lerum, Hillefors grynkvarn 100
1. Lidköping, Backgårds kvarn 102
2. Lidköping, Kils väderkvarn 10
. Lidköping, Kvarnbacken 10
. Lidköping, Riddaregårdens väderkvarn 105
5. Lidköping, Stockens kvarn och kraftverk 107
6. Lidköping, Tuns elektriska kvarn 108
7. Lilla Edet, Hålleröds spånhyvel 110
8. Lilla Edet, Västerlanda kvarn 111
9. Lysekil, Bagges kvarn 112
0. Lysekil, Fiskebäckskils väderkvarn 11
1. Lysekil, Hallinds kvarn och såg 11
2. Mark, Brokvarns såg och kvarn 115
. Mark, Ekarebo skvaltkvarn 117
. Mark, Melltorps kvarn och ramsåg 118

5. Mellerud, Assareby kvarn och såg 120
6. Mellerud, Gunvarby kvarn och såg 122
7. Mellerud, Krokfors kvarn 12
8. Mellerud, Snäcke såg 12
9. Mellerud, Tonsbergs kvarn och såg 126
50. Mellerud, Åkers såg 128
51. Orust, Bro skvaltkvarn 129
52. Orust, Lyröns kvarn 10
5. Orust, Kvarnen i Mollösund 11
5. Orust, Ålgårds kvarn och såg 12
55. Skara, Vädersågen, Fornbyn 1
56. Skövde, Asketorps kvarn 15
57. Skövde, Boforsens kvarn 16
58. Skövde, Vretens sågverk 17
59. Stenungsund, Gustavs ramsåg 18
60. Svenljunga, Gammalsjö kvarn 19
61. Svenljunga, Kvarnagården 10
62. Tanum, Krega kvarn 11
6. Tanum, Tegneby kvarn 12
6. Tanum, Ulseröds väderkvarn 1
65. Tibro, Kronkvarns kvarn och såg 15
66. Tibro, Årebergs gård/linoljeslageri 16
67. Tidaholm, Brokvarn 18
68. Tidaholm, Herrekvarns såg och kraftverk 19
69. Tidaholm, Stampen 151
70. Tidaholm, Valstads kvarn 152
71. Tjörn, Fjälebro kvarn 15
72. Tranemo, Kvarntorps kvarn 15
7. Tranemo, Åremma kvarn 155
7. Trollhättan, Svensbo såg och Dalens kvarn 156
75. Trollhättan, Gullereds kvarn och såg 158
76. Töreboda, Vräkefors såg, kvarn och kraftverk 160
77. Uddevalla, Aröds kvarn 162
78. Uddevalla, Lyckornas kvarn och torp 16
79. Ulricehamn, Drette kvarn och såg 16
80. Vara, Brokvarn 165
81. Vara, Huttla kvarn och såg 166
82. Vara, Levene elkvarn 167
8. Vara, Vara väderbenstamp 168
8. Vårgårda, Flathults såg 169
85. Vårgårda, Ljurs kvarn 171
86. Vänersborg, Jädersfors kvarn 172
87. Åmål, Tollebol kvarn 17
88. Öckerö, Kvarnen på Heden 175
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Såg vid Billeby, Sexdrega socken i Västergötland. Teckning av Ferdinand Boberg 1922. Nordiska Museet.
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1. Björns kvarn, Kattleberg 19 :3 

Ägare och förvaltare : Skepplanda hembygdsförening 
Socken : Skepplanda
Kommun : Ale
Koordinater : x-65616, y-1291661

Ingår i :  Ale kommun, kultur i arv, 2008 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
I Ale härads tingshandlingar från den 2 maj 165 nämns 
Björns kvarn första gången i skrift. Bönderna i Skepp-
landa by klagar över att en torpare »Björn på Skogen« 
byggt en kvarn på deras allmänningsmark och därigenom 
både försämrat deras tillgång på vatten till sina kvarnar 
och deras tillgång på ål.

Dagens kvarn uppfördes omkring 180 av dåvarande 
ägaren till gården Skogen, Sven Larsson, på grunden 
av gamla Björns kvarn. Nedströms i Ryks bäck har yt-
terligare fem kvarnar och en såg legat på en sträcka på 
omkring 2,5 kilometer. 

Någon gång mellan 1885 och 1890 upphörde malningen 
och enligt noteringar på en stock i kvarnen omändrades 
den 1898. Vari ändringen bestod är oklart, men det kan 
möjligen ha varit för att driva ett tröskverk på den när-
belägna gården Boaredal. Ett hål i väggen som vetter 

Björns kvarn är en så kallad skvaltkvarn med 
enkel utformning. Sådana är oftast knutna till en 
eller ett par gårdar. Skvaltkvarnar är idag ovanliga 
och tillmäts höga kulturhistoriska värden.

åt Boaredal är vad som återstår av linspelet som drev 
remskivan till ett tröskverk. Denna drift upphörde 197. 
Björns skvaltkvarn ägs och drivs sedan 195 av Skepp-
landa hembygdsförening som direkt efter övertagandet 
gjorde en varsam upprustning av kvarnen. I januari 1957 
kunde den åter tas i bruk.

Byggnaden
Dagens Björns kvarn är en knuttimrad skvaltkvarn med 
enkupigt tegeltak. Det skrädda timret är oklätt förutom 
väggen som vetter mot vattenflödet. En vattenränna av 
trä leder vattnet från Ryks bäck till kvarnen. Byggnaden 
har renoverats och till viss del rekonstruerats. 

Åren 1999–2000 gjordes på nytt en omfattande re-
novering/rekonstruktion av Björns kvarn. Allt timmer 
märktes och byggnaden monterades ner. Det skadade 
materialet byttes ut och därefter sattes stommen ihop 
igen. Renoveringen finansierades av Länsstyrelsen i Väst-
ra Götaland, Ale kommun och ett stort antal privatper-
soner. Den 12 maj 2000 återinvigdes kvarnen.

Maskinutrustning
Utrustningen består av ett stenpar och lättverk, påfyll-
ningstratt, skaksko och mjöllåda. En enkel stenkran som 
behövs för att lyfta kvarnstenarna vid skärpning finns kvar. 

Verksamhet
Hembygdsföreningen underhåller byggnaden.
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2. Drottninggärdets såg, Järnklev 1 :8 

Ägare och förvaltare : Hålanda hembygdsförening
Socken : Hålanda
Kommun : Ale
Koordinater : x-62812, y-129

Ingår i : Ale kommun, kultur i arv 2008

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
En karta från 1750 visar att det redan då fanns en såg på 
platsen för Drottninggärdets såg. I början av 1800-talet 
byggdes nästa såg. Detta var en enbladig ramsåg driven 
av ett överfallshjul. Dagens byggnad är från 1895, då sågen 
åter byggdes om. 

Den vattenturbindrivna ramsågen ligger vid Grönån i 
anslutning till Hålanda hembygdsgård. År 195 bildades 
Hålanda hembygdsförening. Hembygdsgården flyttades 
till platsen från Skaggata som ligger strax intill. Till an-
läggningen hör också några uthus. Drottninggärdets såg 
ligger på ofri grund.

Byggnaden
Sågen är uppförd av stolpverk och med tre väggar klädda 
av okantad omålad lockpanel. Sadeltaket är täckt av kor-
rugerad plåt, som lades omkring 1985. Stockarna till sågen 
togs in genom byggnadens västra sida.

Maskinutrustning
En ramsåg tillverkad av Sköfde Mekaniska Verkstad 
cirka 191–1916, två stockvagnar, en sågtandsstans och ett 
kantverk. Sågen fick turbindrift 191–1916 och sågverket 
drivs fortfarande av denna turbin, en Finshyttan modell 
bb nummer 7. Fallhöjden är uppskattningsvis mellan tre 
och fyra meter.

Verksamhet
Sågverksamheten pågick fram till 196. År 1978 tog Hå-
landa hembygdsförening över förvaltningen genom ett 
arrende och har sedan dess genomfört diverse reparatio-
ner. En ny vattenränna byggdes 1990 och år 2001 reno-

verades turbinhuset och turbinsumpen. Dämmet renove-
rades under 200 genom att ny dammlucka monterades 
och dammkroppen tätades med betong. 

Drottninggärdets såg med damm är en fullt 
funktionsduglig såg som körs till husbehov och 
i demonstrationssyfte, som exempelvis på hem-
bygdsdagar. Drottninggärdets såg är ett bra ex-
empel på hur en husbehovssåg kan se ut. Idag är 
det synnerligen ovanligt med vattenturbindrivna 
ramsågar i drift.
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3. Fors nedre kvarn och kraftverk, Vadbacka 2  :26 och Fors 5  :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Skepplanda
Kommun : Ale
Koordinater : x-65, y-128621

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp29 ). Ale 
Kommun, Kultur i arv, 2008

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Kvarnen ligger invid Forsån i utkanten av Skepplanda 
samhälle. Fors nedre kvarn är uppförd någon gång mellan 
180 och 1850, enligt en dendrokronologisk undersökning 
som utfördes på ägarens begäran i slutet av 1970-talet.

Kvarnen löd tidigare under Kobergs ägor, men stycka-
des av till en egen fastighet 1929. Kvarnen har moderni-
serats, kanske i samband med ägarbytet. Fram till 1969 
var kvarnen i kommersiell drift. Kvarnen ligger endast ett 
hundratal meter nedströms kvarnen Fors övre. 

Byggnaden
Byggnaden är uppförd i en och en halv våning av sprit-
putsat tegel och sten, samt står på en hög naturstensgrund. 
Sadel taket är numera belagt med trapetskorrugerad plåt. 
Dammen ovanför kvarnen skapar en fallhöjd på 16,5 meter 
och vattenföringen är cirka 1,5 kubikmeter per sekund. 

Maskinutrustning
Kvarvarande maskiner är samtliga tillverkade av ab 
 Wilhelm Bäckman, Björköby. Utrustningen består av 
frisvängande plansikt, en dubbel valsstol, en rens och 
två stenpar. Remmar saknas liksom kvarnens turbindrift. 

En ny turbin tillverkad av Hällaryd Turbiner ab, instal-
lerades 1991 och producerar cirka 1 gwh per år. 

Verksamhet
Kommersiell elproduktion i kraftverket. Skepplanda 
hembygdsförening har kontakt med ägaren och kan visa 
kvarnen vid förfrågan.

Denna kvarn, som ligger invid Forsån i utkanten 
av Skepplanda samhälle, är en av få bevarade 
kvarnbyggnader i den här delen av Västergöt-
land, uppförda i sten och som inte är om-, på- 
eller tillbyggd under 1900-talet. 
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Ägare och förvaltare : Stora Mellbys kvarnintressenters 
förening
Socken : Stora Mellby
Kommun : Alingsås
Koordinater : x-65156 y-11160

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp7 ) samt 
ingår i Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 201

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Byggnaden
Väderkvarnen är byggd 1881 i fyra våningar och är en så 
kallad holländare. Till skillnad från holkkvarnen är en-
dast den översta delen, hättan, vridbar. Borg 1 är uppförd 
i resvirke och klädd med spån. Vingarna drev tre stenpar 
fram till 1921, därefter drevs under de följande tre åren 
bara ett par. Kvarnen var sedan endast i sporadiskt bruk 
fram till 1926–27. I den välbevarade kvarnkammaren finns 
originalkaminen kvar samt ett runt kontrollfönster från 
kammaren ut i kvarnen.

Stora Mellby kvarnintressenter renoverade kvarnen 
under 1971–72. Kvarnverket kunde användas efter att 
delar av maskineriet bytts ut. År 200 byttes delar av 
vingarna ut och kvarnen spånades om. 

Maskinutrustning
Kvarnverket är komplett med kronhjul och krondrev, ett 
horisontellt kugghjul, ett så kallat stjärnhjul, tre kom-
pletta stjärndrev med växlingsfunktion och långjärn, tre 
kvarnstenspar med stenar från Lungås kvarnstensbrott, 
en säckhiss, en elevator, en stenlyft, en ärttriör, en cent-
rifugalregulator och en centrifugalsikt.

Verksamhet
En ny vingaxel – cirka sju meter lång och 70 centimeter 
i diameter, delvis kvadratisk – tillverkades våren 2012 av 
en 182-årig ek från Stola herrgård, Lidköpings kommun. 
Därefter fortsatte arbetet med att tillverka nya vingar. 
Montering av axel och vingar gjordes under våren och 
försommaren 201. Målet är att kunna köra kvarnen igen 
vid lagom vind. Under sommarmånaderna ordnar fören-
ingen visningar varje söndag. Ytterligare bilder finns på 
sidorna 29–0.

4. Borg 1, Borg 1 :17

Ett omfattande renoveringsarbete har utförts 
under 2000-talets början och kvarnen har blivit 
möjlig att köra igen. Borg 1 är en av få kvarva-
rande väderkvarnar av sin typ i Mellbydalen. 
Borg 1 utgör ett väl synligt landmärke och är en 
viktig mötesplats i Mellbydalen.
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5. Västergårds holkkvarn, Mellby 1 :101

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Stora Mellby
Kommun : Alingsås
Koordinater : x-651005 y-110009

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp7 ) samt 
Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 201

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Mellby Västergårds holkkvarn uppfördes sannolikt under 
1700-talet, flyttades till platsen 1811 och användes som 
husbehovskvarn till 1902 då verksamheten upphörde 
sedan vingarna hade blåst av. I miljön kring holkkvar-
nen ingår även bostadshus från 1881, ladugård, källare, 
vagnsbod och garage. Kvarnen kallas förutom Väster-
gårds holkkvarn också för Påfvels kvarn. 

Byggnaden
Kvarnen består precis som övriga holkkvarnar av en un-
derkvarn och en vridbar övre del, holken. Tidigare har 
taket på holken enligt nuvarande ägaren varit klätt med 
halm. Kvarnen restaurerades 1972 av Stora Mellby kvarn-
intressenter, då bland annat nya kvarnvingar monterades. 
År 2011 var det dags för nya vingar igen. Hastigheten 
på vingarna regleras genom att ett varierat antal brä-
dor monteras på vingarna och fungerar som vindfång/
brädsegel.

Maskinutrustning
Maskineriet består av ett kvarnverk med ett 
stenpar från Lugnås kvarnstensgruva samt 
en tullbinge.

Gården är belägen i Stora Mellby samhälle 
som består av både småhus- och gårdsbebyg-
gelse. Mellby Västergårds holkkvarn är en av få 
bevarade holkkvarnar i Mellbydalen. Kvarnen 
ligger i en gårdsmiljö och utgör en viktig del av 
gårdens historia. Mellby Västergård är även ett 
populärt besöksmål i bygden.

Verksamhet
Ägarna visar gärna kvarnen för allmänheten, men har 
ingen organiserad visningsverksamhet. I kvarnen visas 
både föremål som använts i kvarnen och jordbruksred-

skap. Se också ritning på sidan 25.
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6. Mörlanda holkkvarn, Mörlanda 3 :7

Ägare och förvaltare : Bjärke hembygdsförening
Socken : Magra
Kommun : Alingsås
Koordinater : x-672 y-109805

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 201

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik 
Holkkvarnen uppfördes 185 i Sollebrunn av riksdagsman 
Gustav Andersson, men såldes på 1880-talet till Sven 
Larsson, Torp. Kvarnen flyttades omkring 1890 till Bjär-
landa av Anders Andersson och därefter 1896 av Janne 
Andersson till nuvarande plats i Mörlanda. 

Verksamheten vid kvarnen upphörde 195 och den sål-
des då till Bjärke hembygdsförening. Under 1957 försågs 
kvarnen med nya vingar sedan de gamla hade blåst ner. 
År 1970 restaurerades byggnaden och 1989 sattes nya 
vingar upp på nytt, denna gång i samma modell som de 
ursprungliga. 

Kvarnrummet har under en tid använts som museum/ 
förvaringslokal för äldre jordbruksredskap och verktyg 
från 1800-talet. 

Byggnaden
Kvarnhuset är en kvadratisk knuttimrad byggnad i en 
våning. Både underkvarnen och den vridbara överdelen, 
holken, är klädda med locklistpanel. Taket är täckt med 
spån. Byggnaden och taket ser ut att ha varit tjärade. I 
fasaden finns några luckor som är öppningsbara.

Verksamhet
Bjärke hembygdsförening underhåller kvarnen när be-
hov uppstår. Jordbruksredskapen som förvarats i kvarnen 
kommer att flyttas för att förtydliga kvarnverksamheten. 
Kvarnen är i behov av reparationer och den bedöms i 
nuläget inte vara i körbart skick. Se också foto på sidan 27.

»Kvarnarnas Dal« i Mellbydalen, som ligger 
norr om Alingsås, kan idag visa upp fyra holk-
kvarnar och två hättkvarnar. Med säkerhet har 
ytterligare ett stort antal väderkvarnar funnits 
i området, eftersom bristen på vattendrag med 
fallhöjd gjorde att få eller inga vattenkvarnar 
kunde byggas. Mörlanda holkkvarn är en av 
få kvarvarande holkkvarnar i Mellbydalen. I 
en inventering 1982 bedömdes kvarnen vara av 
byggnadsminnesklass.
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7. Torp holkkvarn, Torp S :1

Trakten omkring kvarnen består av åkrar, ängar 
och trädbevuxna kullar. Mellbyån och dess till-
flöden rinner genom landskapet. Sollebrunns 
samhälle ligger endast någon kilometer åt syd-
väst. Torps holkkvarn ligger i Mellbydalen och 
utgör tillsamman med Västergårds och Mör-
landa holkkvarnar en viktig del av Mellbydalens 
historia. Torps holkkvarn är en av få kvarva-
rande holkkvarnar i Mellbydalen.

Ägare : Torps bysamfällighet
Förvaltare : Torpakvarnens vänner
Socken : Erska
Kommun : Alingsås
Koordinater : x-69289 y-10815

Ingår i : –
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Torp holkkvarn byggdes cirka 1850 och flyttades under 
1898 till nuvarande plats där den ligger tillsammans med 
ett bostadshus och ekonomibyggnader på en liten höjd.  
Kvarnverksamheten lades ned 195.

Byggnaden
Kvarnhus i en våning med exakt samma konstruktion och 
byggnadsteknik som holkkvarnarna i Mörlanda, Öster-
gård och Västergård i Stora Mellby. Kvarnen består av 
en timrad underbyggnad och fasaden är klädd med lock-
listpanel. Taket är ett så kallat tälttak. Den vridbara över-
delen, holken, är byggd som en stolpverkskonstruktion. 
Kvarnen har vingar med brädsegel och dessa används 
för att reglera hastigheten på vingarna och kvarnverket. 

Byggnaden renoverades 1966–1968 då en stor yttre 
upprustning genomfördes. Dessutom renoverades kugg-
hjulen, som bland annat försågs med nya kuggar. Den 
senaste renoveringen ägde rum under åren 1998–2002 
av föreningen Torpakvarnens vänner. Kvarnen fick då 
ny vingaxel och vingar samt nya kuggar. Taket försågs 
dessutom med nytt spån och en ny segelaltan. Kvarnen 
är i mycket gott skick. 

Verksamhet
Föreningen ansvarar för driften av kvarnen.
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8. Tegane kvarn, Gällsbyn 1 :39

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ärtemark
Kommun : Bengtsfors
Koordinater : x-6559267, x- 128866

Ingår i : Bengtsfors kommun, kulturhistorisk byggnads-
inventering 1986

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Den vattendrivna kvarnen byggdes i slutet av 1890-talet 
efter ett beslut av samtliga hemmansägare i Tegane. Det 
finns uppgifter om att det år 1899 betaldes 192 kronor för 
två kvarnstenar. Platsen ligger strax norr om Askesjös 
utlopp i Megsjön.

För att få ett finare mjöl sattes 1906 en sikt in. En 
ombyggnad 1929 innebar att kvarnen höjdes eftersom 
den valsstol kvarnen då kom att utrustas med krävde 
en hel andravåning. Vår och sommar 196 renoverades 
kvarnen igen, och en ny turbin om 50 hk anskaffades och 
ersatte de tidigare. 

Kvarnverksamheten minskade successivt under slutet 
av 1950-talet och början av 1960-talet. Verksamheten 
upphörde helt efter att turbinsumpen spruckit. Byggna-
den renoverades varsamt i början av 1990-talet. 

Byggnaden 
Kvarnen är uppförd i tre våningar med kraftverket i vå-
ningen längst ned. En träränna leder in mot kvarnen från 
dammen. Byggnaden är uppförd av trä, rödmålad och 
taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Maskinutrustning 
Kvarnmaskineriet är intakt men är inte i bruk. I under-
kvarnen finns ett kraftverk som drivs av en vattenturbin.

Verksamheten
Tegane kvarn visas efter förfrågan av ägarna som, doku-
menterat, är femte och sjätte generationen mjölnare. En 
utställning visar sågen och kvarnens historia flera hundra 
år tillbaka och berättar om de tidigare mjölnarna och 
de ombyggnader som skett. En del äldre redskap visas 
också, tillsammans med böcker om kvarnverksamheten 
sedan 1950-talet. 

I miljön vid Tegane kvarn finns även bostads-
hus, garage och en karaktäristisk kvarndamm. 
Kvarnen med tillhörande byggnader får ses som 
en av Dalslands mer välbevarade kvarnanlägg-
ningar.
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9. Årbol kvarn och såg, Årbol 2 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ärtemark
Kommun : Bengtsfors
Koordinater : Såg/kraftverk x-655278, y-1290212, kvarn 
x-655270, y-1290195

Ingår i : Bengtsfors kommun, kulturhistorisk byggnads-
inventering 1986 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Årbol kvarn och såg ligger vid Årbolsälven som går mel-
lan Fillingsjön och Böviken. Älven smalnar av med ett 
litet fall strax innan den rinner ut i Böviken, där kvarn 
och såg ligger på var sida om vattendraget. Omgivande 
landskap består till största del av skog och kullar, men 
här finns också odlad mark

Historik
Redan 1697 fanns här en sågkvarn enligt Kvarnkommis-
sionens protokoll. Hundra år senare nämns en husbe-
hovssåg på platsen, som redan då betraktades som mycket 
gammal. År 1826 arrenderade Billingsfors bruk kvarnen 
av Årbols ägare. Ett tioårigt arrendekontrakt visar att 
här låg flera kvarnar och en grovbladig såg. Bruket ska 
ha åtagit sig att bygga en ny såg och damm. 

År 180 blev en Bryngel Janson arrendator och han lät 
under sin tid uppföra ett nytt kvarn- och såghus och byggde 
dessutom en ny damm. Han avled 18. År 1909 revs den 
gamla sågen och en ny uppfördes med vattenturbin. Detta 
såghus revs i sin tur 197 då den nuvarande sågen byggdes. 

Anläggningen övertogs 1968 av John Godtman ( som 
även var fiolbyggare ) och hans bror. De drev sågverksrö-
relse här till 1975, då verksamheten lades ned. Bostadshuset 
flyttades hit i samband med övertagandet. Kraftstationen 
renoverades i början av 90-talet av Karl-Henrik Anders-
son och Seffle Turbin. 

Till kvarn- och sågmiljön hör en dammanlägg-
ning, ett bostadshus som flyttades till nuva-
rande plats i slutet av 1960-talet eller i början 
av 1970-talet, samt ett par förråd/uthus. En bro 
går över älven strax söder om byggnaderna, 
som bildar en förtätad och tilltalande såg- och 
kvarnmiljö utan motstycke i Dalsland.

Byggnaderna 
Den vattendrivna kvarnen är av okänd ålder. En ny turbin-
sump i betong är byggd. Kvarnverksamheten är nedlagd 
sedan länge. Sågverksbyggnaden är från 197 och har ur-
sprungliga  exteriörer med bland annat ett något ovanligt 
»fönster över hörn«, som troligen främst är tillkommet av 
praktiska skäl, men kanske även var påverkat av tidens ar-
kitekturideal. Sågverket med en ramsåg drevs till en början 
av två turbiner. År 1955 installerades här en generator som 
reservkraft, vilken renoverades i början av 1990-talet.

Verksamhet
Byggnaderna renoveras av ägarna. Målet har varit att 
först kunna ta kvarnen i bruk och därefter sågverket med 
sågramen. 
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Ägare och förvaltare : Bollebygds hembygds- och forn-
minnesförening
Socken : Bollebygd
Kommun : Bollebygd
Koordinater : x-697928, y-10650

Ingår i : -
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Bollebygds hembygdsförening bildades 1927 och på 
1950-talet började föreningen ta tillvara olika byggnader 
från närområdet. Dessa byggdes upp vid hembygdsgår-
den. Bos Augusts såg har enligt uppgift anor från tidigt 
1800-tal. Sågverksbyggnaden med såg flyttades 1956 från 
Gesebol omkring tio kilometer nordost om Bollebygd. 
När sågen var i bruk drevs den av ett vattenhjul. 

Byggnaden
Den enkla sågverksbyggnaden ligger i en något sluttande 
terräng med timmerintag åt nordost och undersågen syn-
lig från sydväst. Byggnadens brädfodring är obehandlad 
och sadeltaket är belagt med spån. 

Under ett likaledes spåntäckt snedtak finns vattenrän-
nan och vattenhjulet.

Maskinutrustning
En enbladig ramsåg från 1860. 

10. Bos August enbladsåg, Flässjum 3 :99

Hembygdsgården i Bollebygd strax utanför 
samhället har äldre byggnader som flyttats hit, 
däribland ramsågen. Enbladiga ramsågar är idag 
mycket ovanliga.

Verksamhet
Hembygdsföreningen underhåller sågverksbygganden 
tillsammans med de andra byggnaderna de har tagit 
sig an. I början av 2010-talet anordnades studiecirklar 
i samband med att spåntaket skulle läggas om. Många 
visade intresse och var med vid ett eller flera tillfällen som 
handlade om att på plats i skogen ta fram råmaterialet 
till spånen, att lära sig hyvla spån och slutligen att lägga 
spån. I övrigt anordnas aktivitetsdagar. 
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Detta sågverk är en av flera sågar och kvarnar 
som uppfördes längs Nolån under 1700- och 
1800-talet, varav de flesta var gårdssågar. Svens 
såg har ett ålderdomligt utförande som inte är 
så vanligt idag. Sågen ligger utmed vattendraget 
med en damm en dryg kilometer uppströms.

11. Svens såg, Hedared S :25

Ägare och förvaltare : Hedareds byalag
Socken : Sandhult
Kommun : Borås
Koordinater : x-6413932 y-1318510
Ingår i : Borås kommuns digitala byggnadsinventering 
från 1996–1998

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Vattendriven cirkelsåg uppförd vid Nolån 1887–189 och 
brukad in på 1960-talet. En enbladig ramsåg har funnits 
här före cirkelsågen och ett litet stycke nedströms fanns 
ytterligare två sågar. Sitt namn har sågen fått av att den 
tillhörde Svens gård.

Svens såg renoverades av Hedareds byalag 1975–1977. 
Då byttes skadade delar av timmersyllen ut. Dessutom 
reparerades vattenhjulet och nytt spån lades på taket. De 
senaste åren har emellertid ett par incidenter inträffat. 
omkring 2005 brann sågbänken och fick delvis bytas ut. 
Vid ett senare tillfälle skadades vattenhjulet sedan någon 
vid lågt vattenstånd hade öppnat en liten lucka upp mot 
dämmet. I samband med en kraftig regnskur strömmade 
vattnet fram och hjulet fick hög fart. Träklossarna som 
höll vattenhjulet på plats lossnade, hjulet halkade på sned 
och skavdes sönder mot sågens yttervägg. 

Ursprungligen var dammen betydligt större, men den 
reducerades 196 i samband med byggandet av den nya 
ak-vägen ( Statens Arbetslöshetskommission ) mellan 
Borås och Alingsås. En utförlig dokumentation av Svens 
såg har gjorts av Tore Lindström med finansiering av 
Borås kommun

Byggnaden
Sågen i stolpverkskonstruktion har väggar klädda med 
omålad och okantad lockpanel och ett spåntäckt sadeltak.

Svens såg är uppförd som klingsåg och har en sågbänk 
av trä med trärullar. Kraften kommer från ett vattenhjul 
av bröstfallstyp. Vattnet når hjulet via »hoen« som man 
i trakten kallar den ränna av trä som leder fram vattnet 
från dammen intill.

Maskinutrustning
Sågens utrustning drivs av ett vattenhjul av bröstfalls-
typ cirka  meter i diameter, komplett kraftöverföring 
med kugghjul och remdrift. Här finns en sågklinga, en 
sågbänk i trä, matningsanordning och en kedje driven 
spåntransportör.

Verksamhet
Ett nytt vattenhjul behöver ersätta det skadade. Takspå-
nen är relativt nya. Sågen visas och körs vid Sågens dag 
varje vår.
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12. Vänga kvarn och stärkelsefabrik, Nolhaga 2 :1

Ägare och förvaltare : Vänga hembygdsförening
Socken : Vänga 
Kommun : Borås
Kooridnater : Kvarn – x-618779, y-128987, tvätteri/
maleri – x-618788, y-128958, torkhus – x-618805 
y-1328952
Ingår i : Borås kommuns digitala byggnadsinventering 
från 1996–1998 samt i Värdefulla kulturmiljöer i Borås 
kommun 2000 samt i Kraften i vattnet, Länsstyrelsens 
rapport 2016 :67
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Vid sjön Säven och Säveån har sedan lång tid tillbaka fun-
nits en industriell verksamhet. Längs ån har det legat tolv 
skvaltkvarnar. Den första kvarnen på platsen för Vänga 
kvarn togs i bruk 1850 men brann ner under 1860-talet 
varpå nuvarande byggnad uppfördes.  

Kvarnbyggnaden
Kvarnen byggdes på 1860-talet. Denna försågs med ett 
bröstfallshjul ,2 meter i diameter och två drev så att två 
stenpar kunde drivas av samma vattenhjul. 19 bygg-
des kvarnen om och vattenhjulet ersattes av två turbiner. 
Samtidigt installerades en valskvarn. En tillbyggnad gjor-
des 19. Under 196 ersattes de båda turbinerna med 
en Francis tvillingturbin som driver en generator som i 
sin tur driver maskinernas elmotorer. Turbinen har inte 
producerat el för kommersiellt bruk. Under 196–1966 

Vänga kvarn med den omkringliggande kvarn-
miljön och den omfattande publika verksamhe-
ten är en viktig del i traktens identitet. Vänga 
kvarn med stärkelsefabrik och dammanläggning 
har tillsammans ett högt kulturhistoriskt värde. 
Kvarnen är ett populärt besöksmål med cirka 
25 000–0 000 besökare per år. Kvarnen körs 
regelbundet och ett par dagar om året visas hur 
man gör stärkelse.
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byggdes kvarnen ut i samband med installation av spann-
målstorkar för legotorkning åt traktens bönder. Byggna-
dernas förändring speglar tydligt kvarnnäringens utveck-
ling under det gångna seklet.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen består bland annat av ett stenpar, en 
utsädesrens och en utsädestriör, en triör av fabrikat ab 
Kvarnmaskiner, Malmö, vidare en spets- och skalmaskin 
av fabrikat ab Borensbergs kvarnstensfabrik, Borensberg, 
en dubbel valsstol från Dresden, skopelevatorer, en ham-
markvarn och en frisvängande plansikt, båda från ab Vil-
helm Bäckman, Björkö by samt en säckhiss. För driften 
används en asea-generator som drivs av en Francisturbin 
med tillhörande turbingenerator. Turbinen har renove-
rats och uppgraderats under senare år. 

Stärkelsefabrik
Stärkelsefabriken, som egentligen kallas Nolhaga 
stärkelse fabrik, byggdes på 1890-talet. Verksamheten 
pågick fram till 19. Stärkelsefabriken revs i slutet av 
1950-talet, då byggnaden bedömdes vara i alltför dåligt 
skick för att räddas. Ägaren tog emellertid hand om så 
gott som all produktionsutrustning. När så Vänga hem-
bygdsförening 1985–1987 bestämde sig för att bygga upp 
fabriken igen kom denna till användning på nytt. Fabri-
ken är den enda i landet som framställer potatismjöl på 
gammaldags vis. 

Processen
Byggnaden är en kopia av den ursprungliga. Tvättningen 
av potatisen sker utomhus, men under tak. Med hjälp av 
en elevator transporteras den tvättade potatisen in i ma-
leriet där en rivare, under tillsättning av vatten, fördelar 
potatisen till en gröt. Potatisen som därefter silades ifrån 
användes till grisfoder. Såväl elevator som rivare och sikt 
är remdrivna men drivs numera av en elmotor. 

Vattnet och stärkelsen samlas i stora träkar. När stärkel-
sen har sjunkit till botten byts vattnet ut och man tvättar 
stärkelsen genom omrörning. Proceduren upprepas tills 
stärkelsen är ren nog att bli potatismjöl. 

Efter sista sedimenteringen tappas vattnet ur karet och 
stärkelsen förs till torkhuset. I torkhuset finns en riv-
kvarn som fördelar stärkelsen tillräckligt för att man skall 
kunna pressa ner den i trälavar. Dessa placeras i två tork-
rum med ett glest hyllsystem som tillåter varm luft att 
cirkulera. De båda torkrummen rymmer 81 lavar vardera. 
Med hjälp av rökgasvärme, som i ett slutet rörsystem 
fördelar värmen från en vedeldad ugn till torkrummen, 
torkas stärkelsen till potatismjöl.

Verksamhet
Sedan 1989 drivs ett kafé i en del av kvarnbyggnaden. 
Kvarnen är i drift och en arrendator mal kravodlade 
spannmål till försäljning. Dessutom mals fodermjöl på 
hammarkvarnen. Denna kontinuitet i verksamheten är 
viktig. I anslutning till kvarnen har en utställning med 
modeller byggts som beskriver både såg- och kvarnpro-
cessen samt hur tillverkningen av potatismjöl/stärkelse 
gick till. 

 Kvarnen och stärkelsefabriken.

