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Sammanfattning av utförda åtgärder
Under projektet ”Hus med historia” erhöll Össeby hembygdsförening medel
för att upprätta ritningar för att återskapa ett fungerande maskineri i Brottby
skenkvarn som sedan länge saknat sitt innandöme. Under våren 2012 återfanns
delar av kvarnkonstruktionen under golvet på en loge på Brottby gård. De delar
som fanns där var väsentliga för kvarnmaskineriet och utgjordes av det stora
och det lilla kugghjulet, axlar och vingnavet. Skenkvarnen återfick till följd av
de lyckosamma omständigheterna ett rekonstruerat maskineri och de sex gamla
vingarna ersattes med åtta nya vingar, som det gamla kugghjulet visade sig ha
plats för när det återfanns. I samband med återställandet rödfärgades kvarnens
ytterväggar, och tjärströks yttre bärande delar, tak och vingar.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Brottby skenkvarn uppfördes sannolikt på 1870-talet (årtalet 1876 finns inpräntat
i taket i den översta våningen) och kvarntypen är mycket ovanlig. Den står på en
rund skena, eller räls, i botten och bärs upp på lager, eller järnrullar, som kvarnen
roterar på. Således kan vingarna vridas efter vindriktningen. Skenkvarnarna
användes som gårdskvarnar och har ett kvarnstenspar som är jämförelsevis litet.
Skenkvarnstypen är endast känd från Uppland och har blott förekommit i drygt
ett halvdussin exemplar. Kvarnarna är alla från 1800-talets senare del och kan
ses som ett första led i industrialismen i Sverige – en kvarleva från jordbrukets
framåtskridanden och en för tiden ny teknik.
Össeby hembygdsförening, i sin nuvarande form, bildades 1970. Intresset för
hembygdsrörelsen i Össebybygden väcktes kanske framför allt i samband med
restaureringen av Össeby medeltida sockenkyrka, som under 1800-talet hade
övergivits och sedan dess fått förfalla. 1963 bildades därför en förening till
kyrkoruinens bevarande, restaurering och vård. 1970 gjordes kyrkoruinföreningen
om, varpå Össeby hembygdsförening tillkom i sin nuvarande form. Utöver
fortgåendet av arbetet med kyrkoruinen, skulle den nya föreningen också ha ett
traditionellt hembygdsprogram och verka inom dåvarande Össeby kommun, dvs.
socknarna Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.
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LP 201300795. Skenan och lagren under kvarnen. Foto H. Bellberg

Efter hand växte tankar fram på att rusta upp den medfarna väderkvarnen i Brottby.
Förfallet hade gått långt framåt 1980-talet och behovet av åtgärder var alarmerande.
På 1960-talet var kvarnen i kommunens ägo. Efter många påtryckningar och
förhandlingar ställde kommunen ett betydande anslag till hembygdsföreningens
förfogande, avsett för en yttre renovering. Ett ideellt arbete kom successivt att
utföras mellan 1989-1993 och det fullbordades med uppsättningen av sex nya
kvarnvingar på hösten 1993. Detaljerade studier gjordes vid det fåtal andra kvarnar
som fanns som exempel, så har även gjorts vid ifrågavarande restaurering. 1996
tecknades ett tioårigt hyresavtal med kommunen, då den upplät Kvarnstugan och
förrådsbyggnaderna samt kvarnen som hembygdsgård till hembygdsföreningen.
2006 överlämnade kommunen hembygdsgården med dess byggnader och 11 000
kvm mark som gåva till hembygdsföreningen.
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Brottby skenkvarn 1930–1940-tal, med plats för åtta vingar. Fotograf okänd. Foto genom B. Sjöman.

LP 201300793. Vid projektstart 2013. De sex vingarna som sattes upp 1993 togs ner hösten 2012.
Foto H. Bellberg
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LP 201300791. Logen närmast till höger på bilden rakt över vägen från hembygdsgården där bl.a. det gamla
kugghjulet återfanns. Foto H. Bellberg

Utförda åtgärder
I en loge tvärs över Gamla Roslagsvägen, sett från kvarnen upphittades under våren
2012, stora och lilla kugghjulet och axeln samt navet till vingarna, som befanns ha
utgjort delar av det äldre maskineriet i skenkvarnen. På kugghjulet stod inpräntat
J&C.G.BOLINDER STOCKHOLM, för Bolinders mekaniska verkstad.
I Sättra i Norrtälje, Husby-Sjuhundra socken, finns en annan skenkvarn. Den
har ett komplett maskineri varför gipsavgjutning till ett par kvarndelar utