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            1 Inledning 

Hillefors grynkvarn är uppförd i Stenkullen, Lerums kommun och är byggd i Säveåns 

naturreservat. I kvarnen har producerats havregryn och havrekli fram tills 1987. 

Hillefors grynkvarn är Sveriges, kanske världens, enda vattendrivna havregrynskvarn. 

Den ägs sedan 1988 av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors grynkvarns 

museiförening. En ideell förening som verkar för att kunna få igång kvarnen och på 

museibasis visa hur havregrynstillverkningen i kvarnen gick till. Jag är medlem i 

föreningen, där jag administrerar sociala medier men deltar ej i styrelsearbetet. Sedan 

1990 är grynkvarnen byggnadsminne.  

 

På platsen byggdes först en såg i trä 1888, och i början av 1900-talet byggdes den till 

så att den även innefattade en havregrynskvarn. Denna byggnad brann 1905 och 

byggdes åter upp i trä. År 1909 brann den igen och byggdes då upp i tegel. Den nya 

byggnaden stod färdig 1913. Fastighetsbeteckning är idag Hunstugan 1:109. 1 Tyvärr 

har jag ej fått fram vem som är arkitekten till byggnaden.  

 

Det jag vill belysa i uppsatsen är hur denna kvarnbyggnads yttre arkitektur speglar den 

inre verksamheten och det geografiska läget som den har fått. För mig är kvarnen en 

byggnad som rymmer olika dimensioner. Ett avtryck av 1900-talets industriella era. 

En arkitektoniskt intressant byggnad där jag gör nya upptäckter varje gång jag ser den 

och framförallt träder in i den. Det kan vara hur ljuset faller, en takstol eller ett 

fönsters handblåsta glas.  

 

                              

                            Bild 1. Den första kvarnen i trä.  

                                                 
1 https://kso.etjanster.lantmateriet.se/, (2019-05-12). 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur den exteriöra arkitekturen har anpassats 

efter verksamheten och kvarnens geografiska placering från uppförandet av kvarnen 

byggd i tegel 1913, med de två utbyggnaderna 1929 och 1940 tills att den industriella 

verksamheten upphörde 1987. Idag finns Hillefors grynkvarn kvar och är intakt.  

Några förändringar har gjorts sedan kvarnen, sågen och rännan blev arbetslivsmuseum 

i samband med att Hillefors grynkvarns museiförening bildades 1985.2 En museidel 

och en utställningshall har integrerats i de två magasinen på våning fyra samt att ännu 

en trappa, mellan våning fyra och våning tre, nyligen har renoverats för att kunna 

slussa besökare från museidelen till det blivande natur- och kulturrummet som håller 

på att ta form där. Där kommer industriell verksamhet genom historien och natur längs 

med Säveån att illustreras. Genom att beskriva kvarnens interiör, med dess maskiner, 

vill jag få betraktaren att förstå varför dess exteriör ser ut som den gör. Mina 

frågeställningar lyder: Hur har den yttre arkitekturen anpassats efter 

havregrynsproduktionen i den kvarn byggd i tegel 1913 och som tillbyggdes 1929 och 

1940 tills att den industriella produktionen upphörde 1987? På vilket sätt har det 

geografiska läget haft betydelse för den exteriöra utformningen? 

 

 

 

            1.2 Material och avgränsningar 

På platsen där kvarnen står har det funnits industriverksamhet sedan slutet av 1800-

talet i form av såg, benstamp, smedja och en träkvarn. Jag undersöker konstruktionen 

och lokaliseringen av denna kvarn under perioden 1913 till 1987. Kvarnen ser ännu ut 

som den gjorde då sista havgrynet pressades med endast någon arkitektonisk 

förändring samt användningsområde av rum. Det hänger ihop med att kvarnen sedan 

1985 är ett arbetslivsmuseum.  

 

1913 bestod tegelkvarnen av ett långskepp i fyra våningar. 1929 byggdes ett magasin 

till i väster i tre våningsplan. 1940 byggdes kvarnen ut med ytterligare tre våningsplan 

i öster. Benstamp, en byggnad i trä, finns i östra delen närmast vattnet. Den togs ur 

                                                 
2  http://www.hilleforsgrynkvarn.se/index.html, (2019-04-29). 

http://www.hilleforsgrynkvarn.se/index.html
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bruk under 1930-talet. En smedja har funnits i benstampens förlängning ned mot 

vattnet. I öster finns en såg, en byggnad i trä som var ursprunget till verksamheten. 

Kvarnrännan har funnits med sedan starten. Då kvarnområdet består av många olika 

utrymmen har jag ej kunnat, på grund av uppsatsen omfång, i detalj beskriva alla delar 

utan har koncentrerat mig på att beskriva kvarnens arkitektur från att den uppfördes 

tills idag. 

 

Under uppsatsens framväxt har det uppstått svårighet att få fram arkivmaterial då jag 

inte har funnit någon ritning från kvarnens konstruktion och tillbyggnader. Följande 

arkiv har kontaktats för att kartlägga om ritningar på kvarnen finns: Lokalhistoriskt 

arkiv i Lerums kommun, Lerums kommuns byggnadsnämnd, Digitala forskarsalen -

Riksarkivet samt handlingar som förvaras i kvarnen av Hillefors grynkvarns 

museiförening.  

 

För industrifastigheter som uppfördes inom stadsplanelagt område finns ofta 

byggnadsnämndsritningar kvar, vilket många gånger saknas för industrier förlagda på 

landsbygden.3 De ritningar som jag dock funnit och kunnat använda mig av, är en 

elritning från 1980 - 90-talen som finns i kvarnen. Rolf Svensson har i boken De tre 

grynarna: historien om Hillefors grynkvarn från 1888 till 1988 2018 konstruerat 

ritningar från varje våningsplan som visar maskinernas placering.4 Jag har inte fått 

fram vem som är arkitekt eller byggmästare till anläggningen. 

 

Vidare har varit jag i kontakt med den troliga förebilden Vårgårda kvarn, numera 

snusfabrik Nordic Snus AB, för ett besök. I Alingsåsguiden 2017 står att kvarnen idag 

fungerar som ett museum med all utrustning intakt.5 Enligt den person jag hade 

kontakt med på företaget var lokalerna ej tillgängliga och ett besök var ej möjligt.  

 

                                                 
3 Fredric Bedoire, Elisabeth Stavenow-Hidemark, Arkivguide för byggnadsforskare, Stockholm 1975, sid.44. 
4 Rolf och Helena Svensson, De tre grynarna: historien om Hillefors grynkvarn från 1888 till 1988, Stenkullen  

  2018. 
5Alingsåsguiden 2017-03-15, http://aguiden.com/alingsasguiden/vargaarda_grynkvarn/vargaarda_kvarn.htm,      
  (2019-04-27). 

 

http://aguiden.com/alingsasguiden/vargaarda_grynkvarn/vargaarda_kvarn.htm
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Den litteratur jag valt att använda i uppsatsen är sådan som tar upp, speglar och hjälper 

mig att svara på uppsatsens frågor och syfte nämligen att undersöka hur exteriören har 

anpassats efter verksamheten och var kvarnen ligger i terrängen.  

             

 

            1.3 Metod 

För att besvara frågeställningen har jag tillämpat empirisk forskning genom besök på 

platsen, för att se hur kvarnens arkitektur är beskaffad exteriört och interiört. Detta för 

att dra slutsatser kring hur förhållandet mellan yttre och inre arkitektur samt 

geografisk placering samspelar. För att få ett grepp om vilken maskinpark som finns i 

kvarnen har jag undersökt varje rum för sig. Jag har mätt upp kvarnens ytor vad det 

gäller längd, bredd och i viss mån höjd exteriört och interiört med lasermätare, där det 

varit möjligt och tekniken fungerat. Jag har även sökt svar på mina frågeställningar i 

litteratur och i arkiv. Jag har haft tillgång till ett rikligt bildmaterial. 

 

I Lokalarkiv Lerum har jag fått fram fotografierna på den första kvarnen byggd i trä 

samt kvarnen i tegel utan tillbyggnader från 1913. Det övriga digra bildmaterialet, av 

fotograf Rolf Svensson, har jag fått lov att disponera till mitt arbete. Då han förvaltar 

fotografier av kantor Svea Johansson (1913 - 1987) för Hillefors grynkvarns 

museiförenings räkning har jag även kunnat använda bilden av när bönder levererar 

havre till kvarnen. Fotograf Anders Nilsson har lånat ut sin bild på Vårgårda kvarn till 

min uppsats. Jag har även själv bidragit med fotografierna på kvarnrännan under 

renoveringen 2018 samt skorstenen med löpförband. De ritningar jag har haft tillgång 

till: elritningar för varje våningsplan som finns i kvarnen, Rolf Svenssons schematiska 

ritningar över våningsplanen och för havrekornets väg genom anläggningen. Dessa har 

jag granskat och utgått från för att dra slutsatser. Översiktsillustrationen som visar 

kvarnens yttre mått har jag själv producerat. 

 

 

            1.4 Teori och tidigare forskning 

Uppsatsen utgår från ett arkitekturteoretiskt förhållningssätt i sökandet efter 

sambandet mellan den yttre och den inre arkitektoniska utformningen i förhållande till 

byggnadens avsedda funktion och dess placering. Vidare på en teoretisk diskussion, 

vilken har sin utgångspunkt i både nationell och internationell litteratur kring 
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industriell byggnation. Vidare ingår i denna diskussion litteratur om behandlar 

specifikt kvarnar och dess utformning. Litteraturen är skriven av svenska och 

internationella författare. Områden som arkitektur-, industri- och teknikhistoria, 

kulturgeografi, hälsa och infrastruktur har täckts in.  

 

Arkitekturhistorikern Fredric Bedoire skriver i verket Den svenska arkitekturens 

historia 1800 - 2000 om den engelska industrins framväxt och tankar i samband med 

denna.6 Hans teoribildning grundar sig på att både skildra byggnadskonst och aspekter 

som religiösa, sociala, ekonomiska och politiska då dessa format och påverkat 

arkitekturen. 

 

I boken Juvelkvarnen i Göteborg: en hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning berörs 

sambandet mellan interiör och exteriör något.7 Författarna skriver om att 

utgångspunkten nästan alltid är funktionell när det gäller industriarkitektur. Till 

exempel betonar de att på grund av brandrisken fick fönstren i Juvelkvarnen 

träspröjsade bågar av stål och alla tak gjordes platta i armerad betong som täcktes med 

cement (så kallad holzcment) ett asfaltsliknande ämne som i Sverige började användas 

för taktäckning kring sekelskiftet 1900, på detta lades ett lager av 10 cm skyddande 

grusfyllning. Även utanpåhängande balkonger, brandtrappor av stål installerades i var 

sin ände av byggnaden på grund av kvarnens benägenhet att kunna brinna. Vidare, 

skriver författarna, att för nödvändig svikt och flexibilitet i kvarnens och 

mjölmagasinets mellanbjälklag bars dessa avdelningar upp av ett pelar-balksystem i 

stål.  

 

Hillefors grynkvarns historia och information om de olika ägarna och till viss del även 

kringinformation om deras liv och familjer har jag funnit i boken De tre grynarna 

historien om Hillefors grynkvarn från 1888 till 1988 av Rolf och Helena Svensson.8 

Kvarnverksamheten sätts här även in i ett historiskt perspektiv.  

 

                                                 
6  Stycket bygger på Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia 1800 - 2000, Stockholm 2015, sid. 9. 
7  Stycket bygger på Lasse Brunnström, Bengt Norling, Bengt Spade, Juvelkvarnen i    

   Göteborg: en hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning, Göteborg 2002, sid. 45, 50. 
8 Stycket bygger på Rolf och Helena Svensson, De tre grynarna: historien om Hillefors grynkvarn från 1888 till     

  1988, Stenkullen 2018. 
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Fotografen Rolf Svensson har producerat en rad filmer som ligger på YouTube om hur 

kvarnen fungerar, dess historia och hur arbetsdagen såg ut som jag har tagit del av.9 

 

I byggnadsantikvarie Birgitta Waldenborgs Hillefors grynkvarn Hunstugan Lerum: 

program för vård och utveckling med bibehållet kulturhistoriskt värde, har jag fått 

fram en del fakta om vilket byggnadsmaterial som använts vid uppförandet av 

kvarnen.10  

 

 

 

             

           2 Hillefors grynkvarn 

 

2.1 Historia  

Vid sekelskiftet 1800 - 1900 kom kvarnverksamheten igång på platsen.11 Tidigare hade 

en såg och ett snickeri legat här uppfört 1888 av Andreas Andersson (1855 - 1918). De 

byggnader som fanns vid 1900-talets början var en såg i öster som var en byggnad i trä 

och ursprunget till verksamheten, en benstamp i trä placerad i västra delen närmast 

vattnet samt en smedja i benstampens förlängning ned mot vattnet. I benstampen 

krossades kreatursben till benmjöl som användes för att gödsla åkrarna med. Den 

första kvarnen byggd i trä 1899 skadades i en brand 23 juli 1905. Den byggdes upp på 

nytt men även den förstördes i en eldsvåda 2 juli 1909.  

 

                                                 
9  Rolf Svensson, 1987, https://youtu.be/DWNhFnsIuE0, (2019-04-28). 
10 Birgitta Waldenborg, Hillefors grynkvarn Hunstugan Lerum: program för vård och utveckling med bibehållet   

   kulturhistoriskt värde, 2009. 
11 Följande kapitel bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 24-89.  

https://youtu.be/DWNhFnsIuE0
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             Bild 2. Kvarnområdet sett från södra sidan. 

 

Det geografiska läget vid Säveån var gynnsamt för en verksamhet som drevs med 

vatten. Även möjligheten att bygga en kvarn i souterräng, där havrens väg i kvarnen 

från leverans från bönder till slutlig utleverans, var perfekt.  

 

Förutom närheten till vattnet som möjliggjorde drift med vattenhjul, installerat 1888, 

året om låg platsen nära järnvägsstationen i Stenkullen. I Göteborg pågick många 

byggen och brädorna från sågen kunde lätt transporteras med järnvägen. Den första 

dammbyggnaden var klar 1894. Kvarnrännan har funnits med sedan industrin 

etablerades på platsen. 

 

En kvarn i tegel uppfördes efter branden 1909 och togs i bruk 1913. Kvarnen bestod 

först av ett långskepp i fyra våningar. 1929 byggdes i väster till ett magasin i tre 

våningsplan. 1940 byggdes kvarnen ut med ytterligare tre våningsplan i öster. 
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Bild 3. Kvarnen byggd i tegel stod färdig 1913. 

 

Under andra världskriget hade Hillefors grynkvarn en glansperiod i sin verksamhet. 

Sveriges egna tillgångar av odlade produkter fick stor betydelse då landet var isolerat. 

Kvarnen var krigsplacerad och under perioden 1944 - 1947 var den i statens tjänst. 

Havregryn var ransonerade under åren 1941 till 1948.  Många som bodde i Stenkullen 

fick arbete i kvarnen under denna tid. Främst för att arbeta med packning. Periodvis 

var både två- och treskift nödvändigt för att tillgodose efterfrågan på havregryn.  

 

Under 1980-talet blev konkurrensen från stora affärskedjor som ICA och Vivo stor. 

Hillefors kunde inte leverera de stora kvantiteter som dessa efterfrågade. Kvarnen 

sålde till grossister i Stockholm, Skåne och Göteborgs samt till privatpersoner och 

handlare i Alingsås och Lerum. Under decenniet var två av de större kunderna Ole-

bagaren i Partille och Gillebagaren i Halmstad.  

 

Kvarnverksamheten upphörde 1987. Förutom hårdnad konkurrens under 1980-talet 

blev ångpannan utdömd 1986.  Men det berodde även på ojämn vattentillgång till 

kvarnen då kraftverken uppströms släppte på vatten endast när de hade behov. 

 

För hälsan var kvarnarbetet ett tungt arbete att utföra. Bland annat innebar det 

dammluckor att öppna, rensning av kvarnrännan från pinnar och löv samt lyft och flytt 
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av säckar á 25 kg och 50 kg. Finkornigt damm bildades av tillverkningen och 

blandades med vattenånga vilket inte var hälsosamt att andas in. Flera av de som 

arbetat i kvarnen fick problem med lungorna. 

 

Industrin har under åren haft flera ägare. År 1988 tog Lerums kommun över driften av 

kvarnen. Hillefors grynkvarns museiförening, bildad 1985, arrenderar kvarnen och 

arbetar för att få igång produktion av havregryn för att kunna visa museibesökarna hur 

driften gick till. Kvarnen, sågen och rännan är förklarade som byggnadsminnen sedan 

1990.  

 

 

 

2.2 Förebild 

Vårgårda kvarn grundades 1871 av brukspatron Aron Heyman på Wårgårda Herrgård 

och är med stor sannolikhet förebild till kvarnen Hillefors grynkvarn.12 Vårgårda kvarn 

vid Säveån, var Sveriges första havregrynskvarn. Området består av flera byggnader 

men havregrynskvarnen, som är en av de två äldsta byggnaderna, byggdes troligen om 

1891 - 1901. Axel Fridolf Johansson (1877 - 1954) köpte år 1897 två tredjedelar av 

den såg som låg i Hillefors tillsammans med kompanjonen Johan August Johansson 

och byggde till en havregrynskvarn i trä. Den brann 1905, byggdes upp på nytt men 

brann åter 1909.  