Stärkelsefabriken.

Torkhuset.
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13. Kerstinsås kvarn, Kerstinsås 1 :6

Ägare och förvaltare : Nossebro hembygdsförening
Socken : Bäreberg
Kommun : Essunga
Koordinater : x-655961, y-1188

Ingår i : Industriminnen i Vara kommun 1976

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Enligt en skriftlig källa fanns det kvarndrift i Nossebro 
redan 116. När nuvarande Kerstinsås kvarn uppfördes 
är inte klarlagt, men det finns dokumenterade ägare se-
dan 1821. Kvarnens stengrund utgörs av, enligt uppgifter, 
överblivna stenar från den stenvalvsbro som byggdes över 
Nossan 182. 

Kvarnen byggdes om 1859 och var sedan i samma 
släkts ägo fram till 2001. Detta år överläts byggnaden av 
Allmänna arvsfonden till Nossebro hembygdsförening. 
Kers tinsås kvarn var i drift fram till 1952 och började 
därefter successivt förfalla. I föreningens regi renoverades 
kvarnen utvändigt 2002 och året därpå även invändigt. År 
200 tillverkades och monterades nya dammluckor och 
en utvändig brygga byggdes. Därefter har ett nytt vat-
tenhjul byggts samt kvarnmaskineriet renoverats. Exakt 
hur det gamla vattenhjulet från 192 såg ut vet man inte, 
därför konstruerades ett utifrån andra förlagor. Ett uthus 
har rustats och används nu bland annat som förråd.

Byggnaden
Kvarnen är uppförd av timmer i ett och ett halvt plan 
på en källargrund av natursten. Sadeltaket är täckt med 
tvåkupigt lertegel och timmerväggarna är klädda med 
röd locklistpanel. Bakom denna panel sitter den gamla 
kvar. Samtliga fönster är utbytta, men har motsvarande 
form som de ursprungliga. 

Maskinutrustning
Kerstinsås kvarn hade tidigare tre stenpar. Idag finns bara 
ett av paren på plats, medan ytterligare ett står upprest 
mot en vägg inne i kvarnen. Kvarnverket är tillverkat av 
Nydkvist och Holm ab, Nohab, i Trollhättan. En kätting-
driven stenkran finns också. Vattenhjulet av överfallstyp 
är ,20 meter i diameter. 

Verksamhet
Hembygdsföreningen mal mjöl första lördagen i oktober 
varje år, men visar gärna kvarnen vid andra tidpunkter. 
Kontaktpersoner finns på hemsidan : www.hembygd.se/
nossebro.

I kvarnkammaren finns dokumen-
tation om kvarnens historia och de 
genomförda renoveringarna. 

Kerstinsås kvarn tillsammans med Nossebro 
kvarn, på västra sidan av Nossan, bildar en kul-
turhistoriskt intressant kvarnmiljö i  Nossebro.
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Byggnaden
Kvarnen är uppförd i ett och ett halvt plan på en un-
derkvarn av natursten. Taket har en mindre påbyggnad, 
för sikten till valsstolen. Sågverket på betongplintar är 
sammanbyggt med kvarnen. Även sågen har rödfärgad 
brädfodring och tak av falsad plåt.

Maskinutrustning
Kraften kommer från två Francisturbiner, tillverkade av 
Sköfde Mekaniska Verkstads ab, en på 15 hkr och en på 
25 hkr samt en Francisturbin årsmodell 1957 från Nydal 
Jönköping, på 25 hkr. I övrigt finns en dubbel valsstol från 
ab Malmö kvarnstensfabrik, en spets- och skalmaskin 
från 19–5, en rensmanskin, en asea-motor samt en 
ramsåg med helstativram från Töreboda Werkstad.

14. Hornborga kvarn, Fjällåkra 11 :5

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Hornborga
Kommun : Falköping
Koordinater : x-666020, y-17078

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården (  kr 100 ). 
Hus och miljöer på Falbygden. Kulturhistorisk invente-
ring 1989. Inventering och dokumentation av industri-
historiska byggnader och miljöer i Falköpings kommun, 
landsbygden 2004 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnplatsen vid Hornborgaån är känd sedan 1600-talet 
men kan ha funnits redan på 100-talet. Kvarnen har brun-
nit flera gånger, bland annat 188 och 1886. Nuvarande 
byggnad uppfördes 1887 och kompletterades då med ett 
sågverk. Byggnaden har höjts med en våning, eventuellt 
redan 1915 eller möjligen i början av 190-talet i samband 
med större renoveringsarbeten. Ursprungligen drevs kvar-
nen med ett vattenhjul, men detta ersattes av två Fran-
cisturbiner, troligen redan vid sekelskiftet 1900. Under 
190-talet elektrifierades kvarnen. En tid drevs kvarnen 
med en råoljemotor. Sågverksamheten pågick fram till 
1920-talet, och kvarnen var igång in på 1970-talet.

Hornborga kvarn och såg från sekelskiftet 1900. Bilden ta-
gen av kring resande okänd fotograf. ( Källa : A. Lysander ) 

Hornborga kvarn vid nedläggning 1970. Fotot beskuret.
( Källa : A.Lysander )

Kvarnen är i dag den enda kompletta kvarnan-
läggningen i denna del av Hornborgaån. Kvarnen 
är även välbevarad i sin byggnadsstruktur. Såg-
ramen är teknikhistoriskt intressant. Det är en 
gjuten helstativram från 1880-talet tillverkad av 
Töreboda Werkstad. Företaget ska enligt uppgift 
inte ha tillverkat många ramar av denna typ.

81



15. Mellomkvarn, Mellomkvarnen 1 :2

Ägare och förvaltare : Slöta Natur- och Hembygds-
förening
Socken : Slöta
Kommun : Falköping
Koordinater : x-67088, y-1798

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr100 ) 
samt i Falekvarna, Hus och miljöer på Falbygden. Kul-
turhistorisk inventering, 1989. Inventering av industri-
historiska byggnader och miljöer i Falköpings kommun
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Den ganska anspråkslösa Kvarnabäcken delar sig ibland 
i två grenar vilket erbjuder extra tillfällen att ta tillvara 
kraften, vilket Falekvarnaområdet sydost om Falköping 
har gjort. Här har det inom en sträcka av cirka 2 kilome-
ter legat tretton kvarnar. Av dessa finns sju kvarnar kvar; 
Madkvarn, Krusekvarn, Gläshagen, Mellomkvarn, Tom-
tens kvarn, Nätereds kvarn och Örlids kvarn. Mellom-
kvarn är den enda som är i driftsdugligt skick och den 
visas för allmänheten ett antal gånger per år. 

Dokument visar att kvarnar var viktiga här redan på 
medeltiden, genom att kaniken Karl i mars 1285 skänkte 
sin gård Saleby med Falequern till biskopen i Skara. 
Mellomkvarn omnämns som frälsekvarn i 1685 års jorde-
bok. På 180-talet tillkom ytterligare ett stenpar, som 
enbart var i drift under vår och höst. Enligt uppgift bygg-
des kvarnen om under 1860-talet. Verksamheten lades 
ner under 190-talet. Mellomkvarn är fortfarande körbar.

Byggnaden
Kvarnen är uppförd i en våning av timmer med under-
kvarn av putsad natursten. Det södra takfallet är förlängt 
och täcker även vattenhjulet. Se även foto sidan 18.

Mellomkvarn ingår som en del i det kulturhis-
toriskt intressanta Falekvarnaområdet. Kvarnen 
och miljön är välbevarad och Mellomkvarn är 
den enda av kvarnarna som är i drift utmed 
Kvarnabäcken.

Maskinutrustning
Ett tolv fots överfallshjul med 2 skovlar driver ett kom-
plett stenpar, I övrigt finns ytterligare ett stenpar som 
dock inte är i drift. En vattenränna av trä leder vattnet 
från Kvarnabäcken till vattenhjulet. Det vatten som inte 
används i kvarnen leds bort via en 75 meter lång kulvert 
under gården.

Verksamhet
Slöta Natur- och Hembygdsförening underhåller bygg-
naderna och sommaren 2010 tillverkades ett nytt vatten-
hjul. Det gamla användes som mall och de flesta järnbe-
slag kunde återanvändas. 

Kvarnen är öppen för visning på lördagar under juli och 
augusti. Kvarnen körs och malet ekologiskt speltvete går 
att köpa. I övrigt visas kvarnen efter överenskommelse. 
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16. Tomtens kvarn, Tomten 1 :5

Kvarnen ingår i Falekvarna som är ett riksin-
tresse för kulturmiljövården och kvarnen sköts 
idag av Slöta Natur- och Hembygdsförening. 
Kvarn miljön med tillhörande byggnader utgör 
en viktig del av Falekvarna.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Slöta
Kommun : Falköping
Koordinater : x-67000, y-17870

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr100 ), 
Hus och miljöer på Falbygden. Kulturhistorisk invente-
ring 1989. Inventering av industrihistoriska byggnader 
och miljöer i Falköpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Falekvarna är en kvarnby som omnämns redan vid slutet 
av 1200-talet. I Kvarnabäcken fanns ursprungligen tret-
ton kvarnar av vilka det återstår sju i varierande skick. 
År 165 berättar ett dokument att Faleqverna bestod av 
tretton hemman som alla löd under Orreholmens friher-
reskap. I början av 1980-talet, efter att kvarnarna stått 
stilla i många år och förfallit, började man renovera och 
rusta upp dem. 

En karta från 165 visar att det redan då låg en kvarn på 
denna plats. Det var en skvaltkvarn som byggdes om till 
en hjulkvarn 1750. En mjölnarbostad byggdes i början av 
1900-talet. I miljön ligger också en lada. Omkring 190 
utrustades kvarnen med en valsstol som ersatte ett av 
stenparen. Kvarnen var i drift fram till 1958 och byggna-
den rustades upp 1981–82. Mellan 1988 och 1998 maldes 
mjöl i samband med visningar. Kvarnen är välbevarad och 
komplett med kvarnutrustning, vattenhjul och inredd 
mjölnarstuga.

Maskinutrustning
Kvarnen har två överfallshjul med en diameter på om-
kring tre meter. Kvarnens utrustning består bland annat 
av en kornskalare och en valsstol båda av fabrikat ab 
Wilhelm Bäckman, Björköby, ett komplett stenpar och 
en säckhiss. I ekonomibyggnaden intill finns en korn-
grynsmaskin av äldre modell.
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Edstenafors är ett av flera kraftverk som lig-
ger vid Valboån. Byggnaden uppfördes som 
kraftverk men nyttjades också en tid som kvarn. 
Edstenafors kvarn ligger i en spännande miljö 
där även bron och dammen utgör en väsentlig 
del av helheten.

17. Edstenafors kvarn, Åkesäter 1 :14

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Högsäter
Kommun : Färgelanda
Koordinater : x-650571, y-1277859

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp1 ) samt 
i bevarandeprogram för odlingslandskap. Kraften i 
vattnet.  Länsstyrelsens rapport 2016 :67

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Stenbyggnaden med vitputsade fasader är ett landmärke 
i landskapet med ett fint och välexponerat läge invid en 
gammal stenvalvsbro från 180-talet över Valboån. 

Gustaf Selen lät bygga stenhuset 191. Året därpå, 1915,  
tillkom för familjen Abrahamsson en mjölnarbostad, om-
kring 100 meter från kvarnen. Abrahamsson hade tidi-
gare varit mjölnare i Uddevalla. Den siste mjölnaren var 
sonen Bertil Abrahamsson. Edstenafors kvarn uppfördes 
191 först och främst som ett kraftverk. Elproduktionen 
skedde genom vattenturbiner och generator varav ur-
sprungsgeneratorn från 191 ännu är i drift. Kvarnverk-
samheten upphörde på 1960-talet.

Byggnaden
Kvarnen är en putsad tegelbyggnad med underkvarn 
och två ytterligare våningar. En mindre tillbyggnad med 
plåtklädda fasader finns på den norra sidan. Se även foto 
sidan 9.

Maskinutrustning
Kvarnverksamheten upphörde på 1960-talet och kvarn-
maskineriet finns inte längre kvar. 

Verksamhet
Edstenafors kvarn används idag som kraftverk.
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18. Högsäters valskvarn, Solberg 1 :44

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Högsäter
Kommun : Färgelanda
Koordinater : x-6509518, y-128265

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp1 ). Fär-
gelanda kommun. Kulturmiljöprogram 200

Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Visst kulturhistoriskt värde

Historik
Eldriven kvarn, uppförd 19 invid väg 172 i orten Högsä-
ter, av herrarna Aron Petterson och Tage Jansson. Verk-
samhet bedrevs in på 1990-talet men kvarnen är numera 
nedlagd. 

Byggnaden
Byggnaden har ett visst funktionalistiskt uttryck med 
flacka sadeltak och släta odekorerade fasader. Kvarnen i 
två våningar är uppförd på en betongplatta och består av 
två byggnadskroppar. Fasaderna är putsade och avfärgade 
gula. Sadeltaken är belagda med tvåkupigt tegel. Fönst-
ren är vitmålade. Mot gatan finns en glasad pardörr och 
en trappa leder upp till dörren under ett skärmtak. Den 
bakersta byggnadsdelen har två stora portar.

Maskinutrustning
Ingen uppgift.

Verksamhet
Ingen uppgift

Högsäters eldrivna kvarn ligger invid väg 172 
i norra delen av orten Högsäter. Kvarnen är 
omgiven av olika verksamheter och bostäder 
strax söder om kvarnen. Den placerades stra-
tegiskt nära järnvägen då denna var det enda 
transportmedel som fanns eftersom världskriget 
medförde bensinransonering. Järnvägen, som 
kallas Lelångenbanan, gick mellan Uddevalla 
och Bengtsfors. Högsäters valskvarn är en av 
Dalslands fyra kvarvarande elkvarnar.
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Skällsäters kvarn med såg, tillhörande bostads-
hus och uthus, är en av Dalslands fyra bevarade 
eldrivna kvarnar. Den visar genom sitt läge att 
den tillkommit i en tid då järnvägen var ett be-
tydande transportmedel. Lelångenbanan mellan 
Bengtsfors och Uddevalla anlades 1895 och lades 
ned under 1960-talet.

19. Skällsäters kvarn och såg, Skällsäter 1 :66

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Järbo
Kommun : Färgelanda
Koordinater : x-6517882, y-128662

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp1 ), Fär-
gelanda kommun. Kulturmiljöprogram 200

Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Den eldrivna kvarnen och sågverket ligger i Valboda-
len mellan Högsäter och Bäckefors i Järbo och något 
öster om väg 172. Anläggningen består av den putsade 
kvarnbyggnaden, sågens träbyggnad, bostadshus och ut-
hus. Närmaste omgivningen är jordbruksmarker – åkrar, 
ängar och trädbevuxna kullar. Valboån slingrar genom 
landskapet omkring  kilometer öster om fastigheten. 
Det ligger fler fastigheter intill Skällsäters kvarn och såg, 
både småhus och gårdar.

Historik
Den eldrivna kvarnen uppfördes 199 och har spår av 
1920-talets arkitekturideal. Sågverket uppfördes 1969 och 
ligger öster om kvarnen. Kvarnverksamheten är nedlagd 
men maskinerna finns fortfarande kvar. Sågen är inte 
heller längre i drift. 

Byggnaderna; Kvarnen
Byggnaden är två våningar hög och står på en grund av 
konststen, stommen är okänd. Byggnaden är putsad och 
avfärgad vit som till stor del har lakats ur. En tillbyggnad 
på baksidan under ett flackt pulpettak har fasader delvis 
av stående träpanel. På kvarntaket ligger både tegelpannor 
och plåt. Framsidan har ett stort skärmtak över lastbryggan. 
De flesta fönstren är enlufts indelade av spröjs i sex rutor.

Maskinutrustning
Ingen uppgift

Sågen
Byggnaden är en enkel rödfärgad träbyggnad i en våning 
med sinuskorrugerad plåt på taket.

Verksamhet
Sågverket är inte längre i drift.
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Ägare och förvaltare : Åse och Viste hembygds förening
Socken : Tengene
Kommun : Grästorp
Koordinater : x-6471833 y-1316821
Ingår i : Kulturhistorisk bebyggelseinventering från 
199

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
En holkkvarn från 1700-talet belägen i Grästorps tätort. 
Kvarnen flyttades till Grästorp år 1928 från Brandsölet i 
Särestads socken. I en reseskildring från 172, skriven av 
Pehr Kalm, beskrivs kvarnarna i bygden. »Väderkvarnar 
hade vid de flesta gårdar allt ifrån Flo socken och ända 
till Lidköping, vilka voro byggda på ett synnerligt sätt, 
nämligen : nedanföre var timrat ett ordinairt hus och på 
det samma stod kvarnen, som var hopslagen av bräder, 
med korsverk å alla sidor utanpå för bättre styrkas skull.« 

De flesta av holkkvarnarna som Pehr Kalm be-
rättade om är borta idag, och kvarnen i Grästorp 
är en god representant för dessa i dag försvunna 
holkkvarnar. 

20. Väderkvarnen på Marknadsberget, Berguven 13

Byggnaden
Underbyggnaden är av timmer med utknutar. Den vrid-
bara övre delen, holken, är klädd med locklistpanel. Taket 
är renoverat 1950, då kvarnen restaurerades och belades 
med enkupigt tegel. Tidigare takmaterial har varit halm 
och torv. Hela kvarnen är målad med röd slamfärg vilket 
har gjorts på senare tid. Äldre fotografier visar att kvarnen 
tidigare var omålad. Vingarna tillverkades 1971.

Verksamhet
Kvarnen förvaltas av Åse och Viste hembygdsförening.
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Västölets stamp är en av mycket få kvarvarande 
väderbenstampar i länet.

21. Västölets väderbenstamp, Västölet 3 :32

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Bjärby
Kommun : Grästorp
Koordinater : x-669950, y-117851

Ingår i : Kulturhistorisk bebyggelseinventering från 
199

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Visst kulturhistoriskt värde

Historik
Byggnaden uppfördes omkring 1920 av dåvarande ägaren 
av Tengene  :8, Evald Olsson. 

Väderbenstampen är omkring    ×   ,5 meter stor, den 
är uppförd av stolpverk, och kan ses på andra sidan av 
ett gärde från grusvägen. Byggnaden är klädd med lock-
listpanel och taket är belagt med enkupigt tegel. Ving-
arna är borttagna och vingaxeln är sedan länge avsågad. 
Byggnaden och det bevarade krossverket står direkt på 
hälleberget. Stampen var i drift under tio till femton år. 
En lada är belägen någon meter söder om stampen. Det 
är ladan som är utsatt på kartan intill.

Verksamhet
Ingen verksamhet bedrivs i stampen och byggnaden be-
höver renoveras för att inte konstruktionen och kross-
verket ska ta skada.
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22. Björsbofors kvarn, Björsbo 1 :20

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Bergum
Kommun : Göteborg
Koordinater : x-61780, y-128891

Ingår i : Göteborg. Kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse. Del 2. 2000. Studentuppsats Björsbofors kvarn 

- vattenkraft och energi 2002  
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnen är anlagd vid Kvarnabäcken, med kända kvarn-
anläggningar sedan 100-talet. Sammanlagt har sju 
kvarn ar funnits i vattendraget, och mellan Högsjön och 
Björsbofors finns ännu tre större fördämningar, vilka 
också fungerat som dämmen för ett vattenkraftverk. 
Enligt 1822 års dombok fanns det nio kvarnar i Bergums 
socken vid den tiden. Den nuvarande kvarnen uppför-
des 1908 av Andreas Andersson vid Kvarnbäcken som är 
ett utlopp från Högsjön. Kvarnverksamheten pågick till 
1960 medan snickeriverksamheten troligen pågick in på 
1980-talet. Tidigare har även sågverk funnits på platsen. 
En vatten turbin och generator var i drift en bit in på 
1970-talet. 

Byggnaden
Kvarnbyggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med 
källare. I vinkel mot själva kvarnen står den något lägre 
snickeridelen. Kvarndelens grund är murad i kraftig na-
tursten och är byggd som en stolpkonstruktion. Snickeri-
delens plankstomme står på en betonggrund.  

Maskinutrustning
Utrustningen som haft med kvarnverksamheten att göra 
är till stora delar borta. Enligt uppgift hade kvarnen två 
stenpar. Snickeridelen inrymmer däremot ett flertal äldre 
maskiner, bland annat en borrmaskin och en svarv som, 
enligt uppgift, är från 1920-talet. 

Vattnet har letts till turbinen genom en trätub som fort-
farande kan ses utanför kvarnbyggnaden. Den ursprung-
liga turbinen byttes år 198 till en Francisturbin som ännu 
finns kvar, trätuben från samma år är dock i dåligt skick. 
En elgenerator som troligen är från 190-talet, men instal-
lerad någon gång efter år 1960, är kopplad till turbinen. 

Verksamhet
Ägaren har intresse av att bevara byggnaden och reno-
verar varsamt. Samtliga takstolar reparerades, halva un-
dertaket av trä byttes ut och teglet kompletterades 2007. 

Björsbofors kvarn ligger i en väl sammanhållen 
miljö med snickeri, kvarnmästarbostad och eko-
nomibyggnader.

Snickeridelen har lyfts och rätats men mycket arbete 
återstår.
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23. Dala kvarn, Dalakvarn 1 :16

Ägare och förvaltare : Götene kommun
Brukare : Föreningen Dala kvarns vänner
Socken : Ledsjö
Kommun : Götene
Koordinater : x-68900, y-1620

Ingår i : Industriminnen i Götene kommun 1978

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Kvarnplatsen i Dalaån har anor från 1500-talet, och i 
jordeböckerna från 1600-talet nämns grevliga ägare. År 
176 rasade kvarnen och det uppfördes en kniphammare 
i stället. När denna ödelades cirka tjugo år senare ansökte 
grevinnan Hedvig Ekeblad att få flytta sin kvarn till nu-
varande plats. Kvarnen fick då namnet Mariefors men i 
mitten av 180-talet har den återfått namnet Dala kvarn. 

Kvarnverksamheten i Dala kvarn bedrevs in på 1980-ta-
let. Kvarnen renoverades senast 1995–1997.

Byggnaden
Byggnaden är uppförd i stolpverk i två och ett halvt plan 
på en sockel av natursten. Taket är belagt med tvåku-
pigt tegel. I turbinhuset på norra långsidan fanns de två 
turbinerna som drev kvarnen. Under ett par årtionden 
användes turbinhuset som kraftverk. Vattnet leds in via 
en brant sluttande trätub. Fallhöjden vid kvarnen är cirka 
9,5 meter.

Maskinutrustning
Kvarnen är utrustad med bland annat två stenpar, en äldre 
handdriven utsädesrens, en elevator, en betningsmaskin 
Panogen, en utsädesrens, en havrekross och en valsstol av 
tillverkning AB Wilh. Harmsen Kvarnmaskiner, Stock-
holm. Vidare finns en spets maskin, en frisvängande plan-
sikt från AB Kvarnmaskiner, Malmö, en foderblandare 
samt ytterligare en rens maskin med plant såll. Kvar finns 
också en säcklyft med tillhörande kätting och lyftvals. 

För att få plats med den frisvängande plansikten, har 
vindsgolvet delvis tagits bort för att skapa det utrymme 
sikten behöver för den roterande rörelsen. Sikten står 
således i samma plan som valsstolen.

Kvar i underkvarnen finns kugghjul och remdrift som  
fungerar. Kvarnen är idag eldriven.

Verksamhet
Kvarnen används av föreningen Dala kvarns vänner som 
också anordnar en kvarnens dag varje sommar samt 
visningar av kvarnen för grupper. Underhållet sköts av 
kommunen. 

Dala kvarn ligger precis söder om Lundsbrunn 
och är belägen i en brant sluttning nedanför ett 
dämme av Dalaån som strax nedanför kvarnen 
övergår i Mariedalsån. Dala kvarn med tillhö-
rande damm har ett betydande värde för bygden 
och är synnerligen välhållen.
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Ägare och förvaltare : Österängs Ångsåg ideell förening
Socken : Forshem
Kommun : Götene
Koordinater : x-65085, y-16762

Ingår i : Industriminnen i Götene kommun 1978

Ursprunglig kraftkälla : Ånga
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Österängs ångsåg ligger på Österängs egendom som 
grundades 180–185 av grevarna, far och son, Hamil-
ton. Marker från Kronan och gårdar under Forshems 
socken slogs samman. Sammanslagningen medförde att 
godset blev ett av Sveriges större jordbruk under 1800-ta-
let. Österäng blev 1850–1870 ett föregångsjordbruk som 
uppmärksammades utanför landets gränser. Moderna 
metoder utgjorde bas för avel, växtförädling och mejeri. 
Gamlegården med såg, kvarn, snickeri och smedja var 
troligen huvudgård under sex år fram till dess att Nygård 
stod färdigt 1851. 

24. Österängs ångsåg och ångkvarn, Varan 2 :29

Österängs ångsåg är en av två kvarvarande ång-
sågsbyggnader i Västra Götaland. Ångsågen 
ingår i en sammanhållen äldre industrimiljö som 
är ovanlig idag.
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Dagens ångsåg är uppförd 1860 efter det att den tidi-
gare byggnaden brunnit ned. Sågverksamheten pågick 
i åttio år fram till 190 då ramsågen var utsliten. Man 
kom att fortsätta använda en cirkelsåg in på 1970-talet 
i en mindre byggnad bredvid ångsågsbyggnaden. Verk-
samheten upphörde 1995 i och med att man slutade hyvla 
med fyrkutterhyveln.

Byggnader
Såg- och kvarnbyggnaden uppfördes 1860 och hade redan 
från början lokomobildrift. Den första lokomobilen var 
levererad av Trollhättans Mekaniska Verkstad. Den ersat-
tes av en Munktells ånglokomobil som var i bruk fram till 
slutet av 190 eller början av 190-talet. Den lokomobilen 
finns idag på Rubens maskinhistoriska museum i Götene, 
se foto på sidan 5.

Maskinutrustning
Sågutrustningen utgjordes av en flerbladig halvstativram. 
Ramen finns dock inte kvar, men det gör däremot kant-
verket, en fyrkutterhyvel från Göteneds Mekaniska Verk-
stad samt mängder av profilstål och mallar av olika slag.

I ångkvarnen maldes foder. Den drevs med tre stenpar, 
två placerade på andra våningen samt ett på bottenvå-
ningen. Stenparet i markplanet finns kvar, medan de två 
övre är borta. Kvar på andra våningen finns emellertid 
lyftvalsen för uppfordring av säckar. 

Övriga byggnader
År 191 uppfördes en byggnad som inrymmer smedja, 
snickeri och mekanisk verkstad intill ångsåg- och kvarn-
byggnaden. Smedjan har bland annat två ässjor. I snicke-
riet finns inga ursprungliga maskiner kvar, men hand-
verktyg i original samt fungerande bandsåg, rikthyvel och 
planhyvel. I verkstadsdelen står bland annat en svarv, en 
pelarborrmaskin och en slipmaskin, samtliga remdrivna. 
Svarven har beteckningen Wilh. Sonesson & Co, Malmö 
och pelarborrmaskinen är märkt nhb, där de tre versa-
lerna sitter ihop och bildar en logotyp.

Verksamhet
Föreningen Österängs Ångsåg ideell förening köpte 
byggnaden 2005 och har under de senaste åren renoverat 
och restaurerat byggnaden – främst exteriört. 

En helg under våren är byggnaden öppen för visning. 
Sågen kan visas efter överenskommelse med föreningen. 
Föreningens hemsida http ://www.angsag.se hålls uppda-
terad vad det gäller arbeten och evenemang. 

Muraren Kenna Gustafsson har precis satt eld på lite pap-
per för att ge glada fotografer möjlighet att fotografera den 
nyrenoverade skorsten med lite rök. Det är flera årtionden 
sedan det kom rök från skorstenen.
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25. Hudene kvarn, Hudene 9 :1

Kvarnen ligger i centrala Hudene vid Nossan 
och har fortfarande verksamhet i lokalerna. En 
transformatorstation och en ombyggd såg är 
några av det intilliggande byggnaderna. Strax 
söder om kvarnen ligger Trollabo kvarn som 
drivs som restaurang. Där finns också en kraft-
station samt en modern tillverkningsindustri, 
Lesjöfors industrifjädrar ab. Hudene och Trol-
labo kvarnar med dammanläggningar bildar 
tillsammans en intressant kvarnmiljö i Hudene 
samhälle.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Hudene
Kommun : Herrljunga
Koordinater : x-6987, y-1990

Ingår i : Kulturmiljöer vid Nossan. Inventering och 
värdering. Länsstyrelsens rapport 2017 :9
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Kvarnplatsen är enligt ägaren dokumenterad redan 156 
och den häradsekonomiska kartan från omkring 1870–80 
visar att det låg fem kvarnar på en sträcka av knappt fem 
kilometer, varav den mellersta ser ut att ha legat där i 
dag Hudene kvarn står. Fler verksamhetsbyggnader finns 
också uppströms. Vid kvarnen går två valvbroar av sten 
över Nossan, varav den äldre är från 1826. 

Byggnaden
Nybyggnadsåret är inte känt, men uppskattas till början 
av 1900-talet. Byggnadens träfasad är idag täckt med plåt. 

Två silobehållare i plåt är sammanbyggda med kvarnen.  
I kvarnen finns en kraftstation.

Maskinutrustning
Kvarnen är eldriven och utrustningen består av en vals-
stol, av E.R. & Turner Ltd. Engineers of St. Peters 
and Grey, Ipswich, England och en av tillverkning ab 
Malmö Kvarnmaskiner. Vidare finns en utsädesrens, en 
hammarkvarn och två frisvängande plansiktar. Därtill en 
mjölblandare för fodersäd, från Kvänums fläktfabrik, en 
mjölblandare för brödsäd av ab Malmö Kvarnmaskiner, 
samt en betningsmaskin. Generatorn på 20 kw är till-
verkad av asea. 

Verksamhet
År 1995 slutade ägaren med brödspannmål, och base-
rar nu verksamheten på fodermalning av vete och korn. 
Kommersiell elproduktion sker också i kraftverket som 
installerades 1992. 
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26. Ekhammars kvarn och såg, Ekhammar 5 :25

Ägare : Privat
Förvaltare av kvarn och sågverk : Grevbäcks hembygds-
förening
Socken : Grevbäck 
Kommun : Hjo
Koordinater : Kvarn : x-6729, y-11570 och såg : 
x-67206 y-115501

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr1 ) samt 
i : Hjo Kommun. Översiktlig kulturhistorisk invente-
ring 1976. Kraften i vattnet.  Länsstyrelsens rapport 
2016 :67

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kraftverket är uppfört omkring 1920 och var i drift till 
1927 då gården fick tillgång till kraft från Trollhättan. Ef-
ter det användes det egna kraftverket i reserv. Kvarnverk-
samheten upphörde någon gång på 190- eller 1950-talet. 
Ett bränneri har funnits på gården. 

Byggnader; kvarnen
Ekhammars kvarn är väl underhållen och består av en 
timrad våning som vilar på en hög grund av granit. Taket 
är täckt med enkupigt lertegel. 

Ekhammars egendom är en mycket värdefull 
och välbevarad kulturmiljö med anor och bygg-
nadsbestånd från 1600-talet och framåt. På går-
dens ägor finns förutom kvarnen och sågen med 
tillhörande dammar, en huvudbyggnad med 
flyglar, ett snickeri, en smedja och ett mindre 
kraftverk.
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Maskinutrustning
I kvarnen finns ett vattenhjul som byggdes i början av 
2000-talet, samt kugghjul och drev för kraftöverföring 
till två kvarvarande stenpar. Det finns också en komplett 
stenkran, en centrifugalsikt av äldre typ samt en rensma-
skin.  Se också foto på sidan 19.

Fram till 200 var det ena stenparet i drift, men då 
sprack den undre stenen. Den skadan är reparerad och 
kvarnen kan åter köras. Även hjulhuset och vattenrännan 
är nytillverkade under tidigt 2000-tal.

Byggnader, sågarna
Ekhammars såg består av två sammanbyggda byggnader 
där den äldre är en stolpverkskonstruktion med strävor 
och ett tak klätt med tvåkupigt tegel, och den yngre med 
korrugerad plåt. 

Maskinutrustning
Sågverket utgörs av två ramsågar. Den äldre är en enbla-
dig ramsåg med stativ i trä, driven av ett stort vattenhjul 
av överfallstyp. Den yngre är en eldriven ramsåg tillver-
kad av Töreboda Verkstad, men är inte i drift. Transmis-
sioner och vissa remmar för remdriften finns kvar.

Byggnader; kraftverket
Kraftverket är uppfört 1920 i två våningar på en sockel av 
granit. Stommen är av murad kalksandsten med rundade 
rödfärgade fogar. Sadeltaket är täckt med trapetskorru-
gerad plåt.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen är komplett från uppförandet med 
bland annat en Francisturbin och en likströmsgenerator 
tillverkad av asea.

Verksamhet
Byggnaderna ägs av Ekhammars egendom, som driver 
gården och odlar bland annat spannmål och potatis. 
Grevbäcks hembygdsförening, som bildades 1979, un-
derhåller och reparerar kvarnen. Till de senare reno-
veringarna hör upplagringen av kvarnstenarna. Under 
hembygdsdagen i augusti eller september visas kvarnen 
och sågen, men även annars vid förfrågan. Sommaren 
2018 är sågen åter i visst behov av reparation.

Vattenhjulet till den äldre sågen.

Ovan : Ekhammars såg, den äldre närmast. 
Nedan : Ekhammars kvarn.
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Edet ligger där Edsån är mycket smal, drygt 
fyra kilometer norr om sjön Viken. I den välbe-
varade miljön finns även en regleringsdamm och 
kraftverk samt gården Edet med manbyggnad, 
visthus, och två ekonomibyggnader. Platsen har 
en ålderdomlig prägel och benstampen är unik 
för länet. Hela anläggningen är byggnadsminne 
sedan 1997.

