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Att vara mjölnare idag 

Medlemsavgiften, se sista sidan 

Gott nytt år 

önskar föreningen 

Ett lite annorlunda år i Kvarnviken 

2020 har varit ett lite annorlunda år även i Kvarnviken, på grund av 

Covid-19. Under våren hade vi inga kvarndagar, bara försäljning av 

förbeställt mjöl. Under hösten hade vi 3 kvarndagar som vanligt, men 

med kaféet utomhus. Det fungerade bra, vi hade tur med vädret. Det 

blev mindre trängsel inne i kvarnen, så vi kommer troligen fortsätta 

med kaféet utomhus. 

Under sommaren och hösten har vi inte haft några arbetsdagar i 

kvarnen. Därför har arbetet med renoveringen av rensverket legat nere 

sedan i våras. Vi hoppas nu att kunna återuppta arbetet igen under 

vintern och våren. 

 

Rensverkets förkross under demontering. 



Årets årsmöte fick skjutas fram till juni och vi höll det utomhus. Det 

fungerade bra tack vare fint väder. 

Det var lite svårt att få ihop tillräckligt med personer som kunde hjälpa 

till på kvarndagarna under hösten. Vi behöver bli fler som kan ställa 

upp och hjälpa till. Det behövs folk både till mjölförsäljningen och 

kaféet. Det behövs också folk som kan guida besökare. Det vore också 

bra att hitta någon som vill lära sig att mala och sköta kvarnen. Det tar 

lite tid att lära sig så det behöver vara någon som är riktigt intresserad. 

Kan du tänka dej att hjälpa till i kvarnen under kvarndagarna så hör av 

dej till oss. Det vore synd om vi måste ställa in kvarndagar på grund av 

personalbrist. 

Mellan kvarndagarna finns det också saker som behöver göras. Allt från 

underhåll och reparationer i kvarnen till förberedelser och städning i 

samband med kvarndagarna. 

 

 
 

 

Att vara mjölnare idag                    Björn Mellström 

 

Att vara mjölnare i kvarnen idag är naturligtvis väldigt annorlunda mot 

hur det var för drygt 100 år sedan. En stor skillnad är naturligtvis att vi 

inte mal mer än ett tiotal dagar om året nu. När kvarnen gick för fullt 

under högsäsong så var det troligen tvåskift 6 dagar i veckan. 

När man mal så sällan som vi gör numera så blir det betydligt mer 

städning både före och efter malningen. Det brukar gå åt drygt en 

arbetsdag att städa maskinerna efter en kvarndag. Även före malning 

behövs det städas, lite olika mycket beroende på hur länge sedan man 

malde sist. 

 

 
 

                  Övre kvarnstenen lyfts med stensaxen 



Efter varje malningstillfälle så lyfter vi på löparen, den övre kvarn-

stenen, för att göra rent mellan stenarna. Löparen väger ca 900 kg, men 

går lätt att hantera av en person med stensaxen, den lyftanordning som 

står bredvid stenparet. Men det gäller att vara försiktig eftersom stenen 

väger nästan ett ton. 

Sikten görs också rent ordentligt efter malning. Ramarna med 

siktdukarna plockas ur och blåses rena med tryckluft. Siktlådan 

dammsuges ren. Elevator och trummor sopas och dammsuges rena. 

Rensverket med elevatorer och trummor används innan malningen, så 

även det ska sopas och dammsugas efteråt. 

Resten av kvarnen ska också städas. Om det lir mjöl kvar måste det tas 

omhand. Vi får ganska mycket vetekli kvar efter en kvarndag, det ska 

transporteras tillbaka till bondgården i Vattholma där det blir foder till 

djuren. 

I god tid innan kvarndagarna ska det även beställas spannmål. Vi gör 

ofta av med nästan ett ton vete och råg på en kvarndag. Det brukar 

transporteras från Vattholma till oss i storsäckar med lastbil. 

 

 
 

      Drygt 3 ton spannmål till höstens kvarndagar 

Mellan kvarndagarna gäller det också att underhålla och reparera 

maskiner och kvarnverk. Ett vanligt jobb är att spänna och reparera 

drivremmar och elevatorremmar. När vi har kvarndag så gäller det att 

allt fungerar som det ska så vi inte blir stående med en kvarn som inte 

fungerar när vi har besökare. 

 

 
 

  Vattenturbinen 

 

Bilden är tagen när vi återmonterade den renoverade vattenturbinen för 

tre år sedan. Renoveringen var ett stort jobb som tog flera år. Nu har vi 

en fungerande vattenturbin, men tyvärr så är tillgången på vatten väldigt 

dålig nu för tiden så det är sällan vi kan använda den. 

Ett annat lite större jobb som vi gjort är när vi bytte dukar i sikten. 

Dukarna slits med tiden och får skador så de behöver bytas ibland. Det 

tar lite tid eftersom dukarna är spikade med flera tusen små spikar. 

Dukarna i vår sikt har en grovlek på 170 my, hålen i dukarna är alltså 

0,17 mm stora. 



 
 

        En av tre siktramar under byte av siktdukar 

 

 
 

        Vägning av mjölsäckar med vår decimalvåg 

 
 

    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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