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En inventering på 1990-talet 
En kvarninventering gjordes i Långareds socken år 1994/95 av Ingrid Svensson, 

Loo/Göteborg, och Erling Svensson, Hullsjön Trollhättan. Då besöktes ett 30-tal 

kvarnplatser i socknen under guidning av personer med kännedom om 

respektive kvarnplats. Sammanlagt var ett trettiotal personer involverade. Elva 

sammankomster anordnades. De inleddes och avslutades varje gång runt 

kaffebordet hos Allan Larsson på hembygdsgården i Ruus. Inventeringen hade 

föregåtts av en tidigare kvarncirkel anordnad av Långareds Hembygdsförening 

1986. Erling Svensson, redaktör för ”Västgötabygden” i början av 1980-talet, var 

då anlitad som cirkelledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I köket på hembygdsgården i Ruus 1994. 

Fr. v.: Allan Larsson, Anders Andersson, Erling Svensson, Alf Andersson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommaren 1995. Fr. v.: Lennart Karlsson, Ingemar Thorén, Erling Svensson, Allan Larsson. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. v.: Erling Svensson, Allan Larsson. 

 

Inventeringen resulterade i en pärm, som lämnades till hembygdsgården: 

”Kvarnar genom tiderna” inkluderande inventeringslistor, noteringar och foton. 

Den här och nu aktuella rapporten (2012), med text och foto av Ingrid Svensson, 

är en omarbetning av innehållet i denna pärm med tillägg. 

 Vid fältinventeringen 1994/95 besöktes de olika delarna av Långareds socken: 

Kvarnabo/Anten, Vänga/Vagnshed, Långared och Loo. Så gott som samtliga män 

och kvinnor som var involverade i inventeringen finns med på foto i ovan 

nämnda pärm och här i 2012 års omarbetade rapportversion. 

 De besökta kvarnplatserna skilde sig mycket åt. Ibland kunde endast den med 

ett tränat öga avläsa naturen och se att det varit en kvarn på platsen, eller den 

som redan visste och hade hört talas om det genom muntlig tradition. Ibland låg 

en kvarnsten kvar, några gånger fanns gott om stenlämningar som inte gav 

utrymme för någon tvekan. På ett par platser fanns byggnaden kvar. 

 Betydligt fler kvarnplatser finns med på inventeringslistan för Loo. Det 

betyder inte att det faktiska antalet skulle skilja sig lika mycket åt som det ser ut 

att göra, utan skall snarare ses som ett tecken på att författarens lokal- och 

personkännedom varit större i Loo, och mindre i socknens övriga delar. Det skall 

också nämnas att antalet män från Loo, i den ursprungliga kvarncirkeln 1986, 

varifrån uppgifter också hämtats, var fler.  

 Deltagare i 1986 års kvarncirkel: Från Kvarnabo/Anten: Melker Larsson. Från 

Vagnshed/Vänga: Rolf Wangwald. Från Långared: Gunnar Wallin. Från Loo: Elof 

Persson, Nathan Svensson, Valter Karsson och Allan Olofsson. 

 Fotonas kvalitet här i årets rapport 2012 är inte är den bästa. Trots det hoppas 

jag ändå att bilderna förmedlar en känsla av hur det kan vara att mötas i en 
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kvarnhistorisk gemenskap och ta sig ut i skog och mark. Genom att det snart gått 

tjugo år sedan det praktiska inventeringsarbetet genomfördes har många av de 

som då var med gått ur tiden. Det skall också nämnas att fotodokumentationen 

mer speglar det sociala inslaget i inventeringen än kvarnplatsernas lämningar. 

Soliga kaffestunder, trolska skogsbilder och kylslagna vinterfoton väcker minnen 

av både dem som var med och den gemenskap som var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Häradskarta från 1898 med numrerade kvarnmarkeringar. 
En uppförstorad variant finns på hembygdsgården i Ruus. 

 
Kvarnen är i fokus i inventeringen. Men då såg och kvarn inte så sällan före-

kommer samtidigt, på samma plats, och båda förr var vattendrivna, har vi även 

med sågar, dock inte som fullständig inventering. Ibland förmedlar den muntliga 

traditionen att det funnits en såg på ett ställe, ingenting tyder på att det är en 

kvarnplats, ändå kan man ibland misstänka att det funnits en kvarn där. 

 

   

Här använd litteratur 
Uppgifterna om de olika kvarnplatserna i socknen är många gånger knapp-

händiga med följd att jag sökt efter tillägg i bygdelitteraturen för att få en mer 

fyllig beskrivning här i rapporten. Framförallt har jag använt mig av Carl-Martin 

Bergstrands två Långareds krönikor (1954, 1956) och Karl-Erik Andersson & Bo 
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Björklunds böcker om Risveden, särskilt del 2 av ”Risveden, en västsvensk obygds 

historia” (2006). Övrig i kvarntexten omnämnd litteratur framgår av litteratur-

listan i slutet av rapporten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl-Martin Bergstrand, Långareds krönika, del 1, 1954; del 2, 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karl-Erik Andersson & Bo Björklund, Risveden, en västsvensk obygds historia,  

del 1, 2001; del 2, 2006; del 3, 2008. 

 
 
Långareds Hembygdsförening, tack vare Vagnsheds kvarn 
I Långareds Hembygdsförening har det sedan allra första början funnits ett 

kvarnintresse. Hembygdsföreningen bildades till och med på grund av en kvarn.  

 I syfte att restaurera en över hundra år gammal vattenkvarn bildades en 

intresseförening år 1973, på initiativ av Elof Persson, Loo. Han var inspirerad av 

det kvarnintresse som fanns i det förr så väderkvarnstäta Stora Mellby. En grupp 
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hembygdsintresserade Mellbybor hade där gått samman och startat en upp-

rustning av Borgs väderkvarn. Och i Vagnshed stod en gammal vattenkvarn och 

förföll. Elof inspirerades till att få igång den, fick med sig folk på idén och en 

intresseförening bildades. Efter två års praktiskt arbete i Vagnshed stod den 

vattendrivna kvarnen klar, plus såg och spånhyvel. 1975 återinvigdes den. 

Samma år ombildades intresseföreningen till en ”riktig” hembygdsförening: 

Långareds Hembygdsförening. 

 Kvarnanläggningen i Vagnshed blev en sevärdhet som under tjugo år lockade 

ett stort antal besökare, inte minst skolungdomar, som här fick se hur det gick till 

att mala och såga samt att hyvla spån i gammal tid.  

 

 

Gott om vattendrivna kvarnar i socknen 
Långareds socken ligger på ömse sidor om sjön Anten och har gott om åar och 

bäckar som tar sig uppifrån höjderna väster och öster om sjön och slingrar sig ner 

mot Antens vatten. Tack vare alla de fall som finns i de många vattendragen har 

bönder och herremän genom tiderna kunnat använda den energi som de många 

vattenfallen alstrat.  

 I mitten av 1800-talet hade bönderna det ganska bekvämt ordnat för sig vid 

sin spannmålsförmalning. Det säger arkivarien och folklivsforskaren Carl-Martin 

Bergstrand i sitt kvarnkapitel i Långareds krönika, del 2 (1956). Här ett längre 

citat från hans tidigare Långareds krönika, del 1 (1954): 

 

”Det fanns många små skvaltkvarnar vid var och en av de bäckar, som 

mynnar ut i Anten. En förteckning av 1789 upptar 37 s.k. enfota 

husbehovskvarnar inom socknen, vilka ’gå höst och vår någre dagar’. En 

större kvarn lät ägaren av Gräfsnäs Johan Gripenstedt på 1740-talet bygga i 

Sågebäcken på Risveden, säkerligen strax nedanför nuvarande Risvedens 

folkskola. Han begärde vid sommartinget 1748 tillåtelse ’att få betjäna 

invånarna med malning och sågning vid en såg och mjölkvarn, som blivit 

uppbyggd på frälsehemmanet Sågas ägor’. Större kvarnar fanns 1789 vid 

Bratthall, i Loo och vid Ålanda, men någon kvarn i Kvarnabo nämnes då 

inte. Att det av ålder funnits kvarn i bäcken framgår emellertid av namnet, 

som är känt sedan 1549.” (s 28) 

 

I Långareds krönika, del 2, beskriver C-M Bergstrand läget under 1800-talets 

första halva när större tullmjölkvarnar kom till, anlagda av herremän: 

 År 1801, Major von Mentzer, Kolbäcks kvarn. År 1818, Major Jacob 

Gripenstedt, Loo kvarn. År 1829, ägaren av Gräfsnäsgodset häradshövding J. H. 

von Hoffsten, Kvarnabo kvarn. Ålanda kvarn fanns sedan tidigare under Östads 

säteri. Andra större kvarnar, utanför socknen, var Kälafors och Lagmansholm. 
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Skvaltor och hjulkvarnar: Det fanns två typer av vattendrivna kvarnar, skvalt-

kvarnar och hjulkvarnar. Skvaltkvarnen var en enklare form som var effektiv vid 

låg fallhöjd och liten vattenmängd. Hjulkvarnen var mer avancerad och krävde 

ett större vattenflöde. 

 Andersson & Björklund tar i sin bok om Risveden, del 2, (2006) upp att skval-

torna användes för husbehovsmalning medan hjulkvarnarna ofta drevs som 

tullkvarnar. Tull var en slags avgift, innebärande att bönderna fick lämna en viss 

del av säden till kvarninnehavaren för att få mala.  

 Andersson & Björklund lyfter fram att överheten ofta anlade hjulkvarnar (som 

tullkvarnar) och gärna ville centralisera och få en lukrativ verksamhet kring den 

nödvändiga malningen. Skvaltor och handkvarnar var i det sammanhanget ett 

hot. Överhetens fogdar kunde till exempel få i uppgift att förstöra alla skvaltor i 

tullkvarnens upptagningsområde med följd att bönderna blev tvungna att ta sig 

till den nyanlagda tullkvarnen. 

 Läget var annorlunda i mitten av 1800-talet. Då var maktstrukturen i socknen 

förändrad. Herremännens makt hade minskat och bönder kunde anlägga tull- och 

hjulkvarnar och skaffa egen kvarn. Bönderna behövde inte längre transportera sitt 

spannmål milslånga vägar, fram och åter, när de behövde mala. 

 

  

Kraftkällor 
Handmalning var ett uråldrigt slit som underlättades betydligt när de vind- och 

vattendrivna kvarnarna slog igenom på medeltiden.  

 I Långareds socken blev inte vinden någon dominerande kraftkälla så som den 

blev i de närbelägna socknarna Magra och Stora Mellby. Och enligt C-M 

Bergstrand (1956, s 38) har det inte funnits några väderkvarnar i Långareds 

socken överhuvudtaget. Trots Bergstrands utsaga verkar ändå ett försök med 

väderkvarn ha gjorts vid 1800-talets mitt, på Loo Nedergård. Och enligt 

markeringar av John Winkvist (1972) på en kvarntavla lär det även ha funnits 

väderkvarn i Långared och Vänga. Mer om det längre fram.  

 Intressant vad gäller vindkraft är att vi har fått in en uppgift från Valter 

Nilsson, från Risvedensidan, om en spånhyvel på Bokö som drevs med hjälp av 

vinden. Se text under Kvarnabo/Anten, Hälsingström/Degebo.  

 I andra socknar har vinden använts för att driva sågar. Och ”Helmer i Mjörse” 

drev enligt uppgift ett tröskverk med hjälp av vingar. 

 I Långareds socken användes vattenkraften inte bara vid malning utan också 

vid sågning och till sådant som smedjor, tröskverk och lerkvarn (det sistnämnda 

vid Kvarnabo tegelbruk).  

 Varken vattnet eller vinden var dock så särskilt säker drivkälla alla gånger. När 

torkan satte in, och vattnet tröt, fick man ta sig till den kvarn där det fanns 

vatten. När vinden var stilla gick inte väderkvarnen.  

 Förutom vatten och vind har hästar och oxar använts som kraftkälla. I Loo på 

Loo Lillegård användes hästen som drivkälla för en barkkvarn (vid ett garveri). 
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Hästen fick gå runt runt, i en så kallad vandring. Ragnar Wängberg nämner i en 

text om Vagnsheds kvarn att oxar användes på samma sätt för att driva en spånhyvel. 

 Den mänskliga handens kraft är uråldrig. Små handdrivna kvarnar uppges 

finnas kvar här och var i socknen. 

 
 
John Winkvists kvarntavla 
John Winkvist, som skrivit flera böcker om Bjärke, har i sin bok ”Bjärkebygden, 

adel, präster, torpare, bönder” (1972) lagt in en karta över Bjärkeområdet med 

kvarnmarkeringar i form av nålar. Blå = vattenkvarn, röd = väderkvarn, gul = 

sågkvarn (benämning på vattendriven såg). Kartan visar åtskilliga blå nålar i 

Långareds socken – en följd av socknens alla sjöar och vattendrag, åar och 

bäckar. Skillnaden är markant mot alla de röda markeringarna i Magra och Stora 

Mellby. Bokens karta finns nu i sitt original hos Bjärke Hembygdsförening, i form 

av form av en inglasad tavla. Förklarande kvarntext saknas tyvärr i boken.  

Det verkar heller inte finnas några efter-

lämnade uppgifter kvar från Winkvist om 

kvarnarna och dess lokalisering. En del av hans 

kvarnplaceringar skiljer sig från våra och är, 

såvitt jag förstår, inte riktigt exakta i sin 

placering alla gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkvists kvarntavla. 

 

Intressant är att Winkvist har markerat en väderkvarn i Loo. Dessutom en 

väderkvarn på Kvarnberget i Långared. En röd nål finns även i Vänga, på en plats 

mellan Klovnebacken och Kvarnbacken. Se bilden ovan. Men röd nål, det vill säga 

väderkvarnsmarkering, saknas på Kvarnabo/Anten-sidan. 

  

 

I folktron 
Vid vår inventering är det ingen av våra sagesmän som nämner Näckens 

betydelse för kvarnverksamheten genom tiderna. Men i Linnar Linnarssons bok 

om Risveden (1961) finner jag en intressant passus som visar att Näcken var ett 

högst levande fenomen för inte så länge sedan. Och att han spelade roll. Det 

kommer att framgå senare av en text om kvarnplatserna på Risveden.  
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 Säkerligen hade flera av våra sagesmän läst om Näcken eller Strömkarlen i skolan. 

Näcken finns nämligen med i läseboken för andra skolåret i en läsebok för ”Sveriges 

barndomsskolor” som trycktes upp i stora upplagor 1913–1936, ”I Önnemo”:  
 

”Ni vet, att där finnes ett stycke ovanför Kvarnfallet ett annat fall, som 

kallas Näckforsen. Där håller Näcken eller Strömkarlen till, berättas det i 

gamla sägner. Mer än en gång har folk sett honom sitta på en sten ute i 

forsen och spela på sin fiol. Och om en speleman, som fordom levat i 

Önnemo, sades det, att han av Näcken själv lärt sig att spela så, att han fick 

människorna till att le eller dansa eller gråta, allt som han ville …” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckning ur Önnemoboken av Ingeborg Uddén. 

 

Näcken är ”bortglömd” 1994/95. Men jag blir påmind om honom vid min läsning 

av Andersson & Björklunds Risvedensbok del 2, där de pekar på kvarnens cent-

rala ställning genom tiderna och kopplingen till folktron. Kvarnplatsen ansågs, 

säger de, ”vara befolkad av ett myller av övernaturliga väsen som näcken, 

bäckamannen, kvarnrå, kvarntomtar och troll” (2006, s 146). Dessa andeväsen 

höll till i kvarnen och kunde antingen hjälpa mjölnaren eller motarbeta denne. 

 Och jag minns att dessa väsen inte bara fanns vid kvarnen, utan varstans längs 

bäcken. En av mina mostrar varnade mig som barn för ågubben (bäckagubben). 

Jag skulle akta mig för honom. Han bodde i ån och var farlig. Jag skulle hålla mig 

borta från att gå dit. Vattnets krafter var inget att leka med.  

 I vattnet finns krafter som kan gå över styr. Jag håller med. Samtidigt, vattnet, 

livets källa.  
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Kvarnplatser i Loo 
 
1. Kvarntorpet (Bratthall) 13. Frishulan 

2. Allmänningen Östäng 14. Snurrebo 

3. Trålanda – Gamla kvarnplatsen 15. Mölnemad 

4. Trålanda kvarn och såg 16. Ruus 

5. Kvarnfallet på Saen 17. Lerbäcken 

6. Kanalen (Loo Nedergård) 18. Holmängen 

7. Dammalia (Loo Gunnagård)? 19. Väderkvarn (Stenbrona) 

8. Lilla Loo kvarn 20. Stretakvarna  

9. Gamla sågen? 21. Hästhagen (vid Molins)? 

10. Loo kvarn 22. Huvaströmmen? 

11. Hästhagen 23. … 

12.  Nygård 

 

Frågetecknet innebär: Säkra uppgifter saknas men möjlig kvarnplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markerade och numrerade kvarnplatser i Loo. 

 
 

Markerade och numrerade kvarnplatser i Loo.  
Originalkartan finns på hembygdsgården i Ruus. 

 

I inventeringen har varje del av socknen fått sin egen nummerserie med utrym-

me för kvarnplatser att fyllas på vartefter de ”upptäcks”. Tomma nummer för 

Loo 23–29. 
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Kvarnplatser i Långared, Vänga/Vagnshed 
 

30. Kvarnplats Attholmen 50.  Kvarnplats Klovnebacken/ 

31. Långareds kvarn och såg  Deragården 

32. Vid Krusudden 51.  Kvarnbacken? 

33. Kvarnplats Kvarnberget 52. Vagnsheds kvarn 

34. … 53. Sågen i Häckelid 

  54.  Uppströms Vagnsheds kvarn 

  55.  Uppströms Vagnsheds kvarn 

  56.  Uppströms Vagnsheds kvarn 

  57.  … 

 

Frågetecknet innebär: Säkra uppgifter saknas men möjlig kvarnplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Markerade och numrerade kvarnplatser i Långared, Vänga/Vagnshed. 

Originalkartan finns på hembygdsgården i Ruus. 
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Kvarnplatser i Kvarnabo/Anten 
 

70. Kvarnabo kvarn 

71. Baggebo kvarn 

72. Sågen på Lund 

73. Hälsingström/Degebo 

74. Hälsingström/Degebo  

75. Granviken   

76. Sågen 

77. Ålanda kvarn  

78.   …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Markerade och numrerade kvarn- 
platser i Kvarnabo/Anten.  
 

En uppförstorad variant av kvarnkartan finns på hembygdsgården i Ruus. Fler 

kvarnplatser kan fyllas på och numreras med inventeringens ”tomma” nummer. 

Tomma nummer för Loo 23–29, Långared 34–49, Vänga/Vagnshed 57–69, och 

för Kvarnabo/Anten 78 – . 

 I den text som här följer om kvarnplatserna gör jag avsteg från inventerings-

nummerordningen och följer istället geografiskt bäck för bäck. Detta för att få en 

mer läsvärd och sammanhållen text. Jag börjar med Trålandaån i Loo, uppe vid 

gränsen mot Magra, går igenom kvarnplats för kvarnplats nedströms och 

berättar om det vi hört, sett på kartor och vad jag funnit i litteraturen. Efter 

bäckarna i Loo går jag vidare till Långared, Vänga och Vagnshed och avslutar på 

västra sidan av sjön Anten, i Kvarnabo och Anten, och allra sist vid sjöns slut, i 

Ålanda. Skulle någon finna felaktigheter i texten är jag tacksam för upplysningar. 

Skriv till: ingrid.svensson1@comhem.se  
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Uppgifter om kvarnplatserna i Loo 
 
Längs ån, som rinner upp i Duvereds mosse (Upplo) och tar sin väg ner genom 

Loo för att mynna ut i Anten, ligger kvarnplatserna som på ett pärlband. Först 

Kvarntorpet vid Bratthall, sedan Östängs kvarn, därefter Trålanda gamla kvarn 

och Trålanda nyare kvarn och såg, Kvarnfallet på Saen, Huvaströmmen, Loo kvarn 

och sist Hästhagens kvarn på gränsen mellan gårdarna Hästhagen och Sjötorp, 

vid gamla kyrkvägen. Utöver denna ”Trålandaå” finns tillflöden med kvarnplatser 

och andra bäckar med fall som givit upphov till kvarnplatser, något som framgår 

längre fram i texten. 

 
Kvarntorpet (Bratthall) 

(Nummer 1 på kvarnkartan) 

Gränsen mellan Magra och Långared har varierat genom tiderna. Bratthall har 

ömsom hört till Långared, ömsom till Magra socken, idag Magra. Namnet 

Kvarntorpet säger oss att här tidigt fanns en kvarn. C-M Bergstrand (1954) 

uppger att en större kvarn fanns här på 1700-talet, men kvarn fanns säkert även 

tidigare. Själva torpet finns angivet på en karta av år 1807 med texten: 

”Qvarntorp under Upplo”.  

 Det uppges att siste mjölnaren förolyckades under sitt arbete. Under mal-

ningen råkade kvarnen skena, löparstenen sprack och den ena halvan slungades 

iväg mot mjölnaren. Stenhalvan träffade mjölnaren så hårt och så illa att denne 

miste livet. Därefter lär kvarnen ha tagits ur bruk. En och en halv kvarnsten ligger 

kvar. Dammen ovanför är torrlagd och åkrarna kallas: ”Kvena damm”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allan Olofsson visar kvarliggande sten 1994, 

vid vägen fram mot gårdarna Björnås och Flaskhall. 
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”Ingvar på Berget”, som skrivit om Upplo, har med Kvarntorpet i sin bok ”Uplo, 

ett herrgårdsliv i helg och söcken” (1997). 

 

 

Allmänningen Östäng 

(Nummer 2 på kvarnkartan) 

På Östängs allmänning 1:11, vid gränsen mot Flaskhalls och Trålandas inägor, 

fanns kvarn och såg på 1800-talet. En skifteskarta, upprättad 1843, visar den 

exakta platsen. Okänt när anläggningen byggdes och upphörde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att kvarn fanns tidigt i Östäng råder inget tvivel om. I slutet av 1600-talet gjordes 

nämligen en omfattande undersökning av Sveriges kvarnar. Resultatet av den, 

för vår del, går att se i ”1699 Års Qvarnkommissions Protokoll för Kullings, 

Gäsene och Åhs Härader”. Där framgår att Östäng, som då hette Gäckelgärde, 

innehar en kvarn. Om den ligger på samma plats som 1800-talskvarnen är dock 

okänt. 
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Trålanda gamla kvarn 

(Nummer 3 på kvarnkartan) 

Strax nedanför 1800-talets Östängskvarn låg en Trålandakvarn (den gamla). 

Denna gamla kvarn ersattes omkring år 1870 av en ny anlagd av Karl Jonsson i 

Trålanda; den gamla ansågs inte vara helt välfungerande. Karl Jonssons sonson, 

Valter Karlsson, Trålanda, har gjort en skiss på den gamla kvarnen. 

 Valter berättar att en cirka 100 meter lång träledning byggdes i syfte att leda 

vatten från bäcken nedanför Östängskvarnen till en avsats på berget å Trålanda 

ägor där den gamla kvarnen låg. Trärännan var dock inte helt till fylles. När 

torkan satte in på sommaren torkade också träet in. Vattnet rann ut innan det 

kom fram till kvarnen. Driften blev lidande. En ny kvarn byggdes därför en bit 

nedströms. Kvar på gamla platsen, nere i jorden, lär två kvarnstenar ligga. 

 

Skiss över gamla Trå-

landa kvarn av Valter 

Karlsson 11/5 1994 med 

text: ”Vattenränna 100 

m lång. Vet ej vilket 

system som användes, 

överfall eller underfall.” 

Nederst på bilden: ”Lig-

gande vattenhjul driver 

direkt på stenen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid Trålanda gamla kvarnplats 1994. 

Fr. v.: Allan Olofsson, Valter Karlsson, Mattias Andersson. 
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Trålanda kvarn och såg 

(Nummer 4 på kvarnkartan) 

Omkring år 1870 anlades kvarn, såg och damm av Karl Jonsson, Trålanda. Ett 

stort och omfattande arbete. Mycket sten fick läggas på plats vid dammbygget. 

Det berättas att dammen var stor som en sjö. Man kunde fiska gädda, ål, id och 

mört – och på sommaren bada. Ännu, på en 1985 års karta, finns dammen med.  

 Karl Jonssons son Janne Karlsson tog vid efter sin far Karl. Janne fortsatte driva 

kvarnen och sågen högt upp i åldern, vid pass 80 år.  Jannes son, Valter Karlsson, 

fortsatte i sin tur med verksamheten. Valter har berättat att virke sågades, 

takspån hyvlades och det maldes både fodersäd och ”finsikt” (till bröd). Valter 

Karlsson minns dagar och nätter då han höll på med malning (ur Verksam-

hetsberättelse 1993, Långareds Hembygdsförening): 

 

”Jag själv malde vid många tillfällen, särskilt då det var gott om vatten, då 

kanske kvarnen var i gång hela natten. Man satt och hörde kvarnens 

mullrande och vattnets brus i fallet utanför.”  

 

Kvarnen var i drift in på 1950-talet (nu 

nedfallen). Sågen drevs något decen-

nium längre. Sågverksamheten var som 

mest intensiv 1930–1960. Den drevs då 

med elström. En hel del av det sågade 

virket gick på export. När verksamheten 

upphörde 1968 hade sågen varit i bruk i 

cirka hundra år. Vidstående bild visar 

sågen vid vårt besök 1994. (Ny såg med 

hyvleri byggdes 1969 en bit bort.)  

 

Allan Olofsson vid Trålandasågen 1994.  
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Kvarnfallet på Saen ( Loo Nedergård) 

(Nummer 5 på kvarnkartan) 

Stensamlingar på platsen skvallrar om ett omfattande bygge. Närmare uppgifter 

saknas dock. Inget annat namn än ”Kvarnfallet”, alternativt ”Vattenfallet”, är känt.  

Den muntliga traditionen för-

medlar att det handlar om en 

kvarn från ”Gräfsnästiden”, det 

vill säga innan Loo-gårdarna 

blev bondeägda och bönderna 

fria och oberoende av adels-

makten på Gräfsnäs. 

 Gamla landsvägen gick strax 

intill. En stensatt väg ner till 

kvarnen kan skönjas inklusive 

vändplats. Två kvarnstenar lig-

ger i dammfästet. 

Erling Svensson vid fallet på Saen 1994. 

 

Det har berättats att här förr fanns en djup grop och att den fylldes med skrot 

och sopor, något som inte är ovanligt vid gamla större kvarnplatser. Hjulgraven, 

vattenhjulets plats, som inte längre hade någon funktion, sågs som lämplig att 

slänga skräp i.  

 En bit uppströms lär Tvärslätts kvarn ha legat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid fallet på Saen 1994. Fr. v.: Nathan Svensson, Manne Gustavsson. 
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Dokumenterade uppgifter finns om att Loo Nedre innehar en kvarn på 1600-talet 

(Kvarnkommissionen 1699). Det är lätt att tro att det var här kvarnen låg då 

Kvarnfallet på Saen idag ligger under Loo Nedergård. Men att dagens Loo Neder-

gård skulle vara detsamma som det Nedre Loo som fanns för tre hundra år sedan 

är föga troligt. Var den tidiga gården/byn Nedre Loo låg är inte säkert känt. 

Kanske kan framtida forskning ge oss svar och då också var de hade sin kvarn. 

 Uppgifter från 1826 (utdrag av Bjärke härads dombok) ger upphov till fun-

deringar. Dessa uppgifter ger vid handen att bönderna i Frishulan har  

 

”alltid av uråldriga tider till kyrka och annorstädes haft fri fare- och 

gångeväg förbi hemmanet Nygård under berget rakt fram till Nedergårds 

kvarn, där nu den skattlagda kvarnen blivit anlagd, samt vidare över till Loo 

hage ut till sjön Anten.” (Bergstrand, 1956, s 41) 

 

Enligt citatet verkar Nedergårds kvarn ha legat på den plats där Loo kvarn ligger 

idag år 2012 och uppfördes år 1818. Kan det vara möjligt att Nedre Loos kvarn på 

16/1700-talet låg där Loo kvarn nu ligger? 

 Ett testamente från år 1735 visar att 1700-talets Nedre Loo bestod av 1 

mantal och innehade ”1 qvarn” (Catharina Thams testamente, 4 juli 1735). 

Nämnda testamente visar dessutom att Stora Loo bestod av Första gården, 

Andra gården, Tredje gården och Fjärde gården, sammanlagt 4 mantal, plus ”1 

Qvarn”.  

 Några decennier före testamentet uppges att Stora Loo har två kvarnar och 

att Loo Nedre, som tidigare nämnts, innehar en kvarn (1699 års statliga kvarn-

kommission).  

 Var Stora Loo var beläget på 1700-talet, och tidigare, råder det ingen tvekan 

om, vid gamla missionshusplatsen. Men var Stora Loos kvarn/kvarnar låg är inte 

så självklart om Nedre Loos kvarn låg där Loo kvarn nu ligger.  

 Här vid Kvarnfallet på Saen torde i varje fall en av de två i 1699 års 

kvarnkommission omnämnda Stora Loo-kvarnar ha legat. 
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Kanalen (Loo Nedergård) 

(Nummer 6 på kvarnkartan) 

En kanal på Loo Nedergård, som till stora delar fortfarande är synlig ute i 

naturen, finns tydligt angiven på en karta från 1890-talet. (Markering nummer 6 

på bilden nedan.) Kanalen förbinder de två vattendragen Iglasjöbäcken och 

Trålandaån och har sin mynning strax nedanför Kvarnfallet på Saen. Kanalen tar 

sin början inne i Dammen (Loo Nedergård).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalen är inte helt lätt att datera men i sitt kvarnkapitel i Långareds krönika del 

2 ger C-M Bergstrand ett par ledtrådar. Här ett längre citat ur hans text om hur 

det gick till år 1818 när Loo kvarn skulle anläggas: 

 

”Den 27 juli 1818 infann sig domhavanden jämte flera nämndemän å 

frälsehemmanet Loo för att förrätta syn. Man tog först det kvarnfall i 

ögnesikte, där major Gripenstedt sade sig ärna uppbygga den nya kvarnen. 

Det var beläget 1/8 mil från hemmanen Loo och var obebyggt, men 

innehållit tre par stenar. Vattentillgången befanns vara en bäck, som har 

sin upprinnelse uti mossar i Loos skog och flyter endast genom samma 

hemmans ägor, tills den faller ut i den nedanför belägna sjön Anten … I 

skogstrakten skall vara lägenhet till hålldamms inrättande, då kvarnarne 

kunna gå minst hälften av året.” (s 32.) 

 

Citatet visar att Iglasjöbäcken ses som huvudåder (vattentillgången har sin 

upprinnelse i Loos skog). På en karta från år 1807 finns hålldammen utritad och 

namngiven ”Dammen”. Uppgifterna tyder på att damm och kanal anlades före år 

1818. Det kan ha skett i samband med den tidigare kvarnen, om tre par stenar, 

som enligt ovannämnda citat lär ha legat där den nya kvarnen nu skulle byggas.  

 Om än kanalen är svår att datera så är syftet med den desto klarare: att öka 

vattentillgången till en kvarn, oavsett om den ligger på platsen för Loo kvarn eller 

vid ett fall uppströms, vid Huvaströmmen, där det också tidigt fanns en kvarn. 

Däremot inte att förse Saenskvarnen med mer vatten, i och med att kanalen 

mynnar nedanför fallet på Saen.  
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Huvaströmmen 

(Nummer 22 på kvarnkartan) 

Inte långt från gamla missionshusplatsen i Loo, åt västra hållet, vid Trålandaån, 

har det en gång i tiden funnits en kvarn. Fallet finns omnämnt i den text av C-M 

Bergstrand som redogör för turerna kring uppförandet av Loo kvarn (Långareds 

krönika del 2, s 33): 

 

”Sedermera besåg synerätten ett annat fall i nämnda bäck beläget ovanför 

det andra mitt för hemmanen Loo, vilket fall sökanden tillkännagav hava 

förr varit bebyggt med kvarn av två par stenar. Nu fanns där ej något hus. 

Efter mätning var detta fall 3 alnar högt men långt ifrån så väl beläget som 

det första *fallet vid Loo kvarn+ …”  

 

År 1818 säger ”Looborna” att det förr fanns en kvarn om två par stenar här vid 

fallet mitt för gamla missionshusplatsen. Det handlar inte om någon liten 

skvaltkvarn, utan om två par stenar och hus. Fallet är idag sänkt och det finns 

inte mycket i naturen som tyder på att här funnits en kvarn, om än det går att 

föreställa sig.  

 Namnet Huvaströmmen var uppe på bordet i den kvarncirkel som hölls i 

hembygdsföreningens regi 1986. Och i en inventering av åkernamn och 

skogsskiften 1989/90 av Anders Josefsson är området vid fallet, på andra sidan 

ån mot ”Henriks i Nygård”, benämnt Hulaströmmen. Uppgifterna pekar 

sammantaget på att här på 16/1700-talet fanns en ”Huvaströmskvarn”.   
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Loo kvarn 

(Nummer 10 på kvarnkartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besök vid Loo kvarn sommaren 1995. Fr. v.: Nuvarande kvarninnehavare Inge Josefsson, 

Erling Svensson, f.d. kvarnägare Josef Johansson, Ingrid Svensson, 
f.d. kvarnägare Lennart Karlsson, Aldor Gustafsson (arbetat kort tid vid kvarnen). 

 

År 1818 var två vattenfall i Loo av intresse för anläggandet av en ny större 

tullmjölkvarn. Dels fallet vid Loo kvarn, dels ett fall en bit uppströms (Huva-

strömmen). Det första fallet var något högre, 4,5 alnar, det senare 3 alnar. Det 

förstnämnda ansågs vara bästa platsen för en ny kvarn. Båda platserna var 

obebyggda men hade tidigare varit bebyggda med kvarnar. Fallet vid Loo kvarn 

med tre par stenar, det andra med två par.  

 Den nya tullmjölkvarnen uppfördes av adelsmannen major Jacob Gripenstedt 

på Holmängen, dåvarande innehavare av Loo frälsehemman. I samband med 

kvarnbygget fick bygdens arrendebönder lova att riva ner sina egna små 

skvaltkvarnar och komma hit och mala, mot avgift, så kallad tull. De fick betala 

med viss del av säden. Bönderna var, enligt domboken för år 1818, med på 

villkoren. Där uppges: 

 

” … dels att alla åboerna i socknen vilja med dagsverken biträda vid 

uppbyggandet av kvarnen såsom för dem nödvändig och av högsta nytta, 

och dels att de ämnar nedriva sina skvaltkvarnar, bestående av 18 

stycken.” (Bergstrand, 1956, s 33) 
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År 1819 var kvarnen uppbyggd och igång. Noteras bör att större delen av 

nuvarande Loo lydde under Gripenstedt, dock ej alla Loo-gårdar. Friköpens tid 

hade börjat och adelns makt hade börjat naggas i kanten. Maktförskjutningen 

skedde dock icke utan kamp och tvist.  

 Loo kvarn står i centrum för en långvarig rättslig tvist som avslutades först på 

högsta nivå. I hovrätten. Året var 1853. Då blev den av majoren anlagda 

tullmjölkvarnen bondeägd. Bonden Anders Olofsson på Loo Nedergård stred 

under nio år för att få sin lagliga rätt till denna kvarn. Ett barnbarn till Anders 

Olofsson är Albert Andersson, den man som gett upphov till idrotts- och 

kulturhallen i Långared: Albert Hall. 

 Loo kvarn har i allmänt bruk kallats ”Kasakvarnen”. En känd mjölnarprofil är 

”Kasamjölnaren” August Svensson. Han började arbeta här 1894 och var verksam 

i flera decennier.  

 Ett tidigare namn på kvarnen är ”Sjötorps kvarn” då området, inklusive ett 

intilliggande dithörande torp ”Kvarntorpet”, och senare 1/8 mantal mark, var 

avsöndrat från hemmanet Sjötorp. (Senare även kallad Hästhagen/Nygårds 

kvarn.) 

 Siste mjölnare i Loo kvarn är Herman Karlsson; han blev dess ägare 1957/58. 

Efter 1973 har det inte förekommit någon lönemalning.  

