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Ny utställning i magasinet 
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Under 2018 har det hänt ganska mycket i Kvarnviken. Bland annat så har 

vi röjt och städat väldigt mycket både i kvarnen och i magasinet. Kvarnen 

har fått en ny elcentral med jordfelsbrytare och vi har bytt alla 

glödlampor till ledlampor (nästan 100 stycken). Magasinet har fått en 

utställning om bl.a. hur det var att leva i Kvarnviken för 100 år sedan 

(mer om detta senare i tidningen). Vi har även kompletterat med många 

fler informationsskyltar i kvarnen och magasinet. Föreningens hemsida 

har också utökats med mycket mer information. 

 

 
 

   Kvarnen, mellanvåningen efter städning 

 

I år har vi utökat antalet kvarndagar till 5 stycken. Detta mest beroende 

på att det kom väldigt många besökare på våra kvarndagar. Vi har även 

provat att mala vetemjölet dagen innan kvarndagen, eftersom det var 

svårt att hinna med att mala allt mjöl under kvarndagarna. Grahamsmjöl 

och rågmjöl har vi fortfarande malt när vi har öppet. Det har visat sig 

fungera bra, nu har besökarna inte behövt stå och vänta för att mjölet 

varit slut och det har blivit mindre stressigt för oss som jobbar med 



 

malningen. Sammantaget har det fungerat bättre på kvarndagarna. 

 

Magasinet 
 

Spannmålsmagasinet har fram tills i år mest används som förråd och för 

konstutställningar. I år har vi röjt och städat väldigt mycket i magasinet, 

som nu har en intressant utställning på mellanvåningen som bland annat 

handlar om hur det var att leva i Kvarnviken för 100 år sedan. Arbetet 

med magasinet är inte klart ännu, utställningen kommer att kompletteras 

på olika sätt, men huset ingår nu som en spännande del av kvarndagarna. 

Många besökare har ägnat mycket tid i magasinet, inte minst barnen är 

intresserade. 

Vi kommer framöver även att kunna visa lite mer om hur magasinet 

användes som en viktig del i kvarnverksamheten. I ett hörn på botten-

våningen finns det nu också en liten snickarverkstad för att kunna arbeta 

lättare med renoveringsjobb i Kvarnviken. 

 

 
 

   Magasinets mellanvåning med utställning. 

 

 

Byte av elevatorremmar 
 

Under sommaren har vi bytt remmar i elevatorerna till rensverket. Det är 

två elevatorer som används för att transportera säden från källaren till 

vinden när man använder rensverket, läs mer om detta längre fram i 

tidningen. Remmarna var gamla och slitna så de behövde bytas. 

En elevator består av en rem med plåtskopor som roterar innuti två 

trätrummor. 

 

 
 

      Elevatorrem med en plåtskopa. 

 

Vi återanvände plåtskoporna och bytte bara de slitna remmarna. Det var 

39 skopor på varje rem, totalt 78 stycken. Skoporna är tillverkade av tunn 

galvaniserad plåt och har lödda gavlar. Varje skopa sitter fast på remmen 

med två specialgjorda skruvar. Skoporna togs bort från den gamla 

remmen, diskades rena och monterades på de nya remmarna med nya 

rostfria skruvar och muttrar. 

 



 
 

                    Elevatorrem monterad i elevatorn. 

 

Kvarnens rensverk 
 

Att rensa säden innan malningen är ett viktigt steg i malningsprocessen, 

rensa bort saker som inte ska komma med i mjölet är viktigt för att få ett 

bra mjöl. I Kvarnvikens kvarn finns ett rensverk som var väldigt modernt 

när kvarnen var ny. Äldre kvarnar hade oftast inte så här sofistikerade 

rensverk. Vårat rensverk består av flera maskiner som har använts i serie. 

Först en rensmaskin, sedan en triör, därefter en annan rensmaskin och 

sist en klämvalsstol. Triör är en rund trumma som sorterar bort korn med 

avvikande storlek, klämvalsstolen mjukar upp kornens skal inför 

malningen. Rensmaskinerna tar bort damm och annat skräp. Eftersom 

dessa maskiner står på kvarnens alla tre våningsplan så behövs två 

elevatorer för att transportera säden mellan maskinerna.  