27. Edets kvarn och benstamp, Sätra 5 :1

Ägare : Sätra Bruk
Förvaltare : Karlsborgs kommun och Sätra Bruk
Socken : Undenäs
Kommun : Karlsborg
Koordinater : Kvarn och stamp : x-65116, y-116150, 
ångkraftcentral : x-651117, y-116158

Ingår i : Byggnadsminne sedan 1997, riksintresse för 
kulturmiljövården ( kr 0 )
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Skydd enl. kml  kap. Byggnadsminne se-
dan 1997

Historik
Edet omnämns i skrift första gången 17 och det är be-
lagt att både kvarn och såg har funnits här sedan 1700-ta-
let. År 1811 köpte Göta kanalbolag gården bland annat 
för att få tillgång till vatten från sjön Unden för hela 
Västgötalinjen – sträckan mellan Sjötorp vid Vänern och 
Rödesund vid Vättern. Benstampen uppfördes 1865 och 
nuvarande kvarn byggdes 1915–16. Ett såghus byggdes 
1916, men revs efter att sågningen hade upphört 1959. 
Kvarndriften upphörde 195 och benstampen användes 
fram till 190-talet. En mindre väg leder på den östra 
sidan av Edsåns nedre del från Sätra Bruk till Edet. På 
västra sidan av ån finns en vandringsled/promenadväg.

Under en kort tid i början av 1800-talet bodde de båda 
bröderna Nils ( 1802–1870 ) och John ( 180–1889 )  Ericsson 
på Edets gård med sin familj. Deras far var anställd som 

bergsprängare vid kanalbolaget. Bröderna gick bland an-
nat i lära hos Baltzar von Platen vid Göta Kanal och ab 
Motala Mekaniska Verkstad.
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Byggnaden
Kvarnen är uppförd i stolpverk i två och ett halvt plan 
och har ett sadeltak täckt med enkupigt tegel, faluröd 
locklistpanel, vita snickerier och småspröjsade fönster 
vars foder har markerade hörn. I kvarnen finns en liten 
kvarnkammare.

Benstampen är sammanbyggd med kvarnen. Den ut-
görs av enkel byggnad i regelverk med faluröd lockpanel 
och med sadeltak klätt med enkupigt tegel. Byggnaden 
har genomgått restaureringar såväl 199–96 som un-
der 2002. Under 2011 och 2012 renoverades bland an-
nat landgångar, spångar och räcken. Fönster och fasader 
renoverades och målades samtidigt. Dammen ligger på 
den norra sidan och intaget på den nordvästra sidan, där 
turbinhuset med sump och turbin samt en ålkista ligger. 

Maskinutrustning
Utrustningen består av två stenpar, en valsstol av tillverk-
ning ab Malmö Kvarnstensfabrik, vidare kvarnmaskiner, 
en rensmaskin från Sköfde Mekaniska Verkstad och 
två sexkantssiktar. Därtill finns en säckelevator och fyra 
stycken elevatorer. Kvar vid stenparen finns även trattar, 
skor och stenkran. 

I benstampsbyggnaden står de tio stamparna med till-
hörande kugghjul och ytterligare ett kvarnstenspar som 
enbart användes för malning av de krossade benen till 
benmjöl. Direkt kraftöverföring från turbinen till ma-
skinerna skedde via remtransmission. Det finns även en 
likströmsgenarator från asea. 

Ångkraftcentralen
Ångkraftcentralen stod färdig 1921. Den tillkom för att 
komplettera vattenkraften som drivkälla då behovet av 
sågat timmer förutsågs öka. Ångmaskinen, som eldades 
med sågspån finns inte kvar. Byggnaden är uppförd i tegel 
med gavelrösten av trä, och sadeltak med enkupigt tegel. 
Intill ångkraftcentralen står den delvis rekonstruerade 
tegelskorstenen.

Verksamhet
Benstampen i Edet är enligt uppgift Västsveriges enda 
kända bevarade vattendrivna stamp för framställning av 
benmjöl som också är i ett kördugligt skick. Undenäs 
hembygdsförening kör benstampen en lördag varje som-
mar på Edetdagarna. Se också uppmätningsritning på 
sidan 52.
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Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Torsby
Kommun : Kungälv
Koordinater : x-618087 y-125909 
Ingår i : Kommunens kulturmiljöprogram.
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Skydd enl. kml  kap. Byggnadsminne se-
dan 200

Historik 
Burås kvarn, en väderkvarn av holländsk typ, uppfördes 
189 och var i drift till 197. Burås bygdegille har i senare 
tid medverkat vid renoveringar av kvarnen. Kvarnen har 
renoverats åren 1981, 198 och 200. År 1981 omfattade 
arbetena tak och fasadbeklädnad eftersom skicket då var 
mycket dåligt. År 198 fick den nya vingar och så kallad 
rumpstång, som används för att ställa hättan i vind. 

Samma år, en månad senare, skenade vingarna i en 
storm och kronhjulet skadades så att ett nytt fick till-
verkas. Vid samma tillfälle skadades också vingarna och 
vingaxeln, men allt reparerades. Det tog några år innan 
kvarnen var renoverad, men 1990 invigdes den på nytt 
och det gick åter att mala. År 200 byttes fasaden och 
en dörr ut med hjälp av bidragsmedel.

Byggnaden
Kvarnen är omkring nio meter hög och indelad i tre vå-
ningsplan. På bottenvåningen finns lättverk och mjöl-
ränna. Stenparet finns på mellanvåningen och i hättan 
finns kugghjulen, däribland kronhjulet som är cirka 1,5 
meter i diameter. Det är av gjutjärn och har 96 kuggar av 
vitbok, även kallad avenbok. En vinsch och luckor i golvet 
gör att säckarna kunde hissas upp till mellanvåningen. 
Kvarnverket är komplett och körbart.

Verksamhet
Burås Bygdegille har haft en stor del i förvaltningen, 
och gillet, som startades 1980, genomförde tillsammans 
med dåvarande ägare Ture Andersson en restaurering 
av Burås Kvarn, varvid den restaurerades till användbart 
skick. Olika kulturella och sociala aktiviteter anordnas 
vid Burås Kvarn i samarbete med bland annat Burås 
Bygdegille.

28. Burås kvarn, Glöskär 1 :8

Kvarnen ligger på en trädbevuxen kulle i 
Glöskär, sydväst om Kungälv. Omgivande miljö 
utgörs av jordbrukslandskap med utsikt mot 
öppet hav i väster. På samma plats har en vä-
derkvarn funnits sedan 1700-talet. Kvarnen är 
ett viktigt landmärke för bygden. Burås kvarn 
förklarades för byggnadsminne 200.
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29. Bävsjöryds såg, Bävseryd 1 :7

Ägare : Privat
Förvaltare : Lerums Byggnadshytta
Socken : Lerum 
Kommun : Lerum
Koordinater : x-60780 y-1291575

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering, Lerums 
kommun 1999 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Bävsjöryd såg ligger vid ett litet tillflöde till Bävsjön, 
några kilometer söder om Lerum och är en jordbruks-
anläggning med flera byggnader och anor från 1500-talet. 
Mangårdsbyggnad från 182, men om- och tillbyggnader 
har skett vid flera olika tillfällen. På gården finns för-
utom sågen ett före detta bränneri, ett vagnslider och ett 
sädesmagasin.

Det vattendrivna sågverket byggdes mellan 1919 och 
1921 av bröderna Ivar och Olle Olsson och var i bruk fram 
till våren 1969. Idag drivs maskinerna med dieselmoto-
rer men rester av stenfundamentet till vattentuben finns 
kvar. Maskinparken har också drivits av en lokomobil 
och senare en elmotor. 

Byggnaden
Sågverksbyggnaden är en vinkelbyggnad dels i en vå-
ning, dels i två och en halv våning. Fasaderna är klädda 
med okantad lockpanel och sadeltaket är täckt med papp. 
Timmerintaget kan stängas med en stor dubbelport vid 
den södra gaveln. I en tillbyggnad ligger ett hyvleri som 
var färdigt 19.

Maskinutrustning
Sågverket är en ramsåg med helstativ 
märkt »Töreboda 1909«, sågramens 
bredd är 2". Här finns även ett kant-
verk av Rosenfors Bruks tillverkning 
1921 samt en äldre sågbladsslipmaskin 
som tidigare fanns vid Bredöls såg 
utan för Nossebro. 

Verksamhet
Efter att verksamheten lades ned 1969 stod byggnaden 
och förföll fram till 199 då föreningen Lerums Bygg-
nadshytta inledde en omfattande renovering. År 2005 
återinvigdes sågen.

Strax söder om Lerum ligger denna autentiska 
sågverksmiljö som är ett bra exempel på ett 
gårdssågverk från 1900-talets första hälft. Bäv-
sjöryd Såg är idag ett levande Arbetslivsmuseum 
och ett spännande utflyktsmål i en kulturhisto-
riskt intressant miljö. Förutom Öppet Hus- och 
Sågdagar för allmänheten arrangeras även Öp-
pen Verkstad samt guidade visningar för bokade 
grupper.
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30. Hillefors grynkvarn, Hunstugan 1 :109 m.  fl. 

Ägare : Lerums kommun
Förvaltare : Byggnaderna förvaltas av kommunen och 
maskinutrustning av Hillefors grynkvarns museiförening
Socken : Lerum
Kommun : Lerum
Koordinater : x-61077, y-1292786

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp7 ). Kul-
turhistorisk byggnadsinventering, 1999

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Skydd enl. kml  kap. Byggnadsminne se-
dan 1990

Hillefors grynkvarn ligger i Säveåns naturreservat i 
Stenkullen i Lerum.Verksamheten började 1899 med 
grynkvarnen och utökades snart med benstamp och såg. 
Anläggningen utvidgades sedan successivt fram till 197. 
Åren 1905 och 1909 härjades grynkvarnen av bränder, 
vilka troligen orsakades av gnistbildning från skalning-
en av havregryn. Kvarnen uppfördes denna gång i tegel 
och var färdigbyggd 191. Övriga byggnader är magasin 
( 191–191 ), garage ( 192 ), bostadshus ( 1877–1899 ), höns-
hus, stall, vedbod och dammbyggnad ( 192 ). 

Benstampens verksamhet lades ner på 190-talet då 
hemmaslakten upphörde. Sågen lades ner i mitten av 
1960-talet.  Framställningen av Hillefors Ångpreparerade 
Havregryn upphörde i slutet av 1980-talet.

Hillefors grynkvarn bildar en intressant indu-
strihistorisk miljö med byggnader och damm-
anläggning. Hillefors grynkvarns museiförening 
fick Lerums kommuns kulturpris 201 där det 
bland annat stod i motiveringen : »Målet för 
verksamheten är att skapa ett levande kulturarv 
som engagerar en bredd av människor. Ett le-
vande kulturarv är även en viktig del i besöksnä-
ringen.« Hillefors grynkvarn är byggnadsminne 
sedan 1990.
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Byggnaderna
Grynkvarnen är en tegelbyggnad i fyra våningar som 
uppfördes 191 och ersatte en nedbrunnen tidigare kvarn-
anläggning. Utbyggnad av den norra flygeln gjordes 1929 
och den södra flygeln blev klar 190. Övriga byggnader är 
uppförda av trä. Hillefors grynkvarn och tillhörande såg 
har drivits med hjälp av två vattenturbiner, en större och 
en mindre. Den mindre drev sågen och hammarkvarnen 
som mal skalen till havrekli. Den större, en Francistur-
bin från Sköfde Mekaniska Verkstads ab, drev resten av 
anläggningens maskineri. 

Maskinutrustning
Maskinutrustningen består av maskiner från bland annat 
Aktiebolaget Kvarnmaskiner, Malmö-Sweden, och Sköf-

de Mekaniska Verkstads ab. Ångpannan för torkningen 
av havren är inte i bruk. Turbinerna har restaurerats och 
monterats tillbaka på sina platser under de senaste åren. 
I sågen finns en remdriven klingsåg från Göteborgs Me-
kaniska Werkstads ab. Den är tillverkad 188. 

Verksamhet
Hillefors Grynkvarns Museiförening bildades 1985 
och driver idag kvarnen som ett arbetslivsmuseum. 
 Föreningen verkar också för att återställa kvarnen till 
brukbart skick. Visningar av grynkvarnen görs enligt 
överenskommelse med föreningen som också arrangerar 
utställningar, konserter med mera i den gamla lagerlo-
kalen. Filmer om Hillefors grynkvarn finns på Youtube. 
Föreningens hemsida är www.hilleforsgrynkvarn.se.
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31. Backgårds kvarn, Resville 4 :5

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Norra Härene
Kommun : Lidköping
Koordinater : x-678288 y-15292

Ingår i : Kulturhistoriskt underlag från 1989 samt i 
Tidernas Lidköping, 1991. Inventering och dokumenta-
tion av industrihistoriska byggnader och miljöer i Lid-
köpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Backgårds kvarn är en välbevarad och vacker kvarnmiljö 
intill ån Flian. I Backgårds kvarns närhet ligger Biskops-
kvarn något uppströms, och nedströms Holmens kvarn. 
Ytterligare några kilometer uppströms ligger fler kvarnar 
som Stockens kvarn och Banevalla kvarn.

Historik
I Resville kring Backgårds kvarn har det under lång tid 
funnits flera kvarnar enligt Häradsekonomiska kartan från 
1877–82. Flera av dem var i drift in på 1900-talets början. På 
Backgårdskvarns marker har även ett smörmejeri, »mejeri 
med separator«, funnits. Troligen uppfördes det 1888 och 
var i bruk fram till 1909. Byggnaden revs kort därefter, men 
platsen hade då allmänt redan kommit att kallas »Mejeri-
backen«. Kvarnen var i drift till slutet av 1990-talet.

Byggnaderna
Kvarnmiljön består av åtta byggnader : Kvarn, tvättstuga/
smedja, drängstuga, sockenmagasin, ekonomibyggnad, 
kraftverk och två boningshus.

Kvarnen
Kvarnhuset uppfördes 1902–190 efter att den tidigare 
kvarnen brunnit. Kvarnen är byggd i tre våningar på en 
grund av natursten. Stommen är av timmer, klädd med 
rödmålad locklistpanel. En tillbyggnad klädd med gul 
sinuskorrugerad plåt har gjorts på kvarnens framsida, där 
även en in- och utlastningsbrygga finns.

Maskinutrustning
Kvarnen drevs av vattenturbiner, men det gamla vatten-
hjulet och dess mekanik finns kvar. På motsatt sida om ån 
Flian ligger ett mindre kraftverk som hör till anläggningen.

Verksamhet
Ägarna sedan 200 har som ambition att bevara och rusta 
upp anläggningen och använda den för olika verksamhe-
ter. Bland annat kommer de att driva Bed & Breakfast 
i ett par av byggnaderna. Fruktträdgården håller på att 
rustas upp och utökas för att kunna bedriva en kom-
mersiell frukt- och bärodling med förädling, samt ho-
nungsproduktion. Sedan 2011 finns Resville Mathantverk 
på platsen som är ett småskaligt mathantverksföretag 
med inriktning på att förädla och sälja framförallt trak-
tens frukter och bär.

Backgårds kvarn utgör genom sin väl bevarade 
miljö med byggnader och dammanläggning en 
viktig del av de olika verksamheter som under 
århundranden funnits utmed Flian.
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32. Kils väderkvarn, Kil 1 :17

Ägare och förvaltare : Söne hembygdsförening
Socken : Söne
Kommun : Lidköping
Koordinater : x-692 y-181

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr 09 ), 
Tidernas Lidköping 1991, Inventering och dokumenta-
tion av industrihistoriska byggnader och miljöer i Lid-
köpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kils väderkvarn ligger i kanten av Söne bebyggelse och 
är väl synlig från vägen mellan Örslösa och Söne. Vä-
derkvarnen uppges vara byggd 1855 och flyttad ett stycke  
från Kils gård på 1880-talet. Verksamheten upphörde på 
1950-talet. Kvarnen renoverades med ny spåntäckning 
och nya fönster 1997. Se även foto på sidan 9.

Byggnaden
Väderkvarnen är en holländare eller hättkvarn i tre vå-
ningar. Kvarnkroppen, även kallad bölet, är åttkantig och 
utgörs av en spånklädd kraftig trästomme. 

Maskinutrustning
Kvarnen är utrustad med tre kvarnstenspar som drivs av 
kraft från vingarna. Kraften från vingar och vingaxel över-
förs via axlar, kugghjul och drev till kvarnstenarna. Rep 
och talja har använts för att föra spannmålet upp i kvarnen.

Kils väderkvarn är välbevarad och är en av tre 
bevarade kvarnar av den här typen i Lidköpings 
kommun. Kvarnen utgör ett landmärke och är 
en viktig mötesplats för bygden.

Verksamhet
År 1959 övertogs kvarnen av Söne hembygdsförening som 
äger och förvaltar den. Föreningen sköter kvarnen genom 
ett kontinuerligt underhåll, bland annat spånades den om 
1997 vilket gör att kvarnen är i gott skick. Kvarnen utgör en 
del av ett bygdemuseum som drivs av föreningen. I miljön 
ligger också byggnaden som en gång var Söne mejeri.
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33. Kvarnbacken, Kvarnbacken 1 :1

Ägare och förvaltare : Örslösa hembygdsförening
Socken : Örslösa
Kommun : Lidköping
Koordinater : Holländarkvarnen x-69067 y-1612, 
holkkvarnen x-69077 y-1625

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr 09 ), 
Tidernas Lidköping 1991, Inventering och dokumenta-
tion av industrihistoriska byggnader och miljöer i Lid-
köpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnbacken ligger centralt i Örslösa kyrkby, utefter vä-
gen mellan Lidköping och Såtenäs. Platsen har under 
lång tid varit byns kvarnplats och här har tidigare funnits 
tre kvarnar varav en enligt uppgift drev ett sågverk. Idag 
finns en av holländarkvarnarna kvar och intill ligger en 
holkkvarn. Holländaren uppfördes på platsen 1871 och 
användes fram till 192, medan holkkvarnen har flyttats 
tre gånger, sista gången 1962 från Torp, en gård omkring 
en kilometer från Kvarnbacken.

Byggnaderna
Holkkvarnen är brädfodrad, medan holländaren är spån-
klädd. Kvarnverken är körbara, men de drivs numera med 
el. Holländaren har spånats om och syllarna har bytts 
under de senare åren. Holkkvarnens tak spånades om 
under sommaren 2012.

Kvarnbackens två väderkvarnar har många kul-
turhistoriska kvaliteter och de representerar de 
båda kvarntyper som funnits i närområdet. De 
utgör också genom sitt väl synliga läge på en 
kulle ett värdefullt landmärke för bygden.

Verksamhet
Örslösa hembygdsförening förvaltar, underhåller och 
visar kvarnarna vid några tillfällen per år. Skolklasser 
och övriga intresserade kan också besöka kvarnarna vid 
förfrågan. På Kvarnbacken ligger även två byggnader 
som föreningen använder som museum kring den lokala 
historien. 
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34. Riddaregårdens väderkvarn, Sunnersbergs-Filsbäck 4 :16

Riddaregårdens väderkvarn är 10 år gammal 
och har under de senaste nära hundra åren stått 
på den nuvarande platsen. Kvarnen är mycket 
väl synlig och utgör ett landmärke längs vägen 
mellan Lidköping och Läckö slott. Kvarnen var 
den sista väderkvarnen i drift i Lidköpings kom-
mun, och är av byggnadsminnesklass.

Ägare och förvaltare : Föreningen för Riddaregårdens 
väderkvarns bevarande
Socken : Sunnersberg
Kommun : Lidköping
Koordinater : x-699097 y-187

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr 09 ), 
Tidernas Lidköping 1991, Inventering och dokumenta-
tion av industrihistoriska byggnader och miljöer i Lid-
köpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Väderkvarnen byggdes ursprungligen 1879 av kvarnbygg-
mästare Anders Bruto Göte för Janne Jansson på gården 
Holma i Sunnersbergs socken, omkring två kilometer 
nordöst om Riddaregården. Kvarnen har flyttats två 
gånger av Johannes Jansson, sonen till den förste ägaren. 
Första gången, 1899, flyttades den till Kvarnbacken och 
en andra gång 1920 till nuvarande plats. Efter kvarn-
verksamhetens nedläggning bildades år 1961 Föreningen 
för Riddaregårdens väderkvarns bevarande. Föreningen 
köpte kvarnen av mjölnaren Johannes Jansson för  000 
kronor.

Byggnaden
Väderkvarnen är en så kallad hättkvarn eller holländare 
med spånklädd hätta och åttakantig kvarnkropp, stående 
på plintar av natursten. Delar av hättans insida är klädd 
med oljefatsplåt, troligen för att skydda maskineriet vid 
eventuellt vattenläckage. Byggnaden har tre våningar, 
bro-, kvarn- och hättloft. Vingaxeln sitter i den rörliga 
hättan där också kronhjul och krondrev finns. Kvarnen 
har inte varit i funktionsdugligt skick under en längre 
period eftersom den saknat vingar. Kvarnen var dock i 
drift in på 1960-talet, då dåvarande ägaren använde den 
till förmalning för det egna husbehovet. När kvarnen 
flyttades första gången 1899, »moderniserades« den ge-
nom att den försågs med en regleringsflykt, med vilken 
flykterna, träluckorna på vingarna, enkelt kunde ändras. 
Vid gång stängdes luckorna och kvarnen fick en jämnare 
gång. För att hålla kvarnen igång och kunna mala behövs 
åtminstone en vindstyrka på omkring –5 sekundmeter 
enligt siste mjölnaren Johannes Jansson.

Maskinutrustning
Den tre våningar höga kvarnen har i hättan kronhjul och 
drev, på mellanvåningen de tre stenparen med stenar från 
Lugnås. Här finns också kvarnkar, bingar och delar av 

elevatorn. På bottenvåningen finns bland annat stjärn-
hjulet och drev som överför kraften till de tre stenparens 
långjärn, samt en sikt. Se också foton på sidan 0.
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Verksamhet
Verksamheten har sedan 2010 inriktats på ett omfattande 
renoverings- och underhållsarbete. Avsikten är att kvar-
nen ska bli körduglig. Arbetet har bestått i hel översyn av 
maskineriet, med nytillverkning av bland annat vingarna 
och vingaxel av ek. Även seglen har nytillverkats. Vidare 
har ståndarna med kvarnhästen, eller rumpestängerna, 
som används för att ställa hättan i vind, kompletterats och 

injusterats. Kronhjulet har riktats och injusterats, samt 
smorts med fårtalg. Reparation och smörjning även av 
glidskenan, där hättan vilar och vrids på själva kvarnkrop-
pen. Bland övriga arbeten kan nämnas nytillverkning/
komplettering av skaklådan för matning av säd, samt 
rekonstruktion av bromssystemet, som manövreras från 
marken. Hela kvarnen har dessutom spånats om.
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Den nytillverkade vingaxeln.Hättan med de nya vingarna.



35. Stockens kvarn och kraftverk, Tagelberg 2 :10

Anläggningen ligger vid Flian nordväst om Sto-
ra Kålltorp. Flians åsträckning kantas av lövträd 
med åkrar och ängar runt om. Stockens kvarn 
ligger i miljö med en gård och ekonomibyggna-
der. Stockens kvarn med damm är en av Lidkö-
pings kommuns mer värdefulla kvarnmiljöer.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Saleby
Kommun : Lidköping
Koordinater : x-6771, y-1797

Ingår i : Inventering av industrihistoriska byggnader 
och miljöer i Lidköpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Stockens kvarn är uppförd vid Flian under 1700-talet, 
men har byggts om på 1920-talet samt 1988. Den tidigare 
verksamheten bestod främst av förmalning, rensning och 
krossning av vete, korn och havre. Kvarnen är fortfarande 
i drift och idag rensas och krossas spannmål för djurfoder. 
På 190-talet bedrevs jämsides med kvarnen ett jordbruk 
och ett kraftverk som gav el till belysning.

Byggnaden
Byggnaden har tre våningar av timmer på en grund av 
huggen natursten. Kvarnbyggnaden är tillbyggd både 
mot land och mot Flian. De äldre delarna är klädda med 
locklistpanel och strukna med röd slamfärg. På sadelta-
ket ligger trapetskorrugerad plåt. En pardörr bakom en 
lastbrygga i trä ses i fasaden mot kvarnbacken. Tillbygg-
naden i vinkel på kvarnhusets framsida byggdes 1988 och 
inrymmer bland annat en spannmålssilo. Utbyggnaden 
står på en gjuten betongplatta, är klädd med röd korru-
gerad plåt och på sadeltaket ligger svart korrugerad plåt.

Maskinutrustning
Utrustningen består av två stycken turbiner från Sköfde 
Mekaniska Verkstad, med tillhörande pådrag, betong-
sumpar, mätartavla, generator asea 192, 26 kW, 50 A, 
1 000 r/m. Vidare finns remtransmissioner, mjölblan-
dare, betningsmaskin Rhone–Poulence, ett stenpar från 
Malmö Kvarnstensfabrik Nd nr 10, Spetsmaskin Avesta 
Kvarnstensfabrik, akf, hammarkvarn, rensmaskin ab 
Linde, inköpt begagnad på 1970-talet samt en frisväng-
ande plansikt. För vattenreglering finns fyra stycken 
spettluckor av trä. 

Verksamhet
Så sent som 2005 användes kvarnen för att rensa och mala 
fodersäd. Dessutom finns här ett kraftverk i anslutning 
till kvarnen.

107



36. Tuns elektriska kvarn, Tun 7 :13

I samhället Tun ligger kvarnen tillsammans med 
en transformatorstation och ett äldre sågverk. 
Kvarnen drivs fortfarande, huvudsakligen med 
förmalning av hushållsmjöl samt foderframställ-
ning och rensning av spannmål. Kvarnen är 
välbevarad och den enda elkvarn av sitt slag i 
drift i Lidköpings kommun.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Tun
Kommun : Lidköping
Koordinater : x-682517, y-12090

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr 09 ), 
Inventering av industrihistoriska byggnader och miljöer 
i Lidköpings kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnen uppfördes 1912–1 som elkvarn av byggmästare 
Johansson och drevs till en början av Oscar Ljungberg. 
År 1952 köptes kvarnen av Åke Skallström, som drev 
verksamheten fram till 1980 då nuvarande ägare köpte 
den, tredje ägaren på hundra år. En tillbyggnad gjordes 
198, då man förändrade spannmålshanteringen från säck 
till lösvikt.

Byggnaden
Tuns elkvarn är byggd i tre våningar. Grunden består 
av huggen natursten och med första våningen murad 
av kalksandsten. Fasaden däröver, våning två och tre, är 
klädd med eternitplattor. På sadeltaket ligger tvåkupigt 
tegel. På framsidan finns ett taklyft för säckvinschen. 
Säckar vinschas upp till andra våningens parluckor. På 
framsidan finns två pardörrar samt en lastkaj för in- och 
utlastning av varor. En hög tillbyggnad byggdes 198 på 
kvarnhusets ena gavel för hantering av löst spannmål. 

Inuti tillbyggnaden finns bland annat en silo och en 
mängd rör tillhörande transportsystemet för silon. Till-
byggnadens fasad är klädd med plåt och på taket ligger 
tvåkupigt tegel.
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Maskinutrustning
I utrustningen ingår en eltruck av märket Atlet tlp 20 
från 200, vidare ett helt intakt stenpar, en hammarkvarn 
från Malmö Kvarnfabrik, 198, en betningsmaskin, Keno-
gard vt, och en havrekross från ab webe, typ vb nr 5776. 

På andra våningen finns en dubbel valsstol från ab 
Malmö Kvarnstensfabrik, typ mdp 16, nr 629 från år 
1929. En spetsmaskin av märket nks, ett stenpar, en rens-
maskin av märket Pektus nr , samt en mjölblandare från 
ab vebe kvarnmaskiner, nr 10, från 195.

En frisvängande plansikt från ab vebe kvarnmaskiner, 
typ lp.8.2, nr 2779 från år 1952.

Mellan valsstolen och sikten finns en elevator. Övriga 
transporter inom kvarnen sker främst med hjälp av pneu-
matik och elevatorer.

I den före detta sågbyggnaden står en traktorlastare av 
engelskt märke ( Tractor loader ). 

Verksamhet
Kvarnen är i drift. Årligen mals 80–100 ton vete och 
10 ton råg i kvarnen. Spannmålen köps in från närlig-
gande gårdar och mjölet säljs till butiker i närområdet. 
Tar även emot studiebesök och grupper för visning efter 
överenskommelse.

109



Hålleröds spånhyvel är troligen en av mycket få 
kvarvarande fungerande spånhyvlar som byggts 
enbart för att hyvla spån. Oftast hyvlades annars 
spån i kombination med andra verksamheter 
som kvarnar och sågverk.

37. Hålleröds spånhyvel, Hålleröd 1 :1

Ägare : Privat
Förvaltare : Hjärtums hembygdsförening
Socken : Hjärtum
Kommun : Lilla Edet
Koordinater : x-66909, y-1287526 
Ingår i : Kulturarvsplan, Lilla Edet, 2009

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Enligt uppgift från den nuvarande ägaren byggdes den 
vattenhjulsdrivna spånhyveln 1921 av farfadern, som då 
ägde gården Hålleröd. Gården ligger omkring hundra 
meter sydväst om hyveln som sin tur ligger i en sluttning 
vid ett mindre vattendrag med utlopp i Göta Älv. Den 
yrkesmässiga hyvlingen av spån upphörde på 1950-talet.

Byggnaden
Byggnaden utgörs av två sammanbyggda delar som ligger 
i en brant sluttning. Den övre är väderskydd för vatten-
hjulet av ek. Byggnaden har sadeltak och saknar väggar 
förutom södra gavelröstet, där en panel har satts upp för 
att i viss mån skydda den intilliggande byggnaden från 
vattenstänk. Spånhyveln står i en byggnad med pulpettak 
och är klädd med okantad lockpanel struken med tjära. 
Såväl sadeltaket som pulpettaket är täckt med skiffer.

Maskinutrustning
Spånhyveln drivs av ett överfallshjul som förses med 
vatten från en damm. När dammluckan öppnas fylls en 
annars torrlagd bäckfåra med vatten och vattnet tar sig 
sedan fram till en träränna som leder till vattenhjulet. 
Själva spånhyveln förs sedan fram och tillbaka via en axel 
kopplad direkt på hjulaxeln.

Verksamhet
Hjärtums hembygdsförening underhåller och renoverar 
byggnaden och spånhyveln. I mitten av 1970-talet var den 
i ett mycket dåligt skick men renoverades och en nyin-
vigning ägde rum den 1 maj 1975. Hjärtums hembygds-

förening, som har nyttjanderättsavtal på anläggningen 
sedan 1972, visar spånhyveln vid förfrågan.
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38. Västerlanda kvarn, Västerlanda 10 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Västerlanda
Kommun : Lilla Edet
Koordinater : x-67595, y-128271

Ingår i : preliminär utvärdering av kulturhistoriskt in-
tressant bebyggelse, Lilla Edets kommun 2007

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Västerlanda kvarn uppfördes 1902 enligt Svenska kvarnar 
och byggdes till 1920. Kvarnen förlängdes då vid den nor-
ra gaveln. Tillbyggnaden gjordes i tegel för att förbruka 
det tegel gården fick sig tilldelat från det närliggande 
tegelbruket. Kvarnen ligger vid Västerlandaån, som efter 
någon kilometer rinner ut i Göta Älv.

Västerlanda kvarn drevs redan från början av två vat-
tenturbiner med en fallhöjd på 1 meter. Inloppet till tu-
ben var något speciell, som förutom att den var nergrävd 
under mark under kvarnen, låg i den intilliggande tvätt-
stugan. I det strömmande vattnet vid inloppet sköljdes 
sedan tvätten. 

Ursprungligen hade kvarnen fyra stenpar. Ett par togs 
bort när en valsstol installerades omkring 1915. Några 
år senare avlägsnades ytterligare ett stenpar och ersattes 
med ännu en valsstol. I samband med installation av en 
havrekross togs ett tredje stenpar bort och idag återstår 
endast ett stenpar, som är av konststen. 

Förutom vete och råg maldes även havre. Dessutom 
fanns tidigare en benstamp för krossning av ben till 
benmjöl som användes som jordförbättringsmedel samt 
djurfoder. Benstampen användes senare för krossning av 
foderkakor. Utöver detta fanns en kvarn för malning av rå 
potatis för framställning av potatismjöl och potatisgryn.

Byggnaden
Västerlanda kvarnbyggnad är cirka 8 meter lång och fyra 
våningar hög. Bottenvåningen är uppförd i rött tegel och 
därpå tre våningar i stolpverk med fasader av rödfärgad 
locklistpanel. Den norra änden av byggnaden har en nio 
meter lång förlängning från 1920 med tre fönsteraxlar, 
uppförd helt i tegel. Sadeltaket är täckt med plåt. I fasa-
den mot kvarnbacken sitter två pardörrar samt en mo-
dernare stor skjutport i röd korrugerad plåt. En likadan 
port finns också i den norra gaveln.

Maskinutrustning
Kvarnen har två Francisturbiner, som dock inte är i drift, 
en spannmålshiss, en dubbel valsstol av fabrikatet ab 

Kvarnmaskiner Malmö-Örebro, vidare ett stenpar, en 
kross och en fröharpa, en klöverrens och en triör. Plan-
sikten är bortmonterad. Kvarnen försågs redan vid upp-
förandet med en förhållandevis påkostad säckhiss med 
hisschakt och hissdörrar på varje våning. Hissen hade en 
kapacitet att lyfta fem säckar åt gången. Se också foto 
på sidan 5.

