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Från föreningens ordförande

Björn Mellström

Under 2012 har vi haft 4 kvarndagar, som alla var mycket lyckade. Vi
hade öppet 13 och 27 maj samt 1 och 16 september. Automobil-historiska
klubben besökte kvarnen den 1 september, på deras kulturresa 2012.
Många väldigt fina veteranbilar fanns då att beskåda utanför kvarnen.
Tyvärr var det dåligt väder med regn, men det gjorde att vi kunde köra
med vattenturbinen hela dagen.

Automobilhistoriska klubben på besök 1 september.

Kvarnar i Stockholm
Vävning av tyg till kvarnen

God Jul och Gott nytt år
önskar föreningen

Den 16 september var vädret bättre, men då kunde vi inte köra med
vattenturbinen eftersom det var för lite vatten i sjön.
Vill passa på att ge ett stort tack till alla som har hjälpt under
kvarndagarna i år. Tack vare er har alla kvarndagarna blivit lyckade!
Renoveringen av vattenturbinen har påbörjats. I våras fick vi ett bidrag
från Riksantikvarieämbetet för renovering av turbinen. Vissa delar av
turbinen behöver bytas ut, men fabriken i Ohio, USA, finns fortfarande
kvar och nytillverkade delar kan beställas. Vi väntar just nu på prisuppgifter på delarna.

Vi som åkte var Sven, Stig, Margo och jag. Pythagoras hade öppet hus
och visade fabrikslokalerna med alla maskinerna och körde även med
råoljemotorer som tillverkats i fabriken.

Vattenturbinen demonteras.
Den 25 augusti besökte vi Pythagoras Industriminne i Norrtälje.
Sven tittar på en råoljemotor som driver en vedkap.

Pythagoras motorfabrik

Råoljemotor.

Andra kvarnar i Stockholm

Björn Mellström

När Kvarnvikens Kvarn byggdes 1882 av Knut Ljunglöf, var det
troligen tänkt att den skulle konkurrera med andra kvarnar och leverera
mjöl till Stockholms befolkning. Vi vet inte säkert hur mycket som
maldes i Kvarnviken de första decennierna men ganska snart blev
Kvarnviken en ”bondkvarn”, som malde åt de närliggande gårdarna.
Det finns dock tecken på att det under någon period har förvarats stora
mängder säd eller mjöl i magasinet, eftersom den bärande stommen på
några ställen har pressats ihop av tyngd uppifrån. Verksamheten i
kvarnen kan ha minskat på grund av konkurrens från de andra kvarnarna
inne i Stockholm.

Kvarnen brann 31 oktober 1878. Branden tros ha orsakats av en
gaslampa som föll ner och antände mjöldammet. Kvarnen kunde dock
användas igen ganska snart efter branden. Branden har gett upphov till
uttrycket ”inte sen Eldkvarn brann”, vilket menas att något var väldigt
länge sedan. Kvarnen användes fram till 1906. Byggnaden revs 1910
för att ge plats för Stadshuset.

Saltsjökvarn

Andra kvarnar som fanns i Stockholm:

Eldkvarn
Byggdes 1805 av friherre Edelcrantz. Den låg där Stadshuset ligger idag
på Kungsholmen, kvarteret heter fortfarande Eldkvarn. Den var en av
Sveriges första ångdrivna kvarnar. Kvarnen byggdes om och
moderniserades under 1850- och 1860-talen. Ägare vid den här tiden
och fram till nedläggningen var firma Svanberg & co.

Saltsjökvarn år 1900, foto: okänd.

Eldkvarn och Kungsholmsbron (numera Stadshusbron) 1860.

Kvarnen blev färdigbyggd 1890. Ägare var Holmberg och Möllers
Qvarnaktiebolag. 1902 ombildades företaget till AB Saltsjöqvarn.
Kvarnen ligger på gränsen mellan Stockholm och Nacka vid Danviken.
Det fanns tidigare flera små kvarnar i området. 1909 övergick man från
ångmaskin till eldrift. 1923 byggs mannagrynskvarnen i ett separat hus
bakom kvarnen, som var den första av sitt slag i Sverige.
Mjölprodukterna från kvarnen såldes under namnet Kejsarkronan.
Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut och moderniserades i olika
omgångar. Driften lades ner 1988 av dåvarande ägaren Kungsörnen
AB. Idag är mannagrynskvarnen bostäder och huvudbyggnaden är

hotell och konferensanläggning. Kungsörnen AB är idag ett dotterbolag
till Lantmännen.