 Kvarnbyggnaden, med sin kvarnutrustning, står kvar (se rapportens omslags-

bild). 
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Hästhagen 

(Nummer 11 på kvarnkartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gränsen mellan Sjötorp och Häst-

hagen, vid gamla kyrkvägen, ligger 

kvarnstenar kvar och vittnar om att 

det en gång i tiden fanns en kvarn 

här. Enligt Bergstrand hade Häst-

hagen en mjölkvarn med ett par 

stenar i mitten av 1800-talet (1956, s 

37). Platsen finns även utsatt på en 

1800-talskarta. Och här är platsen foto- 

graferad av Inge Josefsson, år 2011. 
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 På bilderna ovan är Trålandaån en liten rännil. Det är till och med svårt att 

tänka sig att denna Trålandaå har givit upphov till så många kvarnar som den har 

genom tiderna.  

 En bit nedströms, sett från Hästhagens kvarnplats, rinner en bäckfåra ut som 

uppströms har ett par fall (vid Molins). Där kan eventuellt ytterligare en 

Hästhagekvarn ha funnits. Uppgifter saknas härom men ett faktum är att man i 

äldre tider var noga med att ta vara på de resurser som ett fall erbjöd.  

 

 

Nygård och Frishulan 

(Nummer 12 och 13 på kvarnkartan) 

Ytterligare en bäckfåra rinner ut i Trålandaån. Längs denna bäck, med utlopp 

strax norr om Loo kvarn, har Nygårds och Frishulans kvarnar legat. Idag finns 

inget kvar av någondera, varken Nygårds kvarn eller Frishulans. Platserna är 

borta. Nygårds är överbyggd av en väg och Frishulans uppgrävd. Det uppges att 

en kvarnsten låg på Frishuleplatsen vid 1900-talets mitt. 

 Den muntliga traditionen säger att Nygårds kvarn låg vid infarten till ”Henriks” 

(vid ”Bernhards”). En ny väg byggdes på dammfästet. Kvarnen lär ha legat 

alldeles nedanför vägen med dammen på andra sidan. 

 Frishulan har haft sin kvarn på Nygårdsmark (bakom O Johanssons hus) med 

dämme på Frishulemark. Fall saknades på Frishulesidan. Vid 1850-talets början 

hade Frishulan en mjölkvarn med ett par stenar (Bergstrand 1956, s 37).  

 

 

Snurrebo 

(Nummer 14 på kvarnkartan) 

Kvarnen i Snurrebo har legat i den bäck som rinner ut i Trålandaån nedanför 

Hästhagens kvarnplats. Inget syns av Snurrebokvarnen idag men nuvarande 

bonden i Snurrebo, Mats Gustafsson, har fått platsen utpekad för sig av en äldre 

person född på gården (Lennart Gustafsson).  

 C-M Bergstrand uppger att det i mitten av 1800-talet fanns en skvaltkvarn i 

Snurrebo (Bergstrand 1956, s 37).   

 

 

1699 års kvarnkommissionsprotokoll: Enligt den statliga kartläggning som 

gjordes i slutet av 1600-talet har Hästhagen, Nygård, Frishulan och Snurrebo var 

sin kvarn vid denna tid, då för tre hundra år sedan. Om dessa tidiga kvarnar låg 

på samma ställe som 1800-talets kvarnar, och på de av oss markerade platserna, 

är obekant. Även Sjötorp innehar då en kvarn. I övrigt nämns Östäng, Ruus, Lilla 

Loo och Nedre Loo med var sin kvarn och Stora Loo med två.  
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Dammalia (Loo Gunnagård) 

(Nummer 7 på kvarnkartan) 

Vid Dammalia på Loo Gunnagård, i en bäck som kommer inifrån Iglasjön, ligger 

en kvarnsten. Den ligger där mitt i bäcken. Och uppströms finns ett område som 

kallas Dammen och som en gång i tiden var en ”riktig” damm. 

En skröna ger vid handen att 

stenen i bäcken är knyckt. En 

kvarn skulle iordningställas en 

bit upp. Men det blev inte så. 

Stenen var för tung, det gick 

inte att få den upp för backen, 

orken tröt mitt i lia. Kvarn-

stenen lades i bäcken intill och 

fick tjäna som bro istället. Där 

ligger den än idag. Sedelär-

ande: Så går det med en knyckt 

sten. Det blir inte som tänkt. 

 

Ingen vi mötte vid vår kvarninventering 1994/95 kände till något om ifall det 

tidigare funnits en kvarn här i Iglasjöbäcken vid Dammalisa. God fallhöjd och en 

damm ovanför talar för. Å andra sidan måste vattenflödet varit mindre gott efter 

det att en kanal hade grävts som ledde över vattnet från Dammen uppströms till 

den västerut rinnande Trålandaån. 

 Intressant är att Winkvist har med en vattenkvarnsmarkering här vid Damma-

lia på sin kvarntavla. Se nedanstående bild.  

Winkvist har även en kvarn-

markering inne vid Iglasjön och 

dessutom två stycken mitt för 

Stora Loo. Dessa tre saknar vi 

helt uppgifter om. Framtida 

efterforskningar kan kanske ge 

mer information om de av 

Winkvist markerade kvarnarna.  

   

I sammanhanget kan nämnas att det en gång fanns ett bränneri vid de två 

markeringarna mitt för Stora Loo. Vid utförsäljningen av Loo herrgård omkring år 

1840 fanns där en 12 meter lång bränneribyggnad med 7 dörrar, 4 luckor, 2 

fönster och 1 glugg. Bredden på byggnaden var knappa 9 meter och höjden drygt 

3 meter.  
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Lilla Loo kvarn 

(Nummer 8 på kvarnkartan. Hembygdsföreningens torpinventering, nr 78.) 

På Lilla Loo marker, där två bäckar möts, fanns i slutet av 1800-talet och under 

1900-talets första hälft kvarn och garveri. Garveriet nyttjade främst vatten från 

Iglasjöbäcken och kvarnen fick sitt inifrån Högsjön, Sultenruksjön och Slaghall 

(Fjällsjön). Den sistnämnda bäcken hade ett bra vattenflöde. Bra med dämmen 

fanns också uppströms, flera stycken. Det berättas att vattnet tröt en torr 

sommar på 1920-talet vid alla traktens kvarnar – utom på Lilla Loo. Endast här 

gick det att mala. 

 Garveriet hade två vattenbassänger. Den ena låg utomhus och den andra 

inomhus. Den inomhus fick sitt vatten via trärännor från kvarnens bäck.  

 Vid 1940-talets mitt maldes det för sista gången på Lilla Loo. Kvarnen 

innehades då av Anders och Maj Andersson. Kvarnen revs (1961) i samband med 

att vägen rätades. Även garveriet revs. Damm och dammfäste är kvar. 

 Enligt C-M Bergstrand (1956) fanns det vid 1850-tales början en mjölkvarn 

med ett par stenar i Loo Lillegård. Och enligt kyrkoboken är mjölnaren Anders 

Carlsson verksam på Lilla Loo på 1860-talet. Efter ett antal år flyttade han med 

sin hustru till Långesbro och blev mjölnare där. Kvarnen i Långesbro är känd för 

sin finare siktmalning. Dit for Loo och Långaredsbor för brödsädsmalning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Garvas 1994. Fr. v.: Alf Lundgren, Karl Molin, Margit Molin. 
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Lilla Loo kvarn hörde till den ena av de två Loo Lillegårdarna. Möjligtvis, obs 

möjligtvis, har det andra Lilla Loo, ”Herberts”, haft en skvaltkvarn i Iglasjöbäcken 

en bit uppströms.  

 Intressant att notera är att garveriet hade en ”barkkvarn”. Den malda barken 

användes vid skinnberedningen. Denna kvarn drogs av en häst som gick runt 

runt. (Jämför tröskvandring, hästdrivet tröskverk). Djurhudarna som bereddes 

kom inte bara från Loo utan även från andra håll. 

 Här i texten talar vi om 18/1900-tal. Men redan på 1600-talet fanns kvarn på 

Lilla Loo. 1699 års statliga kvarnkommission visar det. Frågan är var denna tidiga 

kvarn låg? Var det här eller en bit uppströms eller en bit bort åt sydväst?  

   

 

Gamla sågen 

(Nummer 9 på kvarnkartan. Hembygdsföreningens torpinventering, nr 79.) 

En bit ovanför Lilla Loo-kvarn, på en allmänning, fanns en gång en såg. 

Kvarvarande fundament visar att den drevs med hjälp av ett stort vattenhjul. En 

kvarnsten (mindre) ligger kvar och visar att det utöver sågplats även kan ha 

funnits en kvarn här. Närbelägna åker- och torpnamn, Sågebacken och 

Dammbacken (gamla), vittnar om sågning och dammar. Känt är att sågen fanns 

här från mitten 1800-talet fram till på 1940-talet. 

 En av Loo Missionsförenings tillskyndare och dess förste ordförande, Gustaf 

Andersson, kallad ”Sågar’n” var verksam här. Likaså hans fosterson Douglas. Den 

senare förolyckades under sågningsarbete år 1912. Något som gav förstämning i 

hela bygden och länge mindes med obehag.  

 Sågens förhistoria är intressant att fundera lite kring, allra helst med tanke på 

att sågplatsen ligger på en allmänning och vid en bäck med gott vattenflöde. Bra 

vattenflöde var en resurs i äldre tider.  

 Frågan är: Varför finns det en allmänning här? Svaret står måhända att finna i 

grevinnan Gripenstedts utförsäljning av Loo herrgård med underlydande hem-

man kring år 1840. Då när Loo-gårdarna blev friköpta. I grevinnans och de nya 

fria böndernas köpehandling står nämligen att köpet inkluderar ”andel i en 

husbehofssågkvarn” – sågkvarn, en äldre benämning för såg. Frågan är om det är 

här vid Gamla sågen som grevinnans husbehovssågkvarn låg och detta som är 

upphovet till allmänningen?  

 En uppgift som kan vara intressant i sammanhanget med tanke på de dammar 

som finns uppströms. I Brattelid, innanför Ekelund, uppges det ha legat ”en 

flakesten med ett hål i”. Antagligen höll någon på att göra en kvarnsten men blev 

avbruten. Kvarnstenen blev aldrig klar. Numera är stenen borta. Kanske förstörd 

av en grävmaskin vid ett vägbygge i området. 

 En karta upprättad år 1807 över Stora Loo utmarker visar att ”Dammen” och 

”Dambacken” fanns redan vid sekelskiftet 17-1800. Är denna tidiga damm anlagd 

med tanke på sågen här eller för den näraliggande Stretakvarna? 
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Stretakvarna (vid Loo såg) 

(Nummer 20 på kvarnkartan. Hembygdsföreningens torpinventering, nr 80.) 

I närheten av Loo ”Nya” såg, nere vid Looviken, på mark tillhörande Lilla Loo, 

fanns det en gång i tiden en vattendriven hjulkvarn: Stretakvarna. Vattentillflödet 

skedde via en grävd kanal som ännu går att se rester av och följa. Vattnet kom 

från samma vattensystem som Lilla Loo-kvarn och Gamla sågen (Dammen). 

Vattentillgången via kanalen var dock inte den allra bästa, varför en ny kvarn 

uppfördes en bit mot nordost under 1800-talets första hälft. Dammfästet är 

rivet. 

 Namnet Stretakvarna kan jämföras med vad Långareds kvarn och såg i Sågelia 

kallats: ”Stretefors”. Ordet streta = går trögt, får kämpa. 

 Kvarnplatsen Stretakvarna fick efterföljare. Under 1900-talets första 

decennier anlades här först Loo Cement- och Taktegelfabrik (fanns en kortare 

tid), sedan, år 1919, byggdes ett nytt sågverk av Loo Sågverksförening (andels-

förening). Sågbyggnaden står kvar.  

 

 

Mölnemad 

(Nummer 15 på kvarnkartan) 

Namnet Mölnemad säger oss att det tidigt bör ha funnits kvarn i området. Ordet 

”möln” = kvarn; mad = sank äng. Underligt nog finns det inte någon Mölnemads-

kvarn angiven i den kartläggning som gjordes i slutet av 1600-talet (1699 års 

kvarnkommissionsprotokoll för Kullings Härad). Gårdarna Västra Mölnemad och 

Östra Mölnemad finns redan då. 1603 togs de upp i jordeboken första gång.   

 Den kvarnplats vi besöker sommaren 1994 i Mölnemad ligger vid gränsen mot 

Ruus och verkar ha haft ett stort dämme. En kvarnsten är nedlagd i bäcken som 

en bro. Förutom en kvarnmarkering på en skifteskarta från 1848 har vi inte några 

uppgifter i övrigt. 

