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Läs om utställningar i magasinet 

Medlemsavgiften, se sista sidan 

God Jul och Gott nytt år 

önskar föreningen 

Magasinet som museum                                        Jan-Erik Sebestyén 

 

De senaste två åren har vi hållit på att städa i kvarnen och i magasinet. Med 

tiden har en hel del ”bra att ha saker” sparats. Nu har mycket av detta städats 

bort eller lagts på sin rätta plats.  

I magasinet har vi börjat använda de tomma ytorna till att bygga 

utställningar.  

När du kliver in genom dörren till magasinet hittar du en utställning om 

jordbruksredskap till höger. Dessa redskap har donerats till föreningen. 

Liknande maskiner kan ha använts på Råcksta gård. Mittemot utställningen 

har vi upplåtit utrymme till två scoutföreningar.  

Om du istället går till vänster så ser du föreningens snickarverkstad. Vi har 

mycket underhållsarbete och behöver också kunna nytillverka utrustning 

som har försvunnit. I det återstående utrymmet till vänster har vi planerat en 

utställning om packning av mjöl, vilket ursprungligen ägde rum här. Tyvärr är 

all utrustning borta, så vi kommer att behöva vår snickarverkstad (och några 

händiga personer) för att nytillverka de delar som saknas.  

När du går uppför trappan kommer du till andra våningen där det till höger 

finns det utställningar om hur människor bodde och arbetade i och omkring 

kvarnen. Mjölnarbostaden är idag privatbostad med två lägenheter. 

Utställningen visar möbler och inventarier som tidigare funnits i 

mjölnarbostaden. Där finns förutom möbler också flyttkistor, vävstolar, 

symaskiner och andra saker som framförallt kvinnorna använde. Arbetet 

under tidsepoken 1850-1950 hade en strikt uppdelning i kvinnornas 

arbetsuppgifter (matlagning, städning, tvättning, hämta ved och vatten samt 

passa barn) och männens arbetsuppgift (arbete i kvarnen).  

Under 2019 har Elisabet och Lotta använt vävstolen och vävt ett linnetyg, 

vilket varit mycket uppskattat av alla besökare. De planerar att fortsätta väva 

också under 2020. Men då ska det bli trasmattor. Du får gärna komma och 

hjälpa till. Har du kläder eller lakan i bomull som du tänker slänga kan du 

donera dessa till vävgruppen, så gör de mattor av dem!  

På andra våningen finns tre stycken mjölrum till vänster om trappan. 

Mjölrummen användes ursprungligen till att förvara mjölet i väntan på 

packning i våningen under. Därför finns det hål i golvet i alla tre mjölrummen. 



        
 

        Utställningen på mellanvåningen. 

 

        
 
       ”Tidsresan” på mellanvåningen 

I ett av mjölrummen finns en utställning kallad ”Tidsresan”. I denna kan vi 

följa hur Sverige förändras från ett jordbrukssamhälle till en modern 

välfärdsstat på 100 år. Tidstypiska fotografier finns uppsatta i utställningen. 

Här finns också namnen på alla som har bott och arbetat i Kvarnviken.  

Utanför mjölrummen finns ett bord med ritpennor och papper för barn i alla 

åldrar. Vi har nästan inga fotografier på de människor som bott i Kvarnviken, 

så du får gärna hjälpa till att rita hur du tror de kan ha sett ut.  

Det största mjölrummet är tomt. Här planerar vi att under vintern 2019/2020 

sätta upp en utställning om hur maskinerna i kvarnen fungerar och vilka 

fabriker som har tillverkat dem.  

På tredje våningen i magasinet går det att få en inblick i maskineriet som drev 

elevatorerna i magasinet.  

 

 
 
Magasinets vindsvåning med elevatorer och skruvar. 

 



 
 

      Siktens dukar, vävda i magasinet under sommaren 2019. 

 

 
 

        Vävning i vävstolen. 

Besök i kvarnen 

I april hade vi besök av vår grannförening Bromma Hembygdsförening. 

 

           
 
Stig Eriksson berättar här om Kvarnviken för Inger Larsson från Bromma 

Hembygdsförening. Kvarnviken ligger faktiskt i Bromma, även om det är 

precis vid gränsen till Vällingby. 

 

 

 



Renovering av rensmaskiner 
 

Vi har nu påbörjar renoveringen av kvarnens rensmaskiner, som vi fått bidrag 

till från Riksantikvarieämbetet. Fram tills nu har vi använt en av maskinerna, 

en Eureka spetsmaskin, men det finns tre maskiner till i rensverket. Om vi 

använder fler av de maskinerna så får vi ett bättre rensat spannmål. 

 

 
 

Eureka borstmaskinen som står på vinden har nu plockats isär för rengöring 

och reparation av trasiga delar. Maskinen ska enkelt uttryckt ta bort smuts 

från sädeskornen. Vi hoppas att maskinen är klar till kvarndagarna i vår. 

 
 

    Kvarnviken på 1940-talet. 
 

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  
 

OBS: Sätt in medlemsavgiften på Plusgirokonto: 487 18 35-7 

Vi skickar numera inte ut några Plusgiroblanketter, eftersom de flesta 

ändå inte använder dessa nu för tiden. 
 

Medlemsavgiften är 150:-, eller 200:- för en familj. 

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

inbetalning av medlemsavgift. 
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