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Sammanfattning 

 

En inventering i början av 1970-talet visade på 255 existerande väderkvarnar (100 stolpkvarnar, 155 

hättkvarnar) på Gotland i varierande skick. En småindustriinventering 2001 bekräftade antalet 

ungefärligt. Dessa inventeringar av Gotlands kvarnbestånd fokuserade helt på det exteriöra och förbisåg 

kvarnarnas interiörer. Ingen heltäckande inventering har således gjorts av väderkvarnarnas på Gotland 

interiörer. Många står och ruttnar bort, en del byggs om och många har redan byggts om till 

fritidsboenden. Varken Länsstyrelsen Gotlands län eller Region Gotland (Gotlands kommun) har i nuläget 

någon plan för kvarnarna. 

 

Medvetenheten och kunskapen är påtagligt liten om kvarnverken i dessa kvarnar, och denna 

omedvetenhet eller okunskap kan leda till ett ofrivilligt ointresse, inte minst hos beslutsfattare, med den 

effekten att för eftervärlden värdefull dokumentation inte genomförs, och naturligtvis även att många 

kvarnverk går förlorade - för alltid. Vi och våra efterkommande går då miste om kunskap om vårt 

förflutna, om olika historiska uttryck vad gäller teknikhistoria från olika tidsperioder och regioner. Kanske 

får vi kvar en mindre mängd exempel som talar till oss från det förflutna och som säger ”så här var det”, 

men verkligheten var mer varierad. 

 

Eftersom forskningen om Gotlands väderkvarnar är eftersatt vet vi inte vilka som byggde väderkvarnarna, 

medan man på andra håll vet namn på kvarnmästare och kvarnmästarfamiljer. Kvarnarna utgör spår efter 

en månghundraårig hantverkstradition vars hantverksmässiga uttryck nådde sin kulmen under 1800-

talet, det århundrade då de flesta av kvarnarna i undersökningen uppfördes i. 

 

Denna omedvetenhet eller okunskap om kvarnverken kan leda till tanken och föreställningen att en 

kvarns interiör bara är ”en sak och inget annat”, vilket i sin tur kan leda till tanken eller beslutsfattandet, 
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att det räcker med att bevara en utvald liten skara kvarnar för eftervärlden, som ska stå och säga till 

betraktaren, att ”så här var det”, men om en ny tanke lyckas bli etablerad, att det inte alls är ”en sak och 

inget annat”, utan ”många olika uttryck, inget kvarnverk är riktigt likt ett annat”, blir 

bevaringsproblematiken genast mer komplicerad, och det är den nya tanken författaren vill etablera hos 

läsare av olika slag. 

 

Författaren har dokumenterat de nitton kvarvarande hättkvarnarna av trä på Gotland (av vilka tolv 

bedömdes ha tillräckligt med och tillräckligt bevarat kvarnverk i sig för att vara med i undersökningen) i 

syfte att ge en översiktlig samt jämförande bild av teknikhistoriska uttryck och värden som finns i dem. 

De delar av kvarnverken som behandlas är: kronhjul, stjärnhjul, krondrev, stjärndrev, pärsar och mötet 

mellan kvarnhuset och hättan. 

 

Undersökningen visar på en mångfald och en varietet i kvarnarna och kvarnverken, att kvarninteriörerna 

istället för att bara vara ”en sak och inget annat”, är ”många olika uttryck, inget kvarnverk är riktigt likt 

ett annat”. Undersökningen visar också på skillnader i tidsuttryck vad gäller material och konstruktion, 

och en teknisk utveckling har på så vis kunnat spåras, bl.a. i och med gjutjärnets intåg under slutet av 

1800-talet. 
 

Abstract 

 

An inventory in the early 1970’s showed the existence of 255 windmills (100 postmills, 155 cap-mills) on 

the Swedish island of Gotland, in varying condition. An inventory of small scale industry on the island in 

2001 confirmed the number roughly. These inventories focused on the exteriors and overlooked the 

interiors. Many of these windmills now rot away, some are being altered and many have been turned 

into summer houses. Neither Länsstyrelsen Gotlands län (the county administrative board) nor Region 

Gotland (the local authority) have at present any plan for the windmills. 

 

The awareness and knowledge of the machinery in these windmills is evidently small, and this 

unawareness or ignorance may lead to an involuntary disinterest, not least among decision-makers, to 

the effect that valuable documentation for the posterity is not being accomplished, and naturally also 

that many machineries are lost – for ever. We and our descendants then lose knowledge of our past, of 

different historical expressions of technique-history from different periods and regions. Perhaps a 

smaller amount of examples will remain to speak to us from the past and say: “This is how it was”, but 

reality was more diversified. 

 

Since the research in windmills on Gotland is neglected, we don’t even know who built them, while in 

other places names of millwrights or millwright families are known.  We have here a craftsmanship of 

centuries-old tradition, even a neglected profession, whose expressions in craftsmanship culminated in 

the 19th century, the century in which most of the windmills in this survey were built. 
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This unawareness or ignorance of the windmill machinery may lead to the thought or the notion that the 

interior of a windmill is just “one thing and nothing else”, which in turn leads to the thought or the 

decision-making, that it will be enough to preserve just a small amount of chosen windmills for the 

posterity, which will stand there and tell the onlookers: “This is how it was”, but if a new thought 

manages to be established, that it isn’t just “one thing and nothing else”, but “many different 

expressions, no windmill machinery resembles another”, then the preservation problems immediately 

become more complex, and that is the new thought the author would like to establish among different 

kinds of readers. 

 

The author have documented the nineteen remaining wooden cap-mills on Gotland (twelve of which 

were judged had enough of and sufficiently preserved machinery to take part in the survey) with the aim 

to provide a lucid and comparative picture of what technique-historical expressions and values there are 

in the machineries, expressions and values which heretofore have not been given their due attention. 

The parts of the windmill machineries which are dealt with are: brake wheels, spur wheels, brake wheel 

wallowers, spur wheel wallowers, brakes and the meeting between the millhouse and the cap. 

 

The survey shows an existing variety in the windmills and their machineries, that these mill interiors are 

not just “one thing and nothing else”, but rather “many different expressions, no windmill machinery 

resembles another”. The survey also shows different expressions in time when it comes to material and 

construction, and a technical development has thus been traced, for example with the entry of cast iron 

at the end of the 19th century. 
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Fig. 1, titelsida: detalj av baksidan 
på kronhjulet samt pärsen i kvarnen 
Botarve i Väte. 
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Fig. 2 Kvarnen Sindarve i 
Hamra, numera fritidsboende. 
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1. Inledning 
1.1. Forskningsproblem 

På senare tid (läs 1900- och 2000-talet) har det gjorts en heltäckande inventering (1971-72)1 

av Gotlands kvarnar – vatten- och väderkvarnar – samt en småindustriinventering (2001)2 där 

de flesta av dessa kvarnar ingår (plus några som inte var medtagna 1970-talsinventeringen). 

När det kommer till just väderkvarnar – och det är om väderkvarnar den här uppsatsen 

handlar, så med ordet kvarn menas fortsättningsvis väderkvarn - fokuserade 1970-

talsinventeringen i huvudsak på vilken grundkategori varje enskild kvarn tillhörde (stolpkvarn, 

hättkvarn av sten eller hättkvarn av trä, brädklätt eller spånklätt), vilken form den eventuella 

hättan hade (hätta med sadeltak, lökformig hätta eller åttkantig hätta), om kvarnen var 

ombyggd eller förändrad, och kortfattat vilket skick den var i: om vingarna var borta, svårt 

skadade, eller om de var kvar, om hättan var borta, svårt skadad, eller om den var kvar, om 

kvarnen som helhet var i gott skick. I småindustriinventeringen 2001 prickas kvarnarna av 

med en liten notis som ”ruin”, ”existerar”, ”restaurerad” etc. Man har således inventerat 

kvarnarna generellt och i de allra flesta fall fokuserat helt på exteriören och förbisett 

interiören. De flesta kvarnar har fotograferats utvändigt, ibland på avstånd. Det hör till 

ovanligheten att fotografier har tagits inne i kvarnarna. 

Ingen heltäckande inventering har således gjorts av kvarnarnas på Gotland interiörer. 

Uppmätningar av en kvarn här, en kvarn där har gjorts bl.a. av Nordiska museet, men ingen 

har riktigt uppmärksammat det teknikhistoriska värdet i kvarnverken. Ändå utgörs en kvarn till 

stor del av det interiöra. En väderkvarn innehåller bl.a. kvarnaxel, kronhjul, pärs (broms), 

krondrev, hisskiva, hissrulle, spindel (stående axel), stjärnhjul (ibland flera), stenpar (ibland 

flera), stjärndrev, lättverk, och ibland olika siktverk, sågar m.m. 

 

Många kvarnar står och ruttnar bort på Gotland, en del byggs om och många har redan byggts 

om till fritidsboenden. 

 

Medvetenheten och kunskapen är påtagligt liten om kvarnverken i våra kvarnar, och denna 

omedvetenhet eller okunskap kan leda till ett ofrivilligt ointresse, inte minst hos 

beslutsfattare, med den effekten att för eftervärlden värdefull dokumentation inte 

genomförs, och naturligtvis även att många kvarnverk går förlorade - för alltid. Vi och våra 

efterkommande går då miste om kunskap om vårt förflutna, om olika historiska uttryck vad 

gäller teknikhistoria från olika tidsperioder och regioner. Kanske får vi kvar en mindre mängd 

exempel som talar till oss från det förflutna och som säger ”så här var det” - men verkligheten 

var mer diversifierad, och det är det författaren vill uppmärksamma och påvisa med den här 

uppsatsen. 

 

                                                 
1 1970-talsinventeringen, Fornsalens Arkiv. 
2 Småindustriinventeringen 2001, Fornsalens Arkiv. 
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1.2. Tidigare forskning och sammanhang 
En sammanfattning av forskningssituationen kring de gotländska kvarnarna har tagits upp 

under 1.1. Forskningsproblem. 

 

Efter förfrågning till alla länsstyrelser i landet hur många bevarade väderkvarnar respektive 

län har (förfrågningen föranleddes av en avsaknad av uppgifter om Sveriges totala 

kvarnbestånd idag) stod det klart att tre län eller områden utskiljer sig från de övriga med 

råge genom att ha många fler bevarade väderkvarnar, och de är Skåne, Öland och Gotland.  

 

1981 hade Skåne 139 väderkvarnar, och ”av dessa är endast omkring 100 i sådant skick att 

det är meningsfullt och möjligt att bevara dem”.3 Öland har ca 350 väderkvarnar idag.4 

Gotland med sina på 1970-talet ca 250 väderkvarnar (i varierat skick) utgör sålunda det 

län/landskap som har näst flest väderkvarnar i landet. 

 

De län som därefter har flest väderkvarnar verkar vara Södermanland, som har ”gissningsvis 

högst 20-25”5 och Halland, som har ”minst 15 stående kvar”.6 Exempel på antal väderkvarnar i 

andra län är Dalarnas län (07), Gävleborgs län (troligtvis 08), Jönköpings län (troligtvis 09), 

Norrbottens län (210), Värmlands län (311), Örebro län (612) och Östergötlands län (313). 

 

Vid en sådan jämförelse träder det unika fram med kvarnbeståndet i Skåne, på Öland och på 

Gotland. Det stora antalet väderkvarnar på Gotland är en viktig del av kulturlandskapet och är 

unikt för Sverige, vilket motiverar studien. 

 

Efter ett samtal med Susanne Hallander på Enheten för samhälle och kulturmiljö på 

Länsstyrelsen Gotlands län14 stod det klart att Länsstyrelsen Gotlands län inte har någon som 

helst plan för kvarnarna på ön. Hon beklagar detta. 

 

                                                 
3 Broomé, Nils, Magnusson, Sven-Erik, Palm, Sven, Ripa, Erland och Werdenfels, Åke: Skånska väderkvarnar, i: 
Werdenfels, Åke (red.): Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, Skåne Hembygdsförbund, Årsbok 1980, 
Kristianstad, 1981, s. 88. 
4 Johansson, Evert, Ölands väderkvarnar, Vård och underhåll, Ölands Hembygdsförbund, Kalmar 2009, s. 4. 
5 Svensson, Bo G., biträdande länsantikvarie Länsstyrelsen i Södermanlands län, e-mailkorrespondens 2015-04-
22. 
6 Berglund, Lena, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Hallands län, e-mailkorrespondens 2015-04-16. 
7 Jansson, Ulrika, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna, e-mailkorrespondens 2015-04-13. 
8 Sundberg, Anna, Enheten för kulturmiljö och folkhälsa, Länsstyrelsen Gävleborg, e-mailkorrespondens 2015-04-
14. 
9 Carlsson, Monica, handläggare kulturmiljö, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings 
län, e-mailkorrespondens 2015-04-14. 
10 Aro, Jeanette, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Norrbotten, e-mailkorrespondens 2015-04-13. 
11 Thor, Lena, antikvarie, Värmlands Museum, e-mailkorrespondens 2015-04-16. 
12 Jansson, Jonas, länsantikvarie, Plan- och kulturenheten, Länsstyrelsen Örebro län, e-mailkorrespondens 2015-
04-14. 
13 Eriksson, Jan, länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland, e-mailkorrespondens 2015-04-13. 
14 Hallander, Susanne, Enheten för samhälle och kulturmiljö på länsstyrelsen Gotlands län, telefonsamtal 2015-
01-26. 
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Kommunantikvarie Maria James på avdelningen Bebyggd miljö på Region Gotland skrev till 

författaren: ”Vi tänker inte så mycket på väderkvarnar, vi har ingen plan för väderkvarnar 

varken kort- eller långsiktigt.” Hon utvecklade det hela: ”Tyvärr har vi varken tid eller resurser 

att fokusera på väderkvarnar för tillfället, men visst vore det bra om vi kunde vara lite kreativa 

och ta fram t.ex. områdesbestämmelser som bara omfattas av kvarnar och dess närområde 

samt samarbeta med lantmäteriet för att undvika att kvarnar styckas av till villatomter med 

rätt att bygga till utan bygglov. Jag har ännu inte haft tid att följa upp dessa idéer med 

Boverket eller lantmäteriet.” Hon har helt rätt när hon skriver: ”Hursomhelst krävs en politisk 

vilja att genomföra någon form av planläggning och kanske är kvarnar inte högprioriterat.” 

Och slutligen: ”Vi kommer endast i kontakt med kvarnar, då någon söker bygglov för att ändra 

användningen på en kvarn (oftast till fritidshus). Vi gör då en bedömning om platsen är 

lämplig för bostadsändamål (vatten/avlopp, kultur- naturvärden etc.). Det är problematiskt att 

bevilja bygglov, eftersom det innebär att vi inte kan garantera att kvarnen får behålla vare sig 

sin karaktär som solitär i landskapet eller sin karaktär som kvarn.” Hon beklagar detta, men 

säger att det är så det är.15 

 

Den mest ingående litteraturen är ofta äldre, från 1950- till 1980-tal. Nämnas kan Sven B. Eks 

Väderkvarnar och vattenmöllor, En etnologisk studie i kvarnarnas historia16 från 1962, som tar 

upp bl.a. kvarntypernas konstruktion och funktion, kvarnlagstiftning, kvarntypernas historia i 

Europa och ägoförhålllanden, och Ernst Mankers Kvarnarna på Tjörn, En fältinventering 1960-

63 i samarbete med Leif Olsson17 från 1965 – båda utgivningar av Nordiska museet – samt 

Roger Wadströms  Svenska kvarntermer, Studier över kvarnens och malningens terminologi i 

svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de 

svenska kvarntyperna och deras utveckling I & II18, den första delen utgiven 1952 och den 

andra delen 1984. 

 

Uppsatsen bör ses i sammanhang av den historiska kvarnutveckling som beskrivs av Roger 

Wadström i Svenska kvarntermer I19 och Sven B. Ek i Väderkvarnar och vattenmöllor.20 

Terminologin som används är mestadels hämtad från Svenska kvarntermer, och om något 

saknats där har en etablerad term från en eller flera andra böcker använts. När termer har 

saknats även i dessa har ett eget ord skapats baserat på form, material och/eller funktion. 

 

                                                 
15 James, Maria, kommunantikvarie, avdelningen Bebyggd miljö på Region Gotland, mailkorrespondens 2015-05-
05. 
16 Ek, Sven B.: Väderkvarnar och vattenmöllor, en etnologisk studie i kvarnarnas historia, Lund 1962. 
17 Manker, Ernst: Kvarnarna på Tjörn, En fältinventering 1960-63 i samarbete med Leif Olsson, Stockholm 1965. 
18 Wadström, Roger: Svenska kvarntermer, Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter 
med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras 
utveckling I & II, Uppsala 1952 resp. 1984. 
19 Wadström, 1952. 
20 Ek, 1962. 
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En lucka i forskningen på Gotland är att det inte är känt mycket om vilka som byggde 

kvarnarna. 

 

I litteraturen står inte mycket att finna om vilka som uppförde kvarnarna, men 

inventeringsrapporten Kvarnarna på Tjörn21 har ett kapitel ”Kvarnbyggarna” i vilket står att 

läsa: ”De mest berömda och anlitade väderkvarnsbyggarna på Tjörn var ’Anders i Brevik’, 

’Edvard på Mãa’ och ’Olaves på Mӯra’. Med den äran bar de sin titel ’kwärnemäster’.”22 Om 

Anders i Brevik närmare: 

 
”Han kunde allt, sades det, och kvarnbyggandet hade han lärt sig grundligt, bl.a. hos 

mästare på Inland.23 Han var också god smed och gjorde själv det mesta smidet till 

kvarnarna. Han kunde sätta in både dörrposter och fönsterkarmar utan vattenpass, ’å kom 

nôn mä ett pass å ville prova, så fick han se att blåsa sto där hu skulle’. Och noga var han 

med att överstenen i kvarnen låg i balans på ’sil’t’. Om det så bara var en tändsticksasks 

viktskillnad mellan sidorna, så rättade han till det. Han var eftertänksam, arbetade sakta 

och säkert och behövde aldrig göra om en sak. Att det inte gick an för beställaren av en 

kvarn att driva på arbetet fick en bonde på Inland erfara. ’Vill du ha e dåli kwärn, får du vôl 

la nôt snurrhuvve göre’na – ja gör’t inte’, svarade Anders i Brevik lugnt och höll sin egen 

takt.”24 

 

Han byggde minst tolv kvarnar.25 Edvard på Mãa byggde minst tretton, och ”sades vara lika 

noggrann som ’Anders i Brevik’ och mycket barsk. Det gick inte an för medhjälparna att 

fuska.”26 Olaves på Mӯra byggde minst sex kvarnar. Utöver dessa tre kvarnmästare nämns ett 

antal kvarnbyggare som uppfört ”ett fåtal eller enstaka kvarnar, ofta sin egen”.27 Sedan 

nämns också några kvarnbyggare som uppfört kvarnar på Tjörn, men som inte var från Tjörn 

själva: ”arbetslaget ’de fyra från Inland,’ […] bröderna ’de tre från Jörlanda’, […] ’en från 

Orust’.”28 

 

Och vidare: ”En eller par man hjälpte vanligen till vid kvarnbygget, och de fick se upp för en 

kvarnmästare som ’Edvard på Mãa […] Han var noga och sträng. Allting måste klaffa, kuggar 

och annat, annars fick det göras om. Vanligen var den som beställt kvarnen med i arbetet, och 

det hörde till att han bestod en eller ett par rejäla ’kaffehalvar’ om dan. Då gick arbetet som 

det skulle.”29 

 

Detta ger oss en bild av hur det kunde gå till, hur noga det var att det skulle bli rätt. 

                                                 
21 Manker, 1965. 
22 Ibid, s. 162. 
23 Motsvarigheten till det som kallas ”fastlandet” på Gotland. 
24 Manker, 1965, s. 162-163. 
25 Ibid, s. 162. 
26 Ibid, s. 163. 
27 Ibid. 
28 Ibid, s. 164. 
29 Ibid, s. 165-166. 
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I Sven B. Eks Väderkvarnar och vattenmöllor står att läsa: ”Kvarnverken byggdes av särskilda 

kvarnbyggare, vilka också uppförde i varje fall de större kvarnhusen samt byggde vingarna,”30 

och vidare: ”Särskilt för större stubbamöllor avsedda för tullmalning eller omfattande 

husbehovsmalning var kraven på kvarnhusets tekniska utförande stora. Av vikt var bl.a. att 

kvarnen gav en viss fjädring. Den ganska komplicerade byggnaden byggde uppenbarligen på 

många århundradens erfarenhetsprövning även i detaljer.”31 Detta gäller visserligen 

kvarnverken i stubbamöllor dvs. stolpkvarnar, men kvarnverken i hättkvarnar är inte mindre 

komplicerade, tvärt om. Ek ger också en läsrekommendation: den tyska Windmühlen-Praxis 

(1937) av H. Op de Hipt, som ska ge en ”utmärkt analys av väderkvarnstypernas byggnad med 

särskild hänsyn till detaljernas utformning”.32 Det intressanta med den i sammanhanget är att 

H. Op de Hipt var ”kvarnbyggare i sjätte generationen”33 och anledningen till att det är 

intressant är att det säger oss något om vilken konst det var att uppföra en kvarn, att det inte 

bara var vilken bonde som helst som uppförde kvarnarna. 

 

På tal om holkkvarnen (ett slags väderkvarn) så har enligt Väderkvarnar och vattenmöllor 

”drivverket och vridningskonstruktionen utan tvivel byggts av särskilda kvarnbyggare”,34 och 

på tal om hättkvarnen (den här undersökningens typ av kvarn) står att läsa: 

”Byggnadskropparna uppfördes helt eller delvis av kvarnbyggare som givetvis byggde de 

komplicerade maskinerierna.”35 

 

I Watermills & windmills från 1933 står att läsa: ”Windmills were by no means easy or cheap 

to build”, och: ”The old millwright families are gradually becoming extinct, and for the repair 

of the remaining useful mills in the county of Kent it is becoming increasingly difficult to get 

reliable men to undertake the work.”36 

 

Om det var särskilda kvarnbyggare, t.o.m. i vissa fall kvarnbyggarfamiljer, som uppförde 

kvarnarna på Tjörn, i Tyskland och i England, då är det sannolikt att så var fallet även på 

Gotland, och även om detta inte direkt har något att göra med ämnet eller frågeställningarna 

för denna uppsats, så har det en indirekt betydelse på så sätt att författaren vill att läsaren ska 

förstå att det är något speciellt med de här kvarnverken, att vi här har att göra med en 

månghundraårig hantverkstradition, t.o.m. en negligerad eller förbisedd yrkeskår, vars 

hantverksmässiga uttryck nådde sin kulmen under 1800-talet, det århundrade som de flesta 

av kvarnarna i undersökningen uppfördes i. 

                                                 
30 Ek, 1962, s. 14. 
31 Ibid, s. 14-15. 
32 Ibid, s. 15. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s. 17. 
35 Ibid. 
36 Finch, William Coles: Watermills & windmills, A historical survey of their rise, decline and fall as portrayed by 
those of Kent, Great Britain 1976, s. 49. 
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Författaren kommer att ha användning av erfarenheter som drogs från en egen undersökning 

genomförd våren 2014 (och som fortsättningsvis kommer att refereras till som ”författarens 

undersökning 2014”) och som resulterade i en Uppsats i kulturvård 120 hp (Högskoleexamen) 

med titeln Träslag i kvarnar - En träslagsundersökning av kvarnverken i väderkvarnarna i Eksta 

socken, Gotland,37 i vilken 59 träprov togs från nio olika delar av kvarnverken i sju 

väderkvarnar i Eksta socken, och analyserades i mikroskop för identifiering av träslagen. Det 

rörde sig om ek, furu, björk och oxel till totalt nio olika delar. Sannolika skäl till varför just de 

träslagen valts till just de delarna diskuterades också. 

 

 

1.3. Förväntade resultat 

Den första gången en kvarn nämns i ett gotländskt sammanhang gäller en vattenkvarn och 

det var 1499,38 och vid mitten av 1600-talet fanns ”99 vattenkvarnar och 35 väderkvarnar” på 

ön.39 Vi har sålunda en åtminstone 400-årig hantverkstradition av kvarnbyggande på Gotland, 

som började utkonkurreras och bli överflödig dels pga. gjutjärnets intåg, dels pga. nya 

energikällor som dieselgeneratorer osv. under slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. I 

Väderkvarnar och vattenmöllor står att läsa: ”det bör påpekas att de moderna kvarnverken av 

gjutjärn med stjärnhjulskonstruktion vilka blev vanligare under 1800-talets senare hälft 

möjliggjorde uppförandet av förvånansvärt små kvarnbyggnader med plats för två stenpar.”40 

 

Det finns alltså ett förväntat resultat med undersökningen: att den ska visa på ett intåg av 

gjutjärnsdetaljer under 1800-talets senare hälft. Detta intåg av gjutjärnsdetaljer är direkt 

relaterat till, som vi senare ska se, en av frågeställningarna som handlar om identifiering av 

tidsskillnader i uttryck vad gäller material och konstruktion och spårning av teknisk utveckling. 

 

I boken Verkstadsindustrin på Gotland – från bröderna Graham till SkidCar återges några 

tidningsannonser från gotländskt 1800-tal i vilka nyetablerade gjuterier gör reklam för sig 

själva. Den 29 maj 1868 i Wisby-Posten annonserar Wisby Jerngjuteri och Mekaniska 

werkstad följande: ”Härmed få wi ödmjukligen tillkännagifwa det vi emottaga beställningar på 

allt whad till jerngjuteriet hörer, äfwensom allt hwad uti en mindre mekanisk werkstad kan 

åstadkommas, såsom tröskwerk, qwarnwerk, alla sorters wexelhjul och axlar samt 

reparationer af alla sorts maskiner.”41 Här tillkännages alltså en service som tillverkar 

                                                 
37 Eriksson, Lars: Träslag i kvarnar, En träslagsundersökning av kvarnverken i väderkvarnarna i Eksta socken, 
Gotland, Uppsats i kulturvård 120 hp (Högskoleexamen), Uppsala universitet - Campus Gotland 2014. 
38 A:son-Utas, Jan & Salomonsson, Anders: Väder- och vattenkvarnar på Gotland, Barry Press Förlag, Visby 1977, 
s. 9. 
39 Ibid. 
40 Ibid, s. 13. 
41 Ahlberg, Christer & Ragnar, Martin: Verkstadsindustrin på Gotland – från bröderna Graham till SkidCar, Frank 
Stenvalls Förlag, Estland 2010, s. 25. 
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kvarnverk i gjutjärn, och utifrån detta att döma har vi med andra ord att förvänta oss ett intåg 

av gjutjärnsdetaljer i de gotländska kvarnarna fr.o.m. åtminstone 1868. 

 

 

1.4. Syfte 

Tanken är att på ett avgränsat sätt som faller inom ramarna för den tid som är utsatt för detta 

examensarbete dokumentera ett antal utvalda kvarnar, i det här fallet hättkvarnar av trä på 

Gotland, i syfte att ge en översiktlig samt jämförande bild av vilka teknikhistoriska uttryck och 

värden som finns i kvarnverken, uttryck och värden som förut inte varit tillbörligt 

uppmärksammade, att påvisa att det finns en mångfald och en varietet där, att det inte bara 

är ”en sak och inget annat”. På en tanke att en kvarns interiör bara är ”en sak och inget 

annat” följer nämligen tanken eller beslutsfattandet, att det räcker med att bevara en utvald 

liten skara kvarnar för eftervärlden, som ska stå och säga till betraktarna, att ”så här var det”, 

men om en ny tanke lyckas bli etablerad, att det inte alls är ”en sak och inget annat”, utan 

”många olika uttryck, inget kvarnverk är riktigt likt ett annat”, blir bevaringsproblematiken 

genast mer komplicerad, och det är den nya tanken författaren vill etablera hos läsare av olika 

slag. 

 

Författaren vill också se om det är möjligt att identifiera tidsskillnader i uttryck vad gäller 

material och konstruktion och därigenom spåra teknisk utveckling. 

 

Förhoppningen är att den genomförda undersökningen ska leda till en ökad medvetenhet och 

kunskap, gärna hos beslutsfattare, så att sannolikheten förhoppningsvis ökar, att man tänker 

efter en extra gång innan man avlägsnar kvarnverket ur en kvarn eller lämnar dem att ruttna 

ute på fälten utan åtgärder för bevarande. Omfattande restaureringar är kostsamma, och den 

enskilde ägaren ”får inget tillbaka” eller har egentligen ”inget att vinna på” att restaurera sin 

egenägda kvarn, eftersom det är en överloppsbyggnad som står ”till ingen nytta”, men det 

finns andra värden där än ekonomiska, som borde uppmärksammas och skyddas av 

allmännyttan. 

 

Regionen, länsstyrelsen eller andra statligt relaterade instanser borde ta ansvar för detta 

ovanligt rika kulturarv som Gotland har i jämförelse med många andra svenska landskap, 

genom att skaffa sig en god överblick över beståndet och utarbeta en plan för bevarande och 

hjälpa där hjälp behövs, så att kulturarv inte går förlorade på grund av rent slarv eller 

ansvarslöshet. 

 

Även om kvarnarna inte är UNESCO-märkta som världsarv, så är de ett världsarv, ett historiskt 

uttryck för den mänsklighet vi alla är del av, oavsett om man ser sig som världsmedborgare 

eller inte, uttryck som hade sin era (till större delen agrart 1800-tal) och som aldrig kommer 
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igen på det sättet. Det är ingen som kommer att bygga de där kvarnarna igen. Vi får dem 

aldrig tillbaks, och de som nu finns är allt vi har kvar av dem. 

 

Jordbruket ”gjorde oss civiliserade”, var förutsättningen för att vi kunde sätta bo och börja 

ägna oss åt saker som skriftspråk, samhällsorganisation, organiserad religion etc. Vissa grödor 

behövde malas så att vi kunde göra bröd. Bröd har i många tider och regioner utgjort basföda 

för oss människor, utgjort något centralt i våra liv, och kanske på sätt och vis gör det 

fortfarande. Förr i tiden var man högst medveten om detta, i en tid när man levde närmare 

naturen och de flesta var jordbrukare eller hade en nära relation till jordbruket. Alla visste hur 

bröd gjordes, hur det odlades, hur det maldes, och förmodligen kunde de flesta se skillnad på 

de huvudsakliga sädesslagen. Få kan det idag. Alla vet vad bröd är, men inte många vet var 

grödan har odlats, ens vilken gröda som har odlats eller hur den har malts – bröd finns i 

butiken, helt enkelt. 

 

Att kunna få se bevarade väderkvarnar i landskapet väcker till liv något ursprungligt i oss, en 

vördnad för våra förfäder och deras slit. I en av våra äldsta texter, Bibelns första bok Genesis 

(Första Mosebok), säger Gud till människan: ”du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett”.42 

Texten nämner alltså bröd som något centralt i människans liv, vilket tyder på att kvarnen 

också var det, även om det var handkvarnar som gällde på den tiden. Våra förfäders slit lade 

grunden till den värld vi lever i idag, där många av oss slipper slita i närheten så hårt. 

 

Väderkvarnarna står som en påminnelse om det jordnära slitet hos vanligt folk – och vi är alla 

vanligt folk när allt kommer omkring – i en tid inte alltför avlägsen denna, en tid då vi inte 

hade utvecklade sociala skyddsnät, välutvecklad offentlig sjukvård, omfattande 

utbildningsväsen, allmän rösträtt m.m. Väderkvarnarna står som en hyllning till människans 

uppfinningsförmåga i en tid då man mer eller mindre fick klara sig själv. 

 

Kvarnen Hemmungs från Hablingbo i undersökningen som nu står på Bungemuseet byggdes 

fem år efter Franska revolutionen och fyra år innan Napoleon invaderade Egypten. Den är en 

fjärdedel så gammal som de ”uråldriga” stenkyrkorna här på ön, och är ändå en träbyggnad! 

Att dra sådana paralleller inger respekt för kvarnens ålder. 

 

Kvarnarna har stått genom första och andra världskrigen, och somliga togs dessutom åter i 

bruk under krigsåren.  ”Det fanns kvarnar som gick varenda natt” berättar Martin Karlsson, 86 

år (f. 1929), f.d. ägare till kvarnen Smiss i Lau (hans barn äger den nu), ”för det var förbjudet 

under kriget. Men det berodde på fjärdingsmannens godtycke. Hade man gått till länsman 

hade det nog blivit böter.”43 Det är en senare tids historia, som kvarnarna hjälper oss att knyta 

an till. 

 

                                                 
42 1 Mos 3:19 
43 Karlsson, Martin (f. 1929), f.d. ägare till kvarnen Smiss i Lau, samtal på Smiss gård 2015-03-14. 
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Om man förvandlar dessa monument i stor skala till fritidsboenden, dvs. avlägsnar 

kvarnverken ur dem, blir de som tomma ekon ur det förflutna, som inte riktigt når fram till 

oss. Det ligger något falskt över klangen då, som att vi har blivit bedragna på den rätta 

berättelsen, och det är därför vi måste sikta mot att bevara så många som möjligt i så 

ursprungligt skick som möjligt, inte bara exteriört med ett fokus på det miljöskapande värdet i 

landskapet, utan som oangripliga dörrar till det förflutna, ett förflutet som är så viktigt att 

bevara och ha en förståelse för, för att vi ska kunna förstå oss själva i nuet. 

 

 

1.5. Avgränsning och metoddiskussion 

Eftersom undersökningens avgränsning och metoddiskussion är intimt förenade är avsnitten 

hopslagna, trots att metoddiskussion normalt sett hamnar efter frågeställningar. 

 

Avgränsningar i denna uppsats är gjorda i tre steg, vilket redovisas för nedan. 

 

Av öns enligt inventeringen på 1970-talet 255 väderkvarnar (100 stolpkvarnar och 155 

hättkvarnar) och ca 20 vattenkvarnar44, var 19 hättkvarnar av trä enligt förteckningen i boken 

Väder- och vattenkvarnar på Gotland, som är en bok baserad på 1970-talsinventeringen.45 

Informationen är dock inte helt tillförlitlig eller fullständig, även om den är utmärkt att utgå 

ifrån: exempelvis så är kvarnen L Almungs i Havdhem en hättkvarn av sten, och inte av trä, 

som anges där, och Bonsarve i Vamlingbo har ett kvarnhus av trä, även om den står på en 

stenfot två våningar hög, men det anges inte i boken att kvarnhuset är av trä. 

 

Enligt småindustriinventeringen 2001, som genomfördes av byggnadsantikvarie Pär Malmros 

på Gotlands Museum, fanns likaså 19 hättkvarnar av trä på Gotland. Dock hade 1970-

talsinventeringen med en kvarn (Ammor i Mästerby) som småindustriinventeringen 2001 inte 

hade med, och tvärt om (Smiss i När). 

 

Detta bedömdes vara ett hanterbart antal att undersöka med tanke på vad som rimligen 

kunde hinnas med inom tidsramarna för projektet. 

 

Det är uppsatsens första avgränsning. 

 

Allteftersom efterforskningen fortgick påträffades olika indikationer (det kunde röra sig om 

ett foto i en bok, en anteckning som tillkommit i efterhand bland originalmaterialet för 1970-

talsinventeringen, eller att någon tipsade om eller vagt mindes någonting, och en gång 

passerades faktiskt en kvarn – Endre kvarn i Endre – som inte är medtagen i någon av de två 

stora inventeringarna) på att fler kvarnar möjligen kunde finnas i landskapet. Allt som allt 

                                                 
44 Jonsson, Folke: Gotlands kvarnar genom tiderna, Gotlandica förlag, Estland 2011, s. 18. 
45 A:son-Utas & Salomonsson, 1977, s. 91-174. 
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bedömdes 25 kvarnplatser vara värda ett besök för att se om en kvarn eller rester av en kvarn 

skulle finnas där. Då var kvarnen Högan i Visby borträknad, som brann ner 197646 (ingen 

Visbykvarn togs med i inventeringen på 1970-talet). 

 

Längst bak i den fjärde av fyra pärmar av 1970-talsinventeringen på Fornsalens arkiv i Visby 

finns en bunt kartor med platser inringade, där varje plats har fått en beteckning, som ”O5” 

eller ”P14”, som stämmer överens med den kvarn vars plats ska pekas ut. Detta har varit till 

stor hjälp för att lokalisera kvarnarna, och i de fall där vägbeskrivning saknats har sökning 

skett på internet efter gårdsnamn och därefter förfrågning i området. Tillstånd har givits av 

alla ägare att undersöka kvarnarna. 

 

Efter att ha besökt de 25 kvarnplatserna stod det klart att sex var försvunna (Lilla Ambos i 

Väte, Ammor i Mästerby, Lilla Atlings i Atlingbo, Bjärges i Eksta, Kyrklasse i Atlingbo och 

Myrände i Atlingbo), två var fritidsboende (Sindarve i Hamra och Smiss i När), två var ruiner 

(Karls i Mästerby och Valdarve i Eskelhem), tre var större industrikvarnar med (nästan) inget 

av de ursprungliga kvarnverken kvar i sig (Bingers (nuv. Intersport) i Visby, Endre kvarn i Endre 

och Havshems Walskvarn i Havdhem), en var bevarad på så vis att den till formen var 

återskapad, men tom inuti (Isome, Väte, tillhörande gården Munsarve i Hejde), en var 

knuttimrad (Hemmungs på Bungemuseet, ursprungligen från Hablingbo), tre var enligt 

författarens anteckningar ”i behov av underhåll” (Botarve i Väte, Buters i Eskelhem och 

Olsvenne i Näs), fem var enligt författarens anteckningar ”hyfsat välunderhållna” (Glammunds 

i Akebäck, Rangsarve i Alva, Smiss i Gerum, Smiss i Lau och Lilla Vikare i Viklau) och två kvarnar 

hamnade under ”övrigt” (Bonsarve i Vamlingbo och Mojner/Möner – som kallas olika på olika 

ställen och som för enkelhets skull fortsättningsvis kommer att benämnas Möner) i Boge, 

eftersom de stack ut från de övriga bl.a. på så sätt att de hade stenfotsvåning/ar. 

 

Tolv kvarnar bedömdes vara så pass välbevarade och innehålla tillräckligt med kvarnverk för 

att vara med i undersökningen. 

 

Här skulle kunna beskrivas mer ingående om de kvarnar som inte togs med i undersökningen 

och anledningarna till varför de inte togs med, men det är inte syftet här, och uppsatsen blir 

lång nog ändå, så låt oss istället rikta fokus åt de tolv utvalda kvarnarna. 

