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Stockholms läns museum 

Produktion: Stockholms läns museum 

 

Fotografier:  

Hedvig Bellberg och Rolf Hammarskiöld, Stockholms läns museum 

Ola Lundqvist, Bygg & Kulturteknik 

Omslag: Fotografier av Sättra kvarn på 1950-talet, 2010 och 2018 

Baksidan: Inne i Sättra kvarnhus stod Per-Olof Johansson från Lohärads hembygdsförening och 

Hedvig Bellberg från Stockholms läns museum i juni 2018 

 

Flemingsberg 2018 
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Förord 

Åren 2011–2017 genomfördes en etappvis upprustning av väderkvarnen i Sättra, en 

av länets två skenkvarnar med bevarat maskineri. Arbetet finansierades med 

statsbidrag, beviljat av Länsstyrelsen. Syftet med denna rapport är att teckna en 

historisk bakgrund, redogöra för skenkvarnen som byggnadstyp och upprustningen.  

Stockholms läns museum 2018-12-14 

 

Rolf Hammarskiöld  

Bebyggelseantikvarie 
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Administrativa uppgifter  

 

Objekt:  Väderkvarnen i Sättra  

Fastighet: Husby-Sättra 1:5 

Socken:  Husby-Sjuhundra 

Kommun:  Norrtälje 

Landskap:  Uppland 

Länsmuseets diarienummer:  2017: 129   

Länsstyrelsens bidragsbeslut: 2011-03-16, dnr 434-10-14867, avsåg upprustning 

 2018-01-22, dnr 434-2656-2018, avsåg dokumentation 

Byggherre/beställare:  Bertil och Marianne Larsson, Sättra 

Entreprenör:  Bygg & Kulturteknik, kontakt Ola Lundqvist 

Byggtid: 2011 – 2017, med avbrott 

 

Leverantörer 

Ek till centrumhjul: Fälld och uppsågad ek från Svartnö  

Ek till bock för broms: Fälld och uppsågad ek från Norrsunds gård  

Golvbräder: Begagnade (entreprenörens lager) 

Stock till stjärtbom: Fura från Stentorps gård (entreprenörens) 

Reparationsvirke: Arne Karlsson i Rösa (närbelägen gård) 

 Pousette Edsbro  

Stubbolja: Stig Björklunds rödtjära, Bromma 

Linoljefärg:  Engwall & Claesson, Bandhagen 

Slamfärg:  Falu rödfärg, Falun 
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Sammanfattning av utförda arbeten 

Åren 2011–2017 genomfördes en etappvis, statsfinansierad upprustning av väderkvarnen i Sättra, 

länets - kanske landets - mest välbevarade skenkvarn. Arbetena omfattade fasad, stomme och 

kvarnvingar, i syfte att säkerställa byggnadens fortbestånd. I juni 2018 synades verkställd upprustning 

gemensamt av entreprenören och två representanter för Stockholms läns museum. Efter 

kompletterande arkiv- och litteratursökning sammanställdes denna rapport.  

Från antikvarisk synpunkt välkomnas utförda reparationer, som utgör en förutsättning för att i 

framtiden åter kunna driftsätta väderkvarnen, om så önskas. 

  

 

 

  

Väderkvarnen i Sättra 

Ovanstående utdrag av aktuell karta visar Sättra by och väderkvarnen nordost därom. 

Källa: Tätortskartan över Stockholms län  
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Historisk bakgrund 

Allmänt om väderkvarnar 

Utvecklingen av väderkvarnar har främst skett i slättområden, där vindkraft har utnyttjats, i avsaknad 

av vattendrag med tillräcklig fallhöjd för kraftutvinning. Europas första kända väderkvarnar, i slutet av 

1100-talet, fanns i norra Frankrike, Flandern och sydöstra England.1 

I Sverige har väderkvarnar funnits sedan 1300-talet. Störst betydelse har de haft på Gotland, Öland, 

Lidköpings slättbygder och i Skåne. 

Väderkvarnar i Uppland    

I de uppländska slättbygderna har väderkvarnar varit vanliga.2 Flertalet var småskaliga anläggningar, 

avsedda för en enskild gård eller närmaste byn. Äldsta bevarade väderkvarnen är sannolikt Lilla 

Stampan i Spånga, en stolpkvarn från 1729, möjligen med delar från 1600-talet.3 

De uppländska väderkvarnarna hänförs till tre huvudtyper:4 

• Stolpkvarnar, som allmänt anses ha medeltida ursprung, var relativt enkla att 

konstruera, mest avsedda för husbehov.  