Byggnaden vittnar om en omfattande verksam-
het, som successivt har trappats ner för att i dag 
ha upphört. Den sista mjölnaren slutade 196 
och därefter användes kvarnen endast för rens-
ning av utsäde och djurfoderhantering. År 199 
upphörde även detta i samband med att man 
slutade med mjölkkor på gården. Idag används 
kvarnen som förråd och är i behov av viss upp-
rustning men är en intressant helhetsmiljö med 
central betydelse i socknen.
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Kvarnen är belägen i en gårdsmiljö anlagd på 
ömse sidor om den gamla landsvägen. Miljön 
består av bostadshus, ladugård med bland annat 
hästvandring, en bagarstuga, hönshus och ett 
garage. Den tre våningar höga röda kvarnbygg-
naden har en framträdande roll i landskapet, 
omgiven av åkermarker i nordöst, och i väster 
en bergknalle med buskage och enstaka träd. 
Kvarnen har en mycket välhållen exteriör och 
interiör.

39. Bagges kvarn, Grönskult 1 :40

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Skaftö
Kommun : Lysekil
Koordinater : x-66202, y-12507 
Ingår i : Kulturmiljöer i Lysekils kommun, 1992. Bohus-
länska gårdar i serien Agrarhistoria i Västra Götaland
Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Det finns en kvarnkontinuitet på platsen med en utveck-
lingskedja från en väderkvarn på berget ovanför gården, 
via en mindre kvarnanläggning i ladugården där den 
startades av nuvarande ägarens farfar på 1920-talet, till 
dagens anläggning. Elkvarnen startades 1927 i en bygg-
nad som uppfördes som taxigarage, men byggdes om till 
kvarn.

Byggnaden
Kvarnen är en stolpverkskonstruktion på murad natur-
stenssockel, delvis gjuten. Byggnaden är tre våningar hög 
mot öster och två mot väster. På den östra långsidan 
finns en frontespis. Fasaden är rödmålad locklistpanel. 
De flesta fönstren på första och andra våningen är sex-
delade, medan tredje våningen mestadels har liggande, 
tredelade fönster. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Maskinutrustning
Komplett maskinutrustning inklusive två par kvarnstenar 
och en valsstol.

Verksamhet
Ingen verksamhet bedrivs i kvarnen utan den används 
till förvaring.
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Fiskebäckskils väderkvarn är en av omkring tju-
gofem bevarade väderkvarnar i Bohuslän. Kvar-
nen utgör ett viktigt landmärke i Fiskebäckskil 
med omnejd.

40. Fiskebäckskils väderkvarn, Skaftö-Fiskebäck 1 :107

Ägare och förvaltare : Föreningen Sjöstjärnan
Socken : Skaftö
Kommun : Lysekil
Koordinater : x-6601 y-1272125

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( ko20 ). Kul-
turmiljöer i Lysekils kommun, 1992

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Väderkvarnen i Fiskebäckskil är en holländare eller 
hättkvarn och byggdes 185–55 av mjölnaren Per Olsson. 
Knappt tio år senare sålde han den till redaren Amandus 
Bengtsson, och Johan Henrik Nilsson, »mjölnar-Hinrik«, 
anställdes som mjölnare. Han dog några år senare varpå 
hans bror tog över skötseln av kvarnen, samt även ägar-
skapet då han 1878 köpte kvarnen av Amandus Bengtsson. 
Bara några år senare dog även han och änkan, Olivia, 
fortsatte att driva kvarnverksamheten fram till 191 då 
hon sålde kvarnen till föreningen Sjöstjärnan som fort-
farande äger den.

Kvarnarna på Skaftölandet har använts för jordbruket. 
Det var främst väderkvarnar, bara ett fåtal var vattenkvar-
nar. Konstnären Carl Wilhelmsson, som är född i Fiske-
bäckskil, har både tecknat och målat av väderkvarnen. På 
målningen Brunnen och kvarnen från 1916 ses vingarna 
i krysställning och med träsegel, så kallade hjärtflykter.

Byggnaden
Väderkvarnen är en åttakantig hättkvarn som står på en 
låg stensockel. Fasaderna är brädfodrade med tjärad lock-
panel och den båtformade hättan är belagd med papp. 
Den enkla dörren markeras endast med en överliggande 
vattbräda och två bandgångjärn. Kvarnen saknar idag 
fönster. Kvarnen har vingar och spel med rumpestänger 
för att vrida hättan med vingarna i vind, samt kvarnverk 
med ett stenpar.

Verksamhet
Föreningen sköter om underhållet och 2002 gjordes om-
fattande arbeten med bland annat vingaxeln och ving-
arna, men även fasaderna. År 2011 ströks fasaderna med 
tjära. En dag varje sommar visar föreningen Sjöstjärnan 
kvarnen. 
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41. Hallinds kvarn och såg, Hallind 3 :12

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Bro
Kommun : Lysekil
Koordinater : x-690029, y-125109

Ingår i : –
Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Visst kulturhistoriskt värde

Historik
Anläggningen uppfördes 1918 som kvarn med dieseldrift. 
En valsstol installerades 198 och samtidigt byggdes 
kvarnen på med en våning. Valsstolen drevs elektriskt 
och klingsågen tillkom. Nuvarande ägares morföräldrar 
började bruka anläggningen 1957. Sågen slutade användas 
1981, medan kvarnen var i bruk så sent som 1998, då som 
kross och för rensning av spannmål.

Byggnaderna
Kvarnen är en rektangulär byggnad i två och ett halvt plan, 
klädd med gråmålad locklistpanel. Vid ena långsidan 
finns en lägre, tvärgående utbyggnad. Fönstren är stå-
ende fyr- eller sexdelade eller liggande tvådelade. Taket 
är täckt med tvåkupigt tegel. Kvarnen är sammanbyggd 
med sågen som delvis är en öppen byggnad utförd som 
två byggnadskroppar sammanförda i vinkel. Stommen 
är till viss del i betongsten och fasaderna är klädda med 
gråmålad locklistpanel. Fönstren är sexdelade och taket 
är täckt med tvåkupigt tegel.

Maskinutrustning
Vissa delar av det äldre kvarnmaskineriet finns kvar. Så-
gens interiör är komplett, bland annat en sågbänk med 
klingsåg.

Övriga byggnader
Till anläggningen hör ett bostadshus uppfört 19, ett 
kvarnstall med plats för tio hästar byggt 1928, ett hönshus 
från 190, samt ett garage. Bostadshuset är en stor bygg-
nad i nästan två fulla våningar med en arbetad stensockel 
och fasader klädda med plåt. Vid ena långsidan finns 
en tvärställd utbyggnad. Taket är brutet och täckt med 
tvåkupigt tegel.

Verksamhet
Byggnaderna står tomma eller används som förråd res-
pektive verkstad.

Kvarn och såg ligger i ett öppet område omgivet 
av bergshöjder invid väg 162 och järnvägen till 
Lysekil. Miljöns byggnader har en sammanhål-
len utformning. Hallinds kvarn är en relativt 
vanlig typ av elkvarnar som uppfördes i sam-
band med elektrifieringen av landsbygden. De 
kunde då placeras oberoende av vattendrag och 
läggas nära bra komunikationsleder, som i detta 
fall utefter Lysekilsbanan.
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42. Brokvarns såg och kvarn, Börshult 1 :17

Ägare och förvaltare : Öxabäcks hembygdsförening
Socken : Öxabäck
Kommun : Mark
Koordinater : x-66799, y-11865

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr : 5 
Marks kommun 1988

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Såg- och kvarnbyggnaden ingår som del av ett större 
kvarn- och sågområde längs Torestorpsån. Det finns upp-
gifter om att det redan 1625 fanns en tullkvarn och minst 
sex sågverk i området. Platsen för Brokvarn har alternerat 
genom att ha legat på antingen den ena eller andra sidan 
om vattendraget, men tidvis har det bedrivits verksamhet 
på båda sidor samtidigt. 

Resterna av en hög stenfot hör till den vattenhjulsdriv-
na kvarnen och ett frörenseri som legat vid ån. Kvarnen 
ska ha byggts 1875 och var i bruk fram till 19. Nedströms 
fanns vid den tiden också en spånhyvel och en enbladig 
ramsåg, även kallad nickesåg, som sköttes av mjölnaren. 
Nickesågen var den äldsta sågen och de övriga sågarna 
har utgjorts av tre cirkelsågar och två ångdrivna ramsågar. 
På Börshults sida fanns ett cirkelsågverk som uppfördes 
på 1880-talet och ägdes av bönderna i Åh, Holsljunga. 

Brokvarn är en genuin kvarnmiljö där maskin-
utrustningen drivs av vattenturbiner. Byggnad, 
damm och vattenränna skapar en intressant 
miljö tillsammans med de gamla broarna i 
området. Brokvarn är idag ett besöksmål och 
hembygdsföreningen ordnar temadagar då 
man bland annat sågar virke. Virket används 
sedan till byggnadernas underhåll. Området är 
välbesökt och guidningar genomförs för större 
grupper.
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Detta sågverk var i bruk fram till sekelskiftet 1900. Vid 
samma tid fanns en ångdriven ramsåg på Säfsereds sida, 
strax innan forsen börjar. Huvudsakligen flottades timret 
fram till sågen och sågades i den moderna ramsågen.

Vid sekelskiftet 1900 avverkades mycket skog, även 
sådan som tidigare inte rörts, i Öxabäck. Därför upp-
förde ett skogsbolag år 1900 en ny ångsåg på Börshults 
sida mitt för den förra. Det var vanligt vid denna tid att 
skogsbolag köpte avverkningsbar skog. Bolaget byggde 
en ångsåg som drevs så länge skogen räckte, och därefter 
monterades den ned och flyttades till en ny plats. Denna 
såg, på Börshultssidan, var i verksamhet i ungefär sju år. 

Mycket timmer flottades eller kördes fram med hästar, 
oxar och kor. Likaså transporterades det sågade virket till 
kringliggande samhällen och städer av dragdjur. 

Brokvarns kvarn och såg är från början av 190-talet 
och uppfördes av Fritz Andersson och Einar Svensson. 
Strax innan kriget bröt ut 199 installerades en modern 
valsstol för att mala brödsäden. Denna anläggning var i 
drift till 1972. 

I anslutning till den nuvarande såg- och kvarnmiljön 
ligger bland annat en bod, en medeltida hällbro och en 
stenvalvsbro från 180-talet. I området finns också en 
naturstig om cirka en kilometer.

Byggnaderna
Kvarnen och sågen är sammanbyggda och uppförda i pa-
nelklätt stolpverk. Kvarnen uppfördes 191 och sågen 19.

Maskinutrustning
Sågverket och kvarnverket drivs av en turbin var. En 50 
meter lång träränna leder vattnet till turbinerna. I kvarnen 
finns fortfarande de två stenparen kvar och den valsstol 
som installerades omkring 199. Därtill finns bland annat 

en spetsmaskin, elevatorer och en mjölblandare med skruv. 
I sågverket finns en cirkelsåg med träbänk och en kantsåg.

Verksamhet
År 1996 köpte Öxabäcks hembygdsförening anläggning-
en och efter många års restaurering av kvarn, såg och 
turbiner, är allt i körbart skick. Man hade en återinvig-
ning 2002. Under 201 och 201 bytte Öxabäcks hem-
bygdsförening ut vattenrännan och delar av turbinhuset. 
Länsstyrelsen bidrog med medel genom den särskilda 
satsningen »Vårda vattendragens kulturarv«.
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Nedan : Sågen från 1933. Se också foto sidan 49.



Ägare : Privat 
Förvaltare : Horreds, Istorps och Öxnevalla hembygds-
förening
Socken : Istorp
Kommun : Mark
Koordinater : x-65910, y-1299229

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr  i 
Marks kommun 1988

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

På en sträcka av omkring två kilometer av Ekån, med 
utlopp i Viskan, finns många lämningar av kvarnar el-
ler annan verksamhet. Några av platserna ligger vid Ny-
strömsbäcken strax innan den rinner ihop med Ekån. 
Anläggningarna har troligen inte varit samtida med var-
andra, då man vet att någon eller några av kvarnarna har 
flyttas. Härads kartan från 1880-talet visar dock endast två 
kvarnar på denna sträcka, varav den ena bör vara Ekarebo. 
Enligt uppgifter ska här 1918 funnits tre skvaltkvarnar 
medan de andra kvarnarna drevs med vattenhjul eller 
turbin.

Historik
Ekarebo skvaltkvarn flyttades till nuvarande plats 181, 
troligen för att få en bättre fallhöjd och därmed en högre 
effekt. Tidigare stod den cirka 50 meter söderut/uppströms 
i Ekån. Kvarnen var i drift fram till 190-talet då ägarna 
istället skaffade en eldriven hemmakvarn. Ekarebo skvalt-
kvarn är den enda av kvarnarna vid Ekån som finns kvar.

Byggnaden
Det timrade kvarnhuset står på en kallmurad sockel av 
natursten. Väggarna är klädda med omålad och okan-
tad lockpanel. En skjutlucka finns på vardera långsidan 
för insläpp av dagsljus. Sadeltaket är täckt med enku-
pigt tegel, som lades i samband med en upprustning av 
kvarnen i början på 1950-talet. Taket har tidigare enligt 
uppgift varit belagt med till en början halm och senare 
med spån. Ytterligare renoveringsarbeten genomfördes 
under 1960-talet. Fasaderna oljades senast 2009. 

Maskinutrustning
En lång stenränna leder Ekåns vatten fram mot kvarnens 
ränna av trä. Stenrännan är nyligen restaurerad av hem-
bygdsföreningen. Kvarnen har ett stenpar och lättverk, 
där stenarna troligen kommer från kvarnstensbrottet i 

43. Ekarebo skvaltkvarn, Hallen 1 :4

Ekarebo skvaltkvarn är en av få kvarvarande 
skvaltkvarnar i länet och den sista kvarnen 
utmed Ekån där det tidigare låg flera kvarnar. 
Kvarnen och dammen utgör en viktig del av 
landskapsbilden samt är betydelsefull för förstå-
elsen av tidigare verksamheter utmed Ekån.

Lugnås. Kvarnen är i kördugligt skick men körs ytterst 
sällan. En handkvarn i natursten och med handtag för 
att vrida runt överstenen finns också.

Verksamhet
Hembygdsföreningen underhåller byggnaden vid behov. 
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44. Melltorps kvarn och ramsåg, Melltorp 5 :1 

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Hyssna
Kommun : Mark
Koordinater : x-686579, y-10590

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp71 ), 
kommunens kulturmiljöer, områdesbestämmelser för 
Melltorps radby, Hyssna, Marks kommun, Västra 
Götalands län ( 2000 ). Hyssna – Fördjupad del av över-
siktsplan 90 för Mark. Åtgärdsprogram för kulturmil-
jöprogram »Bevara oss väl«, ( 1995 ) 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Hyssna ligger i Marks kommuns norra delar. Landskapet 
består av uppodlade slättliknade dalgångar som ramas 
in av skogsklädda bergspartier. Surtans lopp går genom 
skogslandskapet men stundtals är stränderna mer park-
liknande. 

Inom en sträcka av omkring 200 meter har det ned-
ströms Surtan, från Melltorp räknat, legat fem skvalt-
kvarnar. Sågverksamheten har också en lång historia 
i Hyssnatrakten. Redan på 1600-talet fanns här några 
vattendrivna sågverk, och på 1800-talet var de omkring 
tjugo stycken. De flesta av dem var placerade utefter 
Surtans vattendrag, bland annat vid Locköfallen något 
längre nedströms. Melltorps Qvarn och Melltorp-Högen 
sågbolag grundades år 1725. I slutet av 1800-talet var det 
Melltorps och Lockö kvarnar som stod för huvuddelen 
av malningen i Hyssna. Idag är Melltorps såg den enda 
sågverksamhet som finns kvar på platsen. 

Byn, med ursprung från 1500-talet, är av riksin-
tresse för kulturmiljövården. I Marks kommuns 
kulturmiljöprogram beskrivs Melltorps by på 
följande sätt. »Byn är en sammanhållen miljö 
och är av kulturhistoriskt och upplevelsemässigt 
stort värde. Den är väl bevarad och dess ur-
sprungliga karaktär kan fortfarande avläsas med 
mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader på 
var sin sida om den ursprungliga bygatan. Av de 
nu befintliga husen är det äldsta från slutet av 
1700-talet. Miljön tillsammans med Melltorps 
kvarn och såg har klassificerats som riksintresse.«

Melltorps radby, strax nordöst om Hyssna samhälle, 
har haft kvarn och såg i flera århundraden. Från 1920-ta-
let till 1960-talet var sågverksamheten intensiv. Dagens 
anläggning är uppförd 1852, men om- och tillbyggdes 19 
och vid 1960-talets slut. Kvarnverksamheten på Mell-
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torps kvarn lades slutligen ner 1981. Sågen ligger i en miljö 
tillsammans med en kvarn som idag är ombyggd till café. 

Byggnaderna; Sågverket
Sågbyggnaden, cirka 0   ×   10 meter, ligger vid kvarnens 
sydvästra fasad, gavel mot gavel. De båda byggnaderna 
var ursprungligen inte sammanbyggda, men byggdes 
samman på 190-talet för att man vintertid skulle kunna 
förflytta sig mellan såg och kvarn utan att behöva gå ut. 
I slutet av 1960-talet förlängdes byggnaden. Den delen 
har pulpettak medan byggnaden i övrigt har sadeltak. På 
stengrunden står en träbyggnad som till viss del är en 
timmerstomme men också ett stolpverk. I fasaden ut mot 
gårdsplanen är timmerintaget placerat, där finns även ett 
väderskydd för en kapsåg. Interiören är obehandlad, taket 
öppet till nock och man ser det enkla brädtaket och de 
spån som finns under Cembonitskivorna.

Maskinutrustning
Utrustningen består av en ramsåg med helstativ tillverkad 
av ab Göteneds Mekaniska Verkstad 198, ett kantverk 
från Söderhamns Nya Verkstad ab, en klyv och en kap. 
Sågen drivs numera med elektricitet.

Kvarnen
Kvarnen är uppförd i timmer i en våning och står på en 
hög stenfot. En andra våning påbyggdes någon gång i 
början av 1900-talet, och under 190-talet tillkom bland 
annat den överskjutande delen ovanför lastbryggan samt 
ett takfönster. Väggarna är täckta med stående locklistpa-
nel, och taket med Cembonit; korrugerade cement/cel-
lulosaskivor. Kvarnen drevs med vattenhjul fram till 1920, 
därefter med turbiner. Kvarnverksamheten lades ner 1981. 

Verksamhet
I den upprustade kvarnen bedrivs sedan sommaren 2002 
café och konferensverksamhet. I en nyuppförd byggnad 
erbjuds övernattning i »Mjölnarfamiljens hotell, kök och 
mötesplats.«
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Kvarnen och sågverkets nordöstra gavel.

Ovan : Sågvinden med ramsåg från Göteneds Mekaniska 
Verkstad.
Vänster :  Kvarn och såg har funnits på denna plats vid 
Surtan sedan början av 1700-talet.



45. Assareby kvarn och såg, Assarebyn 3 :2 och 2 :3

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ör
Kommun : Mellerud
Koordinater : Kvarn x-6505266, y-129922 och såg 
x-6505220, y-1299297

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering Örs 
 socken Melleruds kommun 2006. Kraften i vattnet, 
Länsstyrelsens rapport 2016 :67

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Krokåns fall har gett kraft till verksamheter under lång 
tid. Assareby kvarn och såg är en av de verksamheter 
som använt vattenkraften. Kvarnen, sågen och kraftver-
ket ligger i en miljö med brygghus, ekonomibyggnad 
och magasin. Här har dessutom legat ett tegelbruk som 
lades ned redan 1917. 

Kvarn har funnits på platsen sedan 1600-talet och såg 
sedan 1850-talet. Sedan 2002 finns ett modernt mindre 
kraftverk. Nuvarande kvarnbyggnad är från 1905 och så-
gen är från andra hälften av 190-talet.

Assareby kvarn och såg har ett högt kulturhisto-
riskt värde genom sin verksamhet i en historiskt 
intressant miljö. Assareby kvarn och såg är en av 
fem dalsländska kvarnar som är i drift. 

Kvarnen
Den vattendrivna kvarnen uppfördes på resterna av en 
tidigare kvarn som brann ned 190. År 1911 byggdes den 
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till och har sedan dess tre våningar. Byggnaden är i na-
tursten och tegel från det egna tegelbruket som vid den 
tiden fortfarande var i bruk. Fasaden är putsad.

Maskinutrustning
Bland annat finns två hammarkvarnar, en dubbel valsstol, 
en dubbel sikt, mjölblandare och transportörer.

Sågbyggnaden
Sågen ligger på den södra sidan av fallet och är cirka 20 
meter lång och uppförd i trä med en grund av betong. 
Fasaden är rödmålad. Sågen uppfördes omkring 190.

Maskinutrustning
Sågverket har två bandsågar varav den ena är av fabrikat 
A.  K. Eriksson, och den andra kan eventuellt vara tillver-
kad av Lindnäs. De båda bandsågarna är troligen tillver-
kade på 1950-talet. Dessutom finns ett dubbelt kantverk 
av fabrikat Göteneds Mekaniska Verkstad.

Kraftverket
Kraftverket är en fristående byggnad som är uppförd med 
en enkel trästomme och ligger intill sågen. Kraften via 
en generator används till maskinerna.

Verksamhet
Kvarnen har varit i drift och producerat mjöl av bland 
annat närproducerat vete och rågsikt, både ekologiskt 
och konventionellt odlat.

Sågen vid Assareby kvarn och såg.
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46. Gunvarby kvarn och såg, Gunvarbyn 3 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ör 
Kommun : Mellerud
Koordinater : x-6509600, y-1296008

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering Örs sock-
en Melleruds kommun 2006 samt bevarandeprogram 
för odlingslandskap, område klass 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Såg- och kvarnverksamhet har bedrivits på platsen sedan 
1600-talet. Kvarnen uppfördes 1929 i tre våningar och om-
byggdes 19, då nytt kvarnverk installerades. Troligen 
tillkom sågverksamheten efter 190 då denna inte finns 
omnämnd i Svenska kvarnar från 190. Kraftverket togs i 
drift 190. Gunvarby kvarn och såg är idag en anläggning 
med ett flertal byggnader. Förutom det kombinerade kvarn- 
och såghuset finns här spånförråd, garage och två ytterligare 
förråd. Ett bostadshus ligger på en angränsande fastighet.

Byggnaderna
Den nu befintliga såg- och kvarnbyggnaden uppfördes år 
19 vid Storåns utlopp i Örsjön. Trästommens fasader är 
klädda med faluröd locklistpanel och sadeltaket är belagt 
med tvåkupigt tegel. På långsidan mot kvarnbacken finns 
en skjutbar port och ett plåtbeklätt skärmtak över inta-
get för stockar. Två pardörrar finns också i fasaden mot 
kvarnbacken, varav den ena är belägen på andra våningen 
nära husknuten. Här togs spannmålen in för förmalning. 
Två rör för transport av sågspån går ut från fasaden till 
spåntornet som står strax intill.

Sammantaget är Gunvarby kvarn och såg en 
välbevarad miljö med värdefulla kulturhistoriska 
egenskaper. Särskilt intressant är att sågen och 
kraftverket är i drift.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen i sågen består av en ramsåg av halv-
stativtyp, samt en klingsåg med sågbänk i trä. Ramsågen 
kommer från en såg i Nättjebacka och kom till Gunvarby 
runt 1970. Kraftverket är utrustat med två turbiner, tur-
binregulator och en generator på 70 kw.

Maskinutrustningen i kvarnen består bland annat av en 
dubbelvalsstol med frisvängande plansikt av tillverkning 
ab Kvarnmaskiner, Malmö. 

Verksamhet
Kvarn- eller sågverksamheten är nedlagd men elproduk-
tion är igång. Sågen används dock då och då till husbehov.
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47. Krokfors kvarn, Norra Kroken 3 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ör 
Kommun : Mellerud
Koordinater : x-6508570, y-12980

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering Örs 
socken, Melleruds kommun 2006, samt i bevarande-
program för odlingslandskap, område klass 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnverksamhet har bedrivits på platsen vid Krokån 
sedan tidigt 1600-tal. Nuvarande kvarn uppfördes enligt 
Svenska kvarnar från 190 på 1700-talet i tre våningar, 
och tillbyggdes 19 då ny maskinutrustning sattes in. 
Kvarnen är enligt andra uppgifter uppförd runt 1850 men 
det kan även vara ett ombyggnadsår.

Uppgifter från Svenska kvarnar 190 säger också att 
här även fanns kraftverk och sågverksrörelse. En målning 
från 1890-talet visar att det vid denna tid även fanns såg 
och mejeri på platsen. År 1912 anlades en ny damm och 
nya turbiner installerades, och en ny turbinsump byggdes 
på västra sidan av kvarnen. Ett foto från 1980-talet visar 
en tvillingturbin av ålderdomligt utseende i en turbin-
sump som kan vara turbinen från 1912.

Byggnaden
Kvarnen är idag i en och en halv våning. Stommen är 
timrad med utknutar och står på en naturstenssockel. 
Ursprungligen var det en rektangulär byggnad men en 
senare tillkommen del är tillbyggd i vinkel. De båda 
byggnadskropparna är rödmålade. På plåttaket står en 

Krokfors kvarn är en av sex dalsländska kvarnar 
som är i drift, där samtliga ligger på Dalboslät-
ten. Kvarnen och dammen är välbevarade och 
har höga kulturhistoriska värden. Kvarnmiljön 
har även en stor historisk betydelse för trakten.

lanternin med spröjsade fönster. Exteriören är för övrigt 
ovanlig med de eleganta rundbågiga fönstren. Byggnaden 
har också en inredd kvarnkammare.

Verksamhet
Kvarnen är fortfarande i drift med en tillverkning av kros-
sat och malt ko- och svinfoder.
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48. Snäcke såg, Snäcke 1 :5

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Skållerud
Kommun : Mellerud
Koordinater : x-6527828, y-108906

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering, Skålle-
ruds socken, Melleruds kommun 2005

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Under namnet Snäcke Såg och Träskaftsfabrik pågick 
den egentliga sågverksamheten med viss egenförädling 
till och med 192. Tillverkningen bestod bland annat av 
möbler, svarvade stolsben och träskaft, men också jojoar.

År 192 köptes anläggningen av Göteborgsföretaget 
Ernström & Co. som bildade dotterbolaget ab Vattentät 
Betong. Till en början använde de sågen och komplette-
rade med en hyvelanläggning och startade en produktion 
av träullsplattor. Denna tillverkning blev en stor fram-
gång och en ny fabriksbyggnad uppfördes strax öster om 
sågen i slutet av 190-talet. Ytterligare en byggnad till-
kom och stod klar 19. 

År 195 installerades ett turbinaggregat samt en kross- 
och malanläggning som drevs med remdrift från turbinen. 
Här bearbetades bland annat serpentinsten ( som skep-
pades hit från Årjäng ) och glimmer för framställning av 

Snäcke såg har ett fint läge på en udde vid 
Snäcke kanal, en sidokanal till Dalslands kanal. 
Sågverksamhet har bedrivits här sedan 1550-talet 
och platsen är därmed Dalslands dokumenterat 
äldsta för sågverksamhet. Anläggningens läge, 
och som landskapets äldsta plats för sågverk-
samhet, ökar sågens kulturhistoriska värde. 
Byggnaden har även ett stort värde för den när-
belägna slussmiljön. Snäcke såg är en av Dals-
lands få bevarade vattensågsbyggnader.

12



fasadputs. Slutprodukten mixades dock vid en anlägg-
ning i Göteborg. Under andra världskriget och något år 
därefter sysselsattes upp till hundratjugo man i treskift 
vid anläggningarna. 

Genom en nyinstallation av turbinaggregat var man 
helt självförsörjande på elkraft och distribuerade ström 
till ett trettiotal hem och två samlingslokaler. Vid vatten-
brist drevs generatorn av en råoljemotor. Produktionen 
avvecklades helt under tidigt 1960-tal. Elproduktionen 
drevs vidare in på 1970-talet tills en ny ägare övertog 
lokalerna och stängde ned driften. Turbinerna stod stilla 
under något tiotal år tills nuvarande ägare renoverade och 
återstartade kraftstationen under 1990-talet.

Byggnaden
Den vattendrivna sågen är byggd 190 och är troligen 
fjärde eller femte generationen av sågverksbyggnader vid 
Snäcke ström. Sågen är förfallen och saknar maskinell 
utrustning från de tidigare produktionerna, men man kan 
alltjämt finna fundamentrester där en större vattenhjuls-
axel har vilat.

Maskinutrustning
Ingen uppgift

Verksamhet
Kraftstation

Snäcke som det såg ut 1947/48 när verksamheten var igång. ( Foto i Vänersborgs museum/Kulturlagret )
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49. Tonsbergs kvarn och såg, Tonsberg 2 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ör
Kommun : Mellerud
Koordinater : x-651058, y-129581

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering Örs 
socken Melleruds kommun 2006, bevarandeprogram 
för odlingslandskap, område klass 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Storån och Falån flyter samman och bildar ett mindre 
vattenfall vid Tonsberg. Platsen har nyttjats av kvarnar 
och sågverk åtminstone sedan 1700-talet. År 1885 startade 
den senaste kvarnverksamheten med att en kvarn med två 
stenpar byggdes; det ena för brödsäd och det andra för 
gröpe och benmjöl. En benstamp tillkom fem år senare 
och enligt uppgift stampades  ton kreatursben 189 till 
ett värde av  000 kronor. En spånhyvel för tillverkning 
av takspån tillhörde anläggningen. 

I anslutning till kvarnen uppfördes en ramsåg 1915 och 
1918 anlades en kraftstation i kvarnens undervåning som 
försåg gårdarna omkring med ström till belysning. 

År 1920 brann hela anläggningen ned men byggdes 
upp igen. Sågverket var sedan i drift fram till 1956 då en 
ny byggnad uppfördes några hundra meter sydväst om 
kvarnen. Den gamla sågen revs på 1970-talet. 

En sprängd kanal mynnar ut i fallet och är ett resul-
tat av en sjösänkning som gjordes i tre omgångar under 
1800-talet för att få mer åkermark. Det berättas att en av 
sänkningarna utfördes med hjälp av bland annat slägga, 
spett och svartkrut av en torpare och hans hustru från 
torpet Mossen väster om Bodanesjön. Sprängmassorna 
från kanalbygget användes för att hindra Storån från att 
rinna ned i kanalen och bildar en stenmur som löper från 
broarna och uppströms Storån. 

Under andra världskriget låg öster om kvarnen två 
kolugnar av tegel för framställning av träkol.

På 1970-talet revs den såg som byggdes efter branden 
1920. Då hade den redan 1956 ersatts av det nuvarande 
sågverket. Den nya sågen var betydligt större och hade 
som mest femton anställda. Sågramen, av tillverkning In-
genjörsfirma C.  H.  E. Johansson, Nora, köptes begagnad 
från ett sågverk i Mustadfors.

Byggnaden
Kvarnen återuppbyggdes efter en brand 1921, men la-
des ned redan på 190-talet. Det nuvarande vattenhju-
let byggdes på mitten av 1970-talet på ungefär samma 
plats som ett av de tidigare vattenhjulen. På ett foto från 
190-talet går en ränna in i byggnaden där vattenhjulen 
och senare turbinerna var placerade.

Maskinutrustning
Det finns ingen kvarnutrustning kvar idag. Det fanns som 
mest fyra turbiner, en för varje stenpar, en till sågramen 
och en till kraftstationen. Turbindriften upphörde vid 
slutet av 190-talet och efter detta drevs sågramen av en 

Kvarnbyggnaden med damm, fors och tillhö-
rande bostadshus är kulturhistoriskt värdefulla 
och miljön förefaller vara i stort sett oförändrad 
sedan en lång tid tillbaka. Kvarnbyggnaden har 
inte genomgått några större förändringar sedan 
verksamheten lades ner på 190-talet. Det nu-
varande vattenhjulet har dock tillkommit vid ett 
senare tillfälle.
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elmotor. Kraften togs från fallet med ,5 meters fallhöjd 
och medelvattenföring på 2 kubikmeter per sekund. Från 
början var det ett vattenhjul som drev maskinerna men 
detta ersattes senare av turbiner. Idag finns ett mindre 
kraftverk i byggnaden med en turbin och generator.

Verksamhet
Numera fungerar byggnaden som förråd och kraftstation. 
Taket lades om 2009.

Tonsbergs kvarn ligger där Storån och Falån flyter samman. Här har funnits kvarn och såg alltsedan 1700-talet.

Ramsåg tillverkad av C.  H.  E. Johansson, Nora. Flyttad 
hit från Mustadfors.
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50. Åkers såg, Grinstads-Åker 1 :11

Åkers såg är en tidstypisk anläggning uppförd 
på 190-talet utmed vägen mellan Grinstad och 
Järn. Sågen visar de nya möjligheter som elektri-
fieringen av landsbygden, tändkulemotorer och 
lastbilar gav upphov till. Nu blev det möjligt att 
lägga verksamheten där råvaran fanns och inte 
som tidigare vid kraftkällan.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Grinstad 
Kommun : Mellerud
Koordinater : x-650662, y-10851

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering, Bolstad, 
Erikstad och Grinstads socknar, Melleruds kommun 
och Älvsborgs länsmuseum 1991

Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Eldriven såg som uppfördes 195. Verksamheten startade 
1928 på en intilliggande plats. Sågen har senare byggts 
om 1955.

Byggnaden
Byggnad i två våningar med fasader klädda med korru-
gerad plåt och det asymmetriska sadeltaket belagt med 
korrugerad plåt. Fönster av olika typer men med spröjs. 
Fönster, foder och vindskivor målade vita. Ett uppford-
ringsverk på norra gaveln leder till andra våningen där 
ramsågen är belägen.

Maskinutrustning
En helstativsram tillverkad av J. & C.  G. Bolinders Me-
kaniska Verkstads ab. Tillverkningsår okänt. Sågramen 
kan ta stockar upp till 76 centimeter i diameter. Sågen 
drivs med en elmotor av fabrikat asea.