 

Sävekärr: Angående Sävekärr finns motstridiga uppgifter. Någon har hört talas 

om att det skulle ha funnits en kvarn i en bäck som rinner åt Mörlanda till. Någon 

annan betvivlar det, ”finns inga fall”. Inga uppgifter i övrigt. 
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Ruus 

(Nummer 16 på kvarnkartan) 

För drygt tre hundra år sedan fanns en kvarn i Ruus (1699 års kvarnkommision). 

Om den låg vid den plats Lars Ruusvik visade oss vid vårt besök sommaren 1994 

vet vi inte. Den tidiga kvarnen kan ha legat på ett annat ställe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ruusvik tar oss med ut och förevisar en kvarliggande kvarnsten i Ruus. Sommaren 1994. 

 

Den plats med kvarnsten Lars Ruusvik visar oss ligger vid ”östra bäcken som går 

till Nästebäcken”. Närmare uppgifter saknas. 

 Ytterligare en kvarn lär ha funnits i Ruus: ”på Ruus 1 B, vid Hagalycka, vid 

gränsen mot Slättebacke” (d.v.s. vid gränsen mot Slättebackes utmark). 
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Lerbäcken 

(Nummer 17 på kvarnkartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Andersson visar oss Lerbäckens kvarnplats sommaren 1994. 

 

Alf Andersson har fått Lerbäckens kvarnplats utpekad för sig av ”Lerbäckapojka” 

August och Aron. Det rör sig om en skvaltkvarn. Ingen kvarnsten finns kvar på 

platsen, men väl en bit längre upp. Där finns en stensatt källa med en kvarnsten. 

 

Holmängen 

(Nummer 18 på kvarnkartan) 

Vid en bäck som har sitt utlopp i Anten vid Skarpe nos, mellan Holmängen och 

Porten, finns en kvarnmarkering på en karta från början av 1800-talet. Kartan är 

upprättad före major Jacob Gripenstedts tid på Holmängen. Gripenstedt kom dit 

år 1817 med sin familj, året därpå anlade han Loo kvarn.   

 Brännvinsbränning i större skala har förekommit på Holmängen. Frågan är 

var? Vid denna bäck eller vid någon annan? Var råvaran spannmål eller potatis? 

 En allmän beskrivning över hembränning ger vid handen att potatisen skulle 

tvättas, kokas och mosas eller malas. Frågan är hur malningen i så fall gick till på 

Holmängen. Hade de någon form av kvarn? 
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Väderkvarn (Stenbrona) 

(Nummer 19 på kvarnkartan) 

Ett försök med väderkvarn har av allt att döma gjorts på Loo Nedergård 

(Stenbrona). En obekräftad uppgift, via hörsägen, säger att det ”skulle stått en 

väderkvarn där”. Mer tillförlitliga gårdsdokument visar att det är högst troligt. 

 Den förste frie bonden på Stenbrona kom från Gendalen, Stora Mellby, år 

1838. Vid flytten till Loo var han redan etablerad bonde i Gendalen. Vid den tiden 

var det vanligt att man tog med sig sin väderkvarn vid en flytt om man hade en. 

Så kallade holkkvarnar (små väderkvarnar) är känt från nordvästra Västergötland, 

och Mellby-området är känt för sina väderkvarnar. Troligen hade Anders 

Olofsson och hans hustru Greta Bengtsdotter med sig en, för när de senare säljer 

Stenbrona till sin son Anders Andersson och dennes hustru, skriver de ett 

undantagskontrakt där kvarnen tydligt framgår. Undantagskontraktet är daterat 

den 24 oktober 1855. Däri står följande:  

 

”Wäderkvarnen, som nu vid hemmanet finnes, förbehålles för undan-

tagsmannen uti sin lifstid samt dess plats och äfven vid malning under 

starkt väder eller wind skall jordägarne biträda samt tillsläppa virke som på 

hemmanet finnes, som till qvarnens reparation behöfves, skall jordägaren 

åt mig lemna samt sedermera hemköra hvad qvarnen mera fordrar i virke 

och stenar skall jordägaren hemköra, derföre skall jag tullfritt mala hans 

spannmål, då qwarnen går, samt vid min död återfaller qvarnen jordägaren 

till. Anders Olofsson, Greta Bengtsdotter, man och hustru, blifwande 

undantagshjon.” 

 

Något måste ha hänt med kvarnen för i senare gårdsdokument finns den inte 

omnämnd. Först i ett salubrev av år 1870 finns en notering som säkerligen åsyf-

tar denna kvarn. Den har då blivit nertagen och flyttad till Loo kvarn, antagligen 

aldrig uppsatt. Anders och Gretas andre son, Andreas Andersson/Mellblad, är då 

innehavare av Loo kvarn.  

 År 1870 säljer Andreas och hans hustru Christina Loo kvarn. Insprängt i 

salubrevets text finns en kort notering ”med väderqvarn”.  

 Intressant nog har John Winkvist (1972) angivit en väderkvarnsmarkering på 

sin ”kvarntavla”, i närheten av Loo Nedergård. Winkvist måste ha fått en muntlig 

uppgift någonstans ifrån. 

 Ett brunnslock, som eventuellt tidigare kan ha varit en kvarnsten (eller ett 

ämne till en kvarnsten), finns i Hagen på Stenbrona.  
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Uppgifter om kvarnplatserna i Långared 
 

Djupt inne i skogen, vid Slaghall och Huldalen, mot gränsen till Lena och 

Bergstena, finns ett par bäckfåror som längs sin väg ner mot Anten faller 

samman och fylls på med vatten inifrån Petersberg och Rosenlund. Dessa bäckar 

utgör början av Långaredsån. Ån som sedan tar sig förbi Kullen och svänger av 

norröver vid ”Sågelia”, mot Attholmen, och så småningom mynnar ut i Anten. 

Längs detta vattensystem söker vi spåren efter Långareds kvarnar. Här börjar vi 

längst in i skogen. 

 

Kvarnplats Kvarnberget  

(Nummer 33 på kvarnkartan. Hembygdsföreningens torpinventering, nr 435.) 

Norr om Huldalen och söder om torpet Kvarnberget ligger två kvarnstenar kvar i 

en bäck kallad Kvarnbäcken. Just där rinner den mellan två berghällar. Förutom 

de kvarvarande stenarna vittnar de två namnen, Kvarnberget och Kvarnbäcken, 

om att här funnits kvarn. Närmare uppgifter saknas dock.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid kvarnplatsen längst in i djupa skogen 1994.  

Anders Andersson, alias ”Anders på Posten”, kände väl till alla stigar och kunde leda oss rätt. 
Fr. v.: Ingrid Svensson, Erling Svensson, Thor Lund, Anders Andersson. 
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Thor Lund, vid en av de kvarvarande stenarna, år 1994. 

 

Enligt John Winkvists kvarnmarkeringar skall det ha funnits en väderkvarn i om-

rådet kring Kvarnberget. Uppgiften är obekräftad. Framtida forskning kan kanske 

få svar på hur det förhöll sig. Att det funnits en 

kvarn är nog inget att tvista om, men drevs den 

av vatten eller vind? Eller har det funnits både 

ock? En vattendriven vid bäcken och en vind-

driven på berget? På Kvarnberget? 

 Enligt kyrkoboken bodde på 1800-talet, på det 

näraliggande torpet Kvarnberget (under Långa-

red Herrgård), Johan August Andreasson och 

hans hustru Maja-Greta Petersdotter med sina 

fyra barn. Johan var född på stället 1854. 

Huruvida de har någon koppling till kvarnen är 

för mig okänt.  
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Vid Krusudden 

(Nummer 32 på kvarnkartan) 

Längs Prästavägen, sydväst om Örbacken, i närheten av soldattorpet Krusudden, 

ligger en kvarnsten i en bäck som rinner upp inne vid Petersberg. Kvarnstenen 

ligger på mark som tillhör Mårtensgården. Enligt C-M Bergstrand (1956) har 

Långards Mårtensgården en skvaltkvarn vid 1800-talets mitt.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välbehövlig kaffepaus hemma hos Åke Lång på Krusudden.  

Fr. v.: Erling Svensson, Thor Lund, Åke Lång, Anders Andersson. 
 

1699 års kvarnkommissionsprotokoll: Enligt den omfattande statliga kvarn-

kartläggning som gjordes i slutet av 1600-talet fanns det då, för mer än tre 

hundra år sedan, en kvarn i Mårtensgården (1699 års kvarnkommission). Denna 

tidiga kvarns geografiska läge känner vi inte till, bara att gården ”Anders 

Mårtensgården” har en styck kvarn. Intressant är att gården särskiljer sig så till 

vida att endast denna kvarngård i hela Långareds socken har ett tydligt person-

namn. Vem var denne Anders? 

 Enligt kommissionsprotokollet finns följande kvarnar i Långared: Långared 

Stommen 1, Anders Mårtensgården 1, Attholmen 1, Hällnäs by 2. 
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Långareds kvarn och såg 

(Nummer 31 på kvarnkartan) 

I folkmun har platsen för Långareds kvarn och såg kallats ”Stretefors” (efter 

streta, går trögt, får kämpa), på senare år även kallad ”Gustavs såg”, efter Gustav 

Lundberg. Platsen, i Sågelia, är sedan gammalt ett ”samfällt område för qvarn 

och såg”. Då marken blev privatägd 1978 var den fortfarande en allmänning 

(15:1). Namnet på den sluttande vägen, Sågelia, och vattendraget, Sågebäcken, 

vittnar om sågens betydelsefulla roll genom tiderna. Här några uppgifter från 

senare tid. 

 Gustav Lundberg var en av fyra Loobor som 1946, i form av en andelsförening, 

tog över kvarn och såg efter Långareds starke man, kommunal- och 

landstingsman Fridolf Johansson. Efter ägarbytet fick sågen ett uppsving och ett 

antal män kom att arbeta här med sågning. Och under 1950-talet for 

Långaredsbor hit till Stretefors för att mala i den kvarn som hade byggts på 1940-

talet (med turbin). Oskar Brandkvist var då verksam som mjölnare. 

 Såg och kvarnverksamheten, som låg under Långared Stom, upphörde under 

senare delen av 1960-talet. Inga kvarnstenar ligger kvar, förmodligen är de 

uppköpta och bortforslade för att tjäna som trädgårdsbord. ”Gustavs såg” finns 

däremot kvar vid vårt besök 1994. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne i ”Gustavs såg”. Fr. v.: Thor Lund, Anders Andersson, Ivan Rannefors. 

 

En karta från 1822 upplyser om tre kvarnar som ligger på rad längs bäcken. En av 

dem är sannolikt tillhörande Mårtensgården, och en tillhör med all säkerhet 

Långared stom. Vid 1850-talets början har Stommen i Långared både kvarn och 

såg (Bergstrand, 1956, s 37). Vid denna tid, mitten 1800-talet, har också 
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Långared Herrgård en kvarn med ett par stenar. Är det månne den tredje 

kvarnen längs bäcken?  

 Av kyrkoboken kan vi se att en familj bor vid ”Herrgårds kvarn” på 1860-talet 

och framåt: Mannen Elias Johansson, hans hustru Greta Andreasdotter och deras 

fyra barn: Janne, Allfrid, August och Sofia. Vidare framgår att Herrgårds kvarn ägs 

1879 av Karl Johan Andersson, född 1855. Frågan är om denna herrgårdskvarn 

legat där längs bäcken vid Prästavägen. 

 

 

Kvarnplats Attholmen 

(Nummer 30 på kvarnkartan) 

Den av oss besökta kvarnplatsen i Attholmen ligger vid ett mindre fall på 

”Lenneråsmark”. Lisa Lennerås, tillsammans med gårdsägaren Ingemar Svensson, 

visar oss dit vid vårt besök 1994. En djupt sliten understen ligger kvar. De uppger 

att två kvarnstenar är tagna upp till ”gamla trädgården”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fr. v.: Lisa Lennerås och Ingemar Svensson i Attholmen 1994.  

De visar oss ner till kvarnplatsen vid bäcken. 
 

I början av 1850-talet finns enligt C-M Bergstrand (1956) en kvarn med två par 

stenar i Attholmen. Jag utgår från att det är den här. Kvarnen finns markerad på 

en skifteskara från 1846, även vägen ner till kvarnen är där angiven.  