 

De tolv utvalda kvarnarna (se Bilaga 1 för fotografier på dem), i bokstavsordning efter 

gårdsnamn (kvarnarna är namngivna efter gård och socken där de för närvarande står, några 

av dem är nämligen flyttade, med undantag för Hemmungs på Bungemuseet som 

ursprungligen är från gården Hemmungs i Hablingbo och som här kallas för Hemmungs, 

Bungemuseet) med byggnadsår (där uppgift om byggnadsår finns) inom parentes, är: 

 

                                                 
46 Jonsson, 2011, s. 53. 
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1. Bonsarve, Vamlingbo (190547) 

2. Botarve, Väte (189748) 

3. Buters, Eskelhem (188749) 

4. Glammunds, Akebäck (ca år 184050) 

5. Hemmungs, Bungemuseet (1794, flyttad till museet från Hemmungs, Hablingbo 

191751) 

6. Möner, Boge (190352) 

7. Olsvenne, Näs (189053) 

8. Rangsarve, Alva (188954) 

9. Smiss, Gerum 

10. Smiss, Lau (byggd 1896 vid Asarve i Hemse, flyttad 194255) 

11. Valdarve, Eskelhem 

12. Lilla Vikare, Viklau (ev. 1904, flyttad ”1914 nånting” från ”Rodarve eller nåt”, Hogrän56) 

 

Det är uppsatsens andra avgränsning. 

Det vore inte möjligt inom tidsramarna för det här arbetet att fullständigt dokumentera varje 

kvarns interiör med skalenliga ritningar samt ge en fullständigt korrekt träslagsanalys på varje 

trädel. Då syftet är att ge en översiktlig samt jämförande bild av vilka teknikhistoriska uttryck 

och värden som finns i kvarnverken, att påvisa att det finns en varietet där, att det inte bara är 

”en sak och inget annat” utan ”många olika uttryck, inget kvarnverk är riktigt likt ett annat”, 

har vissa representativa delar av kvarnverken valts ut att behandlas genom att medelst 

avbildningar och fotografier synliggöra den allmänna konstruktionen samt att efter 

okulärbesiktning ge kvalificerade gissningar av träslaget i trädelarna. 

 

Författarens undersökning 2014 gav honom erfarenhet att känna igen åtminstone de 

förväntade träslagen, i det här fallet ek, furu, björk och oxel. Björk och oxel är lite kluriga och 

är därför svåra att vara helt säker på, men författaren vet ”åt vilket håll” de ska se ut, medan 

ek och furu är lättare att känna igen, förutsatt att inte smuts, ålder eller något annat kommer 

i vägen. Ek känns igen genom att det har trakéer (stora kärl) i vårveden samt breda, 

                                                 
47 Malmros, Pär: Arbetsbeskrivning för väderkvarn, Vamlingbo Bonsarve 1:2, Länsmuseets dnr AD2004-0663, 
Länsstyrelsens dnr 434-3340-04, Länsmuseet på Gotland 2005, s. 1. 
48 Vindflöjeln, samt blyertsskrift i kvarnen. 
49 Vindflöjeln. 
50 Informationsskylt i kvarnen. 
51 Träinskriptioner i kvarnen. Kronborg Christensen, John: Väderkvarnar och vattenkvarnar, i: Kronborg 
Christensen, John & Smitterberg, Bertil (red.): Kulturhistoriska museet i Bunge 1907-2007, 100 år i ord och bild, 
jubileumsskrift, Kulturhistoriska museet i Bunge, Visby 2007, s. 114. 
52 Inristning i trädörr och i putsbruk. I tidningsartikeln De räddar en gammal väderkvarn i Boge i Gotlänningen 
1977-12-06 står att Kristian Bogren byggde kvarnen 1903 (Fornsalens Arkiv). 
53 Näs socken II, Utgivare: Näs församling, Visby 1993, s. 272. 
54 Vindflöjeln. 
55 (Sammanställd och utgiven av:) Danielsson, Allan, Hansson, Enar, Karlsson, Gerhard, Larsson, Stig: Boken om 
Lau, Örebro 1951, s. 276. 
56 Hegg, Hans (f. 1923), f.d. ägare till kvarnen Lilla Vikare i Viklau, samtal på Lilla Vikare gård 2015-04-06. 
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karakteristiska märgstrålar (synliga för ögat). Ask och alm, som också har trakéer i vårveden, 

har inte breda märgstrålar, så syns dessa två kännetecken tillsammans betyder det att det är 

ek. Furu känns igen genom att vårveden är ljus och bred, och att höstveden (eller 

sommarveden, som den också kallas) är mörk och smalare, tätare. Gran, som liknar furu, har 

en successiv övergång mellan vår- och höstved, medan furu har en tvärare övergång. 

Dessutom har furu mörkare kärnved och ljusare ytved, medan gran är ljus hela vägen igenom 

(om möjlighet finns att se ett större trästycke). Författaren är i undersökningen försiktig när 

det gäller björk och oxel, och skriver alltid ”förmodligen björk” eller ”förmodligen oxel”, 

medan när det gäller ek och furu är författaren säkrare och skriver att det är ek eller furu. Det 

föreligger dock en risk att författaren i vissa fall kan ha förväxlat gran med furu, men 

författarens undersökning 2014 tyder inte på minsta sätt att det ska vara gran till dessa delar, 

och författarens igenkännande öga har aldrig tvekat när det gäller just furu i kvarnarna. En sak 

som författaren lade märke till i sin undersökning 2014 var att de delar som var av björk hade 

många maskhål i sig, medan oxeldelarna sällan eller aldrig hade det, vilket tyder på att oxel är 

ett mer naturligt motståndskraftigt träslag än vad björk är, så det har författaren också tagit 

med i åtanke när han skrivit ”förmodligen björk” och ”förmodligen oxel”. 

 

Avbildningarna är inte tänkta att vara exakta och är det inte heller, men de uppfyller sitt syfte 

att synliggöra den allmänna konstruktionen. 

 

Alla avbildningar är gjorda av författaren, inklusive alla fotografier, om inget annat anges. 

 

De delar som valts ut och som kommer att beskrivas längre fram är: kronhjul, stjärnhjul, 

krondrev, stjärndrev, pärsar samt mötet mellan kvarnhus och hätta. 

 

Först avbildas kvarnarna i sektion för att visa hur kvarnverken är disponerade, och kvarnarna 

delas upp i kategorier baserat på kvarnverkens disposition. 

 

Mest fokus ligger på kronhjul och stjärnhjul eftersom de är de största, mest iögonfallande och 

även mest divergenta delarna av kvarnverken. 

 

Alla kronhjul är avbildade framifrån och bakifrån, dock inte från sidorna, dels för att pärsen 

smiter åt runt större delen av varje kronhjul, dels för att den informationen inte är nödvändig 

för undersökningen och du kan ändå lista ut det mesta av hur sidorna ser ut efter att ha 

studerat fram- och baksida. 

 

Alla stjärnhjul är avbildade underifrån, eftersom alla stjärnhjul är synliga underifrån. Endast 

ett stjärnhjul är synligt i sin helhet ovanifrån, och därför är bara ett stjärnhjul avbildat efter 

hur det ser ut ovanifrån. Två stjärnhjul är avbildade uppskattningsvis ovanifrån. 

Stjärnhjulsavbildningarna är kompletterade med fotografier. 
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Kron- och stjärndrev är inte lika noggrant beskrivna. Det finns i huvudsak två typer: äldre typ 

och av gjutjärn. Eftersom de flesta kron- och stjärndreven av äldre typ inte skiljer sig åt 

nämnvärt i (material och) konstruktion räcker det med enstaka, representativa fotoexempel. 

De kron- och stjärndrev som är av gjutjärn är få och representeras med fotoexempel, liksom 

ett avstickande exempel på stjärndrev. 

 

Pärsen är den del av bromsanordningen som smiter åt runt kronhjulet. Det finns tre 

huvudtyper av pärsar i undersökningen, och därför får tre avbildningar tjäna som exempel på 

varje typ. 

 

Slutligen kommenteras mötet mellan kvarnhus och hätta. 

 

Det är uppsatsens tredje avgränsning. 

 

Metoden är gammaldags på så vis att den ”samlar in” och analyserar materiella föremål, 

jämför dem och söker dra slutsatser utifrån observationerna, men eftersom det inte gjorts 

tidigare på Gotland när det gäller öns väderkvarnar och deras kvarnverk och det på så vis 

utgör en forskningslucka som behöver fyllas, är det nödvändigt att det görs. 

 

 

1.6. Frågeställningar 

Hur är kvarnverken disponerade i sektion i de tolv kvarnarna? 

 

Hur är de utvalda delarna av kvarnverken utformade vad gäller material och konstruktion, och 

hur ser en jämförelse ut dem emellan? 

 

Går det att identifiera tidsskillnader i uttryck vad gäller material och konstruktion och 

därigenom spåra teknisk utveckling? 
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2. Undersökning 
2.1. Bakgrundsteckning 

Även om det kan verka komplicerat för den oinsatte hur en väderkvarn ser ut invändigt, vilka 

delar den består av och hur den fungerar, så är det i grunden inte komplicerat alls. Det 

handlar enkelt uttryckt om att vindkraften överförs in i kvarnen med hjälp av saker som 

snurrar och tar i varandra med hjälp av kuggar eller pinnar. Kraften går horisontalt eller 

vertikalt, beroende på hur den snurrande axeln sitter. 

 

Själva malningen – som är en kvarns huvudsakliga eller enda funktion – sker mellan två platta, 

runda stenar som gnids mot varandra genom att den övre (löparen) snurrar på den undre 

(liggaren), som ligger still direkt mot kvarnstensloftsgolvet. 

 

Denna kraftöverföringsprincip är enkel att följa, särskilt när den illustreras, och därför har 

varje kvarn avbildats i sektion för att visa hur kvarnverken är disponerade. 

 

De termer som läsaren behöver förstå för att kunna sätta sig in i och förstå undersökningen 

och dess resultat kommer att introduceras löpande, och de kommer att upprepas gång på 

gång så att läsaren får många tillfällen att bekanta sig med termerna och sätta dem i sitt 

sammanhang. 

 

Nästa avsnitt inleds med en översiktlig beskrivning av vilka olika typer av kvarnar som 

påträffades i undersökningen utifrån en egen kategorisering, och denna kan för läsaren te sig 

obegriplig eller svårsmält vid en första läsning. Bry dig inte om det! Du kommer att förstå 

senare under läsningens gång, och då kan du gå tillbaks om du vill till kvarntypsöversikten och 

kommer inte att ha några problem alls med att förstå. 

 

Det som i sammanhanget behöver sägas om kvarnarnas historia är att de första kvarnarna var 

stenar som gneds mot varandra med handkraft, sedan kom vattenkvarnen ungefär vid 

Romartiden och därefter kom väderkvarnen ungefär under Medeltiden. Väderkvarnen togs ur 

bruk redan under 1800-talet men mer allmänt i början av 1900-talet, då andra energikällor 

tog överhanden. På senare tid har vindkraft kommit tillbaka, för produktion av elektricitet. 

 

 

2.2. Uppdelning av kvarnarna i kategorier, baserat på 

kvarnverkens disposition 

Detta avsnitt syftar till att besvara frågeställningen: Hur är kvarnverken disponerade i sektion i 

de tolv kvarnarna? En jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.1. Kvarntyper. 
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De tolv kvarnarna har avbildats i sektion och är inte exakta på något vis vad gäller mått, 

proportioner eller placeringar, vilket tydligt framgår när man ser på dem, utan de visar helt 

enkelt hur kvarnverken är disponerade i sektion, det är avbildningarnas syfte. 

 

De tolv kvarnarna är indelade i tre typer, efter hur kvarnverken är disponerade i sektion i 

kvarnarna: typ 1, typ 2 och typ 3. 

 

Typ 1 har bara en variant. Typ 2 har tre varianter: typ 2:1, typ 2:2 och utvecklad typ 2. Typ 3 

har två varianter: typ 3 och utvecklad typ 3. 

 

Typ 1 har ett krondrev som driver ett kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån. Fyra kvarnar är 

av denna typ: Glammunds i Akebäck (ca år 1840), Hemmungs på Bungemuseet (1794), Smiss i 

Lau (1896) och Lilla Vikare i Viklau (ev. 1904). Detta är den enklaste och minst komplicerade 

av de tre typerna. 

 

Typ 2 har ett stjärnhjul under kvarnstensloftet som driver kvarnstenar ”uppåt”, dvs. 

underifrån. Det finns ingen ren typ 2, utan typ 2:1 driver ett kvarnstenspar, och typ 2:2 driver 

två kvarnstenspar. Två kvarnar är av typ 2:1: Botarve i Väte (1897) och Smiss i Gerum. Två 

kvarnar är av typ 2:2: Olsvenne i Näs (1890) och Valdarve i Eskelhem. Utvecklad typ 2 har 

utöver det stjärnhjul som författaren har valt att kalla det primära stjärnhjulet – det som har 

till funktion att driva kvarnstenar, dvs. mala – ytterligare ett stjärnhjul, som författaren har 

valt att kalla sekundärt stjärnhjul. Två kvarnar är av utvecklad typ 2: Möner i Boge (1903) och 

Rangsarve i Alva (1889). Det primära stjärnhjulet i Möner, Boge, driver ett kvarnstenspar, 

medan det primära stjärnhjulet i Rangsarve, Alva driver två kvarnstenspar. 

 

Typ 3 har ett stjärnhjul som driver kvarnstenar ”nedåt”, dvs. ovanifrån. Hade det i 

undersökningen funnits en kvarn med ett stjärnhjul ovanför stenarna på kvarnstensloftet som 

drev ett kvarnstenspar ovanifrån, hade den typen hetat 3:1. Nu finns det ingen sådan typ 

bland de tolv kvarnarna, utan vi har kvarnen Buters i Eskelhem (1887), vars stjärnhjul driver 

två kvarnstenspar ovanifrån, och som om det hade funnits en kvarn av typen 3:1 hade fått 

benämningen 3:2. Nu, eftersom det inte finns någon kvarn av typen 3:1, benämns Buters i 

Eskelhem helt enkelt för typ 3. Utvecklad typ 3, som det finns en kvarn av i denna 

undersökning, har ett stjärnhjul ovanför stenarna på kvarnstensloftet som driver (i det här 

fallet två) kvarnstenspar ovanifrån. Det är alltså ett primärt stjärnhjul (med två påkopplade 

stjärndrev, som driver varsitt kvarnstenspar, även om bara ett är kvar på plats), men det finns 

också tydliga spår efter/tecken på att ett tredje drev har varit påkopplat det primära 

stjärnhjulet, vars kraftöverföring gick ner genom golvet till våningen under – i det här fallet till 

den övre av de två stenfotsvåningarna – där det i sin tur har varit påkopplat en 

kraftöverföringsanordning, som dels drivit något förmodligen på samma våning, men som 

också har överfört kraft med hjälp av en rem till våningen under – till den undre av de två 

stenfotsvåningarna. Detta vill säga att det primära stjärnhjulet samtidigt är ett sekundärt 
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stjärnhjul, och det är det enda stjärnhjulet i undersökningen, som samtidigt är primärt och 

sekundärt, och därför har den kvarnen fått benämningen utvecklad typ 3. Kvarnen som är av 

utvecklad typ 3 är Bonsarve i Vamlingbo (1905). 

 

Således, av de tolv kvarnarna, efter den indelning som har gjorts, kan vi säga att det finns sex 

typer. För att läsaren lättare ska förstå vad som menas med de olika typerna har alla avbildats 

i sektion, vilket presenteras nedan. Ett bra sätt att presentera dem hade varit att sortera dem 

kronologiskt inom varje typ, men då byggnadsår inte är känt för alla kvarnarna är detta inte 

möjligt, så de presenteras istället i bokstavsordning efter gårdsnamn underordnat varje typ, 

med typerna följande på varandra i en successiv ordning, med byggnadsår inom parentes. 

Fokus ligger som sagt på att belysa det som utgör det utmärkande för varje kvarn, vad gäller 

deras typindelning, dvs. hur kvarnverken är disponerade i sektion. 

 

En annan typ av indelning hade varit möjlig, förslagsvis ”inget stjärnhjul”, ”ett stjärnhjul” och 

”två stjärnhjul” och då fått en lite annan indelning – exempelvis så hade utvecklad typ 2 

”hamnat efter” eller räknats som mer utvecklad eller komplicerad än typ 3 och utvecklad typ 

3. Men man får vara lite försiktig när man bedömer vilken typ som egentligen är mer 

utvecklad eller mer komplicerad – det har att göra med mer delar än vad som har 

introducerat här, t.ex. siktverkens utformning och effektivitet. Nu har vi en indelning och 

håller oss till den. 

 

2.2.1. Typ 1 

Glammunds, Akebäck (ca år 1840): 
 
Glammunds har ett krondrev som driver ett 
kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån, och tillhör 
därför typ 1. 
 
På bilden till höger syns kvarnaxeln, som alltid 

ligger snett för att vingarna inte ska slå i 

kvarnhuset (vingarna är inte avbildade, men 

sticker i verkligheten ut till vänster i bild), med 

påmonterat kronhjul. Pärsen (bromsen) är inte 

utritad, men den smiter alltid åt runt kronhjulet. 

När kvarnaxeln roterar, gör kronhjulet också det, i 

samma takt. Kronhjulet hakar i krondrevet, som 

alltid är snett – smalare upptill, bredare nedtill - 

för att det ska passa ihop bättre med det sneda 

kronhjulet. Krondrevet är monterat på stornålen 

(den stående axeln, som kallas för spindel om den 

är större och ett stjärnhjul är monterat på det) så att 
Fig. 3 Sektion av Glammunds, Akebäck. 
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när krondrevet roterar gör stornålen det också, i samma takt som krondrevet, men snabbare 

än kronhjulet och kvarnaxeln. Stornålen hakar i och driver löparen, den övre av de två 

kvarnstenarna (den undre kallas liggaren, eftersom den ligger still), som roterar i samma takt 

som stornålen och krondrevet. 

 

På våningen under kvarnstensparet på kvarnloftet finns lättverket som reglerar avståndet 

mellan liggaren och löparen, och därmed finheten på malningen. 

 

 

Hemmungs, Bungemuseet (1794): 

 

Hemmungs har ett krondrev som driver ett 

kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån, och tillhör 

därför typ 1. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel, kronhjul, 

krondrev, stornål, ett stenpar, och lättverk. 

 

Lättverket är liksom på föregående bild synligt 

endast från ena kortsidan. Det består av två 

brohästar med en bro (nålbalk) emellan. Från 

nålbalken går lillnålen upp och möter stornålen i 

höjd med löparen. Med hjälp av nålbalken 

regleras avståndet mellan löpare och liggare. 

Brohästarna bär upp de tunga stenarna. 

 
 
Smiss, Lau (1896): 
 
Smiss, Lau hade ursprungligen ett krondrev på 

plats som drev ett kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. 

ovanifrån, och tillhör därför typ 1. 

 

Stenarna har flyttats en våning ner och kron-

drevet ligger på kvarnstensloftets golv (syns på 

bilden). Lättverket är borta. Stornålen är av järn 

(kallas då långjärnet) och ligger på n.b. golv. 

 

Intressant med denna kvarn är den s.k. 

stenkranen som syns på bilden (se Bilaga 2 för en 

avbildning av en stenkran). En sådan finns inte i 
Fig. 5 Sektion av Smiss, Lau. 

Fig. 4 Sektion av Hemmungs, Bungemuseet. 
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någon av de andra kvarnarna. Den användes tillsammans med en ”järnklo” (se Bilaga 3) som 

ligger på kvarnstensloftets golv för att lyfta av löparen (den övre kvarnstenen) så att stenarna 

kunde skärpas, vilket gjordes med kvarnhackor. 

 
 
Lilla Vikare, Viklau (ev. 1904): 
 
Lilla Vikare har ett krondrev som driver ett 

kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån, och tillhör 

därför typ 1. 

 

På bilden syns kvarnaxel, kronhjul, krondrev, 

stornål, ett stenpar och lättverk. Syns gör även 

ett remhjul (från sidan) - som är monterat 

horisontellt på lillnålen, som går upp från bron 

eller nålbalken (den balk som är reglerbar i höjd 

för att på så vis reglera löparen i höjd) och som 

möter stornålen ovanför – samt ett siktverk till 

vänster, och även om det inte är relevant för hur 

de delar av kvarnverken som har valts ut som 

föremål för den här undersökningen är 

disponerade i sektion, så är de utritade ändå. 

 

 

2.2.2. Typ 2:1 

Botarve, Väte (1897): 
 
Botarve har ett stjärnhjul under kvarnstensloftet 

som driver ett kvarnstenspar ”uppåt”, dvs. 

underifrån, och tillhör därför typ 2:1. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel, kronhjul, 

krondrev, stornål, stjärnhjul med ett stjärndrev, 

ett kvarnstenspar och ett lättverk. 

 

Lägg märke till att krondrevet måste vara större 

här än i typ 1, eftersom det måste driva mer 

maskineri, och detsamma gäller för alla 

efterföljande typer. 

 

Stjärndrev som möter stjärnhjul med kuggarna 

Fig. 6 Sektion av Lilla Vikare, Viklau. 

Fig. 7 Sektion av Botarve, Väte. 
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utåt (som i detta fall) är alltid raka, till skillnad från krondrev, som alltid är sneda eftersom de 

möter ett snett liggande kronhjul. 

 
 
Smiss, Gerum: 
 
Smiss, Gerum har ett stjärnhjul under 

kvarnstensloftet som driver ett kvarnstenspar 

”uppåt”, dvs. underifrån, och tillhör därför typ 

2:1. 

 

I den här kvarnen är kronhjulet bortmonterat 

från kvarnaxeln och förvaras på nedre botten 

(syns inte på bilden) så att det som syns på bilden 

som skulle kunna vara kronhjulet i själva verket är 

pärsen, som hänger fritt i luften (med visst stöd) 

kring kvarnaxeln. Syns gör även krondrev, stornål, 

stjärnhjul, ett stjärndrev, ett stenpar och ett 

lättverk. Lättverket är avbildat så att båda 

brohästarna syns samt bron (nålbalken). 

 

Stjärnhjulet har kuggar både utåt och uppåt. Läs 

mer om det i delen 2.4. Stjärnhjul. 

 

 

2.2.3. Typ 2:2 

Olsvenne, Näs (1890): 
 
Olsvenne har ett stjärnhjul under 

kvarnstensloftet som ursprungligen drivit två 

kvarnstenspar ”uppåt”, dvs. underifrån, och 

tillhör därför typ 2:2. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel, kronhjul, 

krondrev, hissrulle (en sinnrik anordning som 

kopplas emot - i det här fallet och i alla de 

kvarnar av de tolv som har hissrulle - krondrevet 

underifrån vid behov för att med hjälp av 

krondrevets rotation och en kedja eller ett rep 

fäst vid hissrullens axel per automatik hissa upp 

tunga säckar), stornål, stjärnhjul, ett av två 

Fig. 8 Sektion av Smiss, Gerum. 

Fig. 9 Sektion av Olsvenne, Näs. 
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stjärndrev, ett kvarnstenspar, två lättverk och två siktverk. Ena stenparet är bortplockat, likaså 

ena stjärndrevet med dess nål. 

 
 
Valdarve, Eskelhem: 
 
Valdarve har ett stjärnhjul under kvarnstensloftet som 

driver två kvarnstenspar ”uppåt”, dvs. underifrån, och 

tillhör därför typ 2:2. 

 

Denna kvarn har tidigare benämts som en ruin. Ett 

besök på övervåningen är förenat med livsfara, så allt 

ovanför kvarnloftsgolvet har av den anledningen inte 

undersökts närmare. 

 

På bilden till höger syns den inrasade hättan, 

kvarnaxeln, kronhjulet med en del av pärsen 

hängandes lite vid sidan av, krondrevet (som är ett av 

tre krondrev av gjutjärn i undersökningen), en trasig 

hissrulle, spindeln, stjärnhjulet med två stjärndrev, två 

kvarnstenspar och två lättverk. 

 
 

2.2.4. Utvecklad typ 2 

Möner, Boge (1903): 
 
Möner har ett primärt stjärnhjul under kvarnstensloftet 

som driver ett kvarnstenspar ”uppåt”, dvs. underifrån, 

samtidigt som det har ett sekundärt stjärnhjul (med 

okänd funktion) under det primära, och tillhör därför 

utvecklad typ 2. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel (ja, den slutar 

”halvvägs”, så som på bilden, och varken hättans 

bjälklag eller kvarnhusets övre bjälklag är utritat på 

någon av sektionsavbildningarna), kronhjul (det största i 

undersökningen), krondrev (ett av tre som är av 

gjutjärn), spindel (nästan sex meter lång), primärt 

stjärnhjul, ett stjärndrev (ett av tre stjärndrev som är av 

gjutjärn), ett stenpar, samt ett sekundärt stjärnhjul 

under det primära, med kuggar nedåt. Ingenting är 
Fig. 11 Sektion av Möner, Boge. 

Fig. 10 Sektion av Valdarve, 
Eskelhem. 
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kopplat till det sekundära stjärnhjulet. 

 
 
Rangsarve, Alva (1889): 
 
Rangsarve har ett primärt stjärnhjul under 

kvarnstensloftet som driver två kvarnstenspar 

”uppåt”, dvs. underifrån, samtidigt som det har 

ett sekundärt stjärnhjul (med funktion att driva 

en såg en våning ner) ovanför det primära, och 

tillhör därför utvecklad typ 2. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel, kronhjul, 

krondrev, hissrulle, spindel, sekundärt stjärnhjul 

med kuggar nedåt och med ett stjärndrev 

påkopplat på en horisontell axel, som i andra 

änden har ett remhjul påkopplat - remmen är 

borta nu men den drev genom ett hål i golvet  en 

såg en våning ner (till höger på b.v.), primärt 

stjärnhjul med två stjärndrev (av gjutjärn, två av 

tre i undersökningen), två kvarnstenspar och två 

lättverk. 

 

 

2.2.5. Typ 3 

Buters, Eskelhem (1887): 
 
Buters har ett stjärnhjul som driver två 

kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån, och tillhör 

därför typ 3. 

 

På bilden syns kvarnaxel, kronhjul, krondrev (ett 

av tre som är av gjutjärn), hissrulle, spindel, 

stjärnhjul med två stjärndrev (det ena förvaras 

på bottenvåningens golv, vilket framgår av 

bilden), två kvarnstenspar, två lättverk och två 

siktverk. 

 
 
 
 
 

Fig. 12 Sektion av Rangsarve, Alva. 

Fig. 13 Sektion av Buters, Eskelhem. 
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2.2.6. Utvecklad typ 3 

Bonsarve, Vamlingbo (1905): 
 
Bonsarve har ett stjärnhjul som driver två 

kvarnstenspar ”nedåt”, dvs. ovanifrån, och har 

haft ytterligare ett (dvs. ett tredje) stjärndrev 

påkopplat, som överfört kraft till 

våningen/våningarna under, och tillhör därför 

utvecklad typ 3. 

 

På bilden till höger syns kvarnaxel, kronhjul, 

krondrev, hissrulle, spindel, stjärnhjul, ett av två 

stjärndrev (det andra är försvunnet), två 

stornålar, två kvarnstenspar, två lättverk. 

 

På den övre av de två stenfotsvåningarna till 

vänster syns ett siktverk med ett snedställt drev i 

miniatyr av äldre typ, dvs. till större delen 

tillverkat av trä, kopplat till ett mindre kugghjul 

av trä, som driver sikten. Ovanför det lilla drevet 

syns ett horisonellt placerat remhjul, som drivits 

med en rem som varit kopplad till det (på bilden) 

vänstra lättverkets lillnål (nedre långjärn). 

 

Lite till höger om mitten på samma våning syns två remhjul från sidan som drivits av ett 

stjärndrev som varit kopplat till stjärnhjulet en våning upp. 

 
Enligt en arbetsbeskrivning57 inför en mestadels yttre restaurering av kvarnen 2005 byggdes 
kvarnen ”som en kvarn konstruerad med ’självsegling genom axeln’ även kallat ’patentsegel’ 
(se bilaga 4) […] Konstruktionen gör så att luckorna i väderkvarnsvingarna kan öppnas och 
stängas automatiskt beroende på hur mycket det blåser. Konstruktionen reglerar på det 
sättet kvarnaxelns varvtal, så att man får en jämnare gång på kvarnen än man skulle fått 
annars. Konstruktionen är relativt ovanlig och förhållandevis komplicerad och troligtvis har 
den oftast förekommit på större industriväderkvarnar.” I arbetsbeskrivningen står även att 
kvarnen är ”sannolikt den sista komplett bevarade kvarnen av sitt slag i Sverige”. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Malmros: Arbetsbeskrivning för väderkvarn, Vamlingbo Bonsarve 1:2, 2005, s. 1. 

Fig. 14 Sektion av Bonsarve, Vamlingbo. 
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2.3. Kronhjul 

Detta avsnitt behandlar kronhjulens utformning vad gäller material och konstruktion. En 

jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.2. Kronhjul. För fotoexempel på kronhjul se Bilaga 5. 

 

Kronhjulet är det stora kugghjul som är fäst på kvarnaxeln, den liggande axel vars ena ände 

sticker ut ur hättan och som vingarna är fästade i. Eftersom kvarnaxeln lutar lite uppåt för att 

ge lutning åt vingarna så att dessa inte slår i kvarnhuset (vilket är bredare nedtill), lutar också 

kronhjulet i kvarnen. Av samma anledning behöver krondrevet, som hakar i kronhjulets 

kuggar med sina drevpinnar, ha sina drevpinnar vinklade mot kronhjulets kuggar. Det är 

därför alla krondrev är sneda eller vinklade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronhjulets kuggar är alltid vända från vingarna, mot krondrevet, och krondrevet är alltid 

placerat precis mitt i kvarnen. Eftersom hättan är vridbar i syfte att vända vingarna mot 

vinden, innebär det att vingar, kvarnaxel och kronhjul är fästade i hättan och inte i 

kvarnhuset, och för att krondrevet alltid ska haka i kronhjulet när hättan vrids behöver 

krondrevet alltså vara placerat precis i mitten, och det har sitt fäste i kvarnhuset. 

 

Alla kronhjul i undersökningen är monterade efter samma princip som skissen ovan. 

Kronhjulets kuggar är fästa genom en ring, som författaren har valt att kalla ringen. Ringen 

stadgas upp av grova plankor (i det här fallet fyra), vilka författaren som helhet samt enskilda 

Fig. 15 ”Kronhjul med genomgående armar”. Källa: Johansson, Evert: Ölands väderkvarnar – Vård 
och underhåll, Ölands hembygdsförbund, Kalmar 2009, s. 15. 
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delar har valt att kalla ringstöd. För att kronhjulet ska fästa vid kvarnaxeln (samtidigt som de 

ger ytterligare stadga till kronhjulet) finns kronhjulets armar, i det här fallet två genomgående 

armar (armarna går genom kvarnaxeln). Vanligast i undersökningen är fyra om kvarnaxeln 

omslutande armar. Kuggarna är i regel svarvade, dvs. rundade baktill, och är instuckna 

framifrån genom ringen och genom ringstödet, så att de sticker ut på baksidan, där de är 

fästade med en träkil genom sig. Ringen består alltid av flera delar (vilket inte framgår av 

ovanstående skiss). Konstruktionen som helhet hålls ihop av långa järnskruvar, platta i ena 

änden och med bricka, mutter och skruv i andra änden. Träpluggar är också en vanlig syn 

utöver skruvarna. Över skarvarna mellan ringdelarna går järnband (framgår inte av skissen). 

 

Enligt författarens undersökning 2014 är träslagen i de nämnda delarna på Gotland att vänta 

som följer: ringen är av björk och är alltid vad författaren kallar ”rundvuxen”, dvs. träets fibrer 

följer alltid rundningen, detta för att öka styrkan i ringen, kuggarna är oftast av oxel, annars 

björk, ringstödet av furu och armarna av furu. 

 

Kronhjulen presenteras enligt samma princip som i avsnittet ovan (2.2. Uppdelning av 

kvarnarna i kategorier, baserat på kvarnverkens disposition), dvs. kvarnvis i bokstavsordning 

efter gårdsnamn underordnat varje typ, med typerna följande på varandra i en successiv 

ordning, med byggnadsår (där uppgift om byggnadsår finns) och kvarntyp inom parentes. 

 

På några av de första kronhjulen har trädelarna skuggats för att läsaren lättare ska förstå vad 

som är vad. Därefter är kronhjulen oskuggade, eftersom läsaren då förhoppningsvis har vant 

sig. 

 

För varje kronhjul är framsida och baksida avbildade. Framsidan är den sida där kuggarna 

möter krondrevet, baksidan är den andra sidan. Framsidan visas alltid till vänster, baksidan till 

höger. På så vis gör vi oss en föreställning om de väsentligaste delarna i konstruktionen. 

 

Det ska understrykas att kronhjulsavbildningarna inte är exakta vad gäller mått och 

proportioner, utan syftet med dem är att ge en bild av kronhjulens allmänna konstruktion, för 

att underlätta för läsarens föreställning. Alla kuggar är inte utritade - det skulle ha tagit alltför 

mycket tid i anspråk, särskilt att rita dit det exakta antalet. Istället indikerar utritade pilar att 

kuggarna fortsätter runt om hela hjulet. Kronhjulets kortsidor syns inte, eftersom pärsen 

smiter åt runt kronhjulen. Dessutom är, som nämnts innan, den informationen inte nödvändig 

för undersökningen och det går ändå att lista ut det mesta av hur sidorna ser ut efter att ha 

studerat fram- och baksida. 

 

Elva av tolv kronhjul är med i undersökningen, eftersom Valdarves i Eskelhem inte gick att 

undersöka närmare pga. säkerhetsrisk. I de fall där uppgift saknas om kuggantal eller 

diameter beror det på slarv i fält. Felmarginalen på måtten är ca 1 cm. 
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2.3.1. Glammunds, Akebäck (ca år 1840, typ 1) 

Ringen består av fem rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ett järnband på insidan av 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 64 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar 

en åttkant inåt. Fyra ringstöd är större, fyra är mindre. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet, och 

omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är 206 cm. På den vänstra bilden är kvarnaxeln i mitten 

utritad, med kilar mellan den och armarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Hemmungs, Bungemuseet (1794, typ 1) 

Ringen består av fyra rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ett järnband på utsidan av 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 52 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

fyrkantiga baktill och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager 

och bildar en fyrkant inåt. Sett bakifrån, är både det övre och det undre ringstödet inpassade i det 

vänstra och det högra ringstödet. Förutom att vara fäst med långa skruvar, är ringstödet även spikat 

(tre spikar i varje inpassning). Armarna, som är av furu, är två till antalet, och de går genom 

kvarnaxeln. Det här är det enda exemplet i undersökningen på kronhjul med genomgående armar. 

Kronhjulets diameter är ca 181 cm. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 16 Kronhjul, baksida, Glammunds, Akebäck. Fig. 17 Kronhjul, framsida, Glammunds, Akebäck. 

Fig. 19 Kronhjul, framsida, Hemmungs, 
Bungemuseet. 

Fig. 18 Kronhjul, baksida, Hemmungs, 
Bungemuseet. 
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2.3.3. Smiss, Lau (1896, typ 1) 

Ringen består av sju rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Två järnband på vardera sidan 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är ? till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar 

en liksidig sexkant inåt. De sex ringstöden är liksidiga, och varje ringskarv går rakt från mitten och utåt. 

Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är ? cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4. Lilla Vikare, Viklau (ev. 1904, typ 1) 

Ringen består av sju rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ett järnband på insidan av kuggarna 

håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 64 till antalet och är förmodligen av furu. Författaren har 

anledning att tro att kuggarna är utbytta vid samma tillfälle som ett nytt krondrev tillverkades, runt 

1918,58 eftersom detta krondrev är tillverkat helt i furu (se 2.5. Krondrev). Kronhjulets kuggar är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar 

en åttkant inåt. Fyra ringstöd är större, fyra är mindre. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet, och 

omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är 205 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Samtal med Hans Hegg på Lilla Vikare gård 2015-04-06. 

Fig. 21 Kronhjul,framsida, Smiss, Lau Fig. 20 Kronhjul, baksida, Smiss, Lau. 

Fig. 23 Kronhjul, baksida, Lilla Vikare, Viklau. Fig. 22 Kronhjul, framsida, Lilla Vikare, Viklau. 
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2.3.5. Botarve, Väte (1897, typ 2:1) 

Ringen består av fem rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Två järnband på vardera sidan 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är ca 59 till antalet och är förmodligen av oxel. De 

är svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och 

bildar en liksidig sexkant inåt. Gällande inpassningen av ringstöden, sett bakifrån, är det översta och 

det nedersta ringstödet synliga i sin helhet. De två mellanliggande övre ringstöden är inpassade både 

uppåt och nedåt, medan de två mellanliggande nedre ringstöden är inpassade endast nedåt i det 

undre ringstödet. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets 

diameter är ca 157 cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.6. Smiss, Gerum (typ 2:1) 

Ringen består av fem rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Två järnband på vardera sidan 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 49 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar 

en liksidig sexkant inåt. Sett bakifrån, är det översta och det nedersta ringstödet synliga i sin helhet. På 

vänstra sidan är det mellanliggande övre ringstödet inpassat både uppåt och nedåt, medan det 

mellanliggande undre ringstödet endast är inpassat nedåt. På högra sidan är det tvärt om. Armarna, 

som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är ? cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 Kronhjul, baksida, Botarve, Väte. Fig. 24 Kronhjul, framsida, Botarve, Väte. 

Fig. 27 Kronhjul, framsida, Smiss, Gerum. Fig. 26 Kronhjul, baksida, Smiss, Gerum. 
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2.3.7. Olsvenne, Näs (1890, typ 2:2) 

Ringen består av fem rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ett järnband på insidan av 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 60 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar 

en åttkant inåt. De fyra diagonala ringstöden är större, medan de två lodräta och de två horisontala är 

mindre. Sett bakifrån, är de diagonala, större ringstöden synliga i sin helhet, med de mindre inpassade 

i sig. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är ca 

186,5 cm. Runt hela kronhjulets utsida är brädor fästade med tvärsnitten framåt och bakåt. De följer 

rundningen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8. Möner, Boge (1903, utvecklad typ 2) 

Det överlägset största kronhjulet i undersökningen med en diameter på 257 cm. Ringen är 

konstruerad annorlunda än de övriga kronhjulen. Beskrivet framifrån, finns det en yttre och en inre 

ring med kuggar emellan sig, och mellan kuggarna är trästycken. Dessa trästycken verkar hållas på 

plats framtill genom att kuggarna går ut lite över dem på varje sida, och kuggarna i sin tur, vilka är 

svarvade, är fästade med träkilar genom sig på baksidan. 

 

Den yttre ringen består av sex delar och är förmodligen av björk, rundvuxen. Ett järnband håller 

samman varje ringskarv. Den inre ringen består av sju delar och är förmodligen av björk, rundvuxen. 

Dess ringskarvar har inga järnband över sig utan de sju ringdelarna hålls på plats endast genom längre 

järnskruvar. Utöver järnskruvar som går i riktning från framsida till baksida, finns även järnskruvar som 

går från utsida till insida, som håller ihop ringen från alla håll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Kronhjul, framsida, Olsvenne, Näs. Fig. 28 Kronhjul, baksida, Olsvenne, Näs. 

Fig. 30 Kronhjul, baksida, Möner, Boge. Fig. 31 Kronhjul, framsida, Möner, Boge. 
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Kuggarna är 108 till antalet och är förmodligen av oxel. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och 

bildar en liksidig sexkant inåt. Sett bakifrån, är det vänstra och det högra ringstödet synliga i sin helhet. 

De båda mellanliggande, högra ringstöden är båda inpassade till höger och vänster, medan de båda 

mellanliggande, vänstra ringstöden endast är inpassade åt vänster. Armarna, som är av furu, är fyra till 

antalet och omsluter kvarnaxeln. 

 

2.3.9. Rangsarve, Alva (1889, utvecklad typ 2) 

Ringen består av sex rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ett järnband på insidan av kuggarna 

håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 55 till antalet och är förmodligen av oxel. De är svarvade 

och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar en 

liksidig sexkant inåt. Sett bakifrån, är det översta och det nedersta ringstöden minst synliga och de är 

inpassade åt både höger och vänster. Av de ringstöd som är på sidorna om eller mellan dessa är de två 

nedersta på varje sida synliga i sin helhet och har båda ringstöd inpassade i sig, medan de översta på 

varje sida är inpassade nedåt. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. 

Kronhjulets diameter är ca 177 cm. Runt hela kronhjulets utsida är brädor fästade med tvärsnitten 

framåt och bakåt. De följer rundningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.10. Buters, Eskelhem (1887, typ 3) 

Ringen består av nio rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Två järnband på varsin sida 

kuggarna håller samman varje ringskarv. Kuggarna är 57 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

fyrkantiga baktill och fästade med träkilar genom sig. Ringstödet, som är av furu, är i två lager och 

utgörs av två liksidiga åttkanter inåt som ligger omlott. Dess skarvar syns inte. Armarna, som är av 

furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets diameter är ca 194 cm. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 32 Kronhjul, baksida, Rangsarve, Alva. Fig. 33 Kronhjul, framsida, Rangsarve, Alva. 

Fig. 35 Kronhjul, framsida, Buters, Eskelhem. Fig. 34 Kronhjul, baksida, Buters, Eskelhem. 
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2.3.11. Bonsarve, Vamlingbo (1905, utvecklad typ 3) 

Som enda exempel i undersökningen har detta kronhjul inte bara en främre, utan även en bakre ring. 

Den främre ringen består av sex rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Två järnband på varsin 

sida kuggarna håller samman varje ringskarv. Den bakre ringen består av åtta rundvuxna delar, vars 

skarvar går precis intill armarna hela vägen runt, och är förmodligen av björk. Kuggarna är 49 till 

antalet och är förmodligen av oxel. De är svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. 

Ringstödet, som är av furu, är i ett lager och bildar en liksidig sexkant inåt. Det är svårt att se hur de är 

inpassade i varandra. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter kvarnaxeln. Kronhjulets 

diameter är ? cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Stjärnhjul 

Detta avsnitt behandlar stjärnhjulens utformning vad gäller material och konstruktion. En 

jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.3. Stjärnhjul. För fotoexempel på stjärnhjul se Bilaga 6. 

 

Till skillnad från ett kronhjul, som är fäst på den horisontellt liggande (fast lite snett) liggande 

kvarnaxeln och därför själv får en vertikal (fast lite sned) placering och som alltid har kuggarna 

åt samma håll, dvs. från vingarna och mot krondrevet, är ett stjärnhjul istället fäst på spindeln, 

dvs. den stående eller (helt) vertikala axeln mitt i kvarnen, och får därför själv en (helt) 

horisontal placering. Ett stjärnhjul kan ha kuggar nedåt, utåt eller uppåt, men vanligast är 

utåt. 

 

Stjärnhjul har många likheter med kronhjul: de har ring, kuggar och armar, ibland har de 

ringstöd, ibland inte. 

 

Benämningen stjärnhjul kommer sig enligt Roger Wadström ”av att hjulets armar äro 

stjärnformigt ställda”,59 vilket de inte är i undersökningen, men författaren använder den 

                                                 
59 Wadström, 1952, s. 255. 

Fig. 37 Kronhjul, framsida, Bonsarve, Vamlingbo. Fig. 36 Kronhjul, baksida, Bonsarve, Vamlingbo. 



31  

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

benämningen ändå, och det gör Anders Jespersen också (stjernhjul) i sin rapport om 

väderkvarnar på Bornholm60, liksom Sven B. Ek i sin Väderkvarnar och vattenmöllor61, trots att 

de stjärnhjulsarmarna inte heller är stjärnformigt ställda, utan ser ut som dem i den här 

undersökningen. 

 

Fyra av kvarnarna i undersökningen saknar stjärnhjul (typ 1). Sex av kvarnarna i 

undersökningen har endast ett stjärnhjul, vad författaren kallar primärt stjärnhjul, eftersom 

deras funktion är att driva kvarnstenar, dvs. mala, vilket är en kvarns primära (eller enda) 

funktion. Två av kvarnarna i undersökningen (utvecklad typ 2) har två stjärnhjul, ett primärt 

och ett vad författaren kallar sekundärt stjärnhjul, eftersom det driver en (sekundär) funktion 

utöver den primära (som är att mala). Ett stjärnhjul i undersökningen (utvecklad typ 3) kan 

sägas vara både primärt och sekundärt, eftersom det driver på en gång två kvarnstenspar 

samt något annat, oklart i nuläget vad detta ”något annat” är, men förmodligen rör det sig om 

”en hackelsemaskin, en vedkap och spånsågsbänk”.62 Allt som allt har vi alltså tio stjärnhjul i 

undersökningen, i åtta kvarnar. 

 

Åtta av stjärnhjulen är belägna strax under ett loftgolv och går därför inte eller är svåra att se 

ovanifrån, även om det ibland är möjligt att se dem snett ovanifrån. Ett av stjärnhjulen är 

beläget strax under ett bjälklag och är därför svårt att se ovanifrån. Endast ett av stjärnhjulen 

syns väldigt bra ovanifrån också. Även i de fall där det är möjligt att se stjärnhjulen ovanifrån 

kan det ligga såpass mycket smuts på dem att det är svårt att urskilja detaljer. Av dessa 

anledningar är alla tio stjärnhjulen avbildade underifrån, och utöver detta är två av dem 

avbildade uppskattningsvis ovanifrån, och endast ett är avbildat efter hur det verkligen ser ut 

ovanifrån. 

 

Såsom med kronhjulen, ska det understrykas att avbildningarna av stjärnhjulen inte är exakta 

vad gäller mått och proportioner, utan syftet med dem är att ge en bild av stjärnhjulens 

allmänna konstruktion, för att underlätta för läsarens föreställning. Alla kuggar är inte utritade 

- det skulle ha tagit alldeles för mycket tid i anspråk, särskilt att rita dit det exakta antalet. 

Istället indikerar utritade pilar att kuggarna fortsätter runt om hela hjulet. Avbildningarna 

kompletteras med närbilder på kuggarnas placering och utformning. 

 

I de fall där uppgift saknas om kuggantal, diameter eller något annat beror det på slarv i fält. 

Felmarginalen på måtten är ca 1 cm. 

 

 

 

 

                                                 
60 Jespersen, Anders: Vindmøller paa Bornholm, En Recognosering, Analyse, og et Forslag til en Fredningsplan, 
udarbejdet 1956-1958, Copenhagen Denmark 1959. 
61 Ek, 1962. 
62 Malmros: Arbetsbeskrivning för väderkvarn, Vamlingbo Bonsarve 1:2, 2005, s. 2. 
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2.4.1. Botarve, Väte (1897, typ 2:1) 

Ringen består av fyra rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ringen består av hela 

trästycken. Ett järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade utåt, är 59 

till antalet och förmodligen av oxel. De är fyrkantiga baktill och fästade med träkilar emellan 

sig. Ringstöd saknas. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. 

Stjärnhjulets diameter är cirka 125 cm. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4.2. Smiss, Gerum (typ 2:1) 

Ringen består av en övre och en undre ring, med kuggar emellan sig. Packningen mellan 

kuggarna är av samma träslag som övre och undre ringarna, och det verkar som att 

packningen är en mellanliggande ring själv – tre ringar alltså. Den undre ringen består av fem 

delar, och ett järnband håller samman varje ringskarv. Ringarna är förmodligen av björk och 

åtminstone de synliga delarna är rundvuxna. Hjulet har 59 kuggar riktade utåt, och 59 kuggar 

riktade uppåt, vilka sitter omlott.  

 

Det här är det enda stjärnhjulet i undersökningen med kuggar riktade uppåt, och samtidigt är 

det det enda stjärnhjulet med kuggar riktade både utåt och uppåt, dvs. åt två håll. Det finns 

för lite utrymme ovanför stjärnhjulet i dess nuvarande placering, strax under kvarnstensloftet, 

för att det ska få plats ett drev som kan haka i de kuggar, vilka pekar uppåt. Alla kuggar är 

svarvade och fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstöd saknas. Armarna, som är av 

furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets diameter är ? cm. 

Fig. 40 Stjärnhjul, undersida, Botarve, Väte. 

Fig. 38 Stjärnhjulskuggar, framsida, Botarve, Väte. 

Fig. 39 Stjärnhjulskuggar, baksida, Botarve, Väte. 
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2.4.3. Olsvenne, Näs (1890, typ 2:2) 

Ringen består av fem rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ringen består av hela 

trästycken. Ett järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade utåt, är 88 

till antalet och är förmodligen av oxel. De är svarvade och fästade med träkilar genom sig 

baktill. Ringstödet, som är i ett lager, är av furu och bildar en åttkant inåt. Dess skarvar är inte 

synliga. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets 

diameter är ? cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.4. Valdarve, Eskelhem (typ 2:2) 

Ringen består av en övre och en undre ring med kuggar och träpackning emellan sig. Den 

undre ringen består av sex delar, och två järnband håller samman varje ringskarv. Två 

järnskruvar i riktning underifrån-uppåt sitter mellan varje kugge och håller fast träpackningen. 

Packningen mellan kuggarna utgörs av separata trästycken, som ligger med träfibrerna i 

Fig. 41 Stjärnhjul, undersida, Smiss, Gerum. 

Fig. 42 Stjärnhjulskuggar åt två håll, framsidorna, Smiss, 
Gerum. 

Fig. 43 Stjärnhjulskuggar åt två håll, baksidorna, Smiss, 
Gerum. 

Fig. 45 Stjärnhjul, undersida, Olsvenne, Näs. 

Fig. 44 Stjärnhjulskuggar framsida, Olsvenne, Näs. 

Fig. 46 Stjärnhjulskuggar, underifrån, Olsvenne, Näs. 
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riktning från centrum och utåt. Ringarna är förmodligen av björk och åtminstone de synliga 

delarna är rundvuxna. Kuggarna är 72 till antalet och är riktade utåt. Alla kuggar är fyrkantiga 

baktill och fästade med träkilar emellan sig. Ringstöd saknas. Armarna, som är av furu, är fyra 

till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets diameter är 172,5 cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.5. Möner, Boge (1903, utvecklad typ 2) 

 

Det primära, övre stjärnhjulet: 

Ringen består av en övre och en undre ring med kuggar och träpackning emellan sig. Den 

undre ringen består av fyra delar. Skruvarnas placering på undersidan av hjulet avslöjar att 

även den övre ringen består av fyra delar. 

 

Vad gäller den undre ringen är två av delarna, på motsatt sida varandra, av ek, och de andra 

två är av ljust lövträ – alla rundvuxna. Detta utgör det enda exemplet i undersökningen, både 

vad gäller kronhjul och stjärnhjul, på att två träslag har använts i en ring. Det är också det 

enda exemplet i undersökningen på ek som ringmaterial. Alla fyra delar i den övre ringen är av 

furu, vilket är det enda exemplet i undersökningen, både vad gäller kronhjul och stjärnhjul, på 

furu som ringmaterial. 

 

Ett järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade utåt, är 80 till antalet 

och är förmodligen av oxel. De är fyrkantiga baktill och fästade med träkilar genom sig. 

Ringstödet, som är i ett lager, är av furu och bildar en fyrkant inåt. Armarna, som är av furu, är 

fyra till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets diameter är 130,5 cm. 

 

 

Fig. 49 Stjärnhjul, undersida, Valdarve, Eskelhem. 

Fig. 47 Stjärnhjulskuggar, framsida, Valdarve, Eskelhem. 

Fig. 48 Stjärnhjulskuggar, baksida, Valdarve, Eskelhem. 
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Det sekundära, undre stjärnhjulet: 

Det enda stjärnhjulet i undersökningen som syns bra ovanifrån också. Den vänstra 

avbildningen är underifrån, den högra ovanifrån. 

 

Ringen består av X antal rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ringen består av hela 

trästycken. Ett järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade nedåt, är 80 

till antalet och är förmodligen av oxel. De ser täljda ut - alltså inte svarvade, men de är runda, 

precis som om de vore svarvade - och är fästade med träkilar genom sig baktill. Ringstödet, 

som är i ett lager, är av furu och bildar en fyrkant inåt. Armarna, som är av furu, är fyra till 

antalet och omsluter spindeln. Armarna undertill är formade lite speciellt, vilket framgår av 

den vänstra bilden. Två armpar har gröpts ur på insidan på de delar som inte omsluter 

spindeln, och två armpar har gröpts ur på utsidan på de delar som inte omsluter spindeln. 

Orsaken är oklar, även om den typ av laskning vi ser där de fyra armarna möts inte är en 

ovanlig syn varken på kronhjulen eller stjärnhjulen i undersökningen, som förmodligen har till 

funktion att göra sammanfogningen stabilare. Stjärnhjulets diameter är 144,5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51 Primärt stjärnhjul, undersida, Möner, Boge. 

Fig. 50 Kuggar till primärt stjärnhjul, framsida, Möner, 
Boge. 

Fig. 52 Kuggar till primärt stjärnhjul, baksida, Möner, 
Boge. 

Fig. 53 Sekundärt stjärnhjul, undersida, 
Möner, Boge. 

Fig. 54 Sekundärt stjärnhjul, ovansida, 
Möner, Boge. 
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2.4.6. Rangsarve, Alva (1889, utvecklad typ 2) 

 

Det primära, undre stjärnhjulet: 

Ringen består av en övre och en undre ring, med kuggar och träpackning emellan sig. Både 

den övre och den undre ringen består av sex delar och är förmodligen av björk, rundvuxen. 

Ett järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade utåt, är 123 till antalet 

och är förmodligen av oxel. De är fyrkantiga baktill och är fästade med träkilar emellan sig. 

Ringstöd saknas. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. 

Stjärnhjulets diameter är 196,5 cm. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Det övre, sekundära stjärnhjulet: 

Ringen består av sex delar och är förmodligen av björk, rundvuxen. Ringen består av hela 

trästycken. Det lustiga med ringen är att den är 7 cm hög på utsidan och 8,5 cm hög på 

insidan. Detta gör att kuggarna, som är fästade genom ringen, får en lutning utåt, och de går 

på så vis – minimalt – det snedställda drevet, som sitter på en horisontal axel, till mötes. Två 

järnband håller samman varje ringskarv. Kuggarna, som är riktade nedåt, är 70 till antalet och 

är förmodligen av oxel. De är svarvade och är fästade med träkilar genom sig baktill. 

Ringstödet, som är i ett lager, är av furu och bildar en liksidig sexkant inåt. Det syns underifrån 

hur ringstöden är inpassade i varandra: två mot varandra ställda ringstöd är ”synliga i sin 

helhet” dvs. de är inte inpassade i något av de andra, mellanliggande ringstöden, utan de 

mellanliggande ringstöden är inpassade i dem. De på bilden undre av de mellanliggande 

ringstöden är inpassade åt båda hållen, medan de övre av de mellanliggande ringstöden 

endast är inpassade uppåt. Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. 

Stjärnhjulets diameter är 185,5 cm. 

 

 

Fig. 56 Primärt stjärnhjul, undersida, 
Rangsarve, Alva. 

Fig. 55 Kuggar till primärt stjärnhjul, framsida, Rangsarve, 
Alva. 

Fig. 57 Kuggar till primärt stjärnhjul, baksida, Rangsarve, 
Alva. 
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2.4.7. Buters, Eskelhem (1887, typ 3) 

Den vänstra avbildningen är underifrån, den högra är en uppskattning av hur stjärnhjulet ser 

ut ovanifrån. Den del där brickor, muttrar och skruvar är utritade är den del som är synlig 

ovanifrån. 

 

Ringen består av åtta rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ringen består av hela 

trästycken. Två järnband håller samman varje ringskarv, och mellan varje kugge – varannan 

gång åt utsidan, varannan gång åt insidan – sitter en järnskruv i riktning underifrån-uppåt. 

Kuggarna, som är riktade utåt, är 114 till antalet och är förmodligen av oxel. De är svarvade 

med träkilar fästade genom sig baktill. Ringstödet, som är i ett lager, är av furu och bildar en 

åttkant inåt. De två horisontala och de två vertikala ringstöden är större än de fyra diagonala. 

Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets diameter är 

198 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 59 Sekundärt stjärnhjul, undersida, 
Rangsarve, Alva. 

Fig. 58 Utsida av sekundärt stjärnhjul, Rangsarve, Alva. 

Fig. 60 Snedställt stjärndrev på horisontal axel mot 
sekundärt stjärnhjul, Rangsarve, Alva. 

Fig. 62 Stjärnhjul, undersida, Buters, Eskelhem. Fig. 61 Stjärnhjul, uppskattning av ovansida, 
Buters, Eskelhem. 
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2.4.8. Bonsarve, Vamlingbo (1905, utvecklad typ 3) 

Den vänstra avbildningen är underifrån, den högra är en uppskattning av hur stjärnhjulet ser 

ut ovanifrån. 

 

Ringen består av X antal rundvuxna delar och är förmodligen av björk. Ringen består av hela 

trästycken. Kuggarna, som är riktade utåt, är 54 till antalet och är förmodligen av oxel. De är 

svarvade och fästade med träkilar och spik genom sig baktill.  Spikarna får antas ha tillkommit 

i efterhand för att förbättra stabiliteten.  Ringstödet är i två lager (övre och undre), vilka bildar 

två liksidiga sexkanter som ligger omlott. Det här är det enda exemplet i undersökningen där 

stjärnhjulskuggarna går inte bara genom ringen, utan även genom en bit av ringstödet (det 

övre av de två, se fotografiet nedan). 

 

Om läsaren minns vad som beskrevs under 2.3. Kronhjul: att de grova plank som ger stadga åt 

ringen kallar författaren som helhet samt enskilda delar för ringstöd, består det övre och det 

undre ringstödet var och ett för sig av sex ringstöd. De sex ringstöden i åtminstone det undre 

ringstödet är liksidiga, och varje ringskarv går rakt från mitten och utåt. Antagligen ser det 

övre ringstödet ut på samma sätt men skarvarna syns inte ovanifrån utan döljs av ringen. 

Armarna, som är av furu, är fyra till antalet och omsluter spindeln. Stjärnhjulets diameter är ? 

cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 64 Stjärnhjul, undersida, Bonsarve, 
Vamlingbo. 

Fig. 63 Stjärnhjul, uppskattning av ovansida, 
Bonsarve, Vamlingbo. 

Fig. 65 Stjärnhjulskuggar, framsida, Bonsarve, Vamlingbo. 
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2.5. Krondrev 

Detta avsnitt behandlar krondrevens utformning vad gäller material och konstruktion. En 

jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.4. Krondrev. 

 

Det finns tolv krondrev i de tolv kvarnarna – ett till varje kronhjul, och alla är sneda, dvs. 

vinklade snett mot det lite snett belägna kronhjulet, som ju måste vara snett eftersom 

kvarnaxeln är sned, och den i sin tur är sned eftersom vingarna inte ska slå i kvarnhuset. 

 

Det finns ingen anledning att avbilda krondreven individuellt eftersom de flesta av dem inte 

skiljer sig åt nämnvärt i (material och) konstruktion. Representativa fotografier får istället 

tjäna som exempelgörare. 

 

Nio av krondreven är av äldre typ, dvs. de är sammansatta av en övre och en undre drevskiva 

av trä, med drevpinnar av trä inpassade i sig underifrån och från utsidan. Drevpinnarna hålls 

på plats genom att varsitt järnband är spänt runt varsin drevskiva. Varje drevpinne är 

dessutom fäst med en inslagen träkil i sig underifrån samt ovanifrån. Utöver detta håller fyra 

långa järnskruvar i riktning underifrån-uppåt samman dreven och stabiliserar dem. Är dreven 

större krävs det fler skruvar, exempelvis sex. Dessa nio krondrev av äldre typ är alltså 

konstruerade enligt samma, ovan beskrivna, princip. Författarens undersökning 2014 visade 

att förväntade resultat är björk i båda drevskivorna och oxel i drevpinnarna. Detta verkar vara 

fallet med alla krondrev av äldre typ i undersökningen, med ett undantag: krondrevet i Lilla 

Vikare, Viklau, vars undre och övre drevskivor samt drevpinnarna är av furu. 

 

Av de krondrev som är av äldre typ är fyra mindre (se bilden t.v. nedan) och återfinns i typ 1-

kvarnarna. De är mindre eftersom de inte behöver driva fler utväxlingar utan direkt driver 

löparen (den övre kvarnstenen). I de övriga (fem) kvarnarna är krondreven av äldre typ större 

(se bilden t.h. nedan), eftersom de driver fler utväxlingar och behöver större dragkraft. 

Krondrevets i Lilla Vikare, Viklau övre och undre drevskivor är av furu, vilket författaren aldrig 

påträffat förut – de brukar vara av björk - och dess drevpinnar likaså, vilket författaren heller 

aldrig har sett förr – de brukar var av oxel. Hans Hegg (f. 1923), far till nuvarande ägaren 

Hans-Olov Hägg, berättade att hans farfar Hugo Hegg tillverkade ett nytt krondrev till  

Fig. 67 Mindre krondrev av äldre typ, Glammunds, Akebäck. Fig. 66 Större krondrev av äldre typ, Rangsarve, Alva. 
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kvarnen. Kvarnens hätta blåste av ”1918 nånting” och det gamla krondrevet låg i vedboden en 

tid.63 Det verkar rimligt att anta att farfadern Hugo tillverkade ett nytt drev i samband med att 

hättan blåste av, dvs. runt 1918. Eftersom krondrevet är tillverkat helt i furu, vilket avviker 

från allmänt mönster, och eftersom kronhjulskuggarna i Lilla Vikare också är det, vilket avviker 

helt från allmänt mönster, anser författaren det rimligt att anta att Hans Hegg bytte ut 

kronhjulskuggarna i Lilla Vikare samtidigt som han tillverkade krondrevet. 

 

Två av krondreven har järnskodda drevpinnar som förstärkning där kronhjulskuggarna tar 

emot. Drevpinnarna i Glammunds, Akebäck är järnskodda på höger sida och drevpinnarna i 

Olsvenne, Näs är järnskodda på vänster sida, vilket visar att den ena kvarnen gick motsols, den 

andra medsols. Vad man menar med motsols och medsols beror förresten på från vilket håll 

man betraktar eller föreställer sig rotationen, och författaren vet inte vilket som var vanligast 

på Gotland. 

 

Tre av krondreven är tillverkade i gjutjärn. Det gäller krondreven i grannkvarnarna Buters 

(1887) och Valdarve i Eskelhem samt Möner i Boge (1903). 

 

Krondrevet i Buters, Eskelhem (bilden t.v. nedan) har en fyrkant inuti kuggringen fäst i 

kuggringen med åtta armar (allt av gjutjärn). En separat hisskiva är monterad en bit ned. 

 

Krondrevet i Valdarve, Eskelhem (bilden t.h. nedan), som endast kunnat studeras en bit 

underifrån pga. säkerhetsrisk, verkar vara av samma typ som Buters (med en fyrkant inuti 

kuggringen fäst i kuggringen med åtta armar och med en separat hisskiva monterad en bit 

ned), vilket kanske inte är så konstigt eftersom det är granngården. Detta talar för att 

kvarnarna är uppförda ungefär samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Samtal med Hans Hegg på Lilla Vikare gård 2015-04-06. 

Fig. 69 Krondrev i Buters, Eskelhem. Fig. 68 Krondrev i Valdarve, Eskelhem. 
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Krondrevet i Möner, Boge består av en rund ring med kuggar, allt i gjutjärn, monterat på en 

rund, platt träskiva som i sin tur består av fyra trästycken. 

 

En jämförelse mellan antalet drevpinnar i varje krondrev av äldre typ ser ut på följande vis, 

från minsta till högsta: 11, 11, 16, 25, 28, 30, 32 (uppgifter från två krondrev saknas). 

Jämförelsen säger något om storleken på dreven och visar att det inte finns någon etablerad 

standardvariant. 

 

Författaren har inte kunnat räkna kuggarna på Valdarves i Eskelhem krondrev pga. 

säkerhetsrisk, men antalet kuggar i de två återstående gjutjärnskrondreven är 30 och 36. 

 

2.6. Stjärndrev 

Detta avsnitt behandlar stjärndrevens utformning vad gäller material och konstruktion. En 

jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.5. Stjärndrev. 

 

Det finns tretton bevarade stjärndrev i de åtta kvarnar som har stjärnhjul i undersökningen, 

och alla förutom ett är raka (se bilden t.v. på nästa sida). De är raka eftersom 

stjärnhjulskuggarna oftast går rakt utåt och drevpinnarna möter dem bäst om de är raka. 

Undantaget är det snedställda drevet till det sekundära stjärnhjulet i Rangsarve, Alva (se 

bilden t.h. på nästa sida), som förutom att det är det enda snedställda stjärndrevet i 

undersökningen också är det enda som sitter på en horisontal axel. 

 

Precis som med krondreven är stjärndreven i undersökningen antingen av äldre typ eller 

tillverkade i gjutjärn. Dessutom finns ett stjärndrev som sticker ut för sig, genom att det är 

tillverkat på ett för undersökningen unikt sätt. Stjärndreven av äldre typ är i de allra flesta fall 

konstruerade på precis samma sätt som krondreven, med den skillnaden att alla krondrev är 

sneda, medan (nästan alla) stjärnhjul är helt raka. 

 

Det finns inte heller här någon anledning att avbilda stjärndreven individuellt eftersom de 

flesta av dem inte skiljer sig åt nämnvärt i (material och) konstruktion. Representativa 

fotografier får istället tjäna som exempelgörare. 

 

 

Fig. 70 Krondrev i Möner, Boge. 
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Liksom med krondreven av äldre typ är stjärndreven av äldre typ sammansatta av en övre och 

en undre drevskiva förmodligen av björk med drevpinnar förmodligen av oxel. Detta gäller 

även det snedställda drevet i Rangsarve, Alva, som har sina drevskivor vertikalt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre av stjärndreven är tillverkade helt i gjutjärn: två (likadana) kopplade till det primära 

stjärnhjulet i Rangsarve, Alva, vilka driver varsitt kvarnstenspar uppåt, och ett kopplat till det 

primära stjärnhjulet i Möner, Boge, vilket driver ett kvarnstenspar uppåt. Stjärndreven av 

gjutjärn finner vi i de två kvarnar som är av typen utvecklad typ 2. 

 

Det speciellt avvikande exemplet bland stjärndreven i undersökningen (ett av två, det andra 

är försvunnet) finner vi i Olsvenne, Näs (se bilden nedan), och det är tillverkat av ett massivt 

stycke trä (ljust lövträ, kanske björk) som är runt och platt. Istället för drevpinnar har det 

kuggar, vilka är inpassade i den runda träskivan och fästa med järnskruvar genom varje kugge 

i riktning underifrån-uppåt. Varje kugge är järnskodd på höger sida, vilket går väl ihop med att 

krondrevets drevpinnar i Olsvenne, Näs är järnskodda på vänster sida. 

 

 

 

 

 

Fig. 71 Stjärndrev i Smiss, Gerum. Fig. 72 Snedställt stjärndrev på horisontal axel 
mot sekundärt stjärnhjul, Rangsarve, Alva. 

Fig. 73 Ett av två gjutjärnsstjärndrev i Rangsarve, Alva. Fig. 74 Gjutjärnsstjärndrev i Möner, Boge 



43  

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jämförelse mellan antalet drevpinnar i varje bevarat rakt stjärndrev av äldre typ ser ut på 

följande vis, från lägsta till högsta (i de fall där två identiska stjärndrev hör till samma 

stjärnhjul är antalet utmärkt ”x2”): 16, 18x2, 18, 19, 36x2 (uppgifter om två saknas). 

Jämförelsen visar att storleken varierar på stjärndreven, dvs. att det inte finns någon 

etablerad standardvariant. 

 

Antalet kuggar i gjutjärnskrondreven är: 27x2, 32. 

 

Antalet kuggar i det speciellt avvikande stjärndrevet i Olsvenne, Näs är 22. 

 

 

2.7. Pärsar 

Detta avsnitt behandlar pärsarnas 

utformning vad gäller material och 

konstruktion. En jämförelsediskussion sker i 

avsnittet 3.6. Pärsar. 

 

Pärsen är den del av bromsanordningen som 

smiter åt runt kronhjulet, som i Skåne kallas 

pressen och som i skriften Skånsk 

mölleterminologi beskrivs som ”En kraftig 

träring av pil, poppel eller björk som 

omsluter kronhjulet och fungerar som ett 

bromsband på en bil”.64 Författarens 

undersökning från 2014 indikerar att på 

Gotland är pärsen endast av björk, och alla 

pärsar av trä i undersökningen är 

förmodligen av björk. 

 

Pärsen sitter i ena änden fast i en eller flera 

                                                 
64 Palm, Sven: Skånsk mölleterminologi, Andra upplagan, Föreningen Skånska Möllor, 2000, s. 15. 

Fig. 75 Stjärndrev i Olsvenne, Näs. 

Fig. 76 ”Detalj av bromsanordning”. 
Källa: Johansson, Evert: Ölands 
väderkvarnar – Vård och underhåll, 
Ölands hembygdsförbund, Kalmar 
2009, s. 22. 
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bjälkar, och den är den delen som menas med benämningen ”fästet” här nedan. 

 
Pärsen i Valdarve, Eskelhem har inte undersökts pga. säkerhetsrisk. 
 
Det finns tre huvudtyper av pärsar i undersökningen: 

 

Typ 1: pärs av trä med träfäste (som på bilden ovan t.h.), 

Typ 2: pärs av trä med järnfäste, och 

Typ 3: pärs av järn, dvs. pärsen består av ett platt järnband. 

 
I de första två typerna består pärsen av flera sammansatta, rundvuxna trästycken, dvs. 

träfibrerna följer hjulets rundning, för maximal hållbarhet. Om träfibrerna skulle gå på tvären, 

dvs. inifrån och ut, skulle pärsen förmodligen gå sönder under första bromsningsförsöket. 

Dessa delar är sammansatta med järnleder och järnband på olika sätt: någon gång följer 

järnbandet med pärsen hela vägen runt, ibland sitter trästyckena tätt intill varandra hela 

vägen runt, med järnleder emellan sig, och ibland kan det vara ett utrymme på 30-40 cm 

mellan trästyckena, vilka hålls ihop med längre järnband. Det kan med andra ord se lite 

annorlunda ut, men det är inget som undersökningen går in närmare på utan fokus ligger på 

de tre huvuddrag som utgör kännetecken för de tre huvudtyper som nyss har presenterats, 

och nu ska typerna presenteras närmare. 

 

2.7.1. Typ 1: Pärs av trä med träfäste 

Endast en pärs i undersökningen är av denna typ: pärsen i Hemmungs på Bungemuseet. Den 

omsluter en stor del av kronhjulet, men inte en lika stor del som de två senare typerna. Då 

Hemmungs är den äldsta kvarnen i undersökningen (1794), kan man dra slutsatsen att den 

här typen av pärs är ett uttryck för den äldsta konstruktionstypen av pärsar i den här 

undersökningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 77 Pärsen i Hemmungs på Bungemuseet. 
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2.7.2. Typ 2: Pärs av trä med järnfäste 

Åtta pärsar i undersökningen är av denna typ. Det är m.a.o. den vanligaste typen av pärs i 

undersökningen. Man kan se den här typen som en övergångstyp mellan ”pärs av trä med 

träfäste” och ”järnpärs”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.7.3. Typ 3: Pärs av järn 

Två pärsar i undersökningen är av denna typ, pärsarna i Möner, Boge och Bonsarve, 

Vamlingbo. Pärsen i Möner, Boge, är ca 1 cm tjock och 5 cm bred, och pärsen i Bonsarve, 

Vamlingbo, är ca 1 cm tjock och 14,5 cm bred. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 78 Pärsen i Glammunds, Akebäck. 

Fig. 79 Pärsen i Bonsarve, Vamlingbo. 
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2.8. Mötet mellan kvarnhus och hätta 

Detta avsnitt behandlar mötet mellan kvarnhus och hätta vad gäller material och 

konstruktion. En jämförelsediskussion sker i avsnittet 3.7. Mötet mellan kvarnhus och hätta. 

 

De tolv kvarnarna i undersökningen är hättkvarnar dvs. de har en vridbar hätta som är 

placerad ovanpå kvarnhuset. 

 

Kvarnhuset, som är av trä, är alltid åttkantigt (Lilla Vikare, Viklau, som är den enda 

hättkvarnen med till formen runt kvarnhus av trä på Gotland, har även den en åttkantig 

trästomme) men kröns också alltid av en träring, som hättan glider på. 

 

Denna träring kan, som vi ska se, vara utformad på lite olika vis men består vanligen av två 

träringar, den ena ovanpå den andra, och ibland ligger det en rund järnbana ovanpå ringen.  

 

Hättan är åttkantig till formen utåt sett, men kan ha som bas exempelvis en fyrkantig 

bjälkstomme. Bjälkstommarna berörs inte. Det finns också alltid, i varje kvarn, metoder för att 

se till att hättan inte vrids ur led eller blåser av, och det handlar oftast om träklossar som 

sticker ner på insidan eller utsidan av ringen, men dessa berörs heller inte. 

 

Hättan glider på ovan nämnda ring, ibland på ett antal träklossar, ibland på tvärliggande band 

av järn. Dessa träklossar är, efter vad författaren har observerat, ofta eller alltid av ljust lövträ, 

kanske björk, men det kan också vara något annat träslag. 

 

Mötet mellan kvarnhus och hätta handlar i grund och botten om ”vad glider på vad?” 

 

Författaren har valt att ställa upp en översikt i tabellform över hur mötet mellan kvarnhus och 

hätta ser ut hos varje kvarn. Ordningen är den vanliga. Även om vissa uppgifter saknas finns 

tillräckligt med material för att kunna dra vissa slutsatser. 

 

Kvarn Mötet mellan kvarnhus och hätta 

Glammunds, Akebäck (ca år 1840) Kvarnhuset kröns av 2 ringar. Den nedre är 
av furu och den övre är tydligt av ek. 12 
träklossar som är fästa undertill på hättan 
glider på den övre av de två ringarna, dvs. 
ekringen. 

Hemmungs, Bungemuseet (1794) 2 ringar. Den nedre är av furu, den övre är 
förmodligen av ek, ask eller alm (det syns att 
det är trakéer (stora kärl) i vårveden, dock 
syns inga breda, karakteristiska märgstrålar, 
som på ek, men detta kan bero på smuts 
eller ålder eller en kombination av båda). 
Träklossar glider på den övre av de två 
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ringarna, som förmodligen är av ek, ask eller 
alm. 

Smiss, Lau (1896) 2 ringar. Den nedre verkar vara av furu. 

Lilla Vikare, Viklau (ev. 1904) 2 ringar, båda av furu. 10 träklossar glider på 
en 10 cm bred järnbana. 

Botarve, Väte (1897) 2 ringar, båda av furu. Tvärband av järn 
glider på en järnbana. 

Smiss, Gerum 2 ringar. Den nedre är av furu. Järnbana. 

Olsvenne, Näs (1890) 2 ringar, båda av furu. Tvärband av järn 
glider på en järnbana. 

Valdarve, Eskelhem  

Rangsarve, Alva (1889)  

Möner, Boge (1903) 2 ringar, båda av furu. Utöver att träklossar 
glider på den övre ringen, som är av furu, 
sitter det också ett järnhjul under 
kvarnaxeln där den och hättan har som mest 
tyngd (åt vingarna), som också glider på eller 
rör sig över den övre fururingen. Det sitter 
också 2 hjul av trä horisontellt på varsin 
motsatt insida av ringen, vilka löper mot den 
dubbla träringens insida, och som utöver att 
förmodligen underlätta hättans vridning 
också hjälper till att hålla hättan på plats, så 
att den inte vrids ur led eller blåser av. 
 

Buters, Eskelhem (1887) Kvarnhuset kröns av 2 åttkanter av furu, 6,5 
cm höga, vilka ligger omlott, med en ring av 
furu ovanpå, som är 15,5 cm bred och 7,5 
cm hög. Tvärband av järn glider på en 5 cm 
bred järnbana. 

Bonsarve, Vamlingbo (1905) 2 ringar bestående av nya och äldre delar. 
De äldre delarna är så svärtade att det är 
svårt att se vad det är för träslag i dem. De 
nya delarna är av furu. Tvärband av järn 
glider på en järnbana. 
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3. Slutdiskussion och slutsatser 
För att läsaren lättare ska kunna följa med i slutdiskussionen och dess slutsatser har denna 

uppsatsens tredje och avslutande del indelats utefter de delar som tidigare behandlats. 

 

3.1. Kvarntyper 

Sektionsavbildningarna med indelningen av kvarnarna i kategorier baserat på kvarnverkens 

disposition, från enklaste typ till mer komplicerade typer, visade att vi bland undersökningens 

tolv kvarnar har sex kategorier indelat i tre typer, där typ 1 är den enklaste eller minst 

utvecklade varianten och utvecklad typ 3 den mest komplicerade eller mest utvecklade 

varianten. Men det är nog klokt att vara lite försiktig - som nämndes i 2.2. Uppdelning av 

kvarnarna i kategorier, baserat på kvarnverkens disposition – när man bedömer vilken typ 

som egentligen är den mest utvecklade eller den mest komplicerade. Exempelvis skulle det 

kunna sägas att utvecklad typ 2 är mer utvecklad eller mer komplicerad än typ 3. 

 

Nedanstående tabell visar (de) byggnadsår (vi vet om) för kvarnar inom varje kategori. Det 

vore logiskt att anta att den enklaste eller minst utvecklade varianten är äldst, och att den 

mest komplicerade eller mest utvecklade varianten är yngst. Vi ska se om det stämmer. 

 

Typ Byggnadsår 

Typ 1 1794, ca 1840, 1896, ev. 1904 

Typ 2:1 1897 

Typ 2:2 1890 

Utvecklad typ 2 1889, 1903 

Typ 3 1887 

Utvecklad typ 3 1905 

 

De två äldsta kvarnarna i undersökningen (Hemmungs på Bungemuseet och Glammunds i 

Akebäck) hamnar i den första kategorin, typ 1. De två yngsta kvarnarna i undersökningen 

(Möner i Boge och Bonsarve i Vamlingbo) hamnar i kategorierna utvecklad typ 2 samt 

utvecklad typ 3. Detta indikerar att typ 1 – den enklaste eller minst utvecklade typen - är den 

äldsta varianten, och att utvecklad typ 2 samt utvecklad typ 3 – vilka kan sägas vara de mest 

komplicerade eller mest utvecklade typerna – är de yngsta varianterna. Det ligger inget 

förvånande i detta. 

 

Smiss i Lau från 1896 i kategori 1 säger oss att man fortsatte att tillverka den enklaste typen 

även längre fram. Dess stornål är av järn (kallas då långjärn) vilket visar på ett intåg av 

gjutjärn. Även ”järnklon” som hör till stenkranen visar på detta, och kanske är själva 

stenkranen ett senare uttryck. Längre fram dyker två argument upp till varför möjligtvis Lilla 

Vikare i Viklau borde dateras tidigare än runt 1904. 
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Byggnadsåren på de kvarnar som hamnar i mellankategorierna är mer spretiga, och det är 

svårt att dra några klara slutsatser utifrån detta. När allt kommer omkring är det inte så 

många kvarnar med i undersökningen, men om hättkvarnar av sten på Gotland hade 

inkluderats, då hade vi i bästa fall, beroende på hur många som är bevarade idag, haft ca 150 

hättkvarnar att jämföra emellan (se 1.3. Avgränsningar och metoddiskussion, andra stycket) 

vilket kanske hade möjliggjort att vissa slutsatser hade kunnat dras. Det kan vara frestande att 

vilja få utvecklad typ 2 och utvecklad typ 3 till rena 1900-talsföreteelser, men Rangsarve i Alva 

från 1889 och som är av utvecklad typ 2 sätter stopp för detta, och det går inte att utesluta 

att denna variant hade sina uttryck även innan detta. 

 

3.2. Kronhjul 

I boken Väder- och vattenkvarnar på Gotland kommenteras kronhjulsarmarnas fäste vid 

kvarnaxeln på följande vis: ”Ibland är hjulets ekrar stuckna tvärs igenom axeln, liksom 

vingarna, men vanligen är de utförda med dubbla ekerpar som omsluter axeln.”65 Armarna 

kallas här för ekrar. Kommentaren stämmer väl in på vår undersökning då endast en kvarn har 

kronhjul med genomgående armar, men ingen spekulation ges om den ena eller den andra 

varianten skulle vara äldre än den andra. 

 

Att just kvarnen Hemmungs på Bungemuseet, vilken är den äldsta kvarnen i undersökningen 

(1794), har genomgående kronhjulsarmar får författaren att undra om det är ett äldre 

konstruktionssätt. Är den möjligt att den ena varianten skulle vara äldre än den andra, eller är 

de bara olika sätt att bygga? Varför skulle den ena varianten vara äldre än den andra? Ett svar 

skulle kunna vara att det säkerligen är betydligt lättare att konstruera ett kronhjul liggandes 

plant på marken eller på ett stort arbetsbord i en verkstad eller utomhus, än att uppe på plats 

i hättan utan egentligt golv behöva montera kronhjulet vertikalt, samt om kvarnaxeln skulle 

behöva avlägsnas och armarna är genomgående, måste hela kronhjulet demonteras, medan 

om armarna är omslutande, räcker det med att avlägsna kilarna mellan kvarnaxeln och 

kronhjulet, och kvarnaxeln kan träs ut istället. Då det ter sig enklare eller mer praktiskt kanske 

det var ett sätt som man gick över till alltmer. 

 

Om den ena varianten är äldre än den andra är det också logiskt att det finns färre bevarade 

exempel av den, eftersom äldre varianter försvinner och tas över av nya. Den äldre varianten 

skulle alltså vara kronhjul med genomgående armar, eftersom det bara finns ett exempel av 

den i undersökningen, och då detta exempel också är det äldsta i undersökningen, verkar det 

som att byggnadstekniken med genomgående kronhjulsarmar är en äldre teknik. 

 

En observation som stödjer denna tes är att en sexvingad vädersåg på Bungemuseet (som f.ö.  

syns i bakgrunden t.v. om Hemmungskvarnen i Bilaga 1) vars kronhjul är märkt 1792 också har 

genomgående armar. 

                                                 
65 A:son-Utas & Salomonsson, 1977, s. 73. 
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En jämförelse mellan kronhjulens diameter ser ut på följande vis räknat i centimeter, från 

minsta till högsta: 157, 177, 181, 186,5, 194, 205, 206, 257 (uppgifter från fyra saknas). 

 

En jämförelse mellan kronhjulens kuggantal ser ut på följande vis, från lägsta till högsta: 49, 

49, 52, 55, 57, ca 59, 60, 64, 64, 108 (uppgifter från en saknas). 

 

Alla kronhjul utom två har svarvade kuggar, dvs. de är runda baktill, medan kuggarna på de 

övriga två kronhjulen är fyrkantiga baktill. 

 

Två av kronhjulen har brädor fästade runt hela utsidan. Det är svårt att veta varför. 

 

Alla ringar är konstruerade på samma sätt, med rundvuxna, rundade hela trästycken 

sammansatta till en ring, med ett eller två sammanhållande järnband för varje ringskarv, 

förutom ringen på kronhjulet i Möner, Boge, som har en inre och en yttre ring istället, med 

kuggar och mellanliggande trästycken emellan sig, fästa med genomgående långa järnskruvar 

från alla sidor, istället för bara framifrån och bakifrån. 

 

Vad gäller de former som ringstöden bildar på insidan av kronhjulen, så har tre kronhjul 

åttkantig insida, sex har sexkantig insida, och ett har fyrkantig insida. Buters, Eskelhem, har 

två åttkanter som ligger omlott. Av de tre kronhjul med åttkantig insida är ringstöden i två av 

dem inpassade på samma sätt, och även om sex av kronhjulen har en sexkantig insida, så är 

ringstöden i dem inte inpassade i varandra på samma sätt ens i två av dem 

(ringstödsinpassningarna på kronhjulet i Bonsarve, Vamlingbo går inte att se, så det är möjligt 

att det är likt något annat, men det kronhjulet i sin helhet är ändå inte likt något annat 

kronhjul i undersökningen, eftersom det har en ring inte bara framåt, utan även bakåt). Alla 

kronhjul i undersökningen (Valdarves borträknat pga. säkerhetsrisk) utom två skiljer sig alltså 

åt vid en jämförelse mellan ringstöden. 

 

Efter att ha studerat och jämfört kronhjulen med varandra står det klart att här uppvisas en 

mångfald, en varietet, att kronhjulen inte bara är ”en sak och inget annat”, utan ”många olika 

uttryck”. 

 

Däremot är alltså två av kronhjulen väldigt lika varandra, och det är kronhjulen i Glammunds, 

Akebäck och Lilla Vikare, Viklau. Deras ringstöd ser likadana ut, bildar en åttkant inåt och är 

inpassade i varandra på samma sätt. Deras kuggar är svarvade och fästade med träkilar 

genom sig, och ett järnband på insidan av kuggarna håller samman varje ringskarv. Inte nog 

med det: båda kronhjulen har 64 kuggar och enligt författarens mätningar är diametern 206 

cm på Glammunds kronhjul och 205 cm på Lilla Vikares. Det är fullt möjligt att författaren har 

mätt en centimeter fel, så att de är precis lika stora. Det som skiljer dem åt är att Glammunds 

kronhjulsring består av fem delar medan Lilla Vikares består av sju, men själva konstruktionen 
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skiljer sig inte åt för det – man använder ju det virke man har tillgång till. Dessa två kronhjul 

verkar alltså vara byggda utifrån samma mall, kanske t.o.m. av samma person eller av samma 

verkstad, och det intressanta med det är att Glammunds är uppförd ca år 1840 medan Lilla 

Vikare enligt uppgift ska vara uppförd ca 1904. Det skiljer alltså mer än 60 år mellan 

kronhjulen, ändå är de nästan på pricken lika. Det är något som inte stämmer. Kanske mindes 

eller gissade Hans Hegg (f. 1923) fel, och Lilla Vikare är äldre, kanske t.o.m. betydligt äldre än 

1904. Hogrän, varifrån Lilla Vikare-kvarnen ursprungligen kommer, ligger inte långt ifrån 

Akebäck (Viklau ligger också ganska nära, men inte lika nära), vilket öppnar upp för 

möjligheten att en och samma hantverkare levde och verkade inom samma område och 

tillverkade båda kronhjulen, och om en hantverkares arbetsföra period är runt 30 år är det 

möjligt att Lilla Vikare istället är 1860- eller 1870-tal. Om hantverket gick i arv inom familjen 

och arvtagaren behöll mallen är det möjligt att tänja årtalen en bit framåt. Det är också fullt 

möjligt att någon helt enkelt har härmat en tidigare konstruktion. 

 

Konsekvensen i träslagsval till kronhjulets olika delar är tydlig, med endast en avvikelse. Alla 

armar och alla ringstöd är genomgående av furu. Alla kuggar är förmodligen av oxel - förutom 

kronhjulskuggarna i Lilla Vikare, Viklau, vilka är av furu och som författaren har anledning att 

tro är utbytta omkring 1918 i samband med en nytillverkning av ett krondrev (se 2.5. 

Krondrev) – och alla ringar är förmodligen av björk. För en diskussion kring varför just dessa 

träslag har valts till de olika delarna hänvisas till slutdiskussionen i författarens undersökning 

2014. 

 

3.3. Stjärnhjul 

Av de tio stjärnhjulen i undersökningen saknar fyra ringstöd. Av de sex stjärnhjul som har 

ringstöd, är fem ringstöd i ett lager, och ett är i två lager. Två ringstöd bildar en liksidig fyrkant 

inåt, ett ringstöd bildar en liksidig sexkant inåt, ett ringstöd bildar två sexkanter inåt, vilka 

ligger omlott, och två ringstöd bildar en åttkant inåt. 

 

Av de tio ringarna består sex av dem av hela trästycken, och fyra är uppdelade i flera ringar. I 

de fyra fall där ringen är uppdelad i flera ringar, består tre av dem av två ringar med kuggar 

och mellanliggande träpackning emellan sig, medan en verkar bestå av tre ringar. Alla ringar 

är mer eller mindre rundvuxna, åtminstone de delar som är synliga. 

 

Ringen på det sekundära stjärnhjulet i Rangsarve, Alva, är 1,5 cm högre på insidan (8,5 cm) än 

på utsidan (7 cm) med den effekten att kuggarna lutar minimalt utåt mot ett snedställt drev, 

vilket sitter på en horisontell axel. Det verkar vara det enda exemplet i undersökningen på en 

ring som inte är lika hög överallt. Det är också det enda exemplet i undersökningen på ett 

drev som sitter på en horisontell axel, och inte en vertikal, som alla de andra dreven gör – 

både krondrev och stjärndrev medräknat. 
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På sju av de tio stjärnhjulen pekar kuggarna utåt, på två av stjärnhjulen pekar kuggarna nedåt, 

och på ett av stjärnhjulen pekar kuggarna både utåt och uppåt (Smiss, Gerum). Stjärnhjulet i 

Smiss, Gerum är det enda stjärnhjulet i undersökningen med kuggar uppåt, och samtidigt är 

det det enda med kuggar som pekar åt två håll, dvs. både utåt och uppåt. 

 

Alla kuggar på ett och samma stjärnhjul är (såklart) utformade på ett och samma sätt, dvs. en 

variant av kuggar till varje stjärnhjul, förutom stjärnhjulet i Smiss, Gerum, som har två 

omgångar kuggar (utåtriktade och uppåtriktade). Nu är det så att både de utåtriktade och de 

uppåtriktade kuggarna på stjärnhjulet i Smiss, Gerum liknar varandra (de är svarvade och 

fästade med kilar genom sig baktill). Vi har alltså på tio stjärnhjul elva möjliga varianter av 

kuggar. 

 

Sex av stjärnhjulen har kuggar som är svarvade, dvs. de är runda baktill, fyra av stjärnhjulen 

har kuggar som är fyrkantiga baktill, och ett av stjärnhjulen (det sekundära stjärnhjulet i 

Möner, Boge) har kuggar som är runda baktill, men som ser täljda ut. 

 

På sju av stjärnhjulen (läs åtta omgångar kuggar, eftersom stjärnhjulet i Smiss, Gerum har två 

omgångar kuggar) är kuggarna fästade med träkilar genom sig baktill, och på tre av 

stjärnhjulen är kuggarna fästade med träkilar emellan sig. Av de fyra stjärnhjul vars kuggar är 

fyrkantiga baktill, är kuggarna på tre av dem fästade med kilar emellan sig, medan kuggarna 

på ett av dem (det primära stjärnhjulet i Möner, Boge) är fästade med kilar genom sig. 

 

En jämförelse mellan stjärnhjulens diameter ser ut på följande vis räknat i centimeter, från 

minsta till högsta: 125, 130, 5, 144,5, 172,5, 185,5, 196,5, 198 (tre saknas). 

 

En jämförelse mellan stjärnhjulens kuggantal ser ut på följande vis, från lägsta till högsta: 54, 

57, 57, 59, 70, 72, 80, 80, 88, 114, 123. De två femtiosjuorna tillhör ett och samma stjärnhjul: 

det i Smiss, Gerum, som har kuggar åt två håll. De två talen åttio tillhör varsitt stjärnhjul som 

sitter i samma kvarn: Möner, Boge. Inget stjärnhjul är alltså det andra likt vad gäller diameter, 

förutom de två i Möner, Boge, som skiljer sig åt på andra sätt. 

 

Alla stjärnhjul har omslutande armar. 

 

Författaren har funderat lite över de ringar som består av en övre och en undre del, med 

mellanliggande packning mellan kuggarna, och undrat: hur sitter kuggarna men framförallt 

mellanpackningen fast egentligen? Ibland med en eller två järnskruvar mellan varje kugge, 

dvs. genom packningen, men ibland inte. 

 

Som tidigare nämnts är fyra av tio stjärnhjulsringar uppdelade i flera ringar: 
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En ring (den i stjärnhjulet i Smiss, Gerum) består av en övre och en undre ring, med 

förmodligen en tredje, mellanliggande ring, mellan dessa. Här finns en robusthet - träfibrerna 

följer hjulets rundning och det finns inte någon separat mellanliggande packning mellan 

kuggarna som kan röra sig åt något håll - och detta uppnås genom förhållandevis få skruvar, 

vilka håller ringarna på plats. Inga konstigheter. 

 

De övriga tre stjärnhjulsringarna - tillhörande stjärnhjulet i Valdarve, Eskelhem, det primära 

stjärnhjulet i Möner, Boge, och det primära stjärnhjulet i Rangsarve, Alva - består alla av en 

övre och en undre ring, med kuggar emellan sig som i sin tur har träpackning emellan sig. Hur 

sitter packningen fast i dessa? 

 

Två av dessa stjärnhjulsringar har en eller två järnskruvar mellan varje kugge (som går i 

riktning underifrån-uppåt), vilket förklarar hur packningen hålls på plats. Det primära 

stjärnhjulet i Rangsarve, Alva har en järnskruv mellan varje kugge. Stjärnhjulet i Valdarve, 

Eskelhem har två järnskruvar mellan varje kugge. Båda dessa stjärnhjul har fyrkantiga kuggar 

baktill, fästade med träkilar emellan sig, vilka, utöver järnskruvarna, förhindrar att packningen 

rör sig inåt. Pga. centrifugalkraften är risken dock inte så stor att packningen skulle vilja röra 

sig inåt, men träkilarna förhindrar hur som helst detta. Även om en fastslagen träkil mellan två 

kuggar gör att dessa två kuggar med mellanliggande packning hålls på plats, är det hela 

beroende av att hjulet som helhet är fyllt av kuggar och packning runt om, och dessa delar 

måste vara placerade så tätt intill varandra, att det inte finns något utrymme för glapp, och 

när kilarna slagits i runt om, först då är konstruktionen verkligen robust och kuggarna och 

packningen hålls på plats. Kuggarna framtill går alltid ut lite över packningen åt varje håll, 

vilket förhindrar att packningen skulle kunna röra sig utåt, och kuggarna i sin tur hålls på plats 

med träkilar baktill. Järnskruvarna (en eller två) mellan kuggarna verkar finnas där som extra 

stabiliserande faktorer. 

 

Paralleller kan dras till kronhjulet i Möner, Boge, som är det enda av kronhjulen i 

undersökningen vars ring inte består av hela trästycken utan vars ring istället är uppdelad i två 

ringar (inte en övre och en undre, utan en inre och en yttre) med kuggar emellan sig, vilka i 

sin tur har mellanliggande packning mellan sig. Den ringen hålls samman av järnskruvar som 

går i alla fyra riktningar, och baktill (åt vingarna) hålls packningen på plats av ringstödet, som 

täcker hela ringen baktill, och framtill går kuggarna ut lite över packningen och håller den på 

så vis på plats, medan kuggarna själva är fästade baktill med träkilar genom sig. 

 

Den tredje av de stjärnhjulsringar (tillhörande det primära stjärnhjulet i Möner, Boge) som 

omtalas tre stycken tidigare, saknar järnskruvar mellan kuggarna, dvs. saknar de ”extra 

stabiliserande faktorerna”. De enda skruvar som här finns är skruvar för järnbanden (fyra 

järnband på vardera sidan – ovansida och undersida – med vardera fyra skruvar i sig, dvs. 16 + 

16 = 32 skruvar) samt en större skruv där varje arm fästs i ringen, dvs. på åtta ställen – allt 

som allt 40 järnskruvar. Hur hålls packningen på plats i den ringen? Varför rör den sig inte 
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långsamt utåt, med tiden? Hjulet snurrar år efter år, och centrifugalkraften gör att kuggarna 

och packningen naturligt vill röra sig utåt. Först och främst trycker järnbanden ihop själva 

ringen, och ringen trycks även ihop av ringstödet ovanifrån, samt av armarna som trycker på 

både underifrån och ovanifrån. Utöver detta, såvitt författaren kan lista ut, går kuggarna 

framtill ut lite över packningen på utsidan av ringen, så att packningen inte kan ta sig ut den 

vägen, och kuggarna i sin tur hålls på plats bakifrån med träkilar genom sig. Det finns alltså 

inga träkilar mellan kuggarna baktill, som håller packningen på plats på insidan, men å andra 

sidan kanske inte packningen vill röra sig däråt. Det är möjligt att kuggarna bakåt, liksom 

framtill, går ut lite över packningen på varje sida, så att packningen på så vis hålls på plats 

även inåt. 

 

Sedan finns det ett exempel (Buters, Eskelhem) där det sitter en järnskruv mellan varje kugge 

i stjärnhjulsringen trots att ringen består av hela trästycken, vilket kan tyckas vara onödigt 

eftersom ringens trästycken redan är robusta och ingen mellanpackning finns som kan röra 

sig iväg. 

 

Alla armar och alla ringstöd är genomgående av furu. Alla kuggar är förmodligen av oxel. Alla 

ringar är förmodligen av björk, förutom det primära stjärnhjulet i Möner, Boge, vars undre 

ring består av två stycken som är av ek och två stycken som är av ljust lövträ, förmodligen 

björk, och vars övre ring består av fyra stycken som är av furu. Författaren kan inte komma på 

någon anledning till varför det är blandat träslag i stjärnhjulet. 

 

Efter att ha studerat och jämfört stjärnhjulen med varandra står det klart att här uppvisas en 

mångfald, en varietet, att stjärnhjulen inte bara är ”en sak och inget annat”, utan ”många 

olika uttryck, inget stjärnhjul är riktigt likt ett annat”. 

 

3.4. Krondrev 

Nio av de tolv krondreven är av äldre typ (fyra mindre, fem större) och tre är av gjutjärn. De 

nio är konstruerade enligt samma princip, men ingen etablerad standardvariant går att 

identifiera, då en jämförelse mellan antalet drevpinnar i varje krondrev visar på att de nästan 

alla skiljer sig åt i antal. 

 

Med undantag av krondrevet i Lilla Vikare, Viklau, som är i furu och tillverkat i efterhand, har 

alla krondrev av äldre typ förmodligen björk i övre och nedre drevskivorna och förmodligen 

oxel i drevpinnarna, vilket är precis det resultat man kan förvänta sig på Gotland enligt 

författarens undersökning 2014. Att bonden Hugo Hegg runt 1918 tillverkade Lilla Vikares 

krondrev helt i furu och förmodligen samtidigt passade på att byta ut kronhjulets kuggar och 

tillverka även dem i furu tyder på att redan runt 1918 hade den gamla hantverkarkunskapen 

vad gäller materialegenskapskännedom försvunnit. 
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De två krondrev av gjutjärn som vi har årtal på är från 1887 (Buters, Eskelhem) och 1903 

(Möner, Boge). Det tredje (Valdarve, Eskelhem) har vi inget årtal på, men eftersom det är en 

grannkvarn till Buters och eftersom dessa två gjutjärnskrondrev liknar varandra, skulle en 

gissning på att den kvarnen också är från runt 1887 kanske inte vara helt tagen ur tomma 

intet. Dock har det inte varit möjligt att undersöka Valdarves krondrev närmare pga. 

säkerhetsrisk. 

 

I 1.1. Forskningsproblem och tidigare forskning nämndes att vi har att förvänta oss ett intåg av 

gjutjärnsdetaljer i de gotländska kvarnarna fr.o.m. åtminstone 1868. Detta stämmer väl in på 

ovanstående tre kvarnar (förutsatt att Valdarve är uppförd efter 1868, men inget tyder på 

motsatsen). Om vi tar oss en titt på de byggnadsår vi vet om för de kvarnar i undersökningen 

som är uppförda efter 1868 men som inte har krondrev av gjutjärn, så är de sex stycken – 

påtagligt många. Av detta kan vi dra slutsatsen att även om tjänsten att producera kvarnverk i 

gjutjärn stod till förfogande på marknaden, så användes den inte av alla, utan man föredrog 

att förlita sig på de vanliga eller de gamla hantverksmetoderna, kanske av kostnadsskäl men 

kanske framför allt för att man visste att de beprövade metoderna fungerade, medan man 

inte kunde vara lika säker på det nya. Förmodligen innebar det en betydlig investering att 

beställa gjutjärnsdelar till en kvarn så att man föredrog att vara på den säkra sidan, 

åtminstone till en början, tills man hade hört från tillräckligt många, att de nya sätten 

fungerade väl. Byggnadsåren vi vet om för de kvarnar som är uppförda efter 1868 och som 

inte har krondrev av gjutjärn är: 1889, 1890, 1896, 1897, ev. 1904 och 1905. Ännu 1905 alltså 

tillverkades krondrev på det gamla sättet, och det var i Bonsarve i Vamlingbo. 

 

Att allmänheten eventuellt ställde sig tveksam till nya gjutjärnsdetaljer i kvarnarna och 

därmed behövde övertygas bekräftas kanske av att Wisby Gjuteri bedömde det nödvändigt 

att den 16 april 1869 annonsera i Wisby-Posten för att tala om för allmänheten att en viss 

herr P. Pettersson hade fått hjälp med två par kvarnar i Dalhem och att han kunde ”lemma 

det intyg att allt är ordentligt och väl utfördt efter min önskan”.66 

 

3.5. Stjärndrev 

Nio av de tretton stjärndreven är av äldre typ, tre är av gjutjärn och ett är tillverkad av en 

platt och rund träskiva med inpassade kuggar fästa med järnskruvar. De nio är konstruerade 

enligt samma princip (åtta är raka, ett är snett), men ingen etablerad standardvariant går att 

identifiera. Tendensen är snarare att ju större stjärnhjulet är (ju fler kuggar det har), desto fler 

drevpinnar (eller kuggar) har det tillhörande stjärndrevet. Det visar följande uppställning, där 

första siffran anger antalet kuggar på det stjärnhjul som drevet hör till, och den andra siffran 

anger antalet drevpinnar eller kuggar på det tillhörande drevet: 57-18, 59-19, 72-18, 80-32, 

88-22, 114-36, 123-27. 
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Två av de tre gjutjärnsstjärndreven i undersökningen är från 1889 (Rangsarve, Alva) och det 

tredje är från 1903 (Möner, Boge). 

 

Återigen, i 1.1. Forskningsproblem och tidigare forskning nämndes att vi har att förvänta oss 

ett intåg av gjutjärnsdetaljer i de gotländska kvarnarna fr.o.m. åtminstone 1868, och detta 

stämmer väl in på ovanstående två kvarnar. Om vi tar oss en titt på de byggnadsår vi vet om 

för de kvarnar i undersökningen som har stjärnhjul och som är uppförda efter 1868, så är de 

tre stycken: Buters i Eskelhem (1887), Botarve i Väte (1897) och Bonsarve i Vamlingbo (1905). 

Ännu 1905 tillverkades alltså stjärndrev på det gamla sättet. Som i fallet med krondreven kan 

vi dra slutsatsen att även om tjänsten att producera kvarnverk i gjutjärn stod till förfogande 

på marknaden, så användes den inte av alla. 

 

3.6. Pärsar 

Det finns tre huvudtyper av pärs i undersökningen: pärs av trä med träfäste, pärs av trä med 

järnfäste och pärs av järn. 

 

Den första typen är den äldsta och representeras av kvarnen Hemmungs på Bungemuseet 

(1794). 

 

Den andra typen kan ses som en övergångstyp mellan ”pärs av trä med träfäste” och 

”järnpärs”. Den representeras av åtta kvarnar i undersökningen. 

 

Den tredje typen är den yngsta och den representeras av två kvarnar i undersökningen: 

Bonsarve i Vamlingbo (1905) och Möner i Boge (1903). 

 

I 1.1. Forskningsproblem och tidigare forskning nämndes att det fanns ett förväntat resultat 

med undersökningen: att den ska visa på ett intåg av gjutjärnsdetaljer under 1800-talets 

senare hälft. När det gäller pärsarna i undersökningen ser vi exempel på att man tillverkade 

pärsar av gjutjärn 1903 och 1905, men inga exempel från 1800-talet. Däremot ser vi att 

fästena är av järn under en övergångsperiod (hela 1800-talet), och jämför vi de åtta i tid 

mellanliggande exemplen med det äldsta exemplet i undersökningen ser vi mer järndetaljer, 

men inte nödvändigtvis gjutjärnsdetaljer. De tidigare nämnda banden på 30-40 cm som håller 

ihop trästyckena och som förekommer under ”mellanperioden” vet författaren inte om de var 

möjliga att smida eller om de möjligtvis tillverkades i gjutjärn. 

 

Säkert är emellertid att vi kan konstatera ett intåg att gjutjärnspärsar i de två senaste 

exemplen i undersökningen, och att undersökningens äldsta exempel innehåller mer trä än de 

mellanliggande exemplen, vilket visar på en teknisk utveckling. 

 

                                                                                                                                                         
66 Ahlberg & Ragnar, 2010, s. 25-26. 
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3.7. Mötet mellan kvarnhus och hätta 

Av de tolv kvarnarna har vi god information för att kunna dra slutsatser från åtminstone åtta 

av dem. 

 

Resultaten visar på tre olika sätt som kvarnhuset och hättan möts på: ”trä på trä”, ”trä på 

järn” och ”järn på järn”. 

 

”Trä på trä” finner vi i tre kvarnar: Hemmungs på Bungemuseet (1794), Glammunds i Akebäck 

(ca år 1840) och Möner i Boge (1903). Undersökningens två äldsta kvarnar återfinns alltså i 

denna kategori, men också en av de yngsta. Möners från 1903 ”möte” utgörs visserligen 

också av ett järnhjul och två trähjul. Det som är intressant här är att den övre ringen i 

Hemmungs (1794) utgörs av ek, ask eller alm, vilka alla är hårda träslag. Ek är enligt Svenskt 

trä ”relativt tungt samt hårt och elastiskt med goda hållfasthetsegenskaper”,67 ask är ”relativt 

tungt och hårt, segt med goda hållfasthetsegenskaper”68 och alm är ”relativt tungt och 

synnerligen hårt och segt”.69 Detta till skillnad från furu som är ”relativt mjuk”.70 I Glammunds 

(ca år 1840) är den övre ringen tydligt av ek (dvs. trakéer (stora kärl) i vårveden med synliga 

breda, karakteristiska märgstrålar). Den undre ringen är av furu i båda kvarnarna. Detta vill 

säga att man använde furu allt som oftast till allehanda delar (kvarnstomme, panel, spån, golv 

osv.) så långt man kunde, även till den undre ringen, eftersom det träslaget fanns det gott om 

(och finns fortfarande gott om) på Gotland, men man valde ett annat, hårdare material till 

den övre ringen, och detta med ett syfte: att det bättre skulle stå emot vridningen av hättans 

slitning mot densamma. Författaren vill uppmärksamma läsaren på att detta är en intressant 

iakttagelse, för detta är inte fallet i de senare kvarnarna. Möners (1903) båda ringar är av 

furu, trots att det är ”trä på trä” som gäller. 

 

”Trä på järn” finner vi i en kvarn: Lilla Vikare i Viklau. Det är det enda exemplet på ”trä på järn” 

i undersökningen utifrån den information vi har, vilket skulle kunna leda till spekulationen, 

eftersom de resterande fyra är ”järn på järn”, att detta skulle kunna vara ett mellansteg i den 

tekniska utvecklingen, ett steg från ”trä på trä” till ”järn på järn”. I så fall skulle detta stödja 

eventualiteten, som togs upp under 3.2. Kronhjul, att Lilla Vikare är äldre, kanske t.o.m. 

betydligt äldre än 1904, eftersom dess kronhjul är på pricken likt kronhjulet i Glammunds, 

Akebäck (ca år 1840), och att Hans Hegg (f. 1923) kanske mindes eller gissade fel. 

 

I Lilla Vikare är båda ringarna av furu, med en järnbana ovanpå, och träklossar glider på denna 

järnbana. Det verkar logiskt, att eftersom järnbanan ligger där, behöver inte den övre ringen 

vara hård eller lika hård längre, och därför är även den av furu. 

                                                 
67 Perem, Endel & Thunell, Bertil: Svenskt trä, C A Strömberg Aktiebolag, Stockholm 1952, s. 218. 
68 Ibid, s. 286. 
69 Ibid, s. 235. 
70 Ibid, s. 35. 
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”Järn på järn” finner vi i fyra kvarnar: Buters i Eskelhem (1887), Olsvenne i Näs (1890), Botarve 

i Väte (1897) och Bonsarve i Vamlingbo (1905). Det handlar alltså om tvärliggande järn, fästa 

undertill på hättorna, som glider på järnbanor. I Buters, Eskelhem, vars kvarnhus kröns av två 

åttkanter som ligger omlott, med en ring ovanpå, är alla dessa lager av furu. I Olsvenne, Näs 

är båda ringarna av furu, likaså i Botarve, Väte. I Bonsarve, Vamlingbo är de nya delarna av 

furu, men det är svårt att urskilja träslaget i de gamla delarna, eftersom de är så pass 

svärtade. Furu så långt vi kan se alltså, vilket återigen verkar helt logiskt med tanke på att 

järnbanorna ligger där och tar emot slitningen, så att den övre ringen inte behöver vara (lika) 

hård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59  

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

Källor 
 

Otryckta 
 
Eriksson, Lars: Träslag i kvarnar, En träslagsundersökning av kvarnverken i väderkvarnarna i 
Eksta socken, Gotland, Uppsats i kulturvård 120 hp (Högskoleexamen), Uppsala universitet - 
Campus Gotland 2014. 
 

 

Arkiv 
 
Kvarninventering på Gotland 1970-71, 4 pärmar, Fornsalens arkiv, Visby. 
 
Malmros, Pär: Småindustriinventering på Gotland 2001, 3 pärmar, Fornsalens arkiv, Visby. 
 
Malmros, Pär: Arbetsbeskrivning för väderkvarn, Vamlingbo Bonsarve 1:2, Länsmuseets dnr 
AD2004-0663, Länsstyrelsens dnr 434-3340-04, Länsmuseet på Gotland 2005. 
 
Sollerman, Ola: De räddar en gammal väderkvarn i Boge, tidningsartikel i Gotlänningen 1977-
12-06, finns i mappen Mojner/Möner, Boge. 
 
 

Muntliga källor 
 
Aro, Jeanette, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Norrbotten, e-mailkorrespondens 2015-04-
13. 
 
Berglund, Lena, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Hallands län, e-mailkorrespondens 2015-
04-16. 
 
Carlsson, Monica, handläggare kulturmiljö, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-mailkorrespondens 2015-04-14. 
 
Eriksson, Jan, länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland, e-mailkorrespondens 2015-04-13. 
 
Hallander, Susanne, Enheten för samhälle och kulturmiljö på länsstyrelsen Gotlands län, 
telefonsamtal 2015-01-26. 
 
Hegg, Hans (f. 1923), f.d. ägare till kvarnen Lilla Vikare i Viklau, samtal på Lilla Vikare gård 
2015-04-06. 
 
James, Maria, kommunantikvarie, avdelningen Bebyggd miljö på Region Gotland, 
mailkorrespondens 2015-05-05. 
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Jansson, Jonas, länsantikvarie, Plan- och kulturenheten, Länsstyrelsen Örebro län, e-
mailkorrespondens 2015-04-14. 
 
Jansson, Ulrika, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna, e-mailkorrespondens 2015-04-13. 
 
Karlsson, Martin (f. 1929), f.d. ägare till kvarnen Smiss i Lau, samtal på Smiss gård 2015-03-14. 
 
Sundberg, Anna, Enheten för kulturmiljö och folkhälsa, Länsstyrelsen Gävleborg, e-
mailkorrespondens 2015-04-14. 
 
Svensson, Bo G., biträdande länsantikvarie, Länsstyrelsen i Södermanlands län, e-
mailkorrespondens 2015-04-22. 
 
Thor, Lena, antikvarie, Värmlands Museum, e-mailkorrespondens 2015-04-16. 
 
 

Övrigt 
 
Informationsskylt (”Kvarnen byggdes ca år 1840”), kvarnen Glammunds i Akebäck. 
 
Inristning i trädörr (”1903”) samt i putsbruk (”1903”), kvarnen Möner i Boge. 
 
Inskriptioner (två inristningar i trä: ”1794 BLEF DNA MIÖLKUATN B4G” och ”1794 BLEB DENA 
MÖLJA BLEF BYGD1794”) inuti kvarnen Hemmungs på Bungemuseet. 
 
Vindflöjel (”1887”), kvarnen Buters i Eskelhem. 
 
Vindflöjel (”1889”), kvarnen Rangsarve i Alva. 
 
Vindflöjel (”1897”) samt blyertsskrift (”Byggd år 1897 den 21 December”) inuti kvarnen 
Botarve i Väte. 
 

 

 

Tryckta 
 
Ahlberg, Christer & Ragnar, Martin: Verkstadsindustrin på Gotland – från bröderna Graham till 
SkidCar, Frank Stenvalls Förlag, Estland 2010. 
 
A:son-Utas, Jan & Salomonsson, Anders: Väder- och vattenkvarnar på Gotland, Skriftserie 
utgiven av kulturnämnden i Gotlands kommun, GOTLANDICA nr 11, Barry Press Förlag, Visby 
1977. 
 
(Sammanställd och utgiven av:) Danielsson, Allan, Hansson, Enar, Karlsson, Gerhard, Larsson, 
Stig: Boken om Lau, Örebro 1951. 
 



61  

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

Ek, Sven B.: Väderkvarnar och vattenmöllor, En etnologisk studie i kvarnarnas historia, 
Nordiska museets handlingar 58, Lund 1962. 
 
Finch, William Coles: Watermills & windmills, A historical survey of their rise, decline and fall 
as portrayed by those of Kent, First published in 1933 by The C. W. Daniel Company, New 
impression by Arthur J. Cassell Ltd., Great Britain 1976. 
 
Fischer, Dr Bernhard: Kvarnteknisk lärobok, A.-B. Allmänna Pressbolaget Stockholm, Norrtälje 
1935. 
 
Jespersen, Anders: Vindmøller paa Bornholm, En Recognosering, Analyse, og et Forslag til en 
Fredningsplan, udarbejdet 1956-1958 / Windmills on Bornholm, Danmark, A Field Survey, 
Analysis, and Recommendation for Preservation, Compiled 1956-1958, Rapport over 
vindmøller, bind 4, Anders Jespersen, Copenhagen Denmark 1959. 
 
Johansson, Evert: Ölands väderkvarnar - Vård och underhåll, Ölands Hembygdsförbund, 
Kalmar 2009. 
 
Jonsson, Folke: Gotlands kvarnar genom tiderna, Gotlandica förlag, Estland 2011. 
 
Kronborg Christensen, John: Väderkvarnar och vattenkvarnar, i: Kronborg Christensen, John & 
Smitterberg, Bertil (red.): Kulturhistoriska museet i Bunge 1907-2007, 100 år i ord och bild, 
jubileumsskrift, Kulturhistoriska museet i Bunge, Visby 2007. 
 
Manker, Ernst: Kvarnarna på Tjörn, En fältinventering 1960-63 i samarbete med Leif Olsson, 
Nordiska museets handlingar 64, Stockholm 1965. 
 
Näs socken II, Utgivare: Näs församling, Visby 1993, s. 272. 
 
Palm, Sven: Skånsk mölleterminologi, Andra upplagan, Föreningen Skånska Möllor, 2000. 
 
Perem, Endel & Thunell, Bertil: Svenskt trä, C A Strömberg Aktiebolag, Stockholm 1952. 
 
Wadström, Roger: Svenska kvarntermer I, Studier över kvarnens och malningens terminologi i 
svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de 
svenska kvarntyperna och deras utveckling, Skrifter utgivna genom Landsmåls- och 
Fornminnesarkivet i Uppsala Ser. A:8, Uppsala 1952. 
 
Werdenfels, Åke (red.): Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, Skånes Hembygdsförbund, 
Årsbok 1980, Kristianstad, 1981 
 
 

Övrigt 
 
1 Mos 3:19
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Fotografier av undersökningens tolv kvarnar i bokstavsordning efter gårdsnamn 
underordnat varje typ, med byggnadsår (där uppgift om byggnadsår finns) inom parentes. 

 
Glammunds, Akebäck (ca år 1840) Hemmungs, Bungemuseet (1794) Smiss, Lau (1896) 

 
Lilla Vikare, Viklau (ev. 1904) Botarve, Väte (1897)  Smiss, Gerum 

 
Olsvenne, Näs (1890) Valdarve, Eskelhem  Möner, Boge (1903) 



63  

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

 
Rangsarve, Alva (1889)  Buters, Eskelhem (1887)    Bonsarve, Vamlingbo (1905) 
 
 
Bilaga 2: Stenkran. Källa: Fischer, s. 154.                       Bilaga 3: ”Järnklon” i Smiss, Lau. 
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Bilaga 4: Kvarnaxeln i Bonsarve, Vamlingbo. Källa: Malmros, Pär: Arbetsbeskrivning för 
väderkvarn, Vamlingbo Bonsarve 1:2, 2005, bilaga 1. 
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Bilaga 5: Fotoexempel på kronhjul. 

 
Kronhjulet i Hemmungs, Bungemuseet     Kronhjulet i Botarve, Väte 

 

Bilaga 6: Fotoexempel på stjärnhjul. 

 
Stjärnhjulet i Valdarve, Eskelhem      Stjärnhjulet i Bonsarve, Vamlingbo 