Utmärkande är att kvarnhuset står på en stolpe, en lodrät axel kring vilken hela 

kvarnhuset kan vridas. På så vis ställs kvarnvingarna in efter rådande 

vindriktning. Kvarnmaskineriets olika delar tillverkades hantverksmässigt i trä.  

Bland flera bevarade uppländska stolpkvarnar kan utöver Lilla Stampan nämnas 

Edholma från 1797 och Furusund från 1751, båda byggnadsminnen. 5 
 

• Hättkvarnar eller holländare, större och mer kostnadskrävande 

anläggningar, utvecklade i Holland på 1600-talet, blev vanliga i Skåne 

på 1800-talet, drevs yrkesmässigt av mjölnare.  

Gemensamt för hättkvarnarna är en tornliknande, mer eller mindre 

konisk form, med bara den övre delen, hättan, vridbar för att kunna 

ställa in vingarna för optimal drift.  

En välbevarad uppländsk hättkvarn är Överby nära Sollentuna. 

 

 

 

• Skenkvarnar, vilka ofta framhålls som ett särdrag för Uppland, var små 

anläggningar utvecklade under senare delen av 1800-talet, avsedda för 

enskilda gårdar eller byar.  

Liksom på stolpkvarnar är hela deras kvarnhus vridbara, fast med en 

annan teknik. Under kvarnhusen sitter järnskenor, i förbindelse med 

rullager.  För att få tillräcklig stabilitet vilar hela konstruktionen på ett 

upplagt stenfundament. Kvarnmaskineriet konstruerades med 

serietillverkade delar av gjutjärn.  

Bevarade skenkvarnar finns i Brottby (Vallentuna kn) på Hummelsta 

gård i Litslena (Enköpings kn) Sättra och på Disagården i Gamla Uppsala.  

                                                           
1 Ek, s 73 
2 Ek, s 133–134 
3 Stockholms stadsmuseum: Inventering av Stora Stampan 2017 
4 Rågfeldt, s 4–5  
5 Von Liewen Wistrand, s 8 

Furusunds 

kvarn 

Överby kvarn, från mitten av 1800-talet, 

är alltjämt i funktion, för visningsdrift. 

Brottby kvarn byggdes 

troligen på 1870-talet. 
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Väderkvarnen i Sättra 

Miljöbeskrivning 

En slingrande grusväg leder fram till byn Sättra, högt belägen i landskapet, på en plats som varit 

bebyggd sedan järnåldern. Sex gårdar fanns här på 1600- och 1700-talet. På 1900-talet fanns tre kvar, 

liksom idag. Bebyggelsen ligger samlad utmed byvägen, som tar slut vid den östligaste gården, 

benämnd Rusthållet.   

 

På en kulle cirka 150 meter nordost om gårdstunet står 

väderkvarnen, då den uppfördes exponerad för vind från 

alla håll. Sedan dess har lövträd och tallar vuxit upp på 

omgivande, tidigare betesmarker. En tillfartsväg som fanns i 

början av 1900-talet är sedan länge tagen ur bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En slingrande grusväg leder fram till byn Sättra. I 

förgrunden ses Västergården, utflyttad efter byns 

laga skifte, genomfört så sent som 1921–23. 

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-04-07 

Rusthållets huvudbyggnad flyttades till platsen på 

1830-talet. Enligt traditionen kom den från Länna. 

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-04-07 

  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-04-07 

 

Väderkvarnen i Sättra står numera 

omgiven av lövskog.  

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-06-27  

Vägen till väderkvarnen har tagits ur bruk 

men går alltjämt att skönja i terrängen. 

Foto Rolf Hammarskiöld 2018-04-07 

En väg som ledde till väderkvarnen i Sättra och 

vidare till ett båtsmanstorp längre norrut utritades 

på häradsekonomiska kartan 1901–06. Källa: Rikets 

allmänna kartverks arkiv, Rimbo J 112-85-11 
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Om väderkvarnens tillkomst 

Väderkvarnen tillkom då Per Persson innehade Rusthållet – byns största gård. 6 Där verkade han i över 

50 år, under senare hälften av 1800-talet.7 Allmänt antas att kvarnen byggdes under 1870- eller 1880-

talet, utan närmare angivelse. Bland tänkbara inristade årtal inne i kvarnhuset är 1880 äldst.  

Sannolikt anlitade Persson en särskild kvarnbyggare, eftersom konstruktionen var avancerad.8 Som en 

jämförelse kan nämnas bygget av en liknande väderkvarn 1877 i Igelsta, Söderbykarls socken.9 Då 

upprättades ett kontrakt mellan hemmansägare Johan Carlsson och kvarnbyggare F L Lindgren. 

Kontraktet visar att nio månader krävdes för kvarnbyggaren och hans hantlangare att färdigställa 

Igelsta kvarn.10  

Kvarnbygget 

Väderkvarnen i Sättra grundlades på 

krönet av en moränhöjd, med berg i 

dagen. I sydsluttningen nedanför finns en 

mängd övertorvade stenar i 

terrassliknande avsatser, vilket har 

tolkats som att en stensättning 

förstördes för att ge plats åt bygget.11  

Till kvarnens fundament togs letad sten 

som lades i kallmur. Murverket som är 10–60 cm 

högt består av ett skift större sten, utfyllt och 

jämnat med mindre stenar. Murbruk förekom i 

stödjepunkter. På fundamentet byggdes ett underrede, en åttasidig ram av timmerstockar, förbundna 

med bandjärn som infästes med grova märlor. I underredet placerades flensförsedda järnrullar. På 

dessa kunde kvarnhuset rotera, genom att en skena, 1¨ i fyrkant, sattes i cirkel på kvarnhusets 

undersida. Anordningen har liknats vid ett axialt rullager.12 Mellan kvarnens fundament och underrede 

ordnades ett kryputrymme, vars omfång begränsades av att fast berg tillstötte.      

                                                           
6 Lantmäteriet, historiska kartor: Gården som benämndes Rusthållet - tidigare Östergården - var byns största, 

visar handlingar från enskifte 1826 och laga skifte 1924.   
7 Informanter Torbjörn Grundberg och Eva Larsson: Per Persson innehade Rusthållet länge, från 1849 till sin 

död den 10/12–1900.  
8 Eriksson, s 4–5 
9 Manker, s 48 
10 Igelsta kvarn är sedan länge borta, enligt uppgift riven under 1940-talets beredskapsår, då bränslebrist rådde.  
11 RAÄ Fornsök: Fornlämning RAÄ Husby-Sjuhundra 15:1 & 15:2 
12 Rågfeldt, s 4 

Kvarnens fundament vilar delvis direkt på hälleberget. Som underrede 

tjänar en åttasidig ram av timmerstockar, förbundna med bandjärn 

infästa med grova märlor. I underredet finns lager med järnrullar, på 

vilka det skenförsedda kvarnhuset kunnat rotera.  

Fotografier Ola Lundqvist och Rolf Hammarskiöld 

I bildens förgrund ses kvarnhusets stjärtbom. De 

övertorvade stenarna nedanför har möjligen utgjort en 

stensättning. Foto Rolf Hammarskiöld 2018-04-07 
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För kvarnhuset - drygt 12 m2 och cirka fem meter högt - restes ett stolpverk av bilade furustockar. 

Fasader av locklistpanel målades med Falu rödfärg. Fönsterfodren var från början också faluröda. 

Fönsterbågar med enkelglas spikades fast inifrån. Yttertaket - från början täckt med hyvlade spån - fick 

valmade fall och en takkupa för den utstickande kvarnaxeln. Framför kvarnhusets ingång placerades 

en stege, lätt att flytta när kvarnhuset skulle vridas. Ingångsdörren, försedd med bara hasp, fick Z-stag, 

stående, tjärstrukna bräder och bandgångjärn. 

 

Furuytor fick prägla kvarnhusets 

innandöme, indelat i två plan med 

lejdare emellan. Golv lades av 

kilsågade 2¨-bräder, fästa med smidd 

spik på öppna bjälklag. Stolpverket 

hade bilats och fasonerats. Väggarna 

gjordes av ramsågade bräder i fallande 

bredd, en del med vankant, uppsatta 

med klippspik. I taket sattes en 

glespanel av sekunda bräder, flertalet 

med vankant, till underlag för den 

yttre spåntäckningen.  