 1699 års kvarnkommission uppger att Attholmen har en kvarn, var sägs det 

inget om. Måhända låg även denna tidiga 16/1700-talskvarn här. 
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Bruket och Hällnäs: 

Trots att vi inte fick in några uppgifter om någon kvarn 

vid Bruket så framgår av C-M Bergstrand (1956, s 37) 

att en mjölkvarn med ett par stenar fanns vid 

Långareds tegelbruk (Mjönäs) vid 1850-talets början. 

 Vid vår inventering fick vi heller inte in några 

uppgifter om kvarnar i Hällnäs. Men Winkvist har en 

vattenkvarnsmarkering på sin kvarntavla, se vidstå-

ende bild, och enligt den statliga kvarnkommissionens 

protokoll från år 1699 fanns det tidigt kvarn i området. 

”Hällnäs by” har då två stycken kvarnar. 
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Uppgifter om kvarnplatserna i Vänga/Vagnshed 

Vängaån har gott om tillflöden från skogssjöar och mossor på ömse sidor; tio 

sjöar rinner enligt uppgift ut i den. Vid inventeringen 1994/95 var vi vid tre av åns 

tillflöden: Bäcken vid Häckelid, Klovnebackebäcken och så självklart, bäcken vid 

Vagnsheds kvarn. Alla tre på södra sidan av ån.  

 

Trots att vi inte fick in några uppgifter om kvarnar vid 

norra sidans tillflöden, så har Winkvist med ett par 

blå kvarnmarkeringar vid Börta på sin kvarntavla. (Se 

vidstående bild.) Intressant nog finner jag senare att 

den statliga kvarnkommissionen av år 1699 anger att 

Nolbörta och Sörbörta, då vid den tiden, för tre 

hundra år sedan, har var sin kvarn.  

 

1699 års kvarnkommissionsprotokoll bekräftar Winkvists blå vattenkvarnsmar-

keringar i Börta. Utöver kvarnarna i Börta anger kvarnkommissionsprotokollet en 

sågkvarn i Skattegården och förekomsten av kvarnar i Raddegården och 

Deragården i Vagnshed.  

 

 

Sågen i Häckelid 

(Nummer 53 på kvarnkartan) 

Vid Häckelidbäcken fanns förr en vattendriven såg. Det är okänt när den kom till 

men den finns här vid 1800-talets slut. En kanal grävdes för att öka vattenflödet, 

”en konstgjord bäck”. Ovanför stensamlingar som finns på platsen kan man se 

två bäckar mötas. Även potatisbränneri lär ha funnits i området. 

 Kvarnuppgifter saknas. Det är ändå högst troligt att man någon gång i äldre tid 

utnyttjat det rinnande vattnets energi för att driva en kvarn här i området. Det 

stärks av namnet Kvarndalen på en skifteskarta från 1862. 

 Den intilliggande vägen är byggd på 1930-talet av AK-arbetare. AK var en 

statlig arbetslöshetskommission som bildades vid krigsutbrottet 1914 i syfte att 

förhindra arbetslöshet. AK-arbetarna fick mot lägre lön utföra samhällsnyttigt 

arbete, till exempel bygga vägar. 
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Vagnsheds kvarn 

(Nummer 52, 54, 55, 56 på kvarnkartan) 

En bäckfåra i Vagnshed, som rinner ut i Vängaån, får sitt vatten från ett flertal 

sjöar inne i skogen: Vadsjön, Gransjön, Hagsjön, Krökingarna, Bosjön med flera. 

Längs denna bäckfåra har det genom tiderna funnits gott om kvarnar. Och här 

fanns tidigt en såg.  

 Sågen i Vagnshed finns dokumenterad redan i mitten av 1600-talet. Likaså 

”Vattensågare Lasse Radde i Vångsiö”. 1694 års generalmönsterrullor visar att 

Raddegården och Skattegården har var sin kvarn. C-M Bergstrand uppger att det 

långt senare, vid början av 1850-talet finns en skvaltkvarn i Skattegården, (1956, 

s 37).  

 År 1850 ansökte en driftig bonde i Börta Nolgården, Johannes Pettersson, om 

att få uppföra en hjulkvarn med två par stenar för grovmäld emot tulltäkt på sina 

ägor på Raddegården. Han räknade med att bönder från Häckelid, Ulfverås, 

Raddegården, Skattegården, Börta Nolgård, Börta Stommen, Börta Sörgården 

och Dereården skulle ingå i mäldelaget, det vill säga anlita kvarnen. (Mäldelaget, 

med dagens vokabulär ”kundunderlaget”.) Kvarnhuset var redan uppbyggt vid 

ansökan (på platsen av en tidigare skvaltkvarn vilken Johannes Pettersson låtit 

riva ner). Ansökan gick igenom och kvarnen blev skattlagd år 1852.  

 Fallet anges vara beläget inom Skattegårdens område och mjölnaren kom att 

bo i ett torp under Skattegården, Mjölnaretorp. En omfattande kvarn och 

sågrörelse växte fram. Med den nya hjulkvarnen försvann de skvaltor som fanns 

uppströms, minst tre. 

 Kvarnen moderniserades vid sekelskiftet 18/1900. Dammen (Hoadammen) 

fick sin slutliga utformning 1917. Ny såg byggdes 1908, ersatte den tidigare en-

bladiga. Tragiskt nog fick den storslagna anläggningen i Vagnshed ett tragiskt 

slut, år 1947. 

 Det var en svår torka det året, 1947. Och när mjölnaren, som hette Jonatan, 

satte igång kvarnen brakade det stora vattenhjulet samman (6 meter i diameter). 

Jonatan tog det så hårt att han blev sjuk. När det led mot hans slut 1952 lär han 

ha yttrat: ”Hade bara kvärna gått hade inte ja legat här.” Jonatan sörjde djupt sin 

kvarn.  Kvarnen kom att stå helt orörd i 25 år.  

 1955, tre år efter Jonatans död, skrev Samuel Elamsson en stämningsfull dikt 

om honom och kvarnen (ur Västgötabygden, Nr 2, 1975): 
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Kvarnen i Vagnshed 

 

Huset grått och dörren nött av många händer, 

utanför en plan där skjutsen vänder. 

Innanför det dammar vitt i alla vrår,  

mullrar dovt och tryggt när kvarnen går. 

 

Allt är gammalt, mängt med minnen från förgångna år,  

gamla trähjul, gamla smiden från en annan tid än vår. 

Vattenhjulet, på sin axelstock av ekträ, långsamt välver.  

Vattnet brusar, dånar, skummar som på lek – hela huset skälver. 

 

Säckar hissas upp och töms i kupan.  

Stenar roterar, säden siktas till förmalning.  

Dunkelt genom rutan silar dagern.  

Spindlarna i taket näten spinner. 

 

Mjölnar Jonatan, vit av damm, kisande mot solen står på backen,  

talar om förunderliga ting,  

ler och kliar sig i nacken.  

Gröna granar sakta susar kring hans trånga dal.  

Bonden vänder vagnen hemåt,  

hästen travar.  

Kvarnen mal och mal. 
 
 –  –  –  
 

Nu är mjölnarn lagd i jorden.  

Hjulen stannat.  

Rännan läcker.  

Skovlarna ej mera fylls med vatten.  

Vägen upp till dämmet mossa täcker.  

Ingen gyllne ström av korn går genom tratten.  

– Vemodsfullt och trofast sorlar bäcken än som förr,  

och molnen speglar sig i dammens vatten. 

 

Samuel Elamsson, 1955 
  



43 
 

År 1971 lade Elof Persson fram en idé om 

att restaurera kvarnen i Vagnshed. På det 

möte som hölls var det ingen mer än Elof 

som trodde på idén; det skulle bli för dyrt. 

Elof höll fast vid sin tanke och lyckades få 

fram pengar. Kvarnen arrenderades av 

markägaren på ett tjugoårigt avtal, 

restaurerades och återinvigdes 1975. Hem-

bygdsföreningen kom att driva kvarnen 

arrendetiden ut. Kvarnanläggningen, till-

sammans med kvarnstall, såg, spånhyvel 

med mera, var, när det begav sig, en 

värdefull kulturhistorisk sevärdhet.  

 På vidstående bild ser vi Astrid Siller-

ström, ordförande i Långareds Hembygds-

förening vid tiden för vår inventering på 

1990-talet. Under Elof Perssons tid var 

Astrid sekreterare i hembygdsföreningen 

och engagerad i arbetet med Vagnsheds kvarn. Astrid har skrivit om hur Elof fick 

fram pengar till restaureringen av kvarnen i Långareds hembygdsförenings 

verksamhetsberättelse för år 1989 och gjort en sammanfattning vid arrende-

tidens slut i verksamhetsberättelsen för år 1992.  

 Ragnar Wängberg (1971) gjorde en detaljerad historik över kvarnen, jämte 

beskrivning med tekniska data, innan restaureringsarbetet sattes igång. När 

kvarnen blev klar rönte det stor uppmärksamhet. ”Västgötabygden” hade en stor 

artikel i samband med invigningen (Nr 2, 1975). Vagnsheds kvarn blev sedan ett 

populärt turistmål. Med sitt stora imponerande vattenhjul, dammfäste, 

vattenfall och dylikt kunde man uppleva 1800-talets kvarnteknik i fascinerande 

naturmiljö. 

 

   

Kvarnbacken  

(Nummer 51 på kvarnkartan) 

Kvarnbacken är ett torp under Vänga Mellomgård. Trots att uppgifter saknas om 

någon kvarn säger namnet oss att det är en möjlig kvarnplats. Enligt kyrkoboken 

bor på 1800-talet Anders Petter Eliasson (född 1841) och hans hustru Kristina 

Andersdotter (född 1843) här med sina barn.  
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Kvarnplats Klovnebacken/Deragården 

(Nummer 50 på kvarnkartan) 

Vid sidan av vägen mellan Klovnebacken och Deragården vid Klovnebackebäcken 

ligger en stor kvarnsten. Den har sin särskilda historia. Det berättas att den 

tidigare låg mitt i vägen och tjänade som bro, men så togs den upp i syfte att 

bevaras för kommande tider och lades där den nu ligger. Stenens storlek skallrar 

om att den tillhört en kvarn av större modell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erling Svensson engagerad i att mäta kvarnstenen, flankerad av Irene Wängvik till vänster 

och Astrid Sillerström till höger. Tidig höst 1994. 

 

Redan 1694 finns en kvarn dokumenterad i Deragården. Och enligt C-M 

Bergstrand finns en mjölkvarn med ett par stenar vid 1850-talets början. En 

skifteskarta från år 1852 visar att kvarnområdet ligger under Deragården, men 

text på kartan förbryllar: ”Kvarnplats till Klovnebacken.” 

 En bit nedanför, från kvarnplatsen sett, har en vattendriven en-bladig såg 

funnits.  Denna såg finns utsatt på en karta från 1890-talet, Klovnebackesågen. 

 När sågen hade tjänat ut 

sägs det att vattenhjulet 

togs till Vagnsheds kvarn där 

det användes till en spån-

hyvel. Ännu en bit ned-

ströms, på andra sidan 

vägen, lär en kvarnsten ligga. 

 På bilden till höger visar 

Liss Berggren en bit av en 

trästock sågad i Klovne-

backesågen. 

 En bit västerut, vid Bro- 

gärde, ligger en halv kvarnsten, enligt uppgift eventuellt ditlagd. 
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Vid Klovnebacken hösten 1994. 
Irene Wängvik på den övre bilden, Ingrid Svensson på den nedre. 
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Uppgifter om kvarnplatserna i Kvarnabo/Anten 
 

En del av östra Risveden ligger inom Långareds socken. Två större högt belägna 

sjöar med utlopp i Anten finns inom området: Hundsjön, med sina 135,1 meter 

över havet och Hälsingen 131,3 meter över havet. Nivåskillnaden gentemot 

Anten är betydande, 68 respektive 65 meter. (Anten 66,4 m ö.h.) Hundsjön har 

sitt utlopp i Anten vid Kvarnabo, via Hundsjöbäcken. Och sjön Hälsingen har sitt 

vid Sågen (vid Risvedens gamla skola), via Sågebäcken.  

 Hundsjöbäcken är speciell, för där sägs Näcken eller Strömgubben ha funnits. 