Verksamhet
Sågen är i drift och kan bland annat ta fram och såga 
olika listprofiler.
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Ägare och förvaltare : Morlanda hembygdsförening
Socken : Morlanda
Kommun : Orust
Koordinater : x-65552, y-12805

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Orust kommun, 199

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

I övre delen av Brobäckens ravin, som sluttar brant ner 
mot Morlandadalen några kilometer söder om Ellös, lig-
ger kvarnen i en dramatisk miljö. Ovanför kvarnen finns 
skogsmark av lövskogskaraktär med inslag av tall, och 
nedanför ravinen finns en gårdsmiljö. 

Rester av kvarnar i form av stengrunder finns såväl 
ovanför som nedanför denna kvarn. Kring ravinen lig-
ger ett antal kvarnstenar spridda. Nerifrån bergets fot 
och upp till kvarnen ses rester av den gamla kvarnvägen. 

Historik
Vattnet från Vassdal och Rövaremyren störtar ut över en 
bergskant mot väster i Bro. Fallhöjden på 0 meter har 
gett kraft till många kvarnar alltsedan medeltiden. Vid 
sekelskiftet 1700 fanns i Brobäcken två kvarnar, en för 
vardera Övergård och Nedergård. Befolkningen ökade 
och hemmansklyvningar var anledningen till att antalet 
kvarnar växte. Sju kvarnar har dokumenterats i bäckravi-
nen mellan Vassdal och Bro. Fem av dessa var i drift 1810 
och ytterligare en kvarn byggdes på 180-talet. 

Skvaltkvarnarna var byggda i knuttimmer medan hjul-
kvarnarna byggdes i stolpvirke. En av kvarnarna utrusta-
des med både en råoljemotor och en valsstol, men trots 
detta övergavs alla kvarnarna under 1920- och 190-talen. 
Därefter förföll de och revs. År 195 fanns endast en kvarn 

51. Bro skvaltkvarn, Morlanda-Bro 2 :4 och S :4

Bro skvaltkvarn en av få kvarvarande skvaltkvar-
nar i länet och var i drift så långt fram som till 
190-talet. Kvarnen utgör ett intressant land-
märke för bygden.

kvar. Bro skvaltkvarn är troligen uppförd på 170-talet 
och var i drift fram till 190. 

Byggnaden
Byggnaden vilar delvis på berget, delvis på kallmurade 
plintar av natursten. Under byggnaden finns en vertikal 
axel med skovelhjul, skvalthjulet, samt spår av ytterligare 
en drivaxel med skovelhjul. Kvarnen har en timmerstom-
me med utknutar vars gavelrösten delvis består av rund-
timmer. Långsidornas fasader är klädda med okantad 
lockpanel, medan gavelsidorna är opanelade. Fasaderna 
är tjärade. Taket har ett utsprång på ena kortsidan och 
är täckt med enkupigt tegel.

Maskinutrustning
Interiören innehåller bland annat två par kvarnstenar 
med kvarnkar, binge och andra redskap som behövdes 
vid malning. Ett av de två vattenhjulen saknas. En av 
understenarna är av gnejs från det ovanför kvarnen be-
lägna Klockberget. Överstenen är av bohuslänsk granit.

Verksamhet
Föreningen underhåller kvarnen. På 1950-talet byttes 
taket ut, samtidigt gjordes förstärkningar av grunden. 
Kvarnen har strukits med trätjära och terpentin fyra el-
ler fem gånger sedan dess. År 200 sanerades byggnaden 
mot skadeinsekter. Visningar sker en gång om året eller 
vid förfrågan till Morlanda hembygdsförening. 
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52. Lyröns kvarn, Tegneby-Bö 2 :12

Ägare och förvaltare : Tegneby hembygdsförening
Socken : Tegneby 
Kommun : Orust 
Koordinater : x-6819, y-12709, 

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Orust kommun, 199

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Väderkvarnen, en holländare med båthätta, byggdes 1896 
av Olle »Olle Boone« Johansson för mjölnaren Johan-
nes Anderssons räkning. Anderssons söner var också del-
aktiga i kvarnverksamheten och Anders, en av sönerna, 
kom att driva kvarnen under hela sitt liv jämsides med 
jordbruket. Anders son var i sin tur också delaktig i verk-
samheten. »Olle Boone« var sannolikt också den som 
flyttade och sedan drev kvarnen i Mollösund. När det 
begav sig nyttjades kvarnen inte bara av bönderna på Lyr 
utan man kom också från Lalleröd, Ramshult, Nösund, 
Kälkerön och Tjörn. Ingen malning förekommer sedan 
199, då driften upphörde. När kvarnen var i drift maldes 
brödsäd av råg, korn och vete samt djurfoder av havre, 
korn och bönor. 

Byggnaden
Kvarnkroppen står på en hel kallmurad sockel. Runt stör-
re delen av kvarnen finns en terrassering i kallmurad sten 
för att skapa en plan yta. Ursprungligen ska fasaderna ha 
varit målade med en rödpigmenterad sillolja och hättan 
täckt med tjärpapp, men under en renovering på 1950-ta-
let ersattes pappen med den svartmålade bandplåten som 
hättan fortfarande är klädd med. 

Vingaxeln har varit av ek men när den senast byttes på 
1980-talet valdes furu. Vingarna har bytts vid ett flertal 
tillfällen liksom axeln. Vingarna som sitter uppe idag sak-
nar flyktbrädor ( dialektalt fluktbräder ) och infästningar 
för seglen, vilket fanns på de ursprungliga vingarna. Seg-
len finns dock bevarade och ligger upprullade på sina 
stänger. Segeltyget är begagnat och lär tidigare ha varit 
segel till en kutter från Edshultshall.

Maskinutrustning
Den välbevarade interiören har ett komplett maskineri. 
Kvarnstenarna kommer från Lugnås kvarnstensbrott.

Verksamhet
Kvarnen kom i hembygdsföreningens ägo 1955. Kvarnens 
dag anordnas varje år av Lyröföreningen då kvarnen till-
sammans med det intilliggande gamla skolhuset visas. 

Kvarnen är belägen på Skårrberget, en bergknal-
le i det småskaliga öppna jordbrukslandskapet i 
Bö på ön Lyr. De omgivande öppna markerna 
utgörs mestadels av beteshagar som kantas av 
ekrik lövskog. Lyröns kvarn är ett viktigt land-
märke för bygden. 
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53. Kvarnen i Mollösund, Mollösund 5 :398

Kvarnen i Mollösund ligger på en bergknalle i 
utkanten av Mollösunds samhälle. Från kvarnen 
har man en vid utsikt över Västerhavet och det 
närliggande samhället. Kvarnen utgör ett viktigt 
landmärke för bygden. 

Foto Gunnar Wallin

Ägare och förvaltare : Föreningen Mollösund
Socken : Morlanda
Kommun : Orust
Koordinater : x-66710, y-12681

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Orust kommun, 199, 

Riksintresse för kulturmiljövårdn ( ko2 )
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Så här berättar föreningen om sin väderkvarn : »Kvarnen 
flyttades till platsen 1901 från sitt tidigare läge 00 meter 
längre norrut, där den stått sedan slutet av 1700-talet. 
Kvarnen var i bruk fram till 1929 och den siste mjölnaren 
var Olof Johansson, kallad Olle Boone.« Om uppgiften 
om en tillkomsttid på 1700-talet är riktig, är det anmärk-
ningsvärt med tanke på att de flesta holländare är byggda 
under 1800-talets senare hälft.

Byggnaden
Den åttkantiga kvarnen står på en kallmurad sockel med 
ett par öppningar. År 200 målades fasaden och flera 
fönster renoverades. Den gamla vingaxeln ersattes 2005 
med en ny av ek från Visingsö, tillverkad med den gamla 
axeln som modell.

Maskinutrustning
Anläggningen är välbevarad och har ett komplett maski-
neri, samt en elmotor. Inne i kvarnen finns en beskrivning 
av kvarnverkets funktion där såväl brödsäd som fiskben 
malts.

Verksamhet
Varje år arrangeras Kvarnens dag av Föreningen Mollö-
sund, som också underhåller och renoverar kvarnen. 

11



54. Ålgårds kvarn och såg, Ålgård 1 :4

Ägare och förvaltare : Orust kommun
Socken : Torp
Kommun : Orust
Koordinater : Kvarn x-66905, y-126170, såg x-66915, 

y-126172

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Orust kommun, 199

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Vattenfallen i åarna kring sjön Assmunderödvatten och 
Kleveåns vattensystem har under lång tid nyttjats till 
kvarndrift. Redan 159 omnämns kvarn och såg i Ålgård 
i Oslobiskopen Jens Nilssons visitationsböcker. År 167 
uppges Ålgårds kvarn tillsammans med de närliggande 
Assmunderöd och Blibräcka kvarnar vara de största på 
Orust. Assmunderöd växte med tiden till något av ett in-
dustriellt och senare även kommersiellt centrum i Torps 
socken. Invid Assmunderöds kvarn anlades på 1770-talet 
ett garveri och karduansmakeri. Senare startade färgeri, 
bränneri, gästgiveri och handelsrörelse. Assmunderöds 
och Blibräcka kvarnar lades ned på 1950-talet. Både Ål-
gårds kvarn och såg var i drift 200. Kvarnen användes 
då både för malning och för rensning av utsäde.

Kvarnbyggnaden
Nuvarande kvarnbyggnad, uppförd 1827, är ombyggd och 
höjd med en våning 199. Den rektangulära byggnaden 
har två och ett halvt plan med murad stengrund. Stolp-
verkskonstruktionen är klädd med rödfärgad lockpanel 
och locklistpanel. På östra kortsidan finns stora skjut-
portar. Taket är belagt med tvåkupigt tegel. Vattnet leds 
in i byggnaden via en gjuten kulvert från Grindsbyvatt-

Manbyggnad, kvarn och såg är tätt grupperade 
nära bäcken mellan de två vattnen ( sjöarna ) på 
ena sidan av landsvägen, medan kvarnstall och 
vagnbod är belägna på andra sidan. Bebyggelsen 
omges av spridda lövträd och på höjden i norr 
en skog av ädellövskaraktär. Väster om husen 
rinner utloppsvattnet i en stenskodd kanal innan 
det återförenas med bäcken. Ålgårds kvarn och 
såg med dammanläggning utgör en helhetsmiljö 
med ett flertal intressanta byggnader och verk-
samheter.

net. Vid inloppet till kvarnen finns även en ålsump – ål-
gård – som betyder fångstgård för ål. Kvarnen drivs med 
elektricitet från en generator som drivs av en vattentur-
bin. Interiörerna innehåller utrustning från olika tider för 
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malning, med bland annat två valsstolar och maskiner för 
rensning av spannmål.

Sågverket
Sågbyggnaden uppfördes 1921. Ramsågen är flera decen-
nier äldre då den först stod vid Höggeröd vatten. Såg-
verkshuset är en långsträckt byggnad med utbyggnader, 
snedtäckor, på två sidor. Byggnadens västra del står på 
en hög murad stensockel. Även denna byggnad har en 
stolpverkskonstruktion, och är klädd med både slät panel 
och locklistpanel. Den östra gaveln är helt öppen. Taket 
är belagt med svart trapetskorrugerad plåt. 

I maskinutrustningen finns en flerbladig ramsåg med 
stockvagnar och ett kantverk. Maskinerna drivs av en ge-
nerator som drivs av en vattenturbin, men en dieselmotor 
finns också som reservkraft. Sågverket var tills nyligen 
sammanfogat med kvarnen via en enkelt utformad bygg-
nadskropp med pulpettak, uppförd i slutet av 60-talet. 
Byggnaden revs som ett led i en pågående restaurering 
av kvarn, såg och vattenränna.

Manbyggnaden
Bostadshuset, ett större dubbelhus i två fulla våningar 
med glasveranda på den östra sidan, uppfördes 192. Ex-
teriören är renoverad. Grunden består dels av putsad be-
tongsten, dels av putsad sten. Fasaderna är klädda med 
vit profilerad locklistpanel. Fönstren är huvudsakligen 
sexdelade med bågar målade i engelskt rött. Fönsterfoder 

och knutbrädor är målade i en gulockra kulör. Taket är 
täckt med enkupigt tegel.

Övriga byggnader
Kvarnstallet är en stolpverkskonstruktion med timrad 
 bakre snedtäcka. En svinstia har funnits, men är del-
vis riven. I övrigt är byggnaden exteriört nyrenoverad. 
Fasaderna består av rödfärgad okantad lockpanel. Taket 
är täckt med tegelimiterande plåt. Invid stallet finns ett 
förråd. Byggnaden har bland annat nyttjats för att torka 
virke. Denna byggnad är i mycket dåligt skick och kom-
mer att rivas som ett led i kommunens upprustning och 
ett led i att göra platsen mer tillgänglig.

Verksamhet
År 2011 påbörjades ett restaureringsarbete av Ålgårds 
kvarn och såg. Fastighetsägaren Orust kommun arbe-
tar för en återstart och långsiktig utveckling av platsen. 
Arbetena inbegriper att röja och iordningställa för ökad 
tillgänglighet med bland annat parkeringsplatser, brygga, 
badplats och stigar. 

På sikt är ambitionen att utveckla platsen till ett attrak-
tivt besöksmål, exempelvis kommer både vandrings- och 
cykelleder att passera Ålgård. Här kan finnas ett mindre 
vandrarhem eller övernattningsstugor, naturskola, kvarn-
verksamhet med försäljning av mjöl och närproducerat, 
kafé, trädgård med odlingar, hantverksverkstäder, konst-
ateljé, ramsåg samt cykel- och kanotuthyrning. Platsen 
ges en stark ekologisk profil, där en ny effektiv vattentur-
bin gör anläggningen självförsörjande på el.

Foto Richard Karlsson, Orust kommun

Ramsåg tillverkad av Sköfde Mekaniska Verkstad.

1



Fornbyn är ett friluftsmuseum som anlades 1921 
och startade med tre västgötastugor. Fler bygg-
nader flyttades hit och här kan ses äldre bygg-
nader som till exempel en smedja, en kyrka med 
klockstapel, en holkkvarn, några bostadshus och 
ett par ladugårdar. Vädersågen är unik i sitt slag.

55. Vädersågen, Fornbyn i Skara, Domprostegården 1 :1

Ägare och förvaltare : Stiftelsen Västergötlands 
 museum
Socken : Skara
Kommun : Skara
Koordinater : x-676657, y-16187

Ingår i : Friluftsmuseet Fornbyn vid Västergötlands 
museum
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
I Ekeskogs socken i Töreboda kommun byggdes en väder-
såg troligen 1861. Detta årtal finns inristat i sågbyggnaden. 
Ett äldre foto från 1800-talet visar två vädersågar intill 
varandra i Ekeskog. Ytterligare en fanns i grannsocknen 
Fägre. En dag med god vind kunde sju till åtta stockar 
sågas. Vindkraften kunde också användas för att driva en 
hyvel för tillverkning av spån. Sågen har flyttats ett par 
gånger, sista gången till Fornbyn i Skara 1927. Vädersågen 
från Ekeskog ansågs redan på 1920-talet vara unik, och att 
detta då var den sista vädersågen i Väster götland.

Byggnaden
En rektangulär byggnad av trä med okantad lockpanel 
och taken av spån. Ursprungligen var själva såghuset öp-
pet utan brädväggar. Exteriören påminner om en holk-
kvarn med en rektangulär eller fyrkantig underbyggnad 
och holken ovanpå. Men den har funk-
tioner som en hättkvarn, eftersom det 
bara är hättan som vrids för att få vind 
i vingarna. Vingarnas segel 
är av trä.

Maskinutrustning
Vädersågen har en enbladig ramsåg av trä och en hyvel 
för stickspån.

Verksamhet
Fornbyn tillhör Västergötlands museum och för aktuella 
öppettider kontakta museet eller hemsidan, www.vaster-
gotlandsmuseum.se. Västergötlands museum underhåller 
sågen, och år 2008 spånades den om och fick nya vingar.
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56. Asketorps kvarn, Asketorp 7 :2

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Forsby 
Kommun : Skövde
Koordinater : x-67668, y-18878

Ingår i : Byggnadsinventering från 1988

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Vid Ösan i Forsby sockens västligaste del låg en kvarn re-
dan på 1600-talet, Hasslums qvarn. Anläggningen består 
av kvarnbyggnad, ett sågverk samt en mjölnarbostad. Ett 
dämme vid kvarnens sydvästra hörn visar var vattnet togs 
in till turbinerna. Den nuvarande kvarnen uppfördes år 
1891 som en bygdekvarn. Sågverksamheten har funnits i 
varje fall sedan mitten av 190-talet.

Byggnaden
Kvarnen är byggd i tre våningar 1891. Stolpverksstommen 
är klädd med spontad panel och gavelröstena är klädda 
med locklistpanel. Sågverket ligger norr om kvarnen och 
är en helt öppen konstruktion med ett tak täckt med 
korrugerad plåt.

Maskinutrustning
Kvarnen är utrustad med två valsstolar med frisvängande 
plansikt från ab Vilhelm Bäckman, Björköby. I övrigt 
finns en rensmaskin med plansåll från ab Kvarnmaski-
ner Malmö, en utsädesrens och en dubbel frisvängande 
plansikt. Stenparen är borttagna men fundamenten finns 
kvar. Maskinerna är sedan länge elektrifierade.

Verksamhet
Malning av mjöl samt betning och rensning av utsäde. 
Sågning av timmer.

Riksväg 9 och järnvägen österut från Skövde 
passerar förbi omedelbart söder om Asketorps 
kvarn. Kvarnen är numera elektrifierad och bil-
dar tillsammans med damm, väg och järnväg en 
intressant industri miljö i Skövde kommun.
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Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Frösve
Kommun : Skövde
Koordinater : x-685917, y-18902

Ingår i : Byggnadsinventering från 1988. Underlag för 
kommunens kulturmiljöprogram 201–15

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Boforsens kvarn utgör tillsammans med den närliggande 
Herrekvarn, ett par hundra meter norrut, en samlad kul-
turmiljö. De många kvarnplatserna längs Ösan har anor 
långt tillbaka i tiden, vilket vittnar om traktens tidiga 
betydelse. Dessutom präglas sträckan vid Ösan av välbe-
varade gårdsmiljöer med bostadshus och ekonomibygg-
nader från 1700- till 1900-talen, som visar den tydliga 
kopplingen till det omgivande jordbrukslandskapet och 
traktens dominerande agrara näring.

Vid Boforsens kvarn har det funnits kvarnverksamhet 
sedan 1700-talet. I miljön kring kvarnen finns manbygg-
naden som är uppförd 1920, en ladugård av timmer från 
190, samt några ekonomibyggnader. Kvarnverksamheten 
upphörde 1977.

Byggnaden
Den nuvarande kvarnen är troligen från 1800-talets se-
nare hälft, med senare om- och tillbyggnader från både 
1920-talet och 190-talet. Ett fotografi från 1910 visar att 
kvarnen då hade en våning av trä på stensockeln medan 
den 190 beskrevs ha tre våningar. Två av de tre våning-
arna är uppförda i timmer och en 
med stolpverksstomme. Taken är 
täckta av tegel av olika typer.

Maskinutrustning
Enligt uppgift ska kvarnmaskine-
riet vara intakt och i kördugligt 
skick. Utrustningen bestod 190 
av ett par stenar, en dubbel vals-
stol och utsädesrens. Troligen är 
det denna utrustning som finns 
kvar idag. Ett mindre kraftverk 
i kvarnen drivs av en turbin och 
ska enligt uppgift vara tillverkad 
av Sköfde Mekaniska Verkstad 
1912 eller några år senare.

57. Boforsens kvarn, Boforsen 1 :2

Verksamhet
Förutom kraftverket finns det ingen annan verksamhet.

Boforsen karaktäriseras av den välbevarade 
kvarnbyggnaden och den väl sammanhållna 
gårdsbebyggelsen, som speglar det tidiga 
1900-talets byggnadsskick, och där en hög andel 
är faluröda ekonomibyggnader med tegeltak. 
Boforsens kvarn med tillhörande dammanlägg-
ning är en få välbevarade kvarnmiljöer utmed 
Ösan.
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58. Vretens sågverk, Vreten 1 :30

Ägare : Privat
Förvaltare : Vretens Bygdegårdsförening
Socken : Edåsa
Kommun : Skövde
Koordinater : x-6606, y-189516

Ingår i : Byggnadsinventering från 1988

Ursprunglig kraftkälla : Ånga
Värdering : Skydd enl. kml . kap. Byggnadsminne 
sedan 1982

Historik
Vretens ångsåg byggdes åren 1886–1887 av Dickson & Co. 
Köpmansfamiljen från Göteborg var på sin tid betydan-
de och drev handel, sågverk och rederi. Oscar Dickson 
köpte avverkningsrätten till ett skogsområde i anslutning 
till Vreten. En äldre vattensåg låg vid ån men ångdriften 
gjorde att det nyanlagda sågverket inte behövde ligga 
intill ett vattendrag. Ångsågen byggdes på en bättre plats 
med fria ytor för timmerupplag och brädgård. Från Hjo-
Stenstorps Järnväg drogs ett stickspår, men detta revs upp 
195. Se också foto på sidan 2.

Efter greve Gösta Posses död 1889 övertogs egen-
domen och driften av hans son greve Nils Posse. När 
Vretens ångsåg startade verksamheten hämtades erfarna 
arbetare från Norrland som fick arbeta som instruktörer. 

Sågningssäsongen kunde indelas i olika perioder. 
Vanligen började arbetet i februari/mars och avslutades 
i april/maj. Utlastningen följde och när den avslutats bör-
jade hyvlingsarbetet. Hösten ägnades åt förarbete inför 
nästa sågsäsong. 

Man arbetade tvåskift på ångsågen ett stycke in på 
1900-talet. Arbetsstyrkan bestod av tjugosex man per 
skift. Yrkesgrupperna var bland andra 
eldare, maskinist, filare/ smörjare, för-
sågare, baksågare, kantare och brädgårds-
arbetare. Anläggningen var i bruk till 1971, 
restaurerades åren 1982– 198 och är i 
kördugligt skick. År 198 användes såg-
miljön vid inspelningen av tv-serien 
Träpatronerna.

Vretens ångsåg är idag en av två kvarvarande ång-
sågsverksbyggnader i Västra Götaland. Vretens 
ångsåg förklarades som byggnadsminne 1982.

Byggnaderna
Sågverkshuset är byggt av trä och målat med rödfärg. 
Fönster och dörrar är vitmålade och taket täckt med kor-
rugerad plåt. Maskinhuset intill är uppfört i tegel med 
hög fyrkantig skorsten.

Maskinutrustning
Två helstativramar tillverkade av J. & C.  G. Bolinders 
Mekaniska Verkstads ab i Stockholm. Ångmaskinen 
ersattes 199 av en elektromotorvagn som står placerad 
utanför sågverksbyggnaden. En remtransmission över-
för kraften till maskinerna. Den ursprungliga ångmaski-
nen finns inte kvar, men 2016 inköptes en ångmaskin av 
samma typ som var i drift till 199. Det är en tvåcylin-
drig kompoundmaskin, byggd av Munktells Mekaniska 
Verkstads ab i Eskilstuna 1905. Planen är att installera 
den i maskinhuset och återigen kunna köra sågverket 
med ångmaskin.
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Gustavs ramsåg ligger i den allra översta delen 
av Rördalsån. Sågen är en av ett fåtal kvarva-
rande vattenturbindrivna ramsågar i Västra 
Götalands län och betingar ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde.

59. Gustavs ramsåg, Övre Röra S :2, Spekeröds-Röd 1 :12

Ägare och förvaltare : Privat 
Socken : Spekeröd
Kommun : Stenungsund
Koordinater : x-68598, y-1272720

Ingår i : –
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Övre Röra är en gammal by som finns omtalad redan på 
100-talet, sannolikt på grund av vattenkraften i Rördals-
ån. Gammalt kartmaterial visar att Rördalsån har haft 
sjutton vattenverk; anläggningar som sågar, kvarnar och 
stampar. Raserade stengrunder visar alltjämt var några av 
dessa verksamheter en gång legat. Hela byn har präglats 
av småskaligt jord- och skogsbruk men också av verksam-
heter som smide, snickeri och slöjdhantverk. 

Byggnaden är belägen i dalsluttningen norr om ån i 
väst-östlig sträckning och omges av lövsly samt grupper 
av al, björk och ask. Strax uppströms finns dämmet av 
en kallmur och betong samt dammluckor av ek. I sågens 
omedelbara närhet har tre sågar och en kvarn legat.

Byggnaden
Byggnaden uppfördes 1927 av nuvarande ägares far. Bygg-
naden är en stolpverkskonstruktion ovanpå två syllvarv 
vilande på gjutna plintar. I undersågen, det höga delvis 
öppna utrymmet under golvbjälklaget, ryms remtrans-
missionen som för kraften från turbinen till ramsågen 
och kantverket. Delar av byggnadens fasader är klädda 
med en omålad lockpanel. I den östra gaveln finns större 
luckor. Taket är belagt med sinuskorrugerad plåt. Vattnet 
leds till turbinen via ett plåtrör. Huset är enkelt, men fullt 
tillräckligt som sågverksbyggnad.

Maskinutrustning
År 1957 byttes den tidigare ramsågen ut till en begagnad 
ramsåg tillverkad av Töreboda Mekaniska Verkstads ab 
i början av 1900-talet. År 1999 gjordes en del åtgärder, 
bland annat ersattes den gamla tuben, en ny turbin mon-
terades, skibord till dammen tillverkades och byggnaden 
fick nytt tak och vissa golvbjälkar byttes. Turbinen har 
senare genomgått en renovering.

Verksamheten
Sågen nyttjas av ägaren för både privat bruk och be-
ställningar. Kunder är entreprenörer som söker speci-
ella dimensioner till exempel kulturbyggnader hos både 
hembygdsföreningar och privata ägare. Alla dimensioner, 

både kantat och okantat, sågas. Vattenflödet i ån är bra, 
och sågen kan köras större delen av året.
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60. Gammalsjö kvarn, Fröstenshult 1 :2

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Kalv/Håcksvik
Kommun : Svenljunga
Koordinater : x-651681, y-1171

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 5, 
Svenljunga kommun 1985–88

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Gammalsjö kvarn ligger vid Kvarnatorpsån utmed vägen 
mellan Tranebäck och Skyarp, i anslutning till Fegens 
naturreservat. Kvarnen byggdes troligen i mitten av 
1850-talet. Den var tullkvarn fram till 1915 och kvarn-
verksamheten upphörde 190.

Byggnaden
Kvarnen är en timrad byggnad i två och ett halvt plan 
och väggarna är delvis klädda med omålad locklistpanel, 
medan det omålade liggtimret är synligt på två sidor. Sa-
deltaket är klätt med korrugerad plåt. Under ett snedtak 
på byggnadens västra sida finns vattenhjulet som förser 
kvarnverket med kraft. 

Maskinutrustning
Maskineriet består av två stenpar, en centrifugalsikt, en 
spetsmaskin från ab Kvarnmaskiner i Malmö, en skal-
maskin och en benkvarn. På översta våningen finns en 
frisvängande plansikt, också från ab Kvarnmaskiner, 
Malmö. Värt att notera är vattenhjulet som är 7, meter 
i diameter vilket är ovanligt stort för en kvarn av den 
här storleken.

Kvarnen ligger mellan vägen och vattendraget 
och är en imponerande kvarnbyggnad med ett 
tillhörande vattenhjul med för i dessa sam-
manhang ovanligt stor dimension. Gammalsjö 
kvarn utgör även en viktig länk i förståelsen av 
alla verksamheter som funnits utmed Kvarna-
torpsån. 

Verksamhet
Kalvs hembygdsförening genomförde under 1990-talet 
en omfattande upprustning. I augusti 1995 återinvigdes 
kvarnen. Guidade visningar kan bokas.
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61. Kvarnagården, Gravsjögärde 1 :2

Ägare och förvaltare : Håcksviks hembygdsförening 
Socken : Håcksvik
Kommun : Svenljunga
Koordinater : x-660992, y-1796

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 5, 
Svenljunga kommun 1985–1988

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Såganläggning från 1800-talets slut med en svarv och ett 
snickeri som bland annat tillverkat pinnstolar. Dessutom 
finns en remdriven spånhyvel i en egen byggnad. An-
läggningen ligger vid bäcken mellan Kvarnsjöarna och 
Ballasjön. Fyra bröder Mårtensson drev tillsammans in-
dustrin från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. 
Bröderna tillverkade bord, stolar och sängar. Möblerna 
skickades till Smålandsstenar och Axelfors där de såldes 
till olika möbelhandlare. Verksamheten upphörde 192. 

Håcksviks hembygdsförening fick sågen och verkstads-
byggnaderna, som kallas Kvarnagården, i gåva av Nils-
sons industriemballage ab i Norra Hestra 1980. 

Byggnaderna
Byggnaderna var vid tiden för föreningens övertagande 
i ruiner, men under ett antal år renoverades, reparerades 
och restaurerades byggnaderna som kunde återinvigas 
1997. I anslutning till övriga byggnader uppförde hem-
bygdsföreningen senare en smedja. Alla hus har fasader 
av omålad lockpanel. Ett skyddstak har byggts över vat-
tenhjulet.

Kvarnagården är idag ett sällsynt exempel på, 
och en av mycket få bevarade, vattenhjulsdrivna 
snickerifabriker där vattenkraften dels driver 
maskinerna i snickeriet, dels också ett sågverk.

Maskinutrustning
Maskinerna består av en remdriven spånhyvel, en svarv, 
en bandsåg och en cirkelsåg av tillverkning Nilsen & 
Westberg, Karlstad. Anläggningens tre byggnader får 
kraft via ett underfallshjul. Vattnet leds från utloppet av 
Kvarnsjöarna via en smal stenskodd kanal till vattenhjulet 
som är placerat mellan såg- och snickeribyggnaden. 

Verksamhet
Håcksviks hembygdsför-
ening förvaltar anlägg-
ningen samt underhåller 
och renoverar byggna-
derna. Ett par gånger per 
år har man öppet och vi-
sar anläggningen.
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62. Krega kvarn, Krega 2 :1

Ägare : Tanums kommun
Förvaltare : Svenneby hembygdsförening
Socken : Svenneby
Kommun : Tanum
Koordinater : x-697590, y-120876

Ingår i : –
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Visst kulturhistoriskt värde

Historik
Väderkvarnen, en holländare eller hättkvarn, flyttades 
från Tossene till nuvarande plats år 187, där mjölnaren 
Johan August Karlsson nyttjade kvarnen som tullkvarn i 
bygden under sextio år. År 19 förstördes kvarnvingarna 
i en storm och reparerades därefter inte. När mjölnaren 
avlidit 195 såldes kvarnen på auktion till en lokal hem-
bygdsman. År 1956 bildades Kville Hembygdsråd, som då 
fick hand om kvarnen och renoverade den med ny panel 
och nya vingar. Kvarnen renoverades i etapper åren 1956, 
1970 och 2006, senast av Svenneby Hembygdsförening.

Byggnaden
Krega kvarn är belägen på en bergknalle i ett delvis upp-
odlat landskap. Kring kullen växer blandskog. Hättkvar-
nen vilar på hörnstenar direkt på berget och kvarnhu-
set är klätt med tjärad lockpanel. Hättan är klädd med 

Krega kvarn utgör ett landmärke för området 
och är en viktig del av den lokala historien. 
Kvarnen är idag i något förfallet skick, bland 
annat har vingarna fallit av och ligger på marken 
när detta skrivs i februari 2017. 

svartlackerad bandplåt. Endast ett minimalt fönster finns 
ovanför entrédörren. Interiören är välbevarad och kvarn-
verket komplett.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen är inte inventerad. Den senaste re-
noveringen omfattade bland annat nya vingar i utförande 
lika som de gamla, ny drivaxel och delvis ny fasadpanel.
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63. Tegneby kvarn, Tegneby kvarnfall 2 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Tanum 
Kommun : Tanum
Koordinater : x-651800, y-12091

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Tanums kommun, 
198. Riksintresse för kulturmiljövården ( ko52 ).
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarn, smedja och mjölnarbostad är tätt grupperade i en 
sluttning omedelbart väster om Anråsälvens/Broälvens 
slingrande flöde. Kvarnverksamhet sägs ha förekommit 
på platsen sedan 1600-talet. På det intilliggande Tegne-
byberget stod tidigare en väderkvarn som revs omkring 
1925. Nuvarande vattenkvarn föregicks av en vattenhjul-
driven kronokvarn, som friköptes 1920. 

Dagens kvarnbyggnad uppfördes 192. Bostadshuset 
är byggt omkring år 1900 och en smedja är flyttad till 
platsen någon gång mellan 1900 och 1925. Kvarnen bygg-
des från början med tre stenpar. Den var i drift fram till 
omkring 1975.

På östra sidan av fallet låg kvarnen Bro östra, som revs 
190/1. Idag finns en fisktrappa i läge för den kvarnens 
intagskanal. Strax uppströms kvarnanläggningen finns 
också en äldre stenvalvsbro. I omgivningarna finns därtill 
ytterligare ett par bostadshus. 

Byggnaden
Kvarnbyggnaden har en något komplex form där två 
mot varandra tvärställda byggnadsdelar kompletterats 
med en hörnplacerad tillbyggnad. Byggnaden står på en 
grund som delvis är murad av tuktad natursten och delvis 
gjuten av betong. Kvarnens stomme är en stolpverkskon-
struktion och fasaderna är klädda med stående rödfärgad 
locklistpanel. Taket är täckt med enkupigt tegel, medan 
tillbyggnadens tak är belagt med sinuskorrugerad Eternit.