 

 

Mitt i kvarnhusets nedre plan står kvarnverkets drivaxel, stornålen, förankrad i ett höj- och sänkbart träfundament. I 

förgrunden till vänster ses lejdaren till övre planet. Närmast till höger hänger en hävstång för bromsen, som styrde 

hastigheten på kvarnens vinghjul. Foto Rolf Hammarskiöld 2018-06-27  

I taket sitter en glespanel, som ursprungligen var underlag för 

hyvlade spån. Foto Rolf Hammarskiöld 2018-06-27 
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Väderkvarnens vingaxel av smidesjärn, gångåsen, håller 10 cm i diameter. På denna sattes ett nav av 

gjutjärn, centrumhjul/bromshjul av ek, samt åtta kvarnvingar, så långa att de nästan nådde marken. 

Deras omfång översteg kvarnhusets, framifrån sett. Vingbräderna tillverkades av furu. Till häckverkets 

tvärgående pinnar användes däremot gran, som är mer elastiskt och därför fungerar bättre vid klena 

dimensioner. För att få kvarnvingarna vända i önskad vindriktning kunde kvarnhuset vridas på sina 

skenor med hjälp av en stjärtbom eller kvarnhäst på baksidan.     

Kvarnmaskineriets komponenter tillverkades till 

större delen av gjutjärn, från någon mekanisk 

verkstad. I bakre änden av kvarnaxeln, som inkom 

med svag lutning längst upp i kvarnhuset, 

monterades ett kuggförsett kronhjul. Från 

kronhjulet överfördes vindkraften till ett koniskt 

krondrev, i toppen på kvarnverkets drivaxel, 

stornålen, ställd mitt i kvarnhuset.   

 

 

 

 

 

 

I golvet på kvarnhusets övre plan fanns en lucka, för att 

hissa upp spannmålssäckar med block och talja.  Säden 

hälldes i en kvarntratt, placerad över bingen eller karet. 

I bingen fanns de två kvarnstenarna, som vilade på en 

särskild bock. Kvarnstenarna drevs rakt uppifrån och 

bestod på gängse vis av en övre löpare, som snurrar över 

en undre, fast liggare. Avståndet mellan löpare och 

liggare ställdes in, beroende på önskad malning.       

Från stornålen gick utväxling till en sikt med mjölkista på 

kvarnens nedre plan. Längst ner på stornålen sattes ett 

ytterligare kronhjul, i förbindelse med ett krondrev på en 

nedre axel, till kryputrymmet under kvarnhuset. Där satt 

ett till verk, för remdrift av såg eller tröska.13  

 

                                                           
13 Manker, s 48: Igelsta kvarn fick en motsvarande anordning, framgår av byggkontrakt 1877. 

Längst ner på 

stornålen sattes 

ett andra 

kronhjul – bilden 

till vänster – för 

att kunna driva 

ett verk under 

kvarnhuset – 

bilden till höger. 

Bilden visar stornålen nedanför kvarnsten och binge. 

Ovan ses kronhjulet och i förgrunden ett koniskt krondrev   
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Kvarndriften 

Väderkvarnen i Sättra utnyttjades av både Rusthållets gård och 

granngårdar, förmodligen även gårdar i grannbyn Himmine.14 

Verksamheten tycks ha varit betydande under 1880- och 1890-

talet. 15 Att kvarnen dessutom blev en samlingspunkt framgår av 

alla namn som skrivits med blyerts inne i kvarnhuset. Till exempel 

skrev 20-årige Ludvig Petterson och två till in sig där på 

nyårsafton 1891.     

Efter sekelskiftet 1900 avtog kvarnens betydelse. År 1905 

upphörde driften.16 Vid denna tid tog storskaligare anläggningar över, som Vallby ångkvarn i Rimbo. 

Under första världskriget kom många nedlagda väderkvarnar åter till användning.17 Om så var fallet 

även i Sättra är okänt. Kvarndrift under krigsåren sköttes helst diskret, till följd av rådande 

livsmedelsregleringar. Sedan följde 1930-talets utveckling av eldrivna valskvarnar, med en 

motsvarande avveckling av väderkvarnar.   

Efter nedläggningen 

Väderkvarnen i Sättra förblev ett lokalt landmärke och 

utflyktsmål.18  Läget i landskapet var tilltalande och strax intill 

passerade en vandringsväg mellan byarna Sättra och Himmine. I 

kvarnhuset finns många namn och besöksdatum uppskrivna.  