Kristian Andresen, född 1886, har berättat följande för John Winkvist: 

 

”Mellan Baggebo och Kvarnabo var ett litet vattenfall i Hundsjöbäcken. I 

vattenfallet satt näcken och spelade fiol. Om man ville lära sig spela av 

strömgubben, tog man med sig en svart katt, som inte fick ha ett enda vitt 

hår. Katten bar man i en korg. Man släppte katten i vattenfallet som lön till 

strömgubben, för att han lärde en spela fiol. Torsdagsnätter, om 

sommaren, kunde man få se strömgubben, en liten grå gubbe med långt 

skägg. Inte många fick se honom. Fiolspelare lärde sig spela hos ström-

gubben.” (Winkvist, 1972, s 355) 

 

Längs med denna bäck, Hundsjöbäcken, har det funnits kvarn vid Baggebo och 

Kvarnabo. Och norr om Hundsjön fanns ”Sågen på Lund”. 

 Går vi till den söder om liggande sjön Hälsingen och dess utlopp i Fyraviken i 

Sågebäcken kan vi notera att Näcken visat sig även här. Mer om det under 

Degebo längre fram.  

 Längst Sågebäcken finner vi längst upp, vid Fyravikens utlopp, två lägen med 

kvarnplatser, Hälsingström och Hälsingsvik (Humlebo och Degebo), längre ner 

Granvikedamm och sist Sågen.  

 Utförliga beskrivningar av hittills angivna kvarnplatser inom Kvarnabo/Anten-

området finns i Karl-Erik Andersson & Bo Björklunds bok ”Risveden, en väst-

svensk obygds historia, del 2” (2006) under kapitlet ”Vattendrag och vatten-

kraft”. Här i denna inventeringsrapport ges mindre utförliga beskrivningar, men 

med en del stoff hämtat från nämnda kapitel. 

 Kvarnar (skvaltor) som vi saknar information om, men som enligt C-M 

Bergstrand (1956, s 37) skall ha funnits, nämns endast kort här: Svederna Väster-

gården, Svederna Östergården och Idåsen. 
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Sågen på Lund 

(Nummer 72 på kvarnkartan) 

Cirka 400 meter norr om Hundsjön, på Lund, byggde Viktor Svensson (1876–

1964) upp en såganläggning på sin tid. Vattnet kom från en bäck som rann upp i 

Lundamossen. Han hade två dammar. Ena dammen låg nära intill sågen, den 

andre längre upp i bäcken. Han började med en spånhyvel, utökade senare med 

såg. Vid vårt besök hösten 1994 träffar vi Victors son Erik Svensson. På bilden 

nedan stående vid en träkvarn med kugghjul av trä, byggd av fadern Viktor. 

Denna kvarn stod förr inne i sågen, även den vattendriven under faderns tid. Erik 

malde på den så sent som i slutet av 1980-talet. 

 När Viktor byggde sågen placerade han spånhyveln i undervåningen och sågen 

ovanpå. Samma vattenhjul fick driva dem båda (och träkvarnen), ett 

underfallshjul med en diameter av cirka 1,3 meter. Dessutom använde han 

vattenhjulet till att driva ett egenhändigt tillverkat tröskverk i ladugården 200 

meter längre bort. Det gjordes med hjälp av en vajer och stolpar med stödhjul. 

Efter en tid ersattes vattenhjulet med en bilmotor från Chrysler på 30 

hästkrafter. Den kördes på fotogen med startades med bensin. 1962 kom en 

elmotor på 12 hästkrafter. Sågen användes till slutet av 1960-talet. Den finns 

kvar idag. (Andersson & Björklund, 2006.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sågen på Lund vid vårt besök 1994. 

 

 

Erik Svensson på Lund hösten 1994 vid den av fadern byggda träkvarnen. 
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Baggebo kvarn  

(Nummer 71 på kvarnkartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Svensson fotograferar resterna av Baggebo kvarn hösten 1994. 

 

Omfattande stenrester ligger kvar och vittnar om att här måste funnits en större 

kvarn. Alternativt namn på platsen: ”Janssons kvarn”. De knappa uppgifter vi får 

in vid vår inventering bekräftas och fylls på av Andersson & Björklund (2006). De 

berättar i sin Risvedenbok om Baggebo kvarn och såg och uppger vem Jansson 

var.  

 En tidigare mjölnare i Kvarnabo kvarn, Johannes Jansson, fick år 1855 tillstånd 

att i Baggebol bygga en tullmjölkvarn med tre par stenar, ett par för siktmalning 

och två par för grovmalning, samt en enbladig såg med ram och spånhyvel. 

 En imponerande trevåningsbyggnad i trä byggdes upp: femton meter lång, nio 

meter bred, uppförd på stenfot. Botten- och mellanvåningen användes till 

kvarnen. Övervåningen var bostad med tre boningsrum. Den enbladiga sågen 

uppfördes intill kvarnens västra gavel.  

 Vatten leddes till vattenhjulet genom en ränna, omkring 120 meter lång. 

Rännan gick över vägen till Hyndereds hage. När vägen senare förbättrades tog 

man sten från kvarnens stenmurar. På en sten finns årtalet 1896 inhugget men 

dess betydelse är inte känd. 

 Janssons verk revs en bit in på 1900-talet. Delar av byggnaden blev till ved. 

Dagens rester av Janssons anläggning syns på bilden ovan. 

 1699 års kvarnkommissionsprotokoll visar att det långt före Jansson fanns 

kvarn på gården Baggebohl. 
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Kvarnabo kvarn 

(Nummer 70 på kvarnkartan) 

Namnet Kvarnabo finns i jordeboken redan år 1567. Det säger oss att kvarnar 

fanns på platsen tidigt. Det bekräftas av 1699 års kvarnkommissionsprotokoll. 

Idag finns inga kvarnspår kvar. Området är asfalterat.  

 I början av 1800-talet fanns en kvarn i dåligt skick, enligt C-M Bergstrand. Herr 

Häradshövding J H von Hoffsten, ägare av Gräfsnäs gods, varunder Kvarnabo 

lyder, ansökte år 1829 om uppbyggnad av en tullmjölkvarn med två par stenar. 

Vattentillgången var från en å som kom från Hundsjön. Ur Bergstrands text:  

 

”Stället, där sökanden ämnade bygga kvarnen, var beläget i en bäck eller 

mindre å, som kommer ifrån den så kallade Hundsjön och sammanbinder 

denna med sjön Anten, däri bäcken rinner ut vid pass 225 alnar nedanför 

kvarnfallet. Detta beredes genom ett dammband, vilket uppföres mellan 

tvenne höjder, som omgiva bäcken och kommer att bli på djupaste stället 

sex alnar högt, och som marken alltjämt sluttar åt sjön Anten, kan genom 

någon grävning och en tio eller tolv alnar lång ränna från damman beredas 

ett fall av minst nyss nämnda höjd. Dammfästets längd kommer att utgöra 

vid pass 58 alnar i övre kanten, varigenom en icke obetydlig vattensamling 

kan åstadkommas.” (1956, s 34) 

 

Ärendet tillstyrktes och Hoffstens kvarn byggdes året därpå, 1830. 

 Mjölnare Johannes Jansson, som byggde upp Baggebo kvarn och såg en bit 

uppströms i samma bäck, var verksam i Kvarnabokvarnen åren 1846–1855. 

 I slutet av 1920-talet ersattes kvarnens vatten-

hjul med en turbin. År 1955 lades kvarnen ned. 

Siste mjölnare var Paul Lundblad. 

 Utöver kvarn fanns det tegelbruk och sågverk 

här vid 1800-talets mitt. 1909 köpte Karl Larsson 

de tre verksamheterna av Gräfsnäs AB. Tegel-

bruket upphörde snart. I den hade man haft en 

lerkvarn (maskin som bearbetade leran) driven av 

ett vattenhjul. Istället för tegelbruk kom 1919 ett 

kraftverk. Eva Karlsson, verksam inom Långareds 

hembygdsförening, har skrivit om kraftverket i 

verksamhetsberättelsen för år 1990. Se utdrag 

nedan. 

 Sågverket fanns kvar en längre tid. Karl 

Larssons son, Melker Larsson, tog över ledningen 

för sågen 1945. År 1988 lades den ner, 45 män 

blev arbetslösa. 

 
Melker Larsson, en av våra guider 
på Kvarnabosidan 1994/95. 



50 
 

Citat ur Eva Karlssons text om Kvarnabo kraftverk i hembygdsföreningens verk-

samhetsberättelse för år 1990: 

  

”Karl Larsson, dennes bröder och en kusin, köpte mark från Gräfsnäs 

egendom som innehöll tre fall. Där fanns såg, kvarn och tegelbruk. Man 

drev tegelbruket några år med det blev olönsamt och las ner under första 

världskriget. Istället satte man in en generator 1919. Kraftverket hade ett 

tjugotal abonnenter runt Kvarnabo och kraften var avsedd för belysning … 

År 1930 brann kraftverket samt en torklada ner. Torkladan, benämnd 

Lustiga Huset, hade sen en tid inrymt såväl möbelfabrik som lägenheter 

och café. Enbart elverket återuppbyggdes.”  

 

Kvarnabo kvarnplats har inte bara varit platsen för en kvarn utan även för annan 

livaktig verksamhet. Och trakten har, via det dagliga bruket av sitt namn 

Kvarnabo, förmedlat att här en gång för mycket länge sedan fanns en kvarn. I 

begynnelsen var en kvarn … 

 

    

 

 

 
 

  



51 
 

Hälsingström/Degebo 

(Nummer 73 och 74 på kvarnkartan) 

Vid Hälsingens utlopp, i sjöns sydöstra del, vid Fyraviken, har det funnits kvarn i 

århundraden. Degebo kvarn fanns tidigt. I ”Ortnamnen i Älvsborgs län” står: 

”Degebo. 1546 upptages en gård, vartill kommit en kvarn … en mjölkvarn första 

gång[omnämnd] rjb 1685.” 1699 års kvarnkommissionsprotokoll bekräftar. 

 Kartor från slutet 1800-talet visar att det finns två lägen med kvarn och såg vid 

Fyraviken (på mark tillhörande dels Humlebo, dels Degebo). Tidigare kartor, från 

1807 och 1816, visar två dämmen.  

 Idag finns en kvarnbyggnad på platsen. Ett hus som är omsorgsfullt ombyggt 

till ett fritidshus (privat). Kvarnen uppges ha blivit flyttad till den plats där huset 

nu står. En hjulgrav finns uppströms och en hjulgrav nedströms.  

 Namnet Fyraviken är uppkallat efter en knekt som bodde här och hette Fyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjön Hälsingens utlopp i Fyraviken. 

 

Till höger på bilden går det att svagt skönja en mängd stubbar. De uppges ha 

funnits i Fyraviken i decennier och tycks aldrig ruttna. Varför?  

 Norr om viken ligger Bokö, på Östängsmark. Huset på Bokö syns i bakgrunden 

på fotot. Där fanns förr en spånhyvel med fyra vingar, det vill säga en vindriven 

spånhyvel. Såg kom senare. 1994 står sågverksbyggnaden kvar, innandömet är 

borta. 

 Ett stort skogsområde vid Hälsingen, inklusive Bokö, ligger under gårdar i Loo. 

Att det förhåller sig så har sina särskilda skäl:  

 Risveden var en av de kronoallmänningar som utskiftades på 1840-talet. 

Staten var inte längre intresserad av att äga skog. Risvedenskogen skulle återgå 

till bönderna i respektive härad mot en särskild avgift. En vanlig åsikt bland 

bönderna vid denna tid var att skogen inte var så mycket att ha. En härads-

domare på Slättebacke i Loo var framsynt; han talade för skogens framtida värde 
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och uppmanade Loobönderna att ta vara på tillfället och köpa in skog. De följde 

hans råd. På så vis kom Looskogen vid Hälsingen till.  

 En sprängning ägde rum i Fyraviken på 1800-talet. Det uppges av en av våra 

guider vid vårt besök där 1994. Sprängningen resulterade i en tydlig fåra i 

berggrunden, vilket förbättrade utloppet, dessförinnan var det över en slät 

berghäll. Genom åren har spekulationer förekommit om att Hälsingen skulle haft 

ett annat utlopp än dagens. Vår sagesman tror dock inte att det ligger så mycket 

sanning i det. När jag senare läser Linnarssons bok om Risveden finner jag en 

intressant passus som knyter an till nämnda tema. Där sägs att Näcken visade sig 

här uppe vid Fyraviken och att han var missnöjd med att vattnet inte fick rinna i 

sin rätta fåra. Linnarsson berättar om Jakob i Degebo, siste mjölnaren vid Degebo 

kvarn (död 1906). 