 

När bygget av kvarnen i tegel påbörjades 1909 av bröderna Axel Fridolf och Carl 

(1867 - 1940) var det med stor sannolikhet Vårgårda kvarn som var förebilden. Båda 

bröderna hade vuxit upp på granngården till kvarnen och ofta sett den och även 

troligen fått möjlighet att se hur den fungerade. Att Axel Fridolf och Carl bör ha varit 

inspirerad av Vårgårdakvarnen stärks av att de båda kvarnarna har liknande 

karaktäristiska stildrag i formspråket. Exempelvis har båda byggnaderna rödgult-

skiftande tegel och murade kryssförband. Hillefors grynkvarns kryssförband skiljer sig 

något åt inbördes då vissa partier/väggar/gavlar är mer tydliga i sitt utförande än 

andra. Båda kvarnarna har gesimser som påminner om varandra. Anläggningarnas 

                                                 
12 Följande kapitel bygger, om inget annat anges, på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 24-89. Ulrika Lindh,  

    Kristina Alm, Kulturhistorisk utredning Vårgårda kvarn, Regionmuseum Västra Götaland 2006, sid. 8.    

    Waldenborg 2009, sid 9-11. 
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grundsocklar är av huggen granit. I bägge byggnaderna förankras bjälklagren i fasad 

och konstruktion vilka hålls ihop av ankarjärn. Dess ankarslut syns exteriört.  

 

Båda kvarnarna är byggda i fyra våningar. De har liknande maskiner utrustade med 

uppfodringsverk (elevatorer) med skopor som lyfter upp havren och för den mellan 

olika maskiner, ett så kallat paternosterverk.13 

 

Det kan ha varit ett mode vid den här tiden att bygga industrifastigheter i tegel likt 

dessa två industrianläggningar eller kanske har det varit samma murarmästare eller 

byggherre? Jag har inte kunnat få fram några av dessa uppgifter. 

 

 

                         

                            Bild 4. Vårgårda kvarn. 

 

            

 

 

                                                 
13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Paternosterverk, (2019-04-28). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paternosterverk
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           3 Byggnadsmaterial 

 

3.1 Exteriöra byggnadsmaterial  

Hillefors grynkvarns fasader är uppförda i schatterat rödgul-skiftande tegel som 

sammanfogats med kalkbruk med murade kryssförband.14 Kryssförbanden skiljer sig 

något åt inbördes då vissa partier/väggar/gavlar är mer tydliga i sitt utförande än andra. 

Grunden är uppförd med en sockel som murats samman av grovt huggen granit som 

skaffats från ett lokalt stenhuggeri.15 Taket är klätt med falsad plåt på den delen av den 

ursprungliga kvarnen som sträcker sig vinkelrätt mot Säveån. Den del som vetter åt 

norr är täckt med tvåkupigt lertegel. Tillbyggnaderna, de så kallade flyglarna, 1929 och 

1940 är uppförda i samma typ av tegel. Taket är tvåkupigt lertegel. Hillefors grynkvarn 

har en murad takgesims i tegel som avslutar murverket uppåt. På några ställen är den 

mer arbetad.  

     

 

              Bild 5. Här syns takgesimsen och de röda häng- och stuprännorna. 

 

I fasad och konstruktion förankras bjälklagren med ankarjärn vilka syns exteriört som 

ankarslut på kvarnbyggnadens långskepp, det vill säga den ursprungliga kvarnen från 1913. 

Fönster- och dörröppningarna överbryggas av slagna segmentbågvalv.  

 

                                                 
14 Följande kapitel bygger, om inte annat anges, på Waldenborg 2009, sid. 9, 23. Egna empiriska studier. Jack     

    Lindgren, Jan Moeschlin, Tegel: tillverkning - konstruktion - gestaltning, Stockholm 1985, sid. 52. 
15 Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 32. 
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         Bild 6. Fönster- och dörröppningarnas slagna segmentbågvalv. Schatterat rödgul-skiftande          

         tegel som sammanfogats med kalkbruk i grynkvarnens fasader. Kryssförband i  

         murningen. 

 

Kvarnen har 65 fönsteröppningar med 670 glasrutor. Fönsterfoder och spröjsar är idag 

inte enhetliga dessutom har en mängd fönster under åren krossats och ersatts med 

nyare fönsterglas. Fönstren är indelade med spröjs till 12 rutor och målade i vitt. Även 

en mindre modell med bara tre rutor finns. På våning fyra, på var sida om huvud-

entrén, finns två fönster med nio rutor. Turbinhusen och såghuset är uppförda i trä 

med faluröd panel och tjärpapptak.  

 

Uppmätning av kvarnens höjd exteriört och interiört har varit svår att genomföra med 

den utrusning jag haft till förfogande, men jag beräknar den till ca 10 m hög som 

högsta punkt. Även andra exteriöra höjdmått var svåra få. Kvarnens exteriöra mått ses i 

nedanstående illustration. Kvarnen, sågen, skorstenen, turbinhusen och rännan har 

renoverats under årens lopp. 
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                      Bild 7. Översiktsillustration          

           

 

 

           Bild 8. Kvarnrännan 
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           3.2 Interiöra byggnadsmaterial  

Kvarnen har trägolv i alla våningsplan förutom på våning ett, där det är cementgolv. 

Taken i de olika rummen är av trä. I vissa rum i kvarndelen från 1913 är det takbalkar 

av trä längs- och tvärgående i alla plan. I delen från 1940-talet är det trägolv, trätak 

samt tvärgående järnbalkar. Vissa rum är vitkalkade. Det material som använts i de 

många remmar som finns i kvarnen är till stor del balatum, läder och dubbelvävda 

bomullsremmar.16 

 

      

3.3 Havrens förlopp genom kvarnen 

Bönderna kom med häst och vagn till kvarnens våning fyra där de lämnade sin havre.17 

Den hälldes ned utanför ingången genom en lucka och rann ned till centrallagret på 

våning tre.18 Havren förflyttades sedan ned till våning två, där skräp som jord och 

småsten rensades bort i grovrensen. Efter detta transporterades havren upp till våning 

fyra för att rensas ytterligare i olika rensmaskiner. Därefter föll havren ned i 

torkanläggningen och torkades ner till rätt fuktighetsnivå. Efter torkning hamnade 

havren i slungskalaren på våning två. I denna lossades skalet från havrekärnan. 

Maskinen ersatte kvarnhjulen på 50-talet.  

 

Skalet blåstes upp till våning tre med en cyklon, medans kärnan föll ned till 

uppfordringen på våning ett och hissades därefter upp till våning tre. Där passerade 

havrekärnan genom tre olika harpor vars uppgift var att få bort alla skalprodukter som 

fanns kvar på kärnan efter slungskaleprocessen. Därefter föll kärna ned på tre skakbord 

där den sorterades i olika storlekar. Den sista av dessa kallas pannmaskinen.  

 

Havren hissades upp till spetsmaskinen på våning fyra där toppen av kärnan kapades 

för att ta bort fettet som samlats i en klump. Efter detta föll de ned i bingen som är ett 

lager av färdigskalade havrekärnor på våning tre.  

 

                                                 
16 Waldenborg 2009, sid 24. Lone-Pia Bach, https;//byggnadsvard.se/linoleum-korkmattor, (2019-04-28). 
17 Följande kapitel bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 50, 56-57. 
18 Se hur arbetet gick till, Rolf Svensson, https://youtu.be/DWNhFnsIuE0, (2019-04-28). 

 

https://youtu.be/DWNhFnsIuE0
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Sista delen av processen var att ånga och pressa havrekärnan. När tillräcklig mängd 

fanns i bingen startades denna process. Havren föll ned i ångkokaren där den var i 

några minuter för att ångas och sedan falla ned på pressaren som plattade havren till 

gryn.  

 

Havren föll sedan ned i harpan på första våningen där överblivet mjöl som har bildats 

vid pressningen togs bort. Därefter packades havregrynen i säckar och hissades upp till 

våning fyra för förvaring i och transport ifrån magasinen på våning fyra.  

 

 

       Bild 9. Schematisk ritning för havrekornets väg genom kvarnen. 
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           4 Byggnadens disposition - de fyra våningsplanen 

 

4.1 Våningsplan ett  

Våningsplan ett är plattformen för kvarnens transport av havre upp i kvarnen. Fem 

uppfodringsverk (elevator) är placerade här.19 I rör rinner havren ned till varje 

elevators startpunkt. Fyra av elevatorerna är höga och transporterar havren uppåt. I en 

låg transportör går färdigt havregryn från harpan och upp till våning två och faller 

sedan ned till den packmaskin som finns på våning ett. Maskinen är utrustad med en 

våg. Det färdiga havregrynet packades i säckar om 25 kg och 50 kg, i paket eller 

enkilospåsar. På detta våningsplan finns ett packrum där paket och påsar fick sin 

etikett påklistrad.  

 

                                     

                                           Bild 10. Etikett klistrades på paket som havren packades i. 

 

Den paketerade havren hissades upp till våning fyra för förvaring med en 

hissanordning som har sin startpunkt här.  

 

                                                 
19 Följande kapitel bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 66. 
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                         Bild 11. Packmaskinen 

             

             Det finns en gång som går tvärs igenom kvarnen till benstampen och smedjan. 

             En trappa går upp från våning ett till våning fyra. Den slutar på varje vånings- 

             plan och fortsätter till nästa med olika placering i varje plan. Den är av trä. 

 

 

Bild 12. Trappa mellan våning två och tre. 

 

Golvet är av cement och taket är av trä. Väggarna är vitkalkat tegel.  
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I separata hus finns två francisturbiner – den lilla och den stora – som drevs av vattnet 

som strömmade i rännan till turbinerna.20 Stora turbinhusets mått är 3,7 m långt och 

3,2 m brett och det lilla turbinhuset har måtten 2, 3 m långt och 2,3 m brett. 

Turbinhusen är uppförda i trä med faluröd panel och papptak. Den lilla turbinen drev 

sågen, hammarkvarnen och likströmsgeneratorn som fram till 1947 försåg kvarnen 

med el till belysningen. Den var placerad i ett eget hus (4,18 m x 2,6 m) kloss an på 

den östra sidan. Likströmsgeneratorn ersattes 1947 med ett kraftverk placerat på andra 

sidan ån.  

 

 

Bild 13. Lilla turbinen. 

 

                                                 
20 Kapitlet bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 62-63. https://sv.wikipedia.org/wiki/Francisturbin,   

    (2019-04-28). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Francisturbin
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Bild 14. Stora turbinen. 

 

Kvarnens maskiner fick kraft genom de två axlar som går från turbinerna och som 

förde kraften via remtransmissioner uppåt i huset.  

 

           

            Bild 15. Kuggväxel 
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Kvarnrännan är ca 70 m lång och 4,1 m bred. Den är byggd i furu med stolpar i ek. 

Vattnet i rännan kom från dammanläggning uppströms. Efter raset vid en stor 

översvämning 1923 byggdes den nuvarande dammanläggningen om. 

 

 

                              

                                  Bild 16. Kvarnrännan renoveras 2018.  

 

På kvarnens östra sida bredvid elverket finns sågen (13,8 m lång och 3,7 m bred). Den 

står på sin ursprungliga plats där den byggdes 1888. Huset har ändrats under årens 

lopp men själva sågverket är intakt. Såghuset består av trä med faluröd panel och taket 

är täckt med tjärpapp. Den har klarat sig genom de två bränderna 1905 och 1909. I 

mitten av 1960-talet demonterades den men genomgick en restaurering i mitten av 

1980-talet.  
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              Bild 17. Sågen i såghuset. 

 

Väster om kvarnen i direkt anslutning finns benstampen (12,3 m lång och 6,5 m bred)    

som var en av de första verksamheterna på platsen tillsammans med sågen. Den är 

byggd i trä med faluröd panel och papptak. Denna byggnad innehöll en benstamp där 

kreatursben krossades till benmjöl. Detta användes som gödning på åkrarna. Ben-

stampen var igång fram till 1930-talet då hemslakt blev förbjuden i Sverige. 

 

          

          Bild 18. Benstampen i rödmålad träpanel. 
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En smedja har varit placerad väster om och nedströms benstampen nära vattnet. Ingen 

källa nämner när den försvann.  

 

 

 

      Bild 19. Schematisk ritning över våningsplan 1. 

 

 

4.2 Våningsplan två 

På våningsplan två finns grovrensen dit havren kom först.21 Därefter gick den vidare 

via en elevator till ett antal triörer (rensare) på våning fyra och föll sedan ned genom 

torken som går genom två våningsplan.  

                                                 
21 Följande kapitel bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 56-57, 70. 
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      Bild 20. Grovrensen 

      

Slungskalaren separera havrekärnan från skalet. Havreskalet som lossar i den blåses 

upp till våning tre via cyklonen.  

 

 

                                Bild 21. Slungskalaren 

 

Tre skakbord kommer som nästa moment på våning två. I dessa skiljs stora och små                                         

havrekärnor åt. 
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        Bild 22. Skakborden 

 

 

Processen på våning två avslutas med ångkokaren och pressaren. 

 

           

         Bild 23. Ångkokaren och ångpressaren. 

 

Hammarkvarnen slå sönder havreskalet till havrekli.   
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    Bild 24. Hammarkvarnen 

 

På detta våningsplan finns det många remmar och hjul synliga som driver maskinerna. 

Dessutom finns det ett antal elevatorer, där havren hissas upp samt rör i vilka havren 

faller ned. Lagerutrymmen finns i vardera flygeln.  

 

                            

     Bild 25. Remmar och rör. 

           

Grynarens kontor ligger borterst i det östra sidomagasinet närmast utgången. 
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         Bild 26. Grynarens kontor. 

 

 

 

                      

                                            Bild 27. Schematisk ritning över våningsplan 2. 
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           4.3 Våningsplan tre 

När bönderna levererade havre till kvarnen på våning fyra tippades havren ned i de 

tjocka rör av betong eller av trä som gick utifrån och in och som ledde ner till 

centralmagasinet.22 Vid stora leveranser av havre kunde den också läggas upp i 

sidomagasinen på våning tre och fyra för att torka och för att invänta lämplig tid för 

bearbetning.  

 

                 

      Bild 28. Centralmagasinet 

 

Vidare på detta våningsplan finns flera rensmaskiner som havren passerar igenom.  

 

                            

                                Bild 29. Grynaren Bengt Hillefors kontrollerar havren.23 

                                                 
22 Följande kapitel bygger på Rolf och Helena Svensson 2018, sid 42, 56-61, 71. 
23 Bengt Hillefors (1942-2011). 
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För att slutligen via elevator hamna i torken där den torkas ned till lämplig 

fuktighetsnivå.  

 

    

   Bild 30. Torken. 

 

Efter slungskalningen på våning två transporteras havren upp till harporna för att få 

bort kvarvarande mjöl och skalrester.  

 

    

     Bild 31. Triör och binge. 
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         Bild 32. Harpor 

 

Även i denna våning går remmar och hjul för att förmedla kraften till maskinerna. 

Uppfodringarna är också tydligt synliga. I den slutna bingen längst in förvaras skalade 

havrekärnor som väntar på att bli ångade och pressade. Behållaren för 

havrekliprocessen är placerad på detta våningsplan. Golven och taken är i trä. På 

väggarna är teglet i dagen.  

 

             

               Bild 33. Behållaren för havrekliprocessen. 
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                                                   Bild 34. Schematisk ritning över våningsplan 3. 
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4.4 Våningsplan fyra 

Huvudentrén till kvarnen är på detta våningsplan. Entrédelen, med takhöjd 5,5 m är en 

tillbyggnad från 1929 tillsammans med västra magasinet. Spår av äldsta tegelkvarnen 

syns vid entrédörren i form av tidigare takformation. Östra magasinet byggdes till 

1940. Över dörren in till magasinet syns spår av ett tidigare fönster som tagits bort och 

murats igen. 

 

 

            Bild 35. Kvarnen sedd från gården. Entré, de två magasinen och ångpannans skorsten. 

 

 

Bild 36. Panoramabild från entrén. 
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Till höger om entrédörren på utsidan finns en lucka där havren som bönderna 

levererade hälldes ned genom.24 Den är täckt med brädor och en stor sten.  

 

               

                 Bild 37. Bönder som levererar havre till kvarnen. 

 

Entrén är en infasning i den raka fasadlinjen. Taket består av takstolar i trä. Marken är 

täckt av cement och kullstenar är utplacerade till vänster.  

 

På våningsplanet fyra finns två sidomagasin, idag är de konsert- och utställningshall 

respektive museum. I dessa magasin förvarades den färdiga havren i säckar. På hösten 

förvarades den från bönderna inkomna havren här.  

 

                                                 
24 Följande kapitel bygger, om inget annat anges, på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 56-57, 64-65. Egna     

    empiriska iakttagelser. 

 



 35 

                   

            

Bild 38. Utställning- och konserthall i östra magasinet. 

 

 

                  

 

             Bild 39. Museet i västra magasinet. 
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            Hissmaskineriet finns på mitten av denna våning. Det finns också en rensmaskin     

            sammansatt av tre olika triörer som rensar bort halm och småsten.  

 

            

             Bild 40. Hissmaskinen 

 

                                                 

           Bild 41. Kvarnarbetaren Gösta Nauclér tar emot en säck, lastar på kärran  

             och kör in i ett av förråden. 
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 Bild 42. Säckar med färdigt havregryn. 

 

             

Bild 43. Triör 

 

Överst delen av torken syns här. Torkens luftblås står placerad bredvid torken. 

Spetsmaskinen, som klipper av toppen av havrekärnan, är placerad på denna våning. 

Båda magasinen är försedda med dörrar utåt gården där havren kunde lastas in och ut.  
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Bild 44. Spetsmaskinen 

 

                                

 

Bild 45. Spetsmaskinen inifrån. 
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Bild 46. Lådan innehåller en arkimedesskruv som skruvar fram havrekliet till säckar som  

fylls när produkten rinner ned.  

 

              

                                                    Bild 47. Schematisk ritning över våningsplan 4.        
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            4.5 Ångpanna och skorsten 

För att torka havren och ångpreparera havregrynen behövdes ånga.25 Ångpannan är placerad i 

ett eget tillbyggt hus på kvarnens västra sida. Detta hus är byggt i tre våningar men den 

översta våningen är ett garage. Byggnadsår är okänt. Flera ångpannor har funnits och den som 

finns där idag är en rapidpanna, byggd av Söderströms Mekaniska Verkstad i Norrköping 

1945. Den installerades i Hillefors grynkvarn 1952. Ångan leddes in i kvarnen genom rör. Det 

behövdes mycket ved till ångpannan. Som exempel kan nämnas att för att tillverka 200 ton 

havregryn gick det åt 75 kubikmeter ved. Utanför garaget finns en lucka där veden till 

ångpannan slängdes ned. Den täcks av en järnplatta. 

 

 

                                          

                                                           Bild 48. Ved läggs in i pannan. 

 

Skorstenen är troligtvis byggd samtidigt med ångpannan och restaurerad 1992. 

Byggnadsmaterialet är hårdbränt tegel, vilket troligtvis återanvändes vid renoveringen. 

Tegelstenarna plockades ned och rengjordes. Några byttes ut mot nya i danskt 

hårdbränt tegel. Den murades upp igen runt ett rör med löpförband.26 För att skydda 

skrotstenen från att frostsprängas inifrån monterades en lucka på toppen av skorstenen.  

 

                                                 
25 Kapitlet bygger, om inget annat anges, på Rolf och Helena Svensson 2018, sid. 42. Waldenborg 2006, sid.9,    

   14, 23. 
26 Lindgren, Moeschlin 1985, sid. 55. 
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                              Bild 49.  Ångpannan i tillbyggt hus. Skorstenen står placerad på gården vid  

                              sidan av garaget. 

 

 

                              

                           Bild 50. Skorstenen med löpförband. 
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            5 Avslutande diskussion 

Mot bakgrund av de efterforskningar som gjorts av den maskinpark som finns i 

kvarnen och dess uppfodringsverk kan jag dra slutsatsen att den yttre arkitekturen har 

skapats och utvecklats efter den verksamhet som kvarnen bedrivit.  

 

Det kvarnverk, det vill säga maskinparken, som fanns i kvarnen fram till 1987, då 

verksamheten avlutades, köptes in 1909 och började användas när den i tegel 

uppbyggda kvarnen efter branden 1909 togs i bruk 1913. Uppfodringsverket med dess 

skopor på ett band som transporterar havren upp i kvarnen via elevatorer, kräver ett 

sådant utrymme uppåt som kvarnen har. Verket utnyttjar tyngdlagen mellan 

maskinerna när havren hissas upp och sedan faller ned. Detta faktum, att den yttre 

arkitekturen har skapats och utvecklats efter den verksamhet som kvarnen bedrivit, 

stärks av det som framkommer i boken Juvelkvarnen i Göteborg där sambandet 

mellan interiör och exteriör berörs något.27 Författaren skriver att utgångspunkten 

nästan alltid är funktionell när det gäller industriarkitektur. 

 

I den internationella litteraturen finns förhållningssätt till industriarkitektur behandlad. 

Ett exempel är Fredric Bedoire´s jämförelse mellan Carlsviks yllefabrik på Kungs-

holmen i Stockholm och Lars Johan Hiertas bomullsfabrik i Strömsbro.28 Yllefabriken 

byggdes 1856 enligt engelska ritningar och enligt shed head buildnings. Det vill säga 

ett stort öppet maskingolv där de tunga järnvävstolarna skulle stå. I Lars Johan Hiertas 

bomullsfabrik i Strömsbro var fabriksbyggnaden ritad efter engelsk beprövad tradition 

i flera våningar, med vattenkraften överförd från transmissioner och remsystem till 

maskinerna i de olika våningsplanen. Författaren nämner att i Uppfinningarnas bok 

från 1874, visar på ursprungspunkter om ett rationellt förhållningsätt till arkitekturen.  

 

Här drar jag slutsatsen att Hillefors grynkvarn är en syntes av dessa två synsätt på 

byggnadsstilar och tankesätt. Dels är kvarnens arkitektur anpassad efter vattnets 

tillförsel av energi till de remmar som driver maskinerna som i bomullsfabriken i 

Strömsbro. På samma gång är synsättet, som ligger till grund för det rationella 

förhållningssättet för byggnaden i Carlsvik, vilket nämns i följande citat:  

          

                                                 
27  Brunnström, Norling, Spade 2002, sid 45, 50. 
28  Stycket bygger på Bedoire 2015, sid. 64-65. 
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                           …binda sig av tanken på någon av de kända stilarterna, utan det yttres 

       proportioner, mått och detaljer utan tvång utveckla sig ur anordningen 

      av det inre, ur skiljeväggarnas takens och stödens konstruktion, ur 

       fordringarna på ändamålsenlig fördelning av ljus och luft, skall det yttre 

      av sig självt bli ett sant uttryck av det inre och såsom erbjudande de rätta 

      utgångspunkterna för en utbildning åt det sköna. Ty här beror skönheten 

      ej på tillsatta prydnader, utan på en rytmisk, den inre ändamåls- 

      enligheten uttryckande fördelning av massorna. 

 

Det inre skapar en yttre arkitektur. Det stora öppna fabriksgolv som är byggnads-

principen för Strömsbro speglas dock inte i byggnaden i Hillefors. 

 

Kulturgeografiskt material har jag funnit i boken De tre grynarna, där det 

framkommer att det geografiska läget för placeringen av kvarnen, på just denna plats 

är gynnsam genom närheten till vattnet, Säveån.29 Här gavs möjligheten till att bygga 

en dammanläggning och få en fallhöjd som möjliggjorde kraft till turbiner genom 

vatten som fördes in till dem via en vattenränna. Maskinparken med sitt 

uppfodringsverk och nedförseln av havre från böndernas leveranser in i kvarnen 

krävde en geografisk placering där en souterrängbyggnad kunde uppföras. Terrängen 

är sådan att ett stup från äng till strand och forsande vatten gjort det möjligt att bygga 

kvarnen i de fyra våningar som behövdes för att få en bra höjdskillnad för 

maskinparken.  Kvarnen är byggd i fyra våningar där våning fyra har entré från gården 

och våning ett har införsel av vatten från ån.  

 

Även infrastrukturmässigt var platsen väl vald genom att järnvägen gick alldeles intill, 

vilket underlättade transporter och leveranser av virke, färdiga brädor och havregryn 

till och från sågen och kvarnen.  

 

I den litteratur som speciellt tar upp en specifik kvarnindustri och dess utformning är 

boken om Juvelkvarnen i Göteborg. Här framkommer att kvarnens arkitektur är 

funktionell liksom jag konstaterar att den även är i Hillefors grynkvarn.30  

 

                                                 
29 Rolf och Helena Svensson 2018, sid 24, 26. 
30 Brunnström, Norling, Spade 2002, sid.50.  
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De utsmyckningsdetaljer av klassicerande formspråk som takgesimser och segment-

bågar över fönster och dörrar är inte funktionella utan de är tillkomna av dekorativa 

orsaker. Som mitt jämförande material med Vårgårda kvarn och Hillefors grynkvarn 

visat, det vill säga likheter i byggnadsstil och utsmyckningar, kan det under denna tid 

som de båda byggnaderna tillkommit, vid sekelskiftet 1800 - 1900-talen till början av 

1900-talet, varit mode att smycka industrifastigheterna med dylika detaljer. Då jag ej 

fått fram om det är samma konstruktör för de båda kvarnarna kan jag ej dra en slutsats 

kring just detta. En sådan stor byggnad som Hillefors grynkvarn måste ha imponerat på 

bygdens folk och skapat en hög status för ägarfamiljen, kanske är det mot denna 

bakgrund kvarnen har sina exteriöra detaljer. 

 

 

 

             

            6 Sammanfattning 

På platsen Hillefors har funnit industriell verksamhet sedan 1888. Hillefors grynkvarn 

från 1913 är uppförd på en för verksamheten gynnsam geografisk plats. Den ligger vid 

Säveån som via en vattenränna ger kraft till turbinerna vilka driver kvarnen. Den 

sluttande terrängen har utgjort en god plats för den souterrängbyggnad som krävts för 

kvarnverket, det vill säga maskinparken. Paternosterverket kräver utrymme uppåt då 

tyngdlagen mellan maskinerna utnyttjas då havren hissas upp och sedan faller ned. 

Den exteriöra arkitekturen speglar den interiöra genom att maskinparkens och 

paternosterverkets utrymme och sätt att arbeta kräver en kvarn på höjden.      

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 45 

           7 Käll- och litteraturförteckning 

 

Otryckta källor 

Arkiv 

            Hillefors grynkvarns museiförenings arkiv, Stenkullen, arkivserie ej upplagd. 

 Lokalhistoriskt arkiv, Lerums kommun, fotografier. 

 

            

 

Litteratur 

Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia 1800 - 2000 2015, Stockholm 

2015. 

 

Brunnström, Lasse, Norling, Bengt, Spade, Bengt Juvelkvarnen i Göteborg: en 

hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning, Göteborg 2002. 

 

Lindgren, Jack, Moeschlin, Jan, Tegel: tillverkning - konstruktion - gestaltning, 

professor Jan Gezelius, Stockholm 1985. 
 

 Lindh, Ulrika, Alm, Kristina, Kulturhistorisk utredning Vårgårda kvarn, 2006,      

 Regionmuseum Västra Götaland. 

 

            Svensson, Rolf, Svensson, Helena, De tre grynarna: historien om Hillefors grynkvarn   

            från 1888 till 1988, Stenkullen 2018. 

 

Waldenborg, Birgitta, Hillefors grynkvarn Hunstugan Lerum: program för vård och 

utveckling med bibehållet kulturhistoriskt värde, Stenkullen 2009. 

 

 

 

Websidor 

(2019-05-12). 

http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/1_Foerband_maattsaettning.pdf,  

(2019-04-22). 

 

http://www.hilleforsgrynkvarn.se/index.html, 

(2019-04-28). 

 

            http://aguiden.com/alingsasguiden/vargaarda_grynkvarn/vargaarda_kvarn.htm,  

(2019-04-27). 

 

Rolf Svensson, https://youtu.be/DWNhFnsIuE0, 

(2019-04-28). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paternosterverk, 

(2019-04-28). 

 

           https://sv.wikipedia.org/wiki/Francisturbin,   

           (2019-04-28). 

 

http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/1_Foerband_maattsaettning.pdf
http://www.hilleforsgrynkvarn.se/index.html
http://aguiden.com/alingsasguiden/vargaarda_grynkvarn/vargaarda_kvarn.htm
https://youtu.be/DWNhFnsIuE0
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paternosterverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Francisturbin


 46 

            Lone-Pia Bach, https;//byggnadsvard.se/linoleum-korkmattor,  

(2019-04-28). 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bildförteckning 

 

Fotografier  

Svensson, Rolf  

Framsidan: Hillefors grynkvarn från södra sidan av ån.  

Bild nr: 2, 5-6, 8, 10-15, 17-18, 20-26, 28, 30-33, 35-36, 38-40, 42-46, 48-49 

 

Lokalarkiv Lerum  

Bild nr: 1, 3   

 

           Nilsson, Anders, www.andersn.se 

Bild nr: 4  

 

Svensson, Helena 

Bild nr: 16, 50 

 

Älvsborgs posten, 1981-04-29.  

Bild nr: 29, 41 

 

Johansson, Svea 

Bild nr: 37 

 

 

Schematiska ritningar 

Svensson, Rolf, Hillefors grynkvarns museiförenings arkiv: 

Ritning nr: 9, 19, 27, 34, 47  

 

Svensson, Helena 

Ritning nr: 7 


	HILLEFORS GRYNKVARN
	-EN STUDIE I INDUSTRIELL ARKITEKTUR