Maskinutrustning
När ett av stenparen omkring 1960 ersattes med en vals-
stol tillkom en takhuv för att inrymma sikten. Samtidigt 
tillkom byggnadens snedtäcka för att ge plats åt utsä-
desrens och betningsmaskin, eftersom betat utsäde inte 
får förvaras tillsammans med säd och mjöl avsett för 
människor och djur. Ursprungligen drevs kvarnen med 
vattenhjul, men en råoljemotor tillverkad av Motor ab 
Pythagoras, Norrtälje har periodvis fungerat som reserv-
kraftkälla. Interiören är komplett med fullt utrustat ma-

Kvarn, smedja och mjölnarbostad ligger tätt i en 
sluttning omedelbart väster om Broälvens sling-
rande flöde. Ovanför kvarnfallet skapar dämmet 
en blank vattenspegel. En välbevarad stenbro 
ingår också i miljön kring fallet och kvarnen. 
Tegneby kvarn är en välbevarad kvarnmiljö med 
kvarn, dammanläggning, övriga byggnader och 
den gamla bron.

skineri för två par kvarnstenar samt en valsstol. Dessutom 
finns bland annat rensmaskin och spetsmaskin.

Övriga byggnader
Bostadshuset har en murad, delvis hög, stengrund som 
innehåller en källare. Fasaderna är klädda med rödfärgad 
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profilerad locklistpanel. Fönstren är dels sexdelade på två 
lufter, dels bytta till tvålufts utan rutindelning. Snickeri-
erna är vitmålade. Taket är belagt med enkupigt tegel 
och har en skorsten. 

En mindre byggnad i ett och ett halvt plan på en del-
vis hög stengrund rymmer en kombinerad smedja och 
 snickarbod. Snickarboden har en plankstomme och smed-
jan en stolpverkskonstruktion. Fasaderna är klädda med 
rödfärgad locklistpanel och taket är belagt med enkupigt 
tegel och har två skorstenar. 

Verksamhet
Den sammanhållna miljön med kvarnbyggnaden och 
kringbyggnader är välbehållna med läsbara exteriörer och 
kompletta interiörer. Anläggningen genomgick år 1996 
en omfattande renovering med byte av fasadpanel, reno-
vering eller byte av fönster, underarbeten och omläggning 
av tak samt i något fall även mindre ingrepp i stomme. 
Kvarnen har gått i ägarnas släkt i flera generationer men 
man har för närvarande inga verksamheter i byggnaderna. 
Inga förändringar har gjorts de senaste åren utan endast 
under håll. Här finns goda förutsättningar för framtida 
arrangemang. 

1

Vänster : Tegneby kvarn byggdes 1924.
Nedan : Den del av Anråsälven där Tegneby kvarn ligger 
kallas också ofta för Broälven. Alldeles intill kvarnen passe-
ras vattendraget av en stenvalsbro, enl. uppgift byggd 1916.



64. Ulseröds väderkvarn, Tanums-Ulseröd 1 :2

Ägare : Tanums kommun
Förvaltare : Tanums hembygdsförening
Socken : Tanum
Kommun : Tanum
Koordinater : x-65226, y-1257

Ingår i : Kulturmiljöprogram för Tanums kommun, 198 
Riksintresse för kulturmiljövården ( ko52 )
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kommunen fick kvarnen som gåva 1957 av Klara och 
Knut Andersson. Den byggdes omkring 1900, eller några 
år därefter, och användes sista gången hösten 199. Kvar-
nen renoverades på 1980-talet, men under en vinterstorm 
skadades vingarna. Träd till nya vingar fälldes 2012, och 
under 2016 monterades nya vingar och vingkryss av lärk 
respektive ek, liksom nya vridstänger. Hela renoveringen 
kan följas i detalj på Tanums kommuns hemsida.

Byggnaden
Ulseröds kvarn är en sexkantig holländare eller hättkvarn. 
Den är uppförd vid sekelskiftet 1900 på hälleberget, högt 
över omgivande landskap. Kvarnen av resvirke står på 
en hög stensockel, vilket är mindre vanligt för väder-
kvarnar i Västra Götaland. Panelen är delvis neddragen 
över  sockeln. En port i stensockeln gjorde det möjligt att 
köra in med häst och vagn för att lossa och lasta. Kvarn-
kroppen är omklädd 
och föreningen arbetar 
med att göra kvarnen 
mer lättillgänglig för 
besökare. 

Maskinutrustning
Kvarnen har två sten-
par med tillhörande 
kvarnverk. Vingaxeln 
är av järn, liksom kron-
hjulet och drevet.

Ulseröds väderkvarn ligger i ett typiskt bohus-
länskt landskap och är genom sin placering ett 
viktigt landmärke för trakten. 

Foto Jerker Nordlander. 

Verksamhet
Föreningen underhåller och reparerar kvarnen kontinu-
erligt. Senast under 2018 monterades en vindflöjel och en 
stång som reglerar vingbromsen.

1



Kronkvarn med dammanläggning är en av två 
kvarvarande kvarn- och sågmiljöer i Tibro kom-
mun. Kronkvarn utgör tillsammans med intill-
liggande kraftverk en av Tibros mer intressanta 
industrimiljöer

65. Kronkvarns kvarn och såg, Ingelsby 1 :7

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Kyrkefalla
Kommun : Tibro
Koordinater : x-677226, y-102620

Ingår i : Inventering och dokumentation av industrihis-
toriska byggnader och miljöer i Tibro kommun 2002

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Enligt verket Svenska Kvarnar har det funnits kvarnrö-
relse på platsen sedan 1500-talet, och som då tillhörde 
Kronan. Vattendraget är Tidan. Kvarnkommissionen 
omnämner Kronkvarn år 1697 med att den körs med två 
par stenar. I Kammarkollegiets förteckning över vatten-
sågar ägs sågen av en baron Lejonsköld 179. Detta var 
en såg med ett sågblad. År 180 köper Torsten Settergren 
och Lisa Hof halva kvarnen var och kvarnen blir en skat-
tekvarn, men behåller namnet Kronkvarn. 

C.  O. Larsson kom som arbetare till Kronkvarn år 1901. 
Tre år senare köpte han kvarn, såg, bostadshus och ladu-
gård. Några år senare anställde Larsson en mjölnare och 
tog själv hand om sågdriften. Eftersom det fanns avsätt-
ning för produkterna från anläggningen moderniserades 
den efter hand. År 1905 ersattes vattenhjulet av turbiner, 
samtidigt som vattenintaget ändrades. 

I slutet av 1920-talet diskuterades en ombyggnad av 
kvarnen, och valsstol med plansikt inköptes 192. Installa-
tionen krävde en påbyggnad med en våning. Kvarnbygg-
naden utvidgades samtidigt åt väster. Turbiner gav kraft 
till kvarnverket, bestående av två dubbla valsstolar, två 
par stenar, siktar, elevatorer och ett fullständigt rensverk.

När Svenska kvarnar gavs ut 190 drevs ännu kvarn, såg 
och jordbruk jämsides på Kronkvarn. Idag är det tredje 
generationen Larsson som driver Kronkvarns Träindustri 
ab. När kvarnverksamheten lades ned startades en till-
verkning av trätappar. Centrumtapparna blev ett lämpligt 
komplement i verksamheten eftersom sågen och ämnen 
till tapparna redan fanns.

Byggnaden
Kvarn och sågverk är sammanbyggda. Sågbyggnaden 
uppfördes 1827 i stolpverkskonstruktion och sågverket 
är en ramsåg av typen helstativ. Ramsågen drevs fram 
till 1970-talet av en turbin men ersattes då av en elmo-
tor. Kvarnen står på medeltida grund som byggts på i 
flera etapper och består sedan en lång tid tillbaka av fyra 
våningar. Enligt dokumentation hade kvarnen 1856 två 
våningar.

Maskinutrustning
Sågen : Helstativram tillverkad av Söderhamns Nya Verk-
stads ab 191. Fyrkutterhyvel tillverkad av Sköfde Meka-
niska Verkstads ab. Se också foto på sidan 6.

Kvarnen : Två dubbla valskvarnar tillverkade av Robert 
Kuhnt Muhlenanstalt und Maschinenfabrik och Machan 
& Co Maschinenfabrik, Pardubice. En frisvängande 
plansikt tillverkad av Enköpings Kvarnstensfabrik och 
Kvarnbyggnadsanstalt, Enköping. Rensverk tillverkat av 
ab Vilhelm Harmen, Fabrik för kvarnmaskiner, Stock-
holm. Två kvarnstenspar finns kvar.

Verksamhet
Kronkvarn Träindustri ab bedriver verksamhet på platsen 
med tillverkning av centrumtappar och virkessågning.
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66. Årebergs gård/linoljeslageri, Åreberg 3 :2

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Kyrkefalla
Kommun : Tibro
Koordinater : Linoljeslageri : x-681021, y-10982, Köl-
na/mälteri : x-68087, y-1082 och
Sågverk : x-681019, y-10066 
Kraftverk : x-68100, y-1002

Ingår i :  Inventering och dokumentation av industri-
historiska byggnader och miljöer i Tibro, 2002. Kraften 
i vattnet, Länsstyrelsens rapport 2016 :67

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Åreberg är en av Skaraborgs äldsta gårdar, omnämnd re-
dan på 1200-talet och belägen vid ån Tidan. Under tidigt 
1700-tal inleddes gårdens bruksepok, då stångjärnsmide 
startades. Tackjärnet till stångjärnshamrarna köptes från 
Bergslagen. Verksamheten kom senare att utökas med 
manufaktursmide. Under 1800-talets första decennier 
återuppbyggdes en förfallen kvarn, ett brännvinsbrän-
neri och ett oljeslageri uppfördes. Dessutom uppfördes 
nuvarande huvudbyggnad. Verksamheten på Åreberg 
breddades också med en vattendriven såg, som 1880 er-
sattes av en turbindriven ramsåg med kantverk. 

Industrialismens framväxt vid sekelskiftet 1900 på-
verkade verksamheterna på Åreberg. Stångjärnssmidet 
lades ner 1880, medan manufaktursmedjan drevs fram 
till 1900-talets början. Oljeslageriet och bränneriet la-

Åreberg med byggnader och dammanläggning 
intar en särställning i Tibro kommun med dess 
intressanta kultur-, industri- och teknikhistoria. 
Dess historiska kontinuitet sträcker sig från 
1200-talets jordbruk via 1700-talets bruksmiljö 
fram till våra dagars jordbruk och elproduktion. 
Linoljeslageriet är vattenhjulsdrivet och därmed 
det enda i sitt slag i Sverige. Maskinutrustning-
en i sågen är genom sin ålderdomliga konstruk-
tion unik i sitt slag.

des ner före sekelskiftet 1900, men kvarnrörelsen levde 
vidare in på 1910-talet. År 191 uppfördes det första 
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 vattenkraftverket på Åreberg och 1915 elektrifierades så-
gen. Under 196 ersattes den gamla kraftverksbyggnaden 
med en ny i tegel.

Byggnaderna; linoljeslageriet
Linoljeslageriet byggdes 18. Byggnaden är uppförd i 
liggtimmer i ett och ett halvt plan med källare. Taket är 
brutet och täckt med enkupigt tegel. Delar av linoljesla-
geriet rustades upp under åren 199–1995. I byggnaden 
tillverkades olja av linfrön som först krossades i en kol-
lergång och därefter kokades innan de stampades och 
pressades i vävdukar för att utvinna oljan ur fröna. Drif-
ten lades ner vid sekelskiftet 1900. Utrustningen består av 
en kollergång i sten, en gryta för kokningen av linfröna 
och en stamp för de kokta linfröna. Maskinerna drevs 
av vattenhjulet och kraftöverföringen skedde med vin-
kelväxlar i massiv ek. Vattenhjulet var fortfarande intakt 
men i dåligt skick 2002. Bild föregående sida och sidan 5.

Kölnan
Kölnan byggdes 1868 och är timrad i två plan med sadel-
tak täckt med tvåkupigt tegel. Den användes för att torka 
den säd som sedan användes i brännvinstillverkningen. 
Bränneriverksamheten lades ner i slutet av 1800-talet 
och byggnaden som inrymde pannverket är riven. Un-
der 1970-talet reparerades rökgången och murstocken till 
kölnans varmluftsugn.

Sågverket
Sågverket uppfördes omkring 1880. Ramsågen är av hel-
stativtyp med understativ i trä och tillverkad av Sköfde 
Mekaniska Verkstad cirka 1880. Byggnaden är uppförd 
i regelverkskonstruktion i två våningar på kallmurad 
stensockel. Fasaderna är brädfodrade och målade med 

falu rödfärg och sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. 
Byggnaden är delvis upprustad, senast sommaren 2009. 
Fram till cirka 1915 drevs sågen av en direktverkande vat-
tenturbin och därefter med el från det egna kraftverket. 
Sågen var i drift till 1955.

Kraftverket
Kraftverket uppfördes 196 och är fortfarande i drift. 
Under 201 automatiserades kraftverket. Byggnaden är 
uppförd i tegel med ett svagt lutande pulpettak. Årebergs 
kraftverk har tre generatorer. Utrustningen består bland 
annat av en generator tillverkad av asea, en hydraulisk 
turbinregulator från Finshyttans Bruk, Typ e, Storlek , 
tillverkningsnummer 121, år 195 och ytterligare en från 
Finshyttan, typ e, storlek 15, tillv. nummer 16. En gene-
rator är tillverkad av aeg Berlin, typ esd 750/75, nummer 
2707. Vidare finns två Francisturbiner tillverkade av 
Finshyttans Bruk, samt en propellerturbin tillverkad av 
Seffle Turbin ab. 

Verksamhet
Elproduktion i kombination med jordbruket utgör Åre-
bergs nuvarande verksamhet. 
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67. Brokvarn, Bosarp 1 :4

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Härja
Kommun : Tidaholm
Koordinater : x-67915, y-1857

Ingår i : Bebyggelseinventering från 1989. 
Inventering och dokumentation av industrihistoriska 
byggnader och miljöer i Tidaholm kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Brokvarn är omnämnd som frälsekvarn i 150 års jordebok. 
Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes 1882 vid ån Tidan 
och tillbyggdes 1927 med nytt kvarnverk. Kvarnen drevs 
fram till 1950–1960-talet. I anslutning till kvarnen finns 
ett magasin och ett kvarnstall från 1800-talets mitt samt 
en mjölnarbostad från 1911. Kraftverket från 1970-talet är 
i drift och ligger i ett mindre plåtskjul.

Byggnaden
Kvarnbyggnaden består av en underkvarn i sten samt 
ytterligare två våningar, delvis av timmer och delvis av 
stolpverk. Sadeltaket är klätt med korrugerad plåt. För att 
ge plats åt sikten högst upp i kvarnen har en tillbyggnad 
gjorts, också den med sadeltak och i vinkel mot det andra. 
Ett mindre kraftverk med en generator av tillverkning 
Siemens-Schuckert finns också kvar men är inte i drift.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen består av följande : en trefas elmotor 
asea ab, Vesterås, tillverkad 190, ett pådrag Elektriska 
Motorfabriken Fenix, Jönköping, en asea shuntgenerator, 
en instrumenttavla i marmor, en dubbel valskvarn från ab 
Malmö Kvarnstensfabrik och Fabrik för kvarnmaskiner, 

Brokvarn utgör en komplett kvarnmiljö och 
är en av fem kvarnar längs Tidan i Tidaholms 
kommun. Tillsammans med Herrekvarn några 
hundra meter norrut, bildar Brokvarn med till-
hörande dammanläggning en kulturhistoriskt 
intressant miljö i Tidaholms kommun.

Malmö-Örebro, en betningsmaskin för flytande bet-
ningsmedel från ab Borensbergs Kvarnstensfabrik, Bo-
rensberg, ett stenpar, en rens från Bröderna Anderssons 
kvarnfabrik, Bronäs, en frisvängande plansikt av okänd 
tillverkare, en säckhiss samt elevatorer.

Samtliga maskiner är remdrivna och såväl remmar som 
transmissioner är i huvudsak intakta. Ett större träkugg-
hjul från tiden kvarnen drevs med vattenhjul finns kvar 
i underkvarnen. Axeln från vattenhjulet till kugghjulen 
ligger intill norra fasaden. 
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68. Herrekvarns såg och kraftverk, Herrekvarn 1 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Härja
Kommun : Tidaholm
Koordinater : x-68559, y-185766

Ingår i :  Bebyggelseinventering från 1989. Inventering 
och dokumentation av industrihistoriska byggnader 
och miljöer i Tidaholms kommun 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Vid Herrekvarns såg finns en fullt utrustad smedja, en 
mjölnarbostad, ett kvarnstall, två ladugårdar och en man-
byggnad med flygel. Vattendraget är Tidan.

Herrekvarn nämns första gången i jordeboken 169. 
Kvarn och såg har funnits här sedan 1700-talet. Enligt 
1777 års jordebok fanns vid Herrekvarn då en mjölkvarn 
med två par stenar och en sågkvarn med ett sågblad. Av 
handlingar framgår att sågen skattebelades 1826. Den 
sista kvarnen med tillhörande vattenhjul och vattenvägar 
revs 196 och i dag återstår bara delar av grunden. Dam-
men och sågverket byggdes om i samband med rivningen. 

Dagens sågverksbyggnad uppfördes i samband med att 
kvarnen revs, och samtidigt ersattes vattenhjulet av en 
turbin. Dessutom installerades en elgenerator för elför-
sörjning av gården då sågverket inte var i drift.

Tidens tand hade under årens lopp gått hårt åt an-
läggningen. År 2005 stod man inför valet att antingen 
avveckla turbinen, eftersom både turbin och turbinsump 
var i dåligt skick, eller att finna en lämplig lösning för 

Närliggande byggnader är Brokvarn som ligger 
några hundra meter söderut. Mellan Herrekvarn 
och Brokvarn ligger Turaströmmens kvarn och 
såg samt ytterligare ett stycke norrut det före 
detta spinneriet vid Norka. Herrekvarns såg är 
en av få kvarvarande vattenturbindrivna sågar i 
Västra Götaland. Sågen och dammanläggningen 
ligger i ett industrihistoriskt intressant område i 
Tidaholms kommun.

fortsatt drift. Att återställa anläggningen till sin tidigare 
funktion med turbindrift av sågen ansågs inte vara en rea-
listisk lösning med tanke på kostnaderna. Däremot be-
dömdes återställande med inriktning mot  elproduktion 
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som en framkomlig väg, vilken också slutligen valdes. 
Under 2005/06 byggdes en ny turbinsump på den gamla 
sumpens grund. En begagnad Francisturbin i hyggligt 
skick, identisk med den gamla, anskaffades. Den gamla 
synkrongeneratorn ersattes med en ny asynkron asea-
generator med effekten 30 kw. Spettluckorna i flodut-
skovet ersattes av hydraulmanövrerade stålluckor för att 
lättare kunna efterfölja vattendomens bestämmelser om 
reglering av vattenflödet.

Byggnaden
Sågverksbyggnaden är byggd av en trästomme på betong-
plintar och natursten. Sadeltaket är klätt med korrugerad 
plåt, men under plåten finns det gamla spåntaket kvar. 
På norra gaveln finns en uppfordringsramp med linspel 
för spårbunden intransport av timmer. Det sågade virket 
lastas ut på östra långsidan. Turbin och turbinsump finns 
vid byggnadens sydvästra hörn.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen i sågverket utgörs av en sågbänk i 
trä med klinga, timmerspel och spånhyvel. Tidigare drevs 
allt via remtransmissioner av turbinen, men under se-
nare år var kraften elektricitet. Sågverket med tillhörande 
spånhyvel var yrkesmässigt i drift till slutet av 1970-ta-
let. Spånhyvlingen minskade redan under 1960-talet. 
Sågverket är fortfarande i brukbart skick och utnyttjas 

sporadiskt för gårdens behov, medan spånhyveln kräver 
reparationer för att kunna användas igen. För att möj-
liggöra drift av sågverket kopplades en elmotor in 2006.

Dammen
Den gamla jord- och stendammen raserades i samband 
med vårfloden 1951, men byggdes upp igen 195. Dammen 
består i dag av en betongdamm med två intagsluckor till 
turbin, tre flodluckor samt skibord för överrinning. Dam-
men har en avbördningsförmåga ( ung. kapacitet ) av cirka 
25 kubikmeter per sekund. Medelvattenföringen är cirka 
 kubikmeter per sekund och fallhöjden cirka 2 meter.

Verksamhet
Ingen uppgift

150



69. Stampen, Madäng 22 :45

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Baltak
Kommun : Tidaholm
Koordinater : x-68150, y-18920

Ingår i : Inventering och dokumentation av industrihis-
toriska byggnader och miljöer i Tidaholm 200

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Byggnaderna i Madängsholm började uppföras med 
stampen 18. Övriga verksamheter var linnespinneri 
och blekeri, färgeri och väveri. Där fanns också kraftverk, 
smedja, panncentral och en konfektionsfabrik. Bruksom-
rådet bestod också av Madängsholms gård, disponentvilla 
och arbetarbostäder. Byggnaden innehöll berednings-
stamp och vadmalsstamp. Troligen bedrevs verksamheten 
som lönegodsrörelse, vilket innebar att bönderna tog med 
sig lump till Stampen och fick sitt hemspunna ullgarn 
färgat i utbyte. När verksamheten upphörde är okänt.

Byggnaden
Träbyggnaden i vinkel står på en delvis kallmurad na-
turstensgrund. Fasaderna är klädda med gråfärgad lock-

Den före detta berednings- och vadmalsstam-
pen utgör en viktig del av industrimiljön utmed 
Tidan i Madängsholm. Stampen i Madängs-
holm är en av ett fåtal bevarade byggnader av 
sitt slag i Västra Götaland.

Häradskartan från 1870-talet visar stampen mitt i den 
röda markeringen. Ett stycke söderut ses markeringar för 
kvarn och garveri.

listpanel. Sadeltaket är belagt med sinuskorrugerade 
Eternit skivor på ett äldre spåntak. På bottenvåningen 
finns småspröjsade två- och treluftsfönster. I gavelröstet 
finns flera diagonalspröjsade fönster.

Maskinutrustning
Ingen uppgift

Verksamhet
Ingen uppgift
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70. Valstads kvarn, Bäckastrand 2 :1

Valstads kvarn var i början av 2000-talet den 
sista kvarnen i Tidaholms kommun som fort-
farande var i kommersiell drift. Kvarnbyggna-
den har under åren genomgått flera om- och 
tillbyggnader, vilket har resulterat i en ganska 
säregen byggnad.

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Valstad
Kommun : Tidaholm
Koordinater : x-6446070, y-1383032

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kr 100 ), i 
Bebyggelseinventering från 1989 samt i Inventering och 
dokumentation av industrihistoriska byggnader och 
miljöer i Tidaholms kommun 2003

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Visst kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnbyggnaden uppfördes 1923 vid Valstadbäcken och 
har byggts om och till många gånger genom åren. Skill-
naderna kan ses på de två fotografierna från 1930-talet 
och 2010-talet nedan till höger. Kvarndammen är från 
åren kring 1900 och är det enda som visar den tidigare 
vattendriften. Kvarnen var under en kort period utrus-
tad med vattenhjul. Ursprungligen fanns här två stenpar. 
Under 1940-talet drevs kvarnen av en turbin och en rå-
oljemotor, och var utrustad bland annat med en dubbel 
valsstol, en kombinerad spets- och skalmaskin samt ett 
utsädesrenseri. Trätuben som ledde vattnet fram till vat-
tenhjulet och turbinen revs 1968, och säkerligen övergick 
man då från vattendrift till eldrift.

Maskinutrustning
Maskineriet består numera av bland annat en hammar-
kvarn av fabrikat webe, Björköby, från 1960-talet, en 
genomströmningsvåg från 1930–40-talet tillverkad av 
Librawerk, Braunschweig Gleismarode och en utsädes-
rens, Linde 33, samt en uppsäckningsvåg från ab Kvarn-
maskiner, Malmö.
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71. Fjälebro kvarn, Fjälebro 2 :14

Ägare och förvaltare : Tjörns hembygdsförening
Socken : Valla 
Kommun : Tjörn
Koordinater : x-6596 y-1257902

Ingår i : Kommunens kulturmiljöprogram från 2016 
samt i Bohuslänska gårdar i serien Agrarhistoria i Väs-
tra Götaland
Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Skydd enligt kml  kap. Byggnadsminne 
sedan 2009

Historik
Av byn Fjälebros fyra gårdar flyttades två ut i samband 
med laga skiftet. På byplatsen för Fjälebro Uppegård 
finns idag två gårdar med äldre bebyggelse. Kvarnen som 
är belägen på en mindre bergskulle, har hört till gården 
Övre Fjälebro, belägen omkring 200 meter norr om kvar-
nen. En karta från 1858 visar att platsen redan då var en 
kvarnplats och att här har stått en holkkvarn. 

I Ernst Mankers inventering från 1965 fanns 21 väder-
kvarnar listade på ön, en stolpkvarn och  holkkvarnar. 
Därmed bör de övriga ha varit holländare eller hättkvar-
nar. Prästen Axel Emanuel Holmberg skrev redan 182 : 
»På denna ö får man dock se en myckenhet värderqvarnar, 

hvilka annorstädes i länet höra till sällsyntheterna. Här 
har nästan hwarje by en sådan«. Kvarnen flyttades 1881 
till denna plats från Svanvik i Valla socken, där den upp-
fördes ett par år tidigare av »Olle i Svanvik«.

Byggnaden
Byggnaden består av en stolpverkskonstruktion vilan-
de på hörnstenar. Fasader och dörr av tjärad lockpanel. 
Hättan, en så kallad båthätta, är också klädd med tjärad 
lockpanel. Vid en renovering 1959 fick kvarnen ny fasad 
och nytt tak. Åren 2005 och 2006 byttes bland annat 
panelen på fasaden och hättan igen, liksom två golvsyllar. 
Drivaxeln renoverades och nya vingar av furu tillverkades, 
vilka monterades våren 2006.

Maskinutrustning
Kvarnen har kvar sin maskinutrustning. Kvarnstenarna 
finns en trappa upp på kvarnloftet.

Verksamhet
Arvid Johansson, Tjörns siste mjölnare, brukade kvar-
nen till 1951, och skänkte den 195 till Tjörns hembygds-
förening som idag förvaltar och underhåller byggnaden. 

Fjälebro kvarn är en av tre kvarvarande kvarnar 
på ön och utgör en viktig del av Tjörns historia. 
Kvarnen förklarades som byggnadsminne 2009.
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Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ljungsarp 
Kommun : Tranemo
Koordinater : Kvarn : x-68915 y-16751, smedja : 
x-68865 y-167557, såg : x-68869 y-16752. 

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 9, 
1997–98 ( ej tryckt )
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde 

Historik
Kvarntorp ligger precis öster om Ljungsarps samhälle. 
Kvarnmiljön innefattar kvarn, kraftstation, smedja och 
sågverk, alla belägna intill Västerån i Ljungsarp. Västerån 
mynnar ett par kilometer söderut ut i Lagmanshagasjön. 

Dagens namn, Kvarntorp, fick kvarnen 191 då nuva-
rande ägarens farfar köpte kvarn, såg och cirka tre hek-
tar mark. Omkring 191 började elkraft produceras vid 
anläggningen och från 1918 till 196 försågs stora delar 
av socknen med el från Kvarntorp. Före 1918 fanns tre 
stenpar, drivna av varsitt vattenhjul. Kvarnen lades ner 
196 och sågverket 1959.

Byggnaderna
Kvarnbyggnaden utgörs idag av tre våningar, underkvar-
nen av natursten och i övrigt av timmer. På byggnadens 
norra gavel finns en tillbyggnad, ett turbinhus av gjuten 
putsad betong med ett flackt, plåttäckt snedtak. Smedjan 
är av stolpverk och med väggar av stående faluröd lock-
panel. Sadeltaket är täckt av tegel.

Maskinutrustning
All maskinutrustning i kvarnen är av märket ab  Wilhelm 
Bäckman, Björköby. År 195 ersattes de två gamla tur-
binerna av en ny från ab Nydals Gjuteri & Mekaniska 
Verkstad, Jönköping. Vattnet leds till turbinen via en trä-
tub. I slutet av 1950-talet investerades i en turbinregulator 
Finshyttan No 1, 1916 samt en generator eck, 1918, Partille. 

I smedjan har ägaren fått såväl bälg som städ till skänks 
från andra smedjor. Delarna har renoverats och idag är 
smedjan i brukbart skick. 

I sågverket är all utrustning idag borta, men i bygg-
naden finns en fungerande takspånhyvel och flera äldre 
motorer av olika slag. Sågverksamheten upphörde 1959.

72. Kvarntorps kvarn, Ljungsarp 7 :1

Kvarntorps kvarn med övriga byggnader är en 
sammanhållen miljö och är en viktig del av trak-
tens identitet. Kvarntorp visas för skolklasser 
och allmänhet vid förfrågan.

Verksamhet
Smedjan, kvarnen och kraftverket visas upp när det är 
kafé dagar. Hembygdsföreningen anordnar »gammel-
dagar« för skolbarn, som får prova på ett gammalt hant-
verk. Idag är smedjan renoverad och i brukbart skick.
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73. Åremma kvarn, Åremma 1 :3

Ägare : Privat
Förvaltare : Ölsremma hembygdsförening
Socken : Ölsremma
Kommun : Tranemo
Koordinater : x-68951, y-171157

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr : 9, 
Tranemo kommun 1996/97 ( ej tryckt )
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

I kvarnmiljön vid Västerån finns flera byggnader; en äldre 
smedja med intakt skorsten, härd, bälg, städ och verk-
tyg, samt ett relativt nybyggt stall och ett hyvelhus från 
2000-talet. Ett kvarnstall har tidigare funnits på platsen 
och det nya uppfördes påminnande om detta. Till kvarn-
miljön hör även ett system av dammar i olika nivåer. Se 
också foto på sidan 1.

Byggnaden
Kvarnen uppfördes 180. Den är timrad i ett plan på en 
hög underkvarn av kallmurad natursten. Väggarna är 
klädda med omålad och okantad lockpanel och sadel-
taket är täckt med spån. Två vattenhjul med överfall ger 
kraft till två stenpar, ett av natursten och ett av konststen. 
Även en centrifugalsikt drivs med vattenkraft.

Verksamhet
Ölsremma hembygdsförening har sedan 1981 förvaltat 
fastigheten. En restaurering av kvarnen påbörjades och 
1985 återinvigdes den. Kvarnen är fungerande och förmal-
ning sker vanligtvis under några dagar i juli då kvarnen är 
öppen. På kvarnens dag, sista söndagen i augusti varje år, 
och även under hembygdsdagar mals säd. Kvarnen kan 
också visas vid andra tidpunkter. 

Åremma kvarn ligger på en kvarnplats från 
1600-talet, i ett naturskönt område utefter ett 
vattendrag som kallas Västerån nära gränsen 
till Småland. Kvarnanläggningen har stora 
kulturhistoriska kvaliteter där det bland an-
nat ingår en smedja och en dammanläggning, 
samt två nyuppförda byggnader. Kvarnhuset 
ger en bild av hur de flesta bygdekvarnar såg ut 
innan de byggdes på och moderniserades under 
1900-talet. Hela den välbevarade miljön med 
tillhörande byggnader kan bedömas vara av 
byggnadsminnesklass.

Den nyuppförda byggnaden används som samlingslo-
kal och utställningsrum. Något hyvelhus har inte tidigare 
funnits, men föreningen hade fått en spånhyvel i gåva 
och uppförde en byggnad som skydd. Spånhyveln kom 
till användning när taket lades om under renoveringen 
av kvarnen.
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74. Svensbo såg och Dalens kvarn, Koberg 1 :1

Ägare och förvaltare av sågen : Kobergs fideikommiss
Ägare och förvaltare av kvarnen : Kobergsbygdens in-
tresseförening
Socken : Lagmansered
Kommun : Trollhättan
Koordinater : Såg : x-6971, y-1002, 
kvarn : x-69155, y-1005

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp 22 ) 
Kommunens kulturmiljöprogram 1992

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Svensbo såg uppfördes omkring 1919–20 av Kobergs Fi-
deikommiss i samband med att nya dammfästen av sten 
byggdes. Kvarnrörelse har enligt uppgift förekommit 
sedan 1600-talet och kanske ännu tidigare. Dalen, Fru-
gered, Svensbo, Snuggebo och Hälltorps kvarnar, samt 
Ramstorp och Karstaviks gemensamma kvarn har funnits 
i trakten, medan sågverken fanns i Dalen och Svensbo. 
Under tidigt 1900-tal var tre kvarnar, ett sågverk och en 
kraftstation i drift. Sågverksamheten lades ner cirka 1965 
och anläggningen är idag i dåligt skick.

Dalens kvarn uppfördes 189. Det översta halvplanet 
påbyggdes 195, och för att få plats med sikten tillkom 
en takkupa. I kvarnen finns även en drängkammare, 
ett kontor och ett litet utrymme för snickarverkstad. 
Kvarnen fick i början sin elektricitet från intilliggande 

Svensbo såg och Dalens kvarn ligger drygt 200 
meter ifrån varandra vid Dalens ström. Vattnet 
kommer från Risvedenområdet i norra delen 
av Alingsås kommun och leds sedan genom ett 
antal uppdämda sjöar. Fallhöjden är cirka 20 
meter uppdelat på fem dammar. Strömmen har 
gett kraft till ett flertal kvarnar och sågar under 
årens lopp. Få kvarvarande miljöer av detta slag 
finns i Trollhättans kommun.

Hällstorps kvarn som elektrifierades redan 1918. Enligt 
Svenska kvarnar försågs Dalens kvarn med belysning från 
ett eget kraftverk 190. När kvarnen var i drift fanns tre 
stenpar, som till en början drevs av vattenhjul. År 1915 
byttes stenparen från Lugnås ut mot konststen från ab 
Malmö Kvarnstensfabrik. De gjutna stenparen kunde 
gå i flera månader utan att behöva hackas om, medan 
naturstenarna från Lugnås var tvungna att lyftas upp och 
hackas om så gott som varannan dag.