 Jakob var en skicklig speleman. Han hade, som den skicklige speleman han 

var, lärt sig spela av näcken. En gång då Jakob drog upp dammluckan för att sätta 

igång kvarnen, fick han se näcken. Det var en liten gubbe med långt grönslem-

migt skägg. Jakob menade sig stå väl med honom men denna gång var näcken 

vred, just för att vattnet inte fick rinna i sin ursprungliga fåra. Det var, enligt 

Jakob, mot naturens ordning. (Linnarsson, 1961, s 193) 

 Två år före mjölnaren och spelemannen Jakobs död kom ett par från Essunga 

och slog sig ner vid Fyraviken, på Hälsingström, år 1904. Efter tretton år var 

paret, C. A. Nilsson och hans hustru, ägare till flera fastigheter runtikring. Nilsson 

var med dagens vokabulär, en stor entreprenör – kreativ och företagsam.  C. A. 

Nilsson hade kvarn och såg och smedja; träsko- och lådtillverkning; han uppfann 

en enkel och billig flottningsmetod och byggde en kanal för timmerflottning. På 

1920-talet var hela Fyraviken full med timmer, uppges det. För att bedriva sin 

såg- och kvarnverksamhet var det av vikt att vattennivån i Fyraviken var så hög 

som möjligt. Det ställde till det för sågägaren på det närbelägna Bokö, norr om 

Fyraviken. Han var mån om att vattennivån inte skulle vara så hög med tanke på 

att han hade ett sågverk som låg nära sjökanten. Hans intressen var de motsatta. 

Fyravikens uppdämning orsakade skada för honom och hans sågverksamhet.  

 Tvister om uppdämning av sjöar och vattendrag var inte ovanligt. Vattennivån 

i sjöar och vattendrag har genom 

tiderna varit ett stort konfliktområde. 

Inte sällan har trätorna hamnat hos 

vattendomstolen, en speciell instans 

för vattenmål. Även i andra delar av 

socknen förekom oenigheter och 

processande. Här slutade det i 

förlikning. En sten med inborrade, 

fastsatta nivåsprintar användes som 

fixpunkt för vattnets maxhöjd. Se 

vidstående bild. 
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I slutet av 1980-talet var Hälsingsströms såg föremål för diskussion inom 

Långareds Hembygdsförening. Tanken var att hembygdsföreningen skulle åta sig 

att renovera den nedlagda vattenturbindrivna sågen och bereda turister och 

allmänhet tillfälle att få se hur det gick till att såga på gammalt vis. Sågen hade då 

stått stilla i ett tjugotal år. Planerna blev dock aldrig verklighet. Vid vårt besök 

1994 har sågen fått nytt tak och nya väggar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besök vid Hälsingström i november 1994, vid årets första snö. 

Fr. v.: Melker Larsson, Anders Andersson, Ernst Johansson, Erling Svensson, Tore Johansson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi återkommer till Hälsingström året därpå, i september 1995. 

Fr. v.: Valter Nilsson (son till C.A. Nilsson), 
Ernst Johansson, Erling Svensson, Melker Larsson, Anders Andersson. 
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Granviken 

(Nummer 75 på kvarnkartan) 

Nedanför Granvikedamm (i närheten av kraftledningen) finns ett fall som är 

sänkt i syfte att få odlingsmark. Här fanns det en gång i tiden en kvarn, oklart när. 

Rester av en hjulgrav lär ha setts. Enligt kartor från 1807 och 1816 finns ett 

område som kallas Kvarnviken (dagens Granviken). Kartorna saknar kvarn-

markering men visar dämmen. 

 I början av 1900-talet fanns det gott om vatten i Granvikedamm, så mycket att 

det gick att fiska. 

 

Sågen 

(Nummer 76 på kvarnkartan) 

Vid Risvedens gamla skola fanns tidigt både kvarn och såg. År 1647 nämns 

gården Sågen för första gången i jordeboken. Och i Andersson & Björklunds bok 

om Risveden, del 3, nämner författarna om ”en vattensågare Måns” (finns 

upptagen i en rotelängd från 1648). I sitt kapitel ”Språkets kulturminnen” skriver 

de följande om sågens förekomst och om namnet Sågens bakgrund:  

 

”I mitten av 1600-talet hade Gräfsnäsgodset en såg i Sågebäcken eller 

Sågån från Hälsingen … Det är lätt att tänka sig sågverket som namngrund 

men blöta marker, sug, har också framförts som möjlig namngrund.” (s 

268) 

 

1699 års kvarnkommissionsprotokoll bekräftar existensen av en kvarn och en såg 

i Sågen. De innehas av ”högvälborne Herr Greve Mauritz Lewenhaupt”. 

 

På 1700-talet byggdes en större kvarn, inklusive såg – ”en såg och mjölkvarn”.  

 C-M Bergstrand skriver i sin Långareds krönika del 1 (s 28):  

 

”En större kvarn lät ägaren av Gräfsnäs Johan Gripenstedt på 1740-talet 

bygga i Sågebäcken på Risveden, säkerligen strax nedanför nuvarande 

Risvedens folkskola. Han begärde vid sommartinget 1748 tillåtelse ’att få 

betjäna invånarna med malning och sågning vid en såg och mjölkvarn, som 

blivit uppbyggd på frälsehemmanet Sågas ägor’.” 

 

Vid mitten av 1800-talet finns såväl kvarn som såg kvar (Bergstrand, 1956, s 37). 

Idag är alla synliga spår borta. Kvarnen lär ha kallats Risbo kvarn. 
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Ålanda kvarn 

(Nummer 77 på kvarnkartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålanda kvarn i november 1994. 

 

Precis som i den nordöstra delen av Långareds socken har sockengränsen 

varierat genom tiderna. Ålanda har tidvis tillhört Östads socken, tidvis Långareds. 

Idag det senare. 

 Ålanda kvarn är känd sedan tidigt och ligger vid sjön Antens slut i söder, vid en 

smal vik (Kvarnsjön). En å rinner vidare ner till Åsön som i sin tur mynnar ut i 

Mjörns nordvästra vik.  

 På 1700-talet tvistades det om vattennivån. Ur C-M Bergstrand, 1954: 

 

”I juni 1749 hade kapten Johan Gripenstedt på Gräfsnäs låtit instämma 

mjölnaren vid Ålanda kvarnar Anders Jonasson att ansvara för det han 

medelst uppdämning tillfogat såväl Gräfsnäs säteris enskilta som dess 

tillydande frälsehemmans vid sjön Anten belägna ängar mycken skada, 

varför plikt efter lag jämte skadestånd fordras. 

 Anders Jonasson förklarade, att vattnet vid Ålanda kvarnar ej vidare 

blivit uppdämt än vad nödvändigheten fordrar och vanligt före hans tid 

varit. Kaptenen påstod att sedan Jonasson åtskilliga gånger efter maj 

månads ingång fått tillsägelse av kaptenen att hålla dammluckan öppen 

hade han ändå icke rättat sig efter sådan påminnelse och varning.” (s 25) 
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Vid vattentvisten år 1749 har det funnits kvarn i Ålanda i femtio år, om inte mer. 

1699 års kvarnkommittion uppger att Ålanda har tvenne fotkvarnar och en såg 

som nyttjas av ”högvälborna Fru Grevinnan Lewenhaupt”. 

 I mitten av 1800-talet var Ålanda kvarn ”skattlagd för två par stenar för 

grovmäld och ett par för siktmäld”. I mäldelaget ingick inte bara närboende, utan 

även Vagnsheds- och Börtabor: ”… Wänga by, Wangsjö, Börta, Brogärdet, 

Espenäs, Häckelid, Klofnabacken …”. Vängaborna fick således ta sig ända till 

Ålanda kvarn för att mala. (C-M Bergstrand, 1956, s 35) 

 År 1918/19 byggdes kvarnen om. Fick nytt hus. Kvarnen var stor (tre par 

stenar) och betjänade ett stort distrikt.  

 1967 togs vattnet till fiskodling och kvarnen elektrifierades. 

 Kvarnverksamheten upphörde år 1987. Efter århundraden hade kvarnen i 

Ålanda tjänat ut. Ett par år senare var frågan om bevarandet av kvarnen uppe för 

diskussion inom Långareds hembygdsförening; en värdefull men mycket arbets-

krävande uppgift som man inte ansåg sig förmögen att åta sig. 

 Lämningar av en såg som funnits intill kvarnen finns kvar vid vårt besök i 

november år 1994. 

 

Vid vårt besök 1994 träffar vi 

mjölnare Erik Andersson. Erik 

var 18 år när han kom till 

Ålanda kvarn. Han var verksam 

där i många år, från 1933 till 

1987. Han arrenderade kvarnen 

av Östads Stiftelse (Östads 

Barnhus). Erik växte upp i 

Skaraborg och kom från en 

mjölnarfamilj. Vid vårt besök 

har årets första snö fallit. 

 

 

 

  Erik Andersson utanför Ålanda kvarn. 
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En bild var införd i Alingsås Tidning den 25 september 1995 som visar ett 

kvarnbygge i Anten. Enligt bildtexten ägde bygget troligen rum år 1918. Jag antar 

att det är ombyggnaden av Ålanda kvarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Winkvists kvarnmarkeringar (se 

bild till höger) finns fler vattenkvarnar i 

Antenområdet. Dels en kvarn vid 

Älvviken, dels ”Havrebråta” vid Bråta-

ån, något som vi vid kvarninven-

teringen 1994/95 inte fick in några 

uppgifter om. Sannolikt är väl att det 

funnits kvarn på båda ställena. 

Winkvist var ute i bygderna och fick in 

betydligt mer information än vad vi 

fick vid vår inventering.  

 

1699 års kvarnkommissionsprotokoll: Utöver redan nämnda kvarnar i Kvarna-

bo/Antenområdet finns följande upptagna i kommisionsprotokollet: Arelid, Sör-

gården Ålanda och Valebråta.  
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Hur ser det ut idag på kvarnplatserna, år 2012? 
På listorna över socknens kvarnplatser finns en del som vi inte var vid 1994/95 

men som jag ändå har skrivit om. Hur ser det ut där? Och hur ser det ut idag, år 

2012, på de platser vi besökte? Om ett par år har tjugo år gått sedan vi var ute i 

skog och mark. Endast en nyligen fotograferad kvarnplats finns i rapporten 

(Hästhagens, s 25). Hur ser det ut på alla de andra ställena?  

 På vissa av de platser vi besökte 1994/95 var alla påtagliga spår borta. 

Kvarnen kunde till exempel ha använts som fyllnadsmaterial vid vägbygge och 

trädelar vara tagna till ved, kvarnstenar till brunnslock och trädgårdsbord. Idag är 

nog än mer borta av uppenbart synliga kvarnspår, immateriella mänskliga min-

nen dessutom. Kvar är bara att rätt kunna avläsa naturens egna historiska spår, 

jämte historiska dokument och kartor. Att lokalisera i rapporten omnämnda 

olokaliserade kvarnplatser kan bli svårt. 

 Tidsspannet som jag här har rört mig inom är stort, över tre hundra år. Inom 

den tiden faller kvarnar samman, flyttas, fall sänks, dammar dikas ut, landskapet 

förändras, ägandeförhållanden ändras, gårdarnas gränser flyttas, kvarnen 

hamnar under en annan gård och så vidare. Frågorna blir många. 

 Åtskilliga resonemang och frågor finns också här i rapporten. En del av 

frågetecknen kan kanske avlägsnas så småningom, men säkert inte alla, vi får nog 

leva med en del av frågorna obesvarade.  

 Ett är ändå säkert och uppenbart, vattnets kraft i socknens alla fall och vatten-

drag har varit av avgörande betydelse genom tiderna. 

 

Tillägg 6 maj 2012 
I samband med 2011 års utgrävning på Loholmen framkommer att Gabriel 

Djurklo år 1868 dokumenterade en väderkvarn ute på Loholmen. Kvarnen fanns 

inte kvar vid tidpunkten för hans inventering men hade funnits där ”för ej så 

länge sedan”. Det säger oss, att långt efter Loholms glansdagar så fanns det en 

kvarn ute på holmen – en väderkvarn .  

 2011 års arkeologer bekräftar Djurklos uppgift och tror att det har rört sig om 

en holkkvarn. 
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