I dagsläget så använder vi bara en av rensmaskinerna eftersom de övriga 

inte är renoverade ännu. Det har fungerat bra eftersom säden vi får är 

bättre tröskad och innehåller mindre skräp än vad säden gjorde förr i 

tiden. Men nu har vi planer på att renovera flera av maskinerna i 

rensverket. 

 

 
 

     Rensverket på mellanvåningen, rensmaskin till höger och klämvals- 

     stol till vänster. Elevatorerna står mellan maskinerna. 

 

Det är i första hand rensmaskinen på vinden som vi vill göra iordning 

och eventuellt också klämvalsstolen. Rensmaskinen har några trasiga 

delar samt att en trumma för utblåsning av skräp behöver kompletteras. 

Klämvalsstolen har helt utslitna lager som måste bytas. Bägge 

maskinerna behöver också rengöras ordentligt, eftersom de inte har 

använts på nästan 70 år. 

Anledningen till att vi vill renovera maskinerna är att vi vill kunna få ett 

ännu bättre rensat spannmål innan malningen, som därmed ger ett bättre 

mjöl. 

 



Föreningens tidning 
 

Den här tidningen har kommit ut till medlemmarna i lite olika former i 

många år. De senaste åren har den kommit 2 gånger om året. Det är 

ganska mycket jobb att skicka en tidning med posten som vi har gjort och 

även en ganska stor kostnad. Bara brevportot för ett utskick ligger på 

nästan 1000:-, sedan tillkommer papper, utskrifter i skrivare och kuvert 

mm. Det tar även ganska många arbetstimmar att färdigställa ett utskick 

till över 120 medlemmar.  

Vi tänker nu minska ner utskicken och bara skicka tidningen en gång om 

året. Den kommer då innan jul och är då också en påminnelse om 

medlemsavgiften. Det är också ett sätt att spara på papper och tänka på 

vår miljö. Sedan kommer tillsvidare också ett utskick som är kallelse till 

årsmötet på våren. 

Förhoppningsvis ska vi kunna skicka ut information med e-post lite 

oftare. Vi vill få in fler e-postadresser från medlemmar för att det ska 

kännas meningsfullt att göra utskick på det sättet. Skicka ett mail till 

info@kvarnvikensmuseum.se, så får föreningen din adress. 

Besök också vår fina hemsida för mer information: 

www.kvarnvikensmuseum.se  
 

Medlemsavgiften 
 

Vi är en förening som bryr oss om vår miljö. Därför vill vi spara på 

papper och utskrifter när vi gör våra utskick. 

Tidigare har vi alltid skickat med ett inbetalningskort för plusgirot med 

tidningen, när det är dags att betala medlemsavgiften. Men eftersom det 

numera är väldigt få som fortfarande använder det kortet för betalning så 

får ni istället alla uppgifter här i tidningen. 
 

Plusgirokonto nummer 487 18 35-7   
 

Betalningsmottagare: Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg 
 

Medlemsavgiften höjdes inför 2019 till 150:-, eller 200:- för en familj. 
 

Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress när ni betalar.  
 

För nyblivna medlemmar som betalat in sin första medlemsavgift efter 

1 september 2018 gäller betalningen även för 2019. 

 

        
 

    Kvarnviken 1945. 
 

Vill ni få information oftare från föreningen? Ange er e-postadress när 

ni betalar medlemsavgiften, så får ni information via e-post. 
 

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg 

Postadress: c/o Mellström, Box 3014, 161 03 Bromma 
 

Hemsida: www.kvarnvikensmuseum.se  
 

E-post: info@kvarnvikensmuseum.se  
 

Plusgirokonto: 487 18 35-7 
 

Medlemsavgiften höjdes inför 2019 till 150:-, eller 200:- för en familj. 

Glöm inte att uppge namn och adress samt e-postadress vid 

inbetalning av medlemsavgift. 
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