Att riva väderkvarnen i Sättra tycks aldrig ha varit på tal. Ännu på 

1940-talet gick att vrida kvarnhuset med hjälp av 

stjärtbommen.19 Kvarnvingarna kunde också sättas i rörelse, 

vilket somliga gjorde för nöjes skull.  

 

 

Vartefter tilltog dock förfallet, mycket 

beroende på läckage från kvarnhusets 

spåntäckta yttertak. I brist på underhåll föll 

dessutom kvarnvingarna av.  

 

                                                           
14 Informanter Torbjörn Grundberg och Eva Larsson 
15 Informant Eva Larsson 
16 Karlsson i Rösa, s 62 
17 Eriksson, s 8 
18 Informanter Torbjörn Grundberg och Roland Henningson 
19 Informant Torbjörn Grundberg 

Bilden till vänster togs gissningsvis i slutet av 

1950-talet, då kvarnen hade hunnit förfalla. Fem 

kvarnvingar saknades, spån hade fallit av från 

yttertaket, fasadpanelen var uttorkad av sol och 

vind. Långt senare blev bilden till vänster viktig 

för att kunna rekonstruera kvarnvingar, 

centrumhjul och förstärkningskors. 

Väderkvarnen i Sättra 

förblev ett utflyktsmål. 
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Upprustningen 1986 

Väderkvarnen hade hunnit bli svårt förfallen innan Bo Pettersson, släkting till 

dåvarande innehavaren Valter Pettersson, genomförde en upprustning, 

avslutad i augusti 1986.20 Panelfasaden rödfärgades, medan knutar och 

fönsterfoder målades vita. Yttertaket täcktes med korrugerad plåt, som var 

bättre begagnad. I övre planet lades nytt golv av 3¨ plank (de tidigare var 2¨ 

tjocka). Fyra nya kvarnvingar tillverkades och sattes upp.  

 

 

Reparationer 2008 

Kvarnens nuvarande innehavare bytte 2008 locklistpanelen på kvarnhusets 

fönsterlösa sida mot nordost. Istället för de gamla kilsågade bräderna, som 

spruckit svårt och delvis saknades, uppsattes en locklistpanel av modern typ. 

Målning skedde med Falu rödfärg. Då dessa arbeten pågick stod alltmer klart 

att en större insats snart krävdes.  

 

 

 

 

 

Upptakt inför nästa upprustning 

Efter reparationerna 2008 väckte den lokala 

föreningen Husby-Skederid JUF frågan om en mer 

långtgående upprustning, med tanken att 

använda väderkvarnen i pedagogisk verksamhet. 

För att öka kännedomen om objektet 

sammankallades till en gemensam syn i juni 2010, 

då ägarna Bertil och Marianne Larsson deltog, 

jämte representanter för Norrtälje kommun och 

Stockholms läns museum. Från länsmuseet 

avsändes efteråt en PM, i vilken framhölls värdet 

av att bevara väderkvarnen i Sättra för 

framtiden.21 För att finansiera en upprustning 

ansökte innehavarna om statsbidrag, vilket 

Länsstyrelsen beviljade i beslut 2011-03-16.22     

 

 

 

                                                           
20 Karlsson i Rösa, s 62 + anslag i kvarnhuset 
21 PM angående väderkvarn i Sättra, Stockholms läns museums diarienummer 2010:094  
22 Länsstyrelsens beslut 2011-03-16, diarienummer 434-10-14867 

Vid upprustningen 1986 målades foder och knutar vita, vilket 

de inte varit förut. Foto Ola Lundqvist 2011-08-03 

I kvarnen hade många bärande delar 

försvagats av rötskador, så att hela 

konstruktionen började bli riskabel. 

Foto Ola Lundqvist 2011 

Kvarnhusets fönsterlösa sida mot nordost fick 2008 

en kantsågad locklistpanel. Foto Ola Lundqvist  
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Upprustningen 2011 - 2017 

Etapp 1, augusti – oktober 2011        

Sista augustiveckan 2011 inföll byggstarten för en upprustning som med avbrott skulle pågå i sex år. 

För arbetena svarade entreprenören Ola Lundqvist helt ensam. Med Länsstyrelsen fanns en 

överenskommelse om förlängd byggtid, för att kunna utreda olika detaljutföranden innan åtgärderna 

faktiskt vidtog. Följande beskrivning baseras i hög grad på anteckningar från samtal med Ola Lundqvist.   