År 195 installerades en dubbel valsstol, en plansikt och 
ett rensverk. Kvarnen övergick till turbindrift 199, sedan 
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hjulstocken till vattenhjulet från 191 hade knäckts. Nå-
gon gång under 1960-talet lades kvarnverksamheten ner 
och Dalens kvarn tilläts förfalla.

Byggnaderna; sågen
Sågen var turbindriven och hade en vattenränna av trä. 
Huset är byggt i stolpverk i två plan, med undersåg och 
sågvind. Fasaderna är klädda med rödfärgad okantad 
lockpanel. Sadeltaket har tidigare varit belagt med stick-
spån, men har senare täckts med trapetskorrugerad plåt. 
Sågdammen nyttjades även som timmerbassäng dit tim-
ret flottades och förvarades före sågningen. Fallhöjden 
var ungefär två till tre meter Delar av golven i sågens 
underhus är rötskadade. Även turbinsumpen av trä är 
kraftigt rötskadad och av vattenrännan finns endast vissa 
delar kvar.

Maskinutrustning
Sågramen är en helstativram tillverkad av N.  A.  B. Stath-
mos patent, Nynäshamn. Övrig utrustning är två stock-
vagnar, en förställsvagn, ett kantverk, även detta från 
Stathmos, Nynäshamn, vidare en liten cirkelsåg samt en 
spåntransportör. Kraftöverföringssystemet i undersågen 
är i stort sett intakt. Rester av rälsen för utkörning av 
virket finns också kvar framför sågen.

Kvarnen
Kvarnen är byggd i tre våningar i stolpverk, klädd både 
invändigt och utvändigt med okantad lockpanel. Fasa-
derna är målade med falu rödfärg och fönstren är enkla 
med småspröjsade bågar. Sadeltaket är klätt med enku-
pigt tegel och på takkupan ligger trapetskorrugerad plåt. 
Interiört har kvarnen flera halvplan för olika funktioner. 
I anslutning till kvarnen finns även ett litet kvarnstall.

Maskinutrustning
I Dalens kvarn finns idag inte mycket utrustning bevarad, 
endast ett stenpar, en stenkran och en turbin som inte 
är i drift.

Verksamhet
Kobergs fideikommiss äger och förvaltar fortfarande så-
gen medan kvarnen övertogs av Kobergsbygdens intres-
seförening 1979. Föreningen underhåller och renoverar 
kvarnen kontinuerligt. Det första som åtgärdades var en 
omläggning av taket. Kobergs fideikomiss bidrog med 
virke. De har även renoverat dammanläggningarna upp-
ströms. Också detta arbete var ett samarbete med Koberg. 
I huvudsak används kvarnen som museum och som mö-
tesplats för Kobergsbygdens intresseförening. Sågen visas 
av föreningen vid förfrågan. Samlingslokalen används 
också vid olika tillställningar. 

Bilder föregående sida; sågen. Bilder denna sida; kvarnen.
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75. Gullereds kvarn och såg, Öventorp 1 :8 och Gullered 1 :6 och 1 :7

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Väne-Åsaka
Kommun : Trollhättan
Koordinater : Kvarn x-660075, y-12977 såg 
x-66009, y-129772 
Ingår i : Kommunens kulturmiljöprogram 1992 samt i 
en byggnadsinventering 2000–2002

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
När kvarnen uppfördes är osäkert eftersom källor hänvisat 
till både 1870-talet och 1890-talet. I kvarnens ursprungli-
ga höga naturstensgrund finns årtalet 1892 inhugget. En-
ligt Svenska kvarnar byggdes kvarnen på med ytterligare 
en våning 1928. I samband med denna tillbyggnad fick 
kvarnen det kvarnverk som 190 drevs av fyra turbiner 
på sammanlagt 5 hk. Kvarnverket utgjordes då av två 
stenpar, en dubbel valsstol och ett fullständigt rensverk. 
Belysning i kvarnen fick man relativt tidigt från det egna 
kraftverket. Sågen byggdes troligen 192 i samband med 
en modernisering av sågverksamheten.

Gullereds kvarn och såg ligger invid en valvbro 
där väg 2018 korsar Visslaån cirka en mil söder 
om Trollhättan. I miljön finns även ett äldre 
sågverk och en kraftverksbyggnad. Kvarn och 
såg med dammen och vägbron bildar tillsam-
mans en kulturhistoriskt värdefull miljö.
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Byggnaderna; kvarnen
Kvarnen byggdes ursprungligen i två våningar på en hög 
grund av natursten. Kvarnen har senare byggts till ytter-
ligare, bland annat har en större tillbyggnad gjorts åt norr 
för att rymma ett rensverk och två stora torkanläggningar. 
En höjning av kvarnen skapade ytterligare ett vånings-
plan och en påbyggnad på taket har gjorts för att få plats 
med en elevator och en hissanordning.

Enligt nuvarande ägaren upphörde man med malning 
omkring 1980. Däremot är kvarnen fortfarande i bruk 
för rensning av utsäde i relativt stor omfattning. I en 
tillbyggnad på kvarnens södra långsida inryms sedan 1997 
ett kraftverk med en effekt upp till cirka 75 kw. Huvud-
delen av fasaden är idag täckt med röd korrugerad plåt. 
På östra gaveln sitter emellertid en faluröd locklistpanel. 
Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt.

Maskinutrustning
I kvarnen finns flera maskiner för att kunna rensa utsäde, 
som till exempel en fungerande rens av Linde/Petkus 
tillverkning och en frörens av äldre modell i trä, tillverkad 
av Forss Mekaniska Verkstads ab, Vikingstad. Från den 
tidigare kvarnrörelsen finns bland annat en sikt av äldre 
modell, en dubbel valsstol, samt två spets- och skalma-
skiner, alla från ab Malmö Kvarnstensfabrik och Fabrik 
för Kvarnmaskiner. Vidare finns en elevator tillverkad av 
ab Wilhelm Bäckman, Björköby.

Sågen
Byggnaden är uppförd i stolpverk, vars väggar invändigt 
är klädda med panel. Utvändigt är såväl väggar som sa-

deltak täckta av plåt. Under 1970-talet höjdes taket och 
en utbyggnad gjordes längs den öppna södra långsidan. 
Byggnaden förlängdes sedan med ett tiotal meter vid 
den västra gaveln under 1990-talet. Delar av den gamla 
gaveln kan fortfarande ses på sin ursprungliga plats inne 
i byggnaden. Tillbyggnaden används som virkesförråd.

Maskinutrustning
I sågverket, som fortfarande är i drift, finns bland an-
nat den ursprungliga 20" ramsågen av halvstativmodell, 
tillverkad av Töreboda Mekaniska Verkstad ab, en stock-
vagn och en kombinerad spont- och planhyvel av okänt 
märke.

Övriga byggnader
Precis intill Visslaån ligger ytterligare en byggnad – den 
före detta sågen och av nuvarande ägaren kallad »den 
gamla kraftstationen«. Den gamla sågen med träram 
drevs med ett vattenhjul. Byggnaden är numera i dåligt 
skick och avkortad. Gamla fotografier och en stengrund 
visar att huset varit nästan dubbelt så långt som nu. Tro-
ligen fick den gamla sågen ny funktion när modernare 
teknik infördes på Gullereds såg 192. Kraftverket för-
såg det nya moderniserade sågverket med energi. Kvar i 
byggnaden finns en turbin monterad på ett gjutet betong-
golv. Plåttuben mellan dammluckan och turbinen finns 
kvar och enligt en före detta anställd vid anläggningen 
var turbinen i bruk ända in på 1980-talet. Då kördes ram-
sågen både med el- och vattenkraft för att få den bästa 
sågningen. 
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Ramsågen är tillverkad av J. & C.  G. Bolinders 
Mekaniska Verkstads ab och är av ålderdomlig 
och ovanlig typ som det inte finns många kvar 
av idag. Vräkefors kvarn, såg och kraftverk med 
dammanläggning är en sammanhållen miljö där 
vattenkraften, precis som på liknade anlägg-
ningar, har spelat en viktig roll i utvecklingen av 
olika verksamheter utmed Tidan. 

76. Vräkefors såg, kvarn och kraftverk, Vräkefors 1 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Bällefors
Kommun : Töreboda
Koordinater : Kvarn och kraftverk : x-6919, 
y-1026 och såg : x-69199, y-10210

Ingår i : –
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Platsen vid ån Tidan nära Lagerfors Bruk har sedan länge 
haft en kvarn, osäkert sedan när. I en artikel i Moholms-
bygden ( nr 10/1981 ) framkommer sedan efterforskningar 
gjorts i Kungl. Kammarkollegie arkiv att »Wräkefors 
kvarn ursprungligen varit av jordanatur arv och egen«, 
vilket kan tolkas som att kvarnen ägdes av Gustaf Vasa. 
På platsen fanns i så fall en kvarn redan på 1500-talet. 
Nuvarande kvarn uppfördes på 180-talet, och sågverket 
är enligt uppgift byggt 195/6. Verksamheten i den tur-
bindrivna kvarnen lades ned 1969 och sågning med ramen 
har upphört. Kraftverket, som fortfarande är i drift, är 
uppfört 1977–1978 med fasad av Siporexskivor.

Byggnaderna, sågen
Sågverksbyggnaden har en för gårdssågverk typisk ut-
formning och konstruktion. Stommen utgörs av stolp-
verk på stenplintar och väggarna är klädda med rödmålad 

locklistpanel. Timmerintaget finns i norra fasaden. Taket 
är klätt med korrugerad plåt och fönstren är småspröjsade.
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Maskinutrustning
Ramsåg av halvstativtyp från J. & C.  G. Bolinders Meka-
niska Verkstads ab, en cirkelsåg från ab Rättviks Meka-
niska Verkstad, en kutter tillverkad av Jonsereds Fabriker 
ab och kantverk av ab A.  K. Eriksson, Mariannelund 
utgör maskinparken. Ramsågen drivs av en dieselmotor 
via remmar.

Kvarnen
Kvarnen är byggd i två och ett halvt plan, källarvåningen 
är delvis av putsad natursten och de två övre våningarna 
av rödmålat synligt liggtimmer. Uppkomna sättningar 
i byggnaden har åtgärdats med flera dragband av järn 
som är synliga i fasaden. Taket är klätt med enkupigt 
tegel och de flesta fönstren är spröjsade tvåluftsfönster. 
Kvarnen ligger i en sluttning vilket gör att byggnadens 
källarvåning ligger under marknivå vid den norra och 
östra sidan, medan den är fullt synlig från söder och väster. 
Den södra långsidans naturstensgrund har delvis tagits 
bort och öppnats upp mot ån.

Maskinutrustning
Kvarnens utrustning inbegriper bland annat en dubbel 
valsstol från ab Malmö Kvarnstensfabrik och Fabrik för 
Kvarnmaskiner, ett ( av tidigare två ) stenpar med tratt 
och sko, en rensmaskin från Alvesta Kvarnstensfabrik, 
en remdriven säcklyft med kätting av Bahcos tillverk-
ning, vidare en elevator, en sexkantssikt utan siktdukar, 
en frisvängande plansikt och en turbin med remdrift för 
valsstolen.

Kraftverket
Kraftverket är byggt av stående I-bal-
kar av järn. Klätt med ljusa Siporexski-
vor och ett svagt sluttande pulpettak. 
Dammen är uppförd i betong.

Maskinutrustning
Utrustning tillverkad av kmw, ab Karl-
stads Mekaniska Werkstad, Nr 250, år 
192. asea generator-shunt. Verktygs-
tavla kmw från Karlstad-Kristinehamn. 
Hydraulisk turbinregulator, typ vkv , 
nr 22, år 192. Dessutom finns en tra-

vers tillverkad av, Halmstads Nya Verkstads ab år 19, 
 000 kg, nr 8297.  

Verksamhet
Ägaren använder delar av kvarnen som verkstad och 
kraftverket producerar el som säljs. Sågen nyttjas av en 
arrendator som använder cirkelsågen till husbehov.
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77. Aröds kvarn, Aröd S :8

Ägare och förvaltare : Ljungskileortens hembygds-
förening
Socken : Ljung 
Kommun : Uddevalla
Koordinater : x-6601, y-1272125

Ingår i : Kulturmiljöprogram Uddevalla kommun 2002

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

En gräsbevuxen väg leder från landsvägen längs Aröd å 
fram till byggnaden. Framför kvarnen finns en mindre, 
öppen plats. Norr om denna ligger kvarnstugan vars träd-
gård sträcker sig ned mot kvarnen. Öster om byggnaden 
syns dammen och den kallmurade fördämningen. Vat-
tendrag och kvarn omgärdas av lövträd, enstaka barrträd 
och buskage.

Historik
Den äldsta anteckningen om en skattelagd kvarn i Aröd 
finns i 1659 års jordebok. Där sägs det om kvarnen att den 
funnits sedan urminnes tider, men att den tidvis legat 
nere på grund av ägarnas fattigdom. Dagens kvarnbygg-
nad uppfördes år 1815 och var i drift fram till 19. Vid 
början av 1900-talet fanns förutom kvarnen även en spån-
hyvel som drevs av ett mindre vattenhjul. En såg tillkom 
192. I närheten ligger kvarnstugan, som idag i privat ägo 
används som sommarstuga. Kvarnbyggnaden är placerad 
på den norra sidan av Aröd å, strax efter utloppet från 
Kolbengtserödsjön.

Byggnaden
En mindre byggnad som till största delen är timrad. Den 
södra byggnadsdelen, mot ån, har en hög kallmurad 
grund med »grav« för vattenhjulet och en överbyggnad 
med snedtäckt takfall. Den övre byggnadsdelen vilar till 
viss del på kallmurad grund, till viss del på enstaka stenar. 
Taket är belagt med enkupigt tegel. Från fördämningen 
leder en träränna in i byggnaden. Rännan vilar på stolpar 
och en i fyrkant timrad konstruktion.

Maskinutrustning
Komplett maskineri med vattenhjul och ett par kvarn-
stenar.

Verksamhet
Hembygdsföreningen anordnar Kvarnens dag varje år 
och kvarnen körs om vattentillgången är tillräcklig.

Aröds kvarn är enligt uppgift Bohusläns enda 
hjulkvarn i brukbart skick.   
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78. Lyckornas kvarn och torp, Lyckorna 6 :1

Ägare och förvaltare : Ljungskileortens hembygds-
förening
Socken : Ljung
Kommun : Uddevalla
Koordinater : x-6615, y-1271185

Ingår i : Kulturmiljöprogram Uddevalla kommun 2002 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Lyckornas kvarn ligger vid Ljungån strax intill Lyckornas 
äldre badortsbebyggelse och inte långt från Ljungs gamla 
kyrka. Lyckornas kvarn byggdes som en husbehovskvarn 
år 181 under Anfasteröd men skattelades 1817. Kvarnen 
drevs på den tiden med ett underfallshjul och hade två 
stenpar. År 185 köptes Anfasteröd av Andrew Macfie. 
Han var far till grundaren av Lyckornas badort Robert 
Macfie, som på 1870-talet byggde upp badorten. 

Detta år, 185, byggdes ett nytt kvarnhus med fyra par 
kvarnstenar och här fanns också en benstamp. Djurben 
inköptes enligt uppgift från Norge och Danmark och be-
handlades i benstampen, och maldes därefter till benmjöl. 
Benmjölet köptes av bohuslänska bönder för att användas 
som jordförbättringsmedel. Kvarnen ligger tillsammans 
med ett spannmålsmagasin och ett torp. Kvarnverk-
samheten pågick till slutet av 1960-talet eller början av 
1970-talet. Dämmet vid kvarnen revs delvis 2006 för att 
underlätta för laxens och öringens vandring i ån.

Byggnaden
Kvarnanläggningen består av två byggnadskroppar med 
ett tak som förenar dem. Den ena delen är en låg, lång-
sträckt rektangulär byggnad på låg stensockel. Den är 
byggd i en stolpverkskonstruktion beklädd med lock-
listpanel. Sockeln skjuter delvis ut ett gott stycke utanför 
fasadlivet och inrymmer en källarvåning. Mot ån finns en 
snedtäcka. Den andra byggnadskroppen är rektangulär 

och uppförd i två och ett halvt plan på stensockel som 
delvis är putsad. Även denna byggnad är en stolpverks-
konstruktion med fasader av slät panel och locklistpanel. 
En snedtäcka inrymmer en hästvandring.

Övriga byggnader
Ursprunget till den intilliggande höga byggnaden är 
oklart. Förmodligen tillkom den efter att Robert Mac-
fie övertagit Anfasteröd efter sin far 1867. Genom åren 
har den använts som virkesupplag, hyvleri, frörenseri och 
mangelbod. Spannmålsmagasinet uppfördes på 1880-ta-
let, men är flyttat till platsen från Övre Ryr, Resteröd 
1987. Torpet är Lyckornas äldsta hus, byggt i mitten av 
1800-talet och flyttat till sin nuvarande plats år 1977. Till 
miljön har också hört kvarnstuga, ladugård, vedbod och 
potatiskällare. År 1926 uppfördes en sågverksbyggnad på 
platsen, men denna revs på 1970-talet.

Maskinutrustning
Kvarnen drevs av ett underfallshjul fram till 192. Vid 
en ombyggnad sattes en valsstol med elektrisk drift in. I 
övrigt inga uppgifter.

Verksamhet
I kvarnen finns ett museum och Ljungskileortens hem-
bygdsförening använder kvarnen vid föreningsmöten. 
Byggnaderna underhålls och renoveras av föreningen.

Kvarnmiljön består av flera byggnader; kvarn-
stuga, ladugård, vedbod och potatiskällare. Till-
sammans bildar kvarnen med övrig bebyggelse 
en kulturhistoriskt intressant miljö i Lyckorna.
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79. Drette kvarn och såg, Drete 1 :1

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Humla
Kommun : Ulricehamn
Koordinater : Kvarn x-62765 y-16695, såg x-627656 
y-167

Ingår i : Riksintresse för kulturmiljövården ( kp9 ) samt 
i Kulturhistorisk utredning 26, 1981

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

I det öppna odlingslandskapet i Ätrans övre dalgång finns 
ett flertal kvarnar bevarade. En av de mer välbevarade är 
Drette kvarn i Humla socken. 

Historik
Drette kvarn ligger i Ätrans dalgång sydost om Humla 
kyrkby. Det finns nedtecknat att Humla kyrkby hade tio 
hemman 156. Vid laga skifte hade byn växt till tjugonio 
gårdar, varav tio flyttades ut. Gården Drette var en av 
de som fick ligga kvar och manbyggnaden är från 1852. 
I dalgången har det legat kvarnar under flera hundra år. 
Flera kvarnar är bevarade och Drette kvarn har anor som 
kvarnplats sedan 1600-talet. Kvarnen och sågen ligger på 
var sida om vattendraget med en bro tvärs över. I miljön 
finns även ett frörensningshus från 19, ett senare till-
kommet garage och ett brygghus.

Byggnaderna
Kvarnbyggnaden är uppförd år 1885 med en underkvarn 
i natursten och en och en halv våning i timmer som är 
klädd med locklistpanel. Kvarnen har flera tillbyggnader, 
så kallade snedtäckor, varav en större mot vattendraget. 
Småspröjsade fönster, varav några med spröjsen på diago-
nalen. Taket är täckt med sinuskorrugerad plåt. Sågverket 
byggdes 1916 på östra sidan av Ätran och är en långsmal 
byggnad med västra långsidan på plintar ut över vatten-
draget. Taket är täckt med slät plåt.

Maskinutrustning
Kvarnutrustningen består idag av tre stenpar, triör, frö-
renseri samt havrekross. Drivkraften är en turbin som 
även drev ett mindre kraftverk och sågen på andra sidan 
Ätran. Driften av sågen sker med en längre axelledning 
som är monterad med axelbockar på jämna avstånd på 
norra sidan av bron över Ätran. Sågen är utrustad med 
en klingsåg med ålderdomlig träbänk. Nuvarande ägares 
far köpte kvarnen och sågen 19. Kvarnen och sågen 
var i drift till omkring 1970 och har sedan dess använts 
sporadiskt fram till 1980-talet.

Drette kvarn med dammanläggning är en väl-
bevarad industrihistorisk miljö utmed Ätran. 
Kvarnanläggningen består förutom kvarnen av 
ett sågverk, ett frörensningshus, ett brygghus 
samt ett garage. Sågverket är placerat på mot-
satta sidan av Ätran.

Verksamhet
Ingen verksamhet idag. Ägaren underhåller byggnaderna 
och 2011 renoverades kvarnen. Fasaderna målades, fönst-
ren renoverades och ny plåt lades på taket.

16



Brokvarn ligger intill ån Lidan cirka en mil norr 
om Vara. Brokvarn är en av få kvarvarande ram-
sågsanläggningar i drift i Vara kommun. Utöver 
Brokvarn finns också Stoms kvarn på andra 
sidan ån. Tillsammans utgör de en intressant 
kvarn- och sågmiljö i denna del av gränstrak-
terna mellan Vara och Lidköpings kommuner. 

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Hällum
Kommun : Vara
Koordinater : x-672267, y-171

Ingår i :  Kulturhistoriskt underlag från 1989 samt i bok 
om kulturmiljöer från 1991. Inventering av industrihis-
toriska byggnader och miljöer i Lidköpings kommun, 
200 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Kvarnen har anor från 1500-talet, men nuvarande bygg-
nad uppfördes 1891. Under 1960-talet byggdes den om.

Byggnaden
Kvarnen och sågen är sammanbyggda med varandra och 
kraftverket är beläget under dessa. Kvarnen är uppförd i 
två våningar av trä med rödmålad locklistpanel. Grunden 
består av natursten medan lastbryggan är gjuten i betong. 
Fönstren är småspröjsade tvåluftsfönster och taket är be-
lagt med korrugerad Eternit. 

Såghuset är byggt i två plan med över- och undervå-
ning. Det är uppfört av trä med slät, öppen panel och 
locklistpanel. Taket är täckt med korrugerad plåt.

Maskinutrustning
Kvarnens utrustning består av en rensmaskin, en spets-
maskin samt ett stenpar med tillhörande kvarnstenskran. 
Sågens utrustning är en helstativram med 2" sågram 
från Svenska Maskinverken, Södertälje. Ramsågen ge-
nomgick en renovering under 1950-talet. Vidare finns 
en hydraulisk stockvagn tillverkad av Svenska Maskin-
verken, Södertälje, ett kantverk A.  K. Eriksson ( ake ), 

80. Brokvarn, Stora Halla 1 :12

Mariannelund, 199 samt en slipmaskin för ramsågblad 
C.  H.  E. Johansson ab, Nora. Kraftverket har två turbiner, 
en tillverkad av Öhrns och en av ab Finshyttans bruk.

Verksamhet
Kvarnen är sedan länge nedlagd medan kraftverket och 
den eldrivna sågen är i drift i mindre skala.
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81. Huttla kvarn och såg, Dampetorp 3 :33

Ägare och förvaltare : Naums hembygdsförening
Socken : Naum
Kommun : Vara
Koordinater : x-660698, y-12998

Ingår i : Industriminnen i Vara kommun, 1976
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Dampetops kvarn och såg – i folkmun kallad »Huttla 
kvarn och såg«, ligger längs Afsåns västra strand cirka 
en kilometer från väg e20 strax söder om Vara. Afsån är 
ett av Lidans tillflöden.

Historik
Enligt uppgift kan kvarnen vara byggd redan under tidigt 
1800-tal. Den byggdes till under 1860-talet och försågs 
då med två stenpar samt en vattenränna av timmer och 
plank. I början av 1900-talet utrustades kvarnen med en 
sikt. Driften med vattenhjul ersattes med turbindrift, en 
turbin till respektive stenpar. Sågen finns nämnd 1876 
men är troligen äldre och utgörs av en enbladig ramsåg 
av trä och i körbart skick. En stor byggnad med mesula-
konstruktion, nybyggd i början på 1990-talet, används 
som bygdemuseum och för gästabud.

Byggnaden
Huttla kvarn och såg är sammanbyggda i trä – kvarnen 
i liggtimmer och sågen i stolpverk. Väggarna är täckta 
med stående okantad och omålad lockpanel och taken 
är spånklädda. Kvarnen är byggd i ett plan på en källar-
grund av natursten. Också sågen är i ett plan med delvis 
urgrävd undersåg.

Kvarn- och sågbyggnaderna med tillhörande 
damm ligger i en miljö med bland annat en före 
detta smedja som används som förråd, och en 
till platsen flyttad ladugård i skiftesverk. Enbla-
diga ramsågar är idag mycket ovanliga. Huttla 
kvarn och såg var i drift fram till 1950-talet.

Maskinutrustning
Kvarnen är utrustad med två turbiner, två stenpar med 
påfyllningstrattar, en harpa/utsädesrens och en sikt av 
äldre modell. Sågen är utrustad med ett litet vattenhjul 
av underfallstyp med komplett kraftöverföring. Sågen är 
en enbladig ramsåg med stativ av trä, en yngre stockvagn 
med fungerande ryckmatning, en äldre stockvagn, samt 
en remdriven spånhyvel som dock inte körs.

Verksamhet
Naums hembygdsförening tog över Hutt-
la kvarn på 1950-talet och har sedan dess 
kontinuerligt rustat upp anläggningen. År 
2012 lades spåntaket om på kvarnen och 
sågverket. Hembygdsföreningen ordnar 
i samarbete med kommunens Kultur och 
Fritidsförvaltning och studieförbundet 
nbv olika aktiviteter. Lokalen »Midgård« 
kan bokas för tillställningar som till ex-
empel bröllop och musikaftnar. På den 
lilla ångbåten Huttlandia kan man ta en 
tur på Afsån. 
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Kvarnanläggningen ligger centralt i orten Stora 
Levene. Levene elkvarn är en av mycket få små-
skaliga kvarnar som fortfarande är i kommersiell 
drift.

82. Levene elkvarn, Håkantorp 1 :33

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Levene 
Kommun : Vara 
Koordinater : x-670, y-1156

Ingår i : Industriminnen i Vara kommun, 1976

Ursprunglig kraftkälla : Elektricitet
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Byggnaden
Kvarnen är uppförd som elkvarn 1926 i två och ett halvt 
plan på en källarvåning av betong. En omfattande till-
byggnad gjordes av kvarnen 197, då byggnaden förläng-
des åt sydost. Kvarnen har ett plåtklätt mansardtak. Även 
fasadernas ursprungliga gråvita träpanel har klätts med 
vit plåt. Ingången är på den ena gaveln och längs båda 
långsidorna har utbyggnader gjorts för att göra inlast-
ningen av spannmål lättare. 

Den senaste tillbyggnaden gjordes på 1990-talet, då 
kvarnen förlängdes ytterligare för det ökade behovet av 
spannmålslager.

Maskinutrustning
Av utrustningen kan nämnas den ursprungliga valssto-
len från ab Wilh. Harmsen kvarnmaskiner, Stockholm, 
import. I övrigt finns bland annat en dubbel valsstol 
från nedlagda Kåsentorps kvarn, ab Vilhelm Bäckman, 
Björkö by, två dubbla elevatorer och två frisvängande 
plansiktar, en aspiratör, fyra blandare, två mjölblandare 
och två foderblandare. Vidare finns en spetsmaskin, en 
tysk modern skalmaskin för spelt, Franz Horn, samt en 
dansk modern utsädesrens.

Från början hade Levene elkvarn tre stenpar, kross, 
en dubbel valsstol med plansikt, havrekross, 
utsädesrensmaskin samt spetsmaskin.

Verksamhet
Ägaren och mjölnaren driver kvarnverksamheten. För-
utom råg och vete mals på uppdrag det mycket gamla 
sädesslaget spelt, som odlats i Europa ända sedan brons-
åldern. En annan viktig inkomstkälla är rensning och 
betning av cirka 1 500 ton utsäde per år.
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83. Vara väderbenstamp, Kv. Bonden 12

Ägare och förvaltare : Vara Folkhögskola
Socken : Vara
Kommun : Vara
Koordinater : x-662882, y-1198

Ingår i : Industriminnen i Vara kommun, 1976

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Kulturhistoriskt värdefull

Historik
Denna kombinerade kvarn och benstamp uppfördes en-
ligt uppgift på 1870-talet på gården Ekeråsen i Bäreberg 
och flyttades till Vara folkhögskola 199, där stampen 
ingår i en grupp äldre insamlade byggnader från trakten, 
bland andra ett tingshus från 1600-talet, en framkam-
marstuga från 1700-talet och en mesulaladugård. 

År 2016 genomgick stampen en genomgripande reno-
vering. Hela byggnaden lyftes in på verkstad. All spån 
och fasadpanel demonterades, underpanelen komplette-
rades och en ny syllram tillverkades då den gamla var helt 
borta. Nya vingar av ek och furu tillverkades och deras 
infästning justerades och förstärktes. Hela stampen täck-
tes med ny trelags spån och nya okantade bräder, taket 
täcktes med fyrlags spån och en ny bräddörr tillverkades. 
Slutligen ställdes byggnaden tillbaka på nya grundstenar.

Byggnaden
Väderbenstampen är en mycket speciell byggnad och ut-
gör en helt egen väderkvarnstyp. Varken vingarna eller 
huset är nämligen vridbara. Den är dessutom förhållan-
devis liten, endast cirka 2,5   ×   2,5 meter nertill och cirka 
fyra meter hög. Den omålade byggnaden har ett litet 
spånklätt sadeltak och spånklädda väggar åt öster och 
väster, medan väggarna åt norr och söder är klädda med 
okantad lockpanel. Vingarna sitter på väderbenstampens 
södra sida. 

Vingarna driver en axel som lyfter fyra stampar. Dessa 
utgörs av fyra vertikala stockar, vars nedre del är järnskod-
da. Stockarna lyfts upp och faller sedan ner av sin egen 
tyngd varpå de krossar djurben till småbitar i en behållare, 
ett stampkar. De krossade benen maldes sedan till ben-
mjöl och användes som jordförbättringsmedel. Speciellt 
med väderbenstampen i Vara är att när vinden blåser åt 
andra hållet, driver vingarna även ett kvarnverk och ett 
litet stenpar. Detta innebar att man antingen fick mala 
benmjöl eller stampa ben beroende på vindriktningen.

Väderbenstampen i Vara är en av få kvarvarande 
stampar i Västra Götaland. Den är möjlig att bli 
körbar och är kulturhistoriskt värdefull.

Maskinutrustning
Vingar med axel och kraftöverföring, fyra benstampar 
med stampkar, ett litet stenpar och en binge.

Verksamhet
Byggnaderna visas vid förfrågan. 
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84. Flathults såg, Flathult 1 :3

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Skogsbygden
Kommun : Vårgårda
Koordinater : x-621652 y-11687

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 52, 
Vårgårda kommun 2012

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Historik
Sågbyggnaden kan vara från mitten av 1800-talet, och 
klingsågen drivs av ett överfallshjul som är omkring ,5 
meter i diameter. Kraften motsvarar cirka 35 hk. Vattnet 
i Lafsån når sågen från en damm som i sin tur har sitt 
tillflöde från två mindre sjöar och kringliggande moss-
marker. Vattenflödet regleras med hjälp av en spettlucka. 
Luckan öppnas och vattnet leds fram till hjulet via en 
träränna – eller en »hoe« som den kallas i trakten.

Vid tiden för sekelskiftet 1900 gav sågverket arbete åt 
ett tjugo- till tjugofemtal arbetare från bygden – tim-
mermän, timmerforslare och sågverksarbetare, under 
högsäsong när vattenflödet var som högst. Det fanns då 
en ramsåg som drevs av en vedeldad lokomobil, men 
den ska ha tagits bort någon gång mellan 1915 och 1920. 
Det fanns också en klingsåg som användes för att såga 
stocken till plank och ramsågen användes som kantverk.

Flathults såg är ett välbevarat exempel på en 
mindre vattendriven såg. Den drivs av ett stort 
vattenhjul som får sin kraft från en mindre 
damm. Sågen har ett ålderdomlig utseende och 
ligger strategiskt placerad för att på bästa sätt 
utnyttja den vattenkraft som finns att tillgå. 
Vattendrivna sågar som är så här välhållna och 
intakta är idag synnerligen ovanliga. Sågen kan 
bedömas vara av byggnadsminnesklass.  
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Byggnaden
Flathults såg är en stolpverkskonstruktion med väggar åt 
norr, väster och söder medan den är öppen åt öster. Väg-
garna är täckta med omålad lockpanel och taket är täckt 
med spån. Över vattenhjulet finns ett spånklätt pulpettak 
på stolpar. 

Sågen var i bruk till 195, varpå den fick förfalla. I mit-
ten av 1970-talet gjordes en omfattande upprustning. 
Bland annat byttes takspånet, trärännan renoverades och 
ett nytt vattenhjul tillverkades. Delar av träbjälklaget och 
stolpverket fick också ersättas på grund av rötskador. Till 
sågen hör en komplett träränna med regleringsluckor för 
vattnet till vattenhjulet.

Maskinutrustning
Maskinutrustningen består av ett vattenhjul med en full-
ständig kraftöverföring med kugghjul och remdrift, en 
sågklinga, en sågbänk av trä med trärullar, remdriven 
matning, vidare en remdriven spånhyvel och en kedje-
driven spåntransportör.

Verksamhet
När snedtaket över vattenhjulet renoverades senast togs 
stickspån fram på den egna spånhyveln för att lägga på 
taket. Nästa renovering kan komma att omfatta nytt spån 
till sadeltaket och att byta ut skadat virke i trärännan. Så-
gen körs idag någon gång per år för att hålla maskineriet 
och kunskapen vid liv. 