Saltsjökvarn idag. Foto: ”Ankara”

Kvarnen Tre Kronor
Stallet vid Saltsjökvarn 1896. Många hästar gick åt för
transporterna i Stockholm. Foto: A Blomberg.

Mannagrynskvarnen vid
Saltsjökvarn. Foto: ”Jordgubbe”.

Började byggas 1897 och var klar 1898. Ägare var bl.a. grosshandlare
Carl August Engström. Kvarnen ligger på Kvarnholmen, som tidigare
hette Hästholmen, vid Stockholms inlopp mitt emot Djurgården i Nacka
kommun. Kvarnholmen är inte längre någon ö, utan en udde eftersom
Hästholmssundet mot fastlandet fylldes igen på 1970-talet.

Kvarnen Tre Kronor på 1930-talet.

Kvarnen drevs först med ångmaskin, men man bytte till elektrisk drift
1911. Kooperativa Förbundet köper kvarnen 1922. En stor ombyggnad
och modernisering gjordes 1923. En havregrynskvarn byggs 1928 och
en makaronifabrik byggs 1934. 1942-1959 användes trådlastbilar för
transporter från kvarnen till Södra Station. Det var alltså lastbilar som
drevs med el från luftledningar, precis som trådbussar. Kvarnen har
byggts om och byggts till i flera omgångar fram till på 1970-talet.
Lönsamheten minskade under 1980-talet. Ägare vid den här tiden är
Kvarn AB Juvel, som var KF:s kvarnbolag.
Verksamheten lades ner 1992 och produktionen flyttades till Kvarnen
Tre Lejon i Göteborg. Driften vid Kvarnen Tre Lejon lades ner 2001,
när Juvel såldes till Cerealia. De flesta av Tre Kronors byggnader finns
kvar, förutom sädesmagasinen. Kvarnhusen håller nu på att byggas om
till bostäder och i kontorsbyggnaden, byggd på 1960-talet och som i
folkmun kallades munspelet pga sitt utseende, finns idag Qvarnholmens
skola.

Vävning i Kvarnviken

Björn Mellström

Våra tre stora centrifugalsiktar i kvarnen är tillverkade av K.H. Kuhne &
Co, Löbtan, Dresden, Tyskland, i början av 1880-talet. Siktarna har
luckor på sidorna som är klädda med tyg. Originaltyget sitter kvar på
hälften av luckorna, men är i dåligt skick. Det är svårt att hitta ett
liknande tyg, så vår kassör Margo, har nu börjat väva nytt tyg. Tyget är
av linne och är naturfärgat med blåa linjer.

En av siktarna med trasigt tyg på luckorna.

Kvarnen Tre Kronor.
Källor: Wikipedia m.fl.

Tyget vävs på en gammal vävstol som har tillhört min mormor. Den är
troligen tillverkad i Finland någon gång på 1800-talet. Vävstolen har
funnits i Kvarnviken sedan 1980-talet, men har inte använts på drygt 20
år. Den har stått nermonterad på vinden, men alla delar fanns kvar och
det gick lätt att montera ihop vävstolen. Varpen är nu uppsatt i vävstolen
och vävningen har precis påbörjats. Vi hoppas kunna ha några luckor
med nytt tyg färdiga till kvarndagarna i vår.

Kvarnvikens Kvarn i slutet av 1940-talet. Sven Mellström står på
kvarnbron tillsammans med hunden Buck.
Vävstolen i Kvarnviken.

Vill ni få information oftare från föreningen? Ange er E-postadress när
ni betalar årsavgiften, så kan vi göra utskick med information.

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg
Postadress: c/o Mellström, Box 3014, 161 03 Bromma
Hemsida: www.kvarnvikensmuseum.se
E-post: info@kvarnvikensmuseum.se
Plusgirokonto: 487 18 35-7
Medlemsavgift: 120:- per år. Gäller även för familjemedlemmar.
Glöm inte att uppge namn och adress vid inbetalning av årsavgift.

Kvarnviken 12 december 2012.
Intresserad av bastubad? Bastun vid Kanaanbadet har öppet för
allmänheten söndagar 8-13, onsdagar och fredagar 16-20.