Först reparerades kvarnhusets fasader. Fasadpanelens locklister var så svårt slitna av väder och vind 

att nästan alla ersattes, med nya av samma dimension. Underliggande bräder kunde i huvudsak 

behållas. De vitmålade knutarna från 1986 borttogs. Istället täcktes hörnskarvarna med locklister. Hela 

fasaden målades enhetligt falu ljusröd.  

 

 

Fönsterbågarna skrapades och oljades. Befintliga 2 mm – rutor, som länge suttit uppe med endast stift, 

kittades. I tre fönster byttes provisoriska uppsatta, alltför små rutor. Till fönsterfodren tillverkades nya 

bottenstycken. På östra sidan måste även över- och sidostycken bytas. (Överstycken sitter i spår i 

panelen.) Fönsterbågar och - foder ommålades med vit linoljefärg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående foto togs då fasadreparationerna 

inleddes i augusti 2011. Foto Ola Lundqvist 
Ovanstående foto togs vid pågående 

fasadreparationer i september 2011.  

Östra sidans fönsterfoder måste bytas helt. 

Fodrens överstycken sitter i ursågade spår. 

Foto Ola Lundqvist 2011 

 

Ersättande foder gjordes av hyvlat virke, som 

grovslipades till strävare yta. Foto Ola Lundqvist 
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I kvarnhusets övre plan reparerades rötskadade 

mellanbjälkar genom halvsulning. Rötskadorna 

berodde på takläckage som redan hade avhjälpts vid 

takomläggning 1986. Bjälkarna var av i så god 

kondition att de ansågs möjliga att reparera. 

Nedre planets golv reparerades med begagnade 2¨-

bräder från ett loggolv.   

  

 

 

 

Kvarnhästen/stjärtbommen på kvarnens baksida hade knäckts av röta. En ersättande furustock 

hämtades från Stentorps gårdsägor 2011. Stocken barkades och lades upp på tork, i sex år. 

Förberedelser 2012–2013 

Efter första etappen följde en period av 

förberedelser. Bland annat utreddes hur 

kvarnens ursprungliga vingar med 

centrumhjul och bromsanordning varit 

konstruerade. Till utgångspunkt fanns 

tidigare utrustning kvar som fragment, 

bland annat bromshjulet. Dessutom 

studerades samtidigt pågående 

upprustning av skenkvarnen i Brottby. I 

både Brottby och Sättra stod klart att 

väderkvarnarna haft åtta vingar.23 

Ämnen till nya hjul kom från en ek fälld 

på Svartnö, där även finns ett sågverk i 

liten skala.   

                                                           
23 Bellberg, s 18 

Med begagnade bräder lagades golvet i 

kvarnhuset. Foto Hedvig Bellberg 

Den föregående kvarnhästen eller stjärtbommen hade 

knäckts av röta. Foto Ola Lundqvist   
En ny stjärtbom tillverkades av en furustock 

hämtad från Stentorps gård. Foto Hedvig Bellberg 

Rester av väderkvarnens tidigare bromshjul/centrumhjul fanns 

kvar, till hjälp vid rekonstruktion. Foto Ola Lundqvist 
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Etapp 2, sommaren 2014 

I verkstad sågades måttsatta bräder av furu 

och häckverk av gran, till blivande 

kvarnvingar. En svårighet låg i att fastställa 

vingbrädernas koniska form och önskad 

längd. Kvarnvingarnas vinklar från 

centrumhjulet måste också noga utredas. 

Centrumhjul/bromshjul, Ø 198 cm, 

tillverkades av ek från Svartnö. Dymlingar till 

hjulet svarvades av ek.   

 

 

 

 

Etapp 3, hösten 2016 

Bjälkarna som håller upp vingaxeln/gångåsen förstärktes. Eftersom 

bjälkarnas virke var friskt i kärnan räckte att ta bort skadad ytved och 

ersätta med 2¨6 furuplank, som förankrades med fransk träskruv i 

bjälkarnas kärnvirke. Förstärkningen var nödvändig för att vingaxeln 

åter skulle kunna hållas upp i önskad vinkel och för att bära en ny 

bock av ek för vingaxelns metallager. 