Flathults såg med vattenrännan till överfallshjulet.
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85. Ljurs kvarn, Långared 1 :3

Ägare och förvaltare : Privat
Socken : Ljur
Kommun : Vårgårda
Koordinater : x-6279 y-12019

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 52 Vår-
gårda kommun 2012. Kraften i vattnet. Länsstyrelsens 
rapport 2016 :67

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Mycket högt kulturhistoriskt värde

Säveån rinner upp från sjön Säven och genom Långareds 
damm och Ljurs damm. Vid Ljurs damm där Säveån 
återtar sitt lopp ligger Ljurs kvarn. Två fåror varav den 
som leder till kvarnen troligen är grävd. Omkring ett 
par hundra meter nedströms rinner de två fårorna ihop. 
Fallhöjden vid kvarnen är  meter.

Historik
Det finns anledning att tro att här funnits en kvarn re-
dan under 1600-talet för 1699 nämns en fotkvarn, alltså 
en skvaltkvarn. Den så kallade Stommen i Liur uppges 
hundra år senare ha båda typerna av vattenhjul. Kvarnen 
byggdes om helt 1888. 

År 1918 bildades Ljurs Elektriska  Distributionsförening. 
Mjölnaren Karl Nilsson skötte eldistributionen från 
kvarnen. De första abonnenterna tecknade sig bara för 
belysning under de första åren, men 1922 fick de fyra 
första gårdarna också elkraft till annat. När elföreningen 
bildades revs den enbladiga ramsågen ut. År 191 mon-
terades valsstolen.

Byggnaden
Ljurs kvarn är uppförd 1888 i huggen natursten med 
rödfärgade gavelrösten av trä. Fönsteröppningarna har 
segmentbåge och fönsterbågarna är spröjsade. Sadeltaket 
är belagt med tegel.

Maskinutrustning
I Svenska kvarnar från 190 framgår det att maskine-
riet bland annat bestod av havrekross, en dubbel valsstol, 
rensverk, spetsmaskin och grynverk. Maskinerna drevs 
av två turbiner om tillsammans 50 hkr.

Verksamhet
Kvarnverksamheten har legat nere sedan mitten av 
1960-talet men drivs nu vidare som kraftstation under 
namnet Ljurs Kvarn ab.

Mycket välbevarad kvarnbyggnad med damm-
anläggning, uppförd 1888 och belägen vid Ljurs 
damms utlopp i Säveån. Till kvarnen hör ett 
bostadshus från 197, en smedja och ladugård 
från 190–0-talet samt ett garage.
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Ägare och förvaltare : Privat 
Socken : Väne-Ryr
Kommun : Vänersborg
Koordinater : x-679, y-128822

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering, Väne-
Ryrs socken och delar av Vänersborgs stad, Väners-
borgs kommun och Älvsborgs länsmuseum 1995

Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
På platsen för Jädersfors kvarn och såg vid Risån fanns 
tidigare en manufaktursmedja som anlades som ett an-
nex till Kollerö järnbruk, beläget omkring två kilometer 
nedströms. Denna smedja drevs först under namnet Nya 
verket. Bruket har också hetat Magnusfors under en tid. 
I samband med en förändring av ägandeförhållandena 
1857 fick anläggningen namnet Jädersfors. Den huvud-
sakliga produktionen vid Jädersfors var smiden av olika 
yxor, åkerhackor, spik, brodd, plogbillar och ankare under 
fabriksmärket L & S, som stod för C.  G. Lundqvist och 
C.  W. Schinkler. 

86. Jädersfors kvarn, Getered 1 :18

En imponerande kvarn- och kraftverksbygg-
nad. Vid kvarnen ligger också mjölnarbostaden. 
Jäders fors kvarn och kraftverk med damman-
läggning är en kulturhistoriskt intressant och 
spännande miljö invid Risån.

172



Det berättas att bruket hade sju olika typer av ham-
mare, till exempel tre broddhammare och två spikham-
mare, samt hjälpmedel som slipstenar, och smärgelskivor. 
Maskinerna drevs av vattenkraften från Risån. Bruket 
hade femton till tjugo smeder anställda. Järnhanteringen 
lades ner under 1916 av en måg till Schinkler, som då varit 
ägare av bruket i tolv år. Smedjan revs 1918, och kvarn 
och såg uppfördes. 

Från 190 arrenderades Jädersfors av kvarnmästaren 
Theodor Flyrén, som friköpte anläggningen 198. Under 
19 raserades delar av dammen och dammluckorna på 
grund av en kraftig vårflod. En omfattande reparation 
genomfördes därefter. Under 195 köpte sonen Bertil 
Flyrén kvarnen av sin far. Strax därefter gjordes en del 
moderniseringar. Bland annat togs trärännan bort och 
ersattes av en i betong.

Troligen elektrifierades kvarndriften samtidigt. Udde-
valla Energi ab övertog fastigheten 1979 och 1985 instal-
lerades en ny propellerturbin samtidigt som den gamla 
kraftverksutrustningen revs ut.

Kring en gårdsplan ligger kvarn- och kraftverksbygg-
naden samt den forna mjölnarbostaden från mitten av 
1870-talet. Strax intill ligger också ett enkelt kallgarage 
som uppfördes på 1990-talet. Kvarnverksamheten upp-
hörde troligen på 1960-talet.

Byggnaden
Kvarnen är en trevåningsbyggnad med underkvarn, dels 
av natursten, dels av betong, och en stomme i stolpverk. 
Väggarna är klädda med liggande omålad fasspontpanel 
och sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. Tidigare 
fanns även en sågbyggnad intill kvarnen. Denna är se-
dan inventeringen gjordes riven och ersatt med en annan 
byggnad.

Maskinutrustning
Anläggningen är i det närmaste intakt med utrustningen 
kvar. Här kan nämnas en valsstol och en spetsmaskin 
tillverkad av ab Malmö Kvarnstensfabrik och Fabrik för 
Kvarnmaskiner, en säckhiss, en elevator, samt en plansikt 
tillverkad av Kvarnmaskiner C.  V. Sundén, Lindesberg.

Kvarnmaskineriet drevs av två turbiner på samman-
lagt 80 hästkrafter. I kvarnen fanns redan från början 
en belysningsgenerator på 22 kw. Den drevs av ett vat-
tenhjul av överfallstyp och försåg kvarnen och intillig-
gande gårdar med elektriskt ljus. Generatorn från Nya 

Förenade Elektriska ab finns fortfarande kvar i kvarnen. 
I källarvåningen finns idag ett litet kraftverk bestående 
av fyra propellerturbiner, tre direktverkande och en med 
remdrift. Dessa har tillsammans en effekt på cirka 80 kw 
och producerar cirka 00 000 kwh/år.

Verksamhet
Kvarnen och kraftverket köptes 2001, och senare även 
mjölnarbostaden, av nuvarande ägare som har utfört 
omfattande upprustning av såväl byggnaden som miljön 
omkring. År 2000 beviljades anläggningen byggnads-
vårdsmedel av länsstyrelsen bland annat för renovering 
av fönster. Dammen som anlades för den smedja som 
tidigare funnits håller inte godkänd standard och måste 
repareras. 
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87. Tollebol kvarn, Tollebol 1 :3

Ägare : Åmåls kommun
Förvaltare : Åmåls västra byalag
Socken : Åmål
Kommun : Åmål 
Koordinater : x-6552767, x-11907

Ingår i : Kulturhistorisk byggnadsinventering rv5 för-
bifart Åmål. Kulturhistorisk byggnadsinventering 1982, 
samt i bevarandeprogram för odlingslandskap, område 
klass 
Ursprunglig kraftkälla : Vatten
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Tollebols kvarn ligger vid Åmålsån cirka 2 kilometer väs-
ter om centrala Åmål. Kvarnen ligger tillsammans med 
en mjölnarbostad, en ladugård, ett vagnslider, en jordkäl-
lare, en smedja och en vattendriven spånhyvel. 

Historik
Byggnaderna är till största delen uppförda på 1870-talet, 
medan ladugården byggdes på 190-talet. Kvarndriften 
lades ned på 1980-talet. Idag används kvarnen som kafé 
och ett trädäck finns på två sidor om byggnaden för ute-
serveringen. Miljön är som helhet till stora delar bevarad.

Byggnaden
Den vattendrivna hjulkvarnen uppfördes 1875. Kvarnen 
har underkvarn i sten, och en våning i trä som är klädd 
med rödfärgad okantad lockpanel. Sadeltaket är belagt 
med tvåkupigt tegel.

Maskinutrustning
En träränna med vattenluckor leder vattnet från dammen 
fram till kvarnens tre vattenhjul. Kvarnen är utrustad med 
tre stenpar, binge och övrig utrustning för förmalning. 

Någon gång under 190–0- talen togs ett stenpar ur 
bruk och vattenhjulet drev då i stället en cirkelsåg i en 
intilliggande byggnad som numera är riven. 

Verksamhet
Byalaget sköter underhållet av kvarnen. Från midsommar 
till mitten av augusti varje år visas kvarnen och en serve-
ring hålls samtidigt öppen. Årligen, i mitten av augusti, 
anordnar byalaget Kvarnens dag. Då kommer mellan fyra- 
och femhundra personer för att se kvarnen, köpa sten-
malet mjöl, se utställningen med hantverksprodukter och 
fika. Bygdens invånare har möjlighet att fritt disponera 
kvarnbyggnaden för dop, bröllop och andra festligheter.

Tollebols kvarn och damm är en välbevarad 
kvarnmiljö som har många kulturhistoriska 
kvaliteter. Kvarnen och kvarnmiljön kan använ-
das för skiftande ändamål av traktens invånare, 
vilket gör kvarnen till en attraktiv träffpunkt för 
bygden.
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Ägare och förvaltare : Hönö hembygdsförening
Socken : Öckerö
Kommun : Öckerö
Koordinater : x-605, y-125156

Ingår i : Kommunens kulturmiljöprogram 2012

Ursprunglig kraftkälla : Vind
Värdering : Högt kulturhistoriskt värde

Historik
Väderkvarnen flyttades till platsen omkring 187 eller 
strax därefter av en man vid namn August Olsson. Den 
uppfördes ursprungligen i Hållsunga Östergård, Torsby 
socken väster om Kungälv. Kvarnen finns omnämnd i en 
bouppteckning på den platsen redan 185. Alfred Borg, 
kallad Borgen, var den siste som bedrev kvarnverksamhet, 
vilken varade fram till slutet av 1920-talet. Byggnaden 
totalrenoverades 1976, men sedan dess har vingarna delvis 
renoverats igen och 2009 målades kvarnen exteriört, och 
fönstren renoverades. 

Byggnaden
Kvarnen är en hättkvarn eller holländare som står på 
hörnstenar av natursten. Tre vridstänger finns kvar till 
den så kallade kvarnhästen, som används för att vrida 

88. Kvarnen på Heden, Öckerö Heden 1 :99

Kvarnen på Heden utgör ett landmärke och är 
en viktig del i landskapsbilden på den östra si-
dan av Hönö.

Foto Hans Taremark

hättan i rätt vind när kvarnen skulle köras. Kvarnen är 
omgiven av låg växtlighet och berg som går i dagen. Mil-
jön omkring kvarnen består av yngre villabebyggelse och 
en småbåtshamn i sydväst.

Maskinutrustning
Kvarnverket är enligt uppgift helt komplett.

Verksamhet
Hönö hembygdsförening visar kvarnen en gång om året 
samt underhåller byggnaden kontinuerligt.
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Ordförklaringar
Olika yrken, arkitektur, tekniska områden, har fackut-
tryck som kan vara svåra att förstå om man inte är insatt. 
Kvarnterminologin är omfattande, mycket på grund av 
att samma del kan ha flera namn även i ett och samma 
landskap, vilket gör det ganska förvirrande att läsa lit-
teratur om kvarnar från olika regioner. 

Ordlistan nedan tar upp ord och termer som före-
kommer i avsnittet om kvarnar i denna skrift. För vidare 
studier hänvisas till i första hand Roger Wadströms två 
böcker Svenska kvarntermer del i och ii. 

Kvarnar
Altan balkongliknande utbyggnad runt en hättkvarn.
Arm kvarnvingens mittenstång.
Axel den nästan horisontella stocken i vilken vingbalkarna är 
fastsatta. Se även Gångås.
Axel lodrät axelstock i skvaltkvarn, vågrät axelstock i hjulkvarn.
Axelhuvud den del av axeln som befinner sig utanför kvarnhu-
set på en väderkvarn.
Bakpigg del av gångåsen som löper i det bakre lagret.
Baksadling en del av och förstärkning av vingen.
Balanssegel ett mer tekniskt utvecklat segel.
Balk genomgående trä i axelns huvud på vilken vingarna är fäst.
Balkong se altan.
Band se gjord.
Benkvarn för malning av ben till fodermjöl.
Binge tratt där säden hälldes, placerad ovanför kvarnstenarna.
Bro rörlig bjälke som långjärnet och dess lager vilar på, kan 
höjas och sänkas vertikalt.
Brohäst vertikala bjälkar som tillsammans med bron bär upp 
tyngden av kvarnstenarna.
Bröst fördjupning eller lutning av malytan vid ögat på löparen, 
vilket medförde att säden lättare fördes ut mellan stenarna.
Bröstfallshjul vattenhjul som drivs runt av vatten som träffar 
mitt för hjulaxeln.
Bussning träpackning i understenens öga, är samtidigt lager 
för långjärnet.
Djurdriven kvarn kvarn driven av hästar eller oxar i en vand-
ring.
Drejspel se vindspel.
Drev litet kugghjul i hjulkvarn och väderkvarnar. I hjulkvarn 
placerat på långjärnet och i väderkvarn på gaffeln/spindeln.
Dyna lager för kvarnhjulets axeltapp i en hjulkvarn.
Däcksel trälocket till kvarnkar.
Fjärkalle lodrät axel av trä i skvaltkvarn. ( »fjär« = fjäder, »kalle« 
= karl ).
Flykt( a ) klädsel av trä på vinge.
Fot stensockeln till kvarn.
Förmalnings- anordning/-apparat det som behövs för att 
mala säden – stenarna, långjärn/gaffel, lager för långjärnet, se-

gel/balanssegel, bussning, lättverk, kvarnkaret med lock, ma-
tarinrättning, stenband.
Gaffel lodrät axel som det lilla kugghjulet i en väderkvarn sit-
ter på.
Gaffelbjälke se nålbjälke.
Gjord järnband kring större kvarnsten.
Grepp mått på kvarnstenens diameter.
Groprum se gröp.
Grynverk grynkvarn.
Gröp stenens inre närmast ögat.
Gröprum se gröp.
Gångås roterande axel som bär kvarnvingarna.
Hals del av gångåsen som vilar på det främre lagret.
Handtag vrider runt överstenen/löparen på en handkvarn.
Hjulbotten brädklädd botten under kvarnhjulet.
Hjulhus del av byggnaden där vattenhjulet finns.
Hjulkvarn vattendriven kvarn med lodrätt stående vattenhjul.
Holkkvarn ett på grund byggt kvarnhus med en smal över-
byggnad på taket, holken, vilken är vridbar.
Holländare väderkvarn med vridbar överdel, hätta, där ving-
arna är fästa.
Huv den vridbara överdelen på en holkkvarn.
Huvud den utskjutande delen av gångåsen där vingarna är fästa.
Häck, häckverk tvär- och längsgående ribbor som bär seglen 
på vingarna på en väderkvarn.
Hätta den vridbara överdelen på en hättkvarn.
Hättkvarn se Holländare.
Jordholländare holländare/hättkvarn utan nedre våning i sten.
Kronhjul det stora kugghjulet som överför kraften från hjul-
axeln till drevet. 
Kugghjul det stora kugghjulet i en hjulkvarn.
Kupa se binge.
Kuphäst ställning för kvarntratten eller bingen.
Kvarnaxel kvarnhjulets vågräta axel i hjulkvarn.
Kvarnhacka för rengörning av räfflorna i kvarnstenarna.
Kvarnhjul vattenhjul med vågrät axel och utväxling.
Kvarnhäst en eller flera nertill hopfästa stänger som man vrider 
en stolpkvarn eller den vridbara delen på de andra väderkvarns-
typerna med.
Kvarnkar trähölje över kvarnstenarna. 
Kvarnkarl lodrät axelstock i skvaltkvarn. Avser axeln eller axeln 
med skovlarna.
Kvarnlur underlag för kvarnstenarna.
Kvarnränna ränna av trä eller sten som leder vattnet från damm 
till vattenhjul.
Kvarnsten en rund huggen sten med räfflor från mitten i båge 
ut till kanten och ett hål, öga, i mitten.
Kvarntratt se binge.
Lagkvarn en samägd kvarn.
Lave hylliknande bänk.
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Liggare den undre, fasta stenen av kvarnstenarna ofta konvex, 
högre in mot mitten.
Lilla gången det bakre lagret för gångåsen i en väderkvarn.
Lykta se drev.
Långjärn lodrät axel som med hjälp av seglet bär överstenen. 
I vattenkvarnar överförs kraften från vattenhjulet till stenen 
via långjärnet.
Långjärn lodrät järnaxel, som genom seglet bär upp övre kvarn-
stenen i väderkvarnar.
Lättbalk i väderkvarn den balk som långjärnet eller nålen står 
på med ett lager emellan. Rörlig i vertikal riktning.
Lättstock den rörliga vågräta bottenstocken i vattendraget, 
under vattenhjulet i en skvaltkvarn.
Lättverk anordning för att reglera kvarnstenarnas inbördes 
avstånd.
Löp se hals.
Löpare den övre, rörliga stenen av kvarnstenarna ofta konkav, 
tunnare in mot mitten.
Magnet användes för att rensa säden från metalldelar, som spik, 
skruvar med mera.
Malyta den hackade och med räfflor försedda ytan på kvarn-
stenen. Se också mjölgång.
Mjölgång den yttre finhackade delen av malytan. 
Mjölkar redskap för att föra ihop mjölet.
Mjölkast öppning i kvarnkaret där mjölet kommer ut ofta med 
tillhörande ränna.
Mjölkista kista där mjölet samlas upp.
Mjölring se mjölgång.
Mjölskopa redskap för att ösa mjöl med.
Mjölsop för att sopa mjölkaret.
Mäldsida kvarnstenens malsida.
Mäldtratt synonymt med binge och kvarntratt.
Nål bottendubben på vattenhjulet i en skvaltkvarn.
Nål se gaffel.
Nål vattenhjulets axeltapp i en hjulkvarn.
Nål vertikal järnaxel i vars övre ände seglet finns fastsatt på 
vars horn, grenar, löparen vilar. Används oftast på väderkvarn.
Nåldyna se dyna.
Omgång se altan.
Omslag ett dragförband i smidesjärn som förstärker axlars 
ändar.
Panna lager för hjulets axeltapp i en hjulkvarn.
Panna lager som långjärnets nedre ände vilar på.
Port fast brädklädsel på vinge.
Press broms i form av en träring som omsluter del av det stora 
kugghjulets ytterkant i en väderkvarn.
Presslina lina eller kättning som används för att reglera pressen 
från marken eller omgången.
Presstång, pressbom hävstång till väderkvarnens broms.
Ringkar se kvarnkar.
Rumpestänger se kvarnhäst.

Ryggvinkel den flackare vinkeln av en huggen räffla i kvarn-
stenen.
Räffla att hugga upp räfflorna på malytorna.
Räffla uthackade radiella räfflor i kvarnstenens malyta som ger 
skärpa och luft, kyler av stenarna.
Rännaren den övre, rörliga stenen av kvarnstenarna.
Rätstock en rödmålad bräda som dras över kvarnstenarnas 
malytor för att kontrollera ytans jämnhet.
Salning slityta ytterst på kronhjulet, oftast av asp eller pil.
Segel klädsel av segelduk på vinge.
Segel ett järnkors monterat på nålens övre ända och med upp-
gift att bära upp löparen, den övre kvarnstenen. Seglets grenar, 
två till fyra stycken, ligger i uthuggna hack på stenens undersida.
Segelbana se altan.
Segelspår/seglespår uthackade spår i överstenens undersida, 
tvärs över ögat i vilket seglet vilar.
Sikt anordning för att uppdela kornformigt material efter 
storlek.
Självdrejning vingarna ställs i vind genom att hättan vrider sig 
automatiskt. Se även Vindrosett.
Självsegling luckor som regleras med hjälp av hävarmar.
Självvridning se självdrejning.
Skakare en pinne som får rännan att vibrera.
Skarpvinkel den skarpare vinkeln av en huggen räffla i kvarn-
stenen.
Skeppskvarn flyttbar kvarn som förflyttades på floder.
Skreva kvarnvingar ställda så att de bildar 5 graders vinkel 
med marken. Som ett x.

Skråning eller skädning  – ej siktat, grovmalet mjöl, endast 
skalet har krossats men inte kärnan.
Skvaltkvarn kvarn med ett horisontellt vattenhjul och lodrät 
drivaxel utan kugghjulsutväxling.
Skärrand se gröp.
Slug/slyg se bröst.
Slå tvärribba på kvarnvinge.
Snes synonymt med långjärn och används i samband med 
skvaltkvarn.
Spann se grepp.
Spindel vertikal axel i hättkvarn, som kugghjulet är monterat på
Stenband stöd för liggaren.
Stenkran lyftanordning för kvarnsten bestående av galge och 
sax.
Stenpar består av liggare, den fasta undre stenen och en över-
sten/löpare med ett hål i mitten, den senare roterande via en axel.
Stjärnhjul se kronhjul men kan också vara ett horisontellt 
kugghjul i en kvarn med flera stenpar, monterat på spindeln 
och överför kraft till dreven. 
Stjärt se kvarnhäst.
Stolpkvarn/Stubbakvarn/Fotkvarn väderkvarn vars kvarnhus 
uppbärs av en stolpe som hela kvarnhuset vrids kring.
Stormport se port.
Stupränna kvarnrännans nedre, brantare del.
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Svalränder se räfflor.
Svans se kvarnhäst.
Säckspännare redskap för att spänna/hålla ut säckar.
Tapp se nål.
Ten lodrät axel som det lilla kugghjulet i en holkkvarn sitter på.
Trill se drev.
Triör en maskin som rensar bort bland annat ogräsfrön och 
främmande sädesslag. 
Tullkvarn kvarn där man malde yrkesmässigt mot tull, betal-
ning i form av säd eller mjöl.
Tärning metallstycke, slitytan i långjärnets lager.
Underfallshjul vattenhjul där vattnet träffar skovlarna vid hju-
lets lägsta punkt.
Utstickare två bjälkar som sticker utanför hättan och som utgör 
fäste för kvarnhästen.
Valskvarn en kvarn som har valsstolar i stället för kvarnstenar.
Valsstol maskin för malning där sädeskornen mals mellan två 
valsar för att sedan passera genom sikten.
Valsverk se valsstol.
Vandring se altan.
Vindkvarn kvarn driven av vindkraft, se holkkvarn, hättkvarn, 
holländare, stolpkvarn.
Vindrosett hjul med tvärställda blad på hättans baksida som 
genom ändrad vindriktning snurrar och vrider hättan långsamt 
runt så att vingarna kommer i vind igen. Stannar av sig själv 
när vingarna åter tar vinden.
Vindspel en hjälpanordning bestående av en vinsch med vev på 
marken för att kunna vrida överdelen på en hättkvarn. Fästes i 
kvarnhästen med en kätting.
Vulst en förhöjning runt ögat på överstenen.
Öga hålet i löparen, överstenen ofta mellan 15 och 1 centimeter 
i diameter.
Överfallshjul vattenhjul där vattnet träffar skovlarna vid hjulets 
högsta punkt.
Överstenen den övre, rörliga stenen av kvarnstenarna.

Sågar
Förteckningen nedan tar upp termer som berör sågar 
och sågverk i denna skrift. Inte heller denna lista är hel-
täckande.

Bandsåg en typ av såg, där sågklingan består av ett tunt änd-
löst band av stål medsågtänder. Bandet benämns bandsågsblad. 
Bandsågsbladet är oftast upplagt på två hjul placerade ovanför 
varandra.
Bladstyrning styrpinnar eller styrblock beroende på sågbladets 
montering. De ska stödja bladet som kan riskera att vika av på 
grund av tjurved eller kvistar. Styrpinnarna balanserar klingan 
så att det håller spåret och inte börjar fladdra.
Bondesåg såg som ägdes av en eller flera bönder.

Bottenplåt fäst på fundamentet till ramsågen. Ska hålla sam-
man ramsågskonstruktionen, och överföra rörelserna till fun-
damentet.
Bygdesåg några gårdar eller bönder ägde en såg gemensamt.
Cirkelsåg Sågverk där en rund klinga är monterad direkt på 
motorns drivande axel eller drivs med rem.
Fotanglar sitter i sträckbalkarna, ramens övre och nedre del, 
och i dem monteras sågbladen.
Fyrskärning timmerstocken sågas två gånger i ramsågen. Först 
sågas två sidor bort därefter vänds stocken ett kvarts varv och 
sågas till bräder.
Gejder styrlist för den upp- och nedåtgående rörelsen. 
Genomskärning bräderna sågas en gång och har vankanten, 
barken, kvar och sågas därefter i en kantsåg.
Glidklotsar sitter i ramens fyra hörn och styr ramen i stativets 
gejdrar.
Handelssåg ofta större anläggningar som köpte in och sågade 
timmer för avsalu.
Hjulsåg såg som drivs med ett vertikalt placerat vattenhjul.
Husbehovssåg små enkla sågverk som ofta hörde till ett lant-
bruk.
Klosåg en träram med ett inspänt sågblad eller sågklinga som 
var avsedd att dras av två personer.
Knivar styr- och klyvknivar har till uppgift att styra virket vid-
klyvning i en cirkelsåg, och hindra det från att välta. Knivarna 
ser också till att virket inte kommer i kontakt med klingans 
bakkant, vilket då skulle kunna hugga tag i det och lyfta det. 
Samtidigt blir kvaliteten på det sågade virket bättre.
Kransåg av tyska ordet »krane« som betyder trana, på grund 
av likheten med en tranas hals och näbb. Ett sågblad eller såg-
klinga med handtag fästa i var ände och avsedd att dras av två 
personer.
Matarvalsar sitter i valsstativet och matar och styr stocken eller 
blocket genom ramen så att det inte vrider sig eller förskjuts i 
sidled. Släta eller med mönster men får inte skada det sågade. 
Även en cirkelsåg kan ha matarvalsar, då i stället för ett matar-
verk. En övre höj- och sänkbar matarvals och två undervalsar 
driver genom en kedjetransmission stocken mot klingan.
Matarverk matarverket till en cirkelsåg finns i två typer. Den 
ena är medbringarkedja som tar tag i stockens rotända och 
skjuter den mot klingan. Kedjan löper mellan två skenor som 
stocken glider på. Den andra typen består av en tandad kedja 
vars tänder griper tag i stocken och för den mot klingan. Kedjan 
löper mellan två styrskenor. 
Måttinställning sågbladet kan flyttas för att ställa in bredden 
till det sågade.
Ompostning är när man monterar in sågbladen i ramen, till 
exempel efter att de slipats om och skränkts.
Ramen Ramen, lösramen eller sågramen består av tre delar ; 
övre och undre sträckbalken och mellan dem två kolonner. 
Dessa delar bildar den ram i vilka sågblad spänns fast.
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Ramsåg maskin med vilken man sågar. Sågbladen är spända 
i en ram. Från början bara ett blad, men utvecklades så att 
ramen kunde ha ett antal sågblad och därmed såga flera bräder 
samtidigt. Ramen var till en början av trä men senare i gjutjärn.
Skränka att böja tänderna i ett sågblad omväxlande åt höger 
och åt vänster. Eggen blir då något bredare än sågbladet, vilket 
förhindrar att det kläms fast.
Skvaltsåg såg som drivs med ett horisontellt liggande vatten-
hjul.
Slipning sågbladens tänder behöver slipas vilket kan göras för 
hand eller i en skärpningmaskin.
Slängsåg hade sågbladet horisontellt placerat. Sågen drevs of-
tast med ett horisontellt liggande vattenhjul med en vertikal 
axel. Kraften överfördes till sågen av en stång förenad med 
axeln genom en vevsläng.
Spindel del av sågbladets upphängning.
Stativ det som kapslar in en cirkelsåg. Har utvecklats med tiden.
Stativ hel- eller halvstativ. En ramsåg med helstativram är 
högre än en halvstativram. Höjden beror på var vevstaken är 
placerad och en del kan döljas i undersågen ( under golvet i 
sågverksbyggnaden ).
Sträckbalk se ramen. 
Styrblock se bladstyrning.
Styrpinnar se bladstyrning.
Sågblad kan vara raka eller cirkulära, diametern och tändernas 
antal varierar.
Sågkvarn kan vara en byggnad som både är en såg och en 
kvarn men vanligare är nog en såg driven med ett vattenhjul 
alternativt med turbin.
Sågverk maskin som man sågar med eller anläggning i vilken 
sågning sker.
Tolk sätts mellan varje sågblad. Är en distanskloss – och kallas 
tärning eller tolk. Dessa har olika bredd efter vilken dimension 
timret ska sågas till.
Tullsåg avgiften för att såga kallades tull och erlades ofta i ett 
antal sågade bräder. Ägaren erlade en avgift till kronan för att 
få driva sågverket. 
Tum ramens storlek bestäms av den största diameter en stock 
kan ha för att passera genom lösramen. Måttet anges i tum 
och brukar variera mellan 2 och  tum, men både mindre 
och större ramar finns. 
Turbinsåg såg som drivs av en vattenturbin.
Tärning se tolk.
Valsstativ sitter på båda sidor om ramen och går att svänga 
ut i ena sidan för att kunna komma åt ramen med sågbladen.
Vevparti består av vevstake och vevaxel. Vevstakens uppgift är 
att överföra vevaxelns roterande rörelse till en upp- och ned-
åtgående rörelse som för ramen med sågbladen upp och ned 
genom timret.
Vädersåg/ vindsåg såg som drivs med vindkraft.
Ångsåg såg som drivs med kraften från en stationär ångmaskin 
eller en lokomobil ( med hjul ).

Överskär sågbladen spänns in i ramen något framåtlutade för 
att uppåtrörelsen ska gå fritt från stocken som då matas in.

Stampar
Kollergång två tunga hjul, vanligen av sten, som löpte runt en 
vertikal axel och klämde och krossade godset mot ett runt mal-
bord. Kollergångar användes i en rad fabriker : I krutkvarnarna 
maldes krut, i eternitfabrikerna bearbetades asbesten genom 
samma metod, och i en annan anläggning pulvriserades gips-
stenar för framställning av gipsskivor. Drivkraften kunde vara 
vind, vatten eller elektricitet.
Stamp/stampverk anordning för att sönderdela eller finfördela 
exempelvis krut, slagg, lin, ben eller malm ( inom gruvindustrin ). 
Även beredning av ylleväv till vadmal. Består av en eller flera 
stampstockar på rad.
Stampstock stock av hyvlat virke avsedd att genom upp- och 
nedåtgående rörelse finfördela eller sönderdela materialet i 
tråget under stampen. Stocken lyfts av tappar på en ofta vat-
tendriven axel och faller av egen tyngd.
Tråg underlaget i vilket det stampade materialet bearbetades 
och uppsamlades.

Mått, övriga termer
Aln 0,597 meter ( varierar regionalt. 1 aln=2 fot=2 verktum )
Dymling nit eller nagel, vanligen av trä.
Frälse person eller stånd som var befriad från skatteskyldighet, 
kan delas in i världsligt vilka var krigare och andligt vilka var 
kyrkans folk.
Förmalning genom malning förvandla eller bereda ( säd och 
dylikt till mjöl, gryn eller dylikt ); även i fråga om söndermalning 
av ben, trä, trämassa, mineral och dylikt.
Grepp ¾ tum, det vill säga omkring 9,52 centimeter.
Gröpe grovmalen säd eller dylikt, ofta använt till djurfoder.
Kappa/kappe 1/2 tunna=,57 liter.
Laxa sammanfoga trästycken med snedskurna tappar.
Nagel bult eller nit.
Hästkraft äldre enhet för mekanisk effekt=75 kpm/s = 75,5 w.
Skräda släthugga virke.
Sprint pinne i lås.
Skeppa/skäppa mått, varierade geografiskt. ¼, 1/5 eller 1/6 tunna.
Tolft räkneenhet för tolv enheter av samma slag, jämför dussin. 
Tolft användes tidigare särskilt för bräder av olika slag. Den 
svenska trävaruexporten räknades fram till 186 i tolfter, därefter 
i kubikfot fram till 1881, därefter i kubikmeter.
Smärgel en finfördelad mineralblandning.
Tunna = 16,55 liter ( måttet varierar över tiden ).
Turbin maskin i vilken energin hos strömmande gas, ånga eller 
vätska omvandlas till rotationsenergi med hjälp av skovlar och 
därmed lättare kan utnyttjas.
Vresig om låg, krokig stam, om träd eller buske.
Vidja lång och böjlig kvist, särskilt av vide. 
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Vind- och vattenkraft 
har under århundraden 
varit förutsättningen för 
tillverkning av mjöl och 
byggmaterial. I många 
av vattendragen och på 
höjdlägen i västra Sverige har 
kvarnverksamhet bedrivits 
sedan lång tid tillbaka. Vinden 
och vattnet har också drivit 
sågverk och stampar av olika 
slag. Trots att de numera 
oftast saknar funktion finns 
ett stort antal av dessa 
byggnader kvar och utgör en 
viktig del i kulturlandskapet. 
Kunskapen om såväl 
byggnaderna som deras 
användning riskerar att gå 
förlorad. 

Denna skrift lyfter främst 
fram de mindre kvarnarna, 
sågarna och stamparna. 
Del ett beskriver i text och 
bild byggnadernas historik, 
arkitektur och maskinverk. 
I del två presenteras ett 
nittiotal objekt i Västra 
Götalands län.

I Västra Götaland har 
förutsättningarna för att 
mala, såga och stampa varit 
olika beroende på landskapets 
topografi. De nödvändiga 
varorna mald säd och sågat 
virke samt verksamheterna 
i sig utgjorde också viktiga 
binäringar på landsbygden. 
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