Kvarnens bromsanordning kunde sättas i stånd, efter tidigare 

utredning. Bjälkarna som håller upp bromsanordningen togs till 

verkstad, reparerades halvt – i halvt med 6 x 6¨bilat furutimmer.  

     

 

 

 

 

 

 

Bjälkarna som håller upp bromsanordningen 

reparerades halvt – i – halvt. Foto Ola Lundqvist 

Delar av kvarnens tidigare bromshjul 

tjänade som förlaga när nytt bromshjul 

tillverkades. Foto Ola Lundqvist 

Foto Ola Lundqvist 2014 

Bjälkarna som håller upp 

gångåsen/vingaxeln förstärktes 

med plank. Foto Ola Lundqvist. 

Nytillverkat bromshjul och bromsblock av ek 

passades ihop. Foto Ola Lundqvist 
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Etapp 4, våren 2017  

I verkstad tillverkades kvarnvingarnas 

centrumhjul av ek. Hjulsegmenten fogades ihop 

med sammanlagt 64 svarvade dymlingar av ek.  

Kvarnvingar monterades av vingbräder och 

häckverkspinnar, tillverkade i etapp 2. Vingarnas 

totallängd uppgår till ungefär 4,20 meter, vilket är 

kortare än de ursprungliga som uppgick till nästan 

5 meter. Av säkerhetsskäl valdes något kortare 

kvarnvingar. Vingarnas häckverk fogades med 

fransk träskruv. Ytorna ströks med stubbolja, en 

särskilt raffinerad trätjära med tillsats av linolja.   

En ny kvarnhäst/stjärtbom monterades, 

tillverkad av en rundstock som torkat sedan 2011. 

Stocken ströks med stubbolja. 

Etapp 5, hösten 2017   

En väsentlig del i projektets slutetapp bestod i att 

lösa ett problem. För att kunna montera kvarnvingar måste vingaxeln, gångåsen, som länge suttit fast, 

åter kunna vridas. Att smörja upp kronhjul och drev var lönlöst. Efter ytterligare felsökning visade sig 

att anslutande drivaxel, stornålen inne i kvarnhuset, kommit i kläm mellan kvarnstenarna, som glidit 

ihop därför att drivaxelns lager i trä hade ruttnat. Allt kom loss när kvarnstenarna tillfälligt bändes isär.    

Nästa steg blev att fastställa hur mycket vingaxeln skulle luta uppåt. Den hade nämligen med åren 

sjunkit, därför att stockar som fixerade läget hade försvagats av röta. Eftersom stockarna var friska i 

kärnan räckte att hugga bort skadad ytved och halvsula med plank. Med utgångspunkt från läget i 

Brottby väderkvarn bestämdes att vingaxeln i Sättra skulle höjas, från 4 till 6–7 graders lutning.        

Nytillverkat centrumhjul och bromshjul monterades på gångåsens gjutjärnsnav. På bromshjulet sattes 

ett bromsband av plattjärn, bredd 70 mm tjocklek 4 mm Ø (ursprungligt band var 2½¨ brett = 64 mm). 

För att kunna sätta upp de 

nytillverkade kvarnvingarna 

användes en eldriven vinsch. 

Dessutom låstes bromshjulet i 

läge. Med gängstänger 

förankrades kvarnvingarna i 

bromshjulet/centrumhjulet. 

Navet av gjutjärn har krampor 

för varje vinge.  

Utanpå centrumhjulet sattes 

ett stabiliserande kors, 

utformat med härledning av 

fragment från tidigare kors 

och ett gammalt fotografi. I korsmitten placerades lansen för stormvajrarna. En kvarvarande 

stormvajer, 8 mm, tjänade som förlaga.   

Kvarnhästen/stjärtbommen ströks på nytt med stubbolja. Sedan täcktes bommens ovansida med 

galvaniserad skyddsplåt. 

Väderkvarnens första par vingar kom på plats i juni 2017. Foto Ola Lundqvist 

Väderkvarnens nytillverkade bromshjul/centrumhjul av 

ek centrerades och försågs med bromsband av plattjärn, 

70 x 4 mm. Foto Ola Lundqvist. 
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Avrapportering 

Efter genomförd upprustning fick Stockholms läns museum uppdraget att skriva en rapport om 

densamma. Vid ett platsbesök den 27/6 – 2018 presenterade entreprenören verkställda åtgärder för 

länsmuseets antikvarier Hedvig Bellberg och Rolf Hammarskiöld. Ytterligare ett dokumentationstillfälle 

gavs söndagen den 21/10–2018, vid länsmuseets kvarnvisning för allmänheten. Utöver dokumentation 

i fält har personer med anknytning till kvarnen intervjuats, kartor och litteratur studerats.   

 

Slutkommentarer 

Upprustningen 2011–2017 var avgörande för att säkerställa 

väderkvarnens fortbestånd, vilket är välkommet från 

kulturmiljösynpunkt, men i ännu högre grad från 

teknikhistorisk synpunkt. Eftersom väderkvarnen i Sättra kan 

vara den bäst bevarade i sitt slag är ett fortsatt 

iståndsättande önskvärt.  

För en bättre överblick och förståelse av hela anläggningen 

krävs att vitala delar återställs. Dit hör en kvarntratt, som 

ersättning för den som förkommit. Ett nytt lager i trä krävs 

där stornålen går genom kvarnstenarna, så att dessa åter 

kommer i våg och kvarnvingarna åter kan sättas i rörelse. Att 

”motionera” kvarnvingar och axlar krävs nämligen, även om 

kvarnen inte är i drift. För att kvarnhuset åter ska kunna bli 

vridbart krävs att skenor och underliggande lager undersöks 

och åtgärdas.        

 

Väderkvarnen då två par vingar kommit på plats. 

Vingarna är vinklade cirka 7 grader. 

Foto Ola Lundqvist 

Väderkvarnen med sina åtta vingar och 

framförvarande lans med stormvajrar i juni 

2018. Foto Rolf Hammarskiöld 

Närbild av kvarnvinge, med häckverkspinne 

i gran och vingbräda i furu.  

Foto Hedvig Bellberg 2018-06-27 



Sida 20 av 22 
 

 

  Bilden ovan visar entreprenören Ola Lundqvist, Bygg & Kulturteknik, stående under 

mellanbjälkar som han förstärkte 2011. Foto Hedvig Bellberg 2018-06-27 
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Källor och litteratur 

Informanter 

Torbjörn Grundberg, barnbarnsbarn till Per Persson, som lät bygga Sättra kvarn 

Roland Henningsson, uppvuxen på Västergården i Sättra 

Eva Larsson, barnbarnsbarnbarn till Per Persson, som lät bygga Sättra kvarn 

Ola Lundqvist, entreprenör som verkställde 2011–2017 års upprustning av Sättra kvarn 

 

Otryckta källor 

Stockholms läns museums arkiv:  

• Byggnadsinventering Husby – Sjuhundra socken 

• Fakturor 2011–2017 från Bygg- och kulturteknik 

 

Webb – källor 

http://old.stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/ 

Bellberg, Hedvig: Brottby skenkvarn, antikvarisk medverkan vid rekonstruktion av maskineriet i 

Brottby skenkvarn. Stockholms läns museum rapport 2014:03 

Nilsson, Gunilla: Marums väderkvarn, antikvarisk medverkan vid restaurering av väderkvarn i Marum. 

Stockholms läns museums rapport 2009:34  

Von Liewen Wistrand, Lotta: Furusunds kvarn, antikvarisk kontroll vid renovering av byggnadsminnet 

Furusunds kvarn. Stockholms läns museum rapport 2009:35 

https://Historiskakartor.lantmäteriet.se   

• Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-HUS-119, Handlingar över laga skifte till Sättra by  

• Rikets allmänna kartverks arkiv Rimbo J 112-85-11, Häradsekonomiska kartan 1901–06 

 

Tryckta källor 

Ek, Sven B: Väderkvarnar och vattenmöllor, en etnologisk studie i kvarnarnas historia, Nordiska 

Museets handlingar 58, Lund 1962 

Eriksson, Lars: Kvarnverk på Gotland. Uppsala universitet, Campus Gotland 2015 

Karlsson i Rösa, Arne: Skenkvarnen i Sättra/Sjuhundrabygden årsskrift 2010, s 61–62/ 

Manker, Ernst: ”Kvarnarna på Tjörn” och den uppländska skenkvarnen, ett genmäle/RIG, tidskrift 

utgiven av föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska Museet och Folklivsarkivet i 
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arbetsmetodik och teknik, Lantbrukshögskolan 1973. 

Wadström, Roger: Svenska kvarntermer, studier över kvarnens och malningens terminologi med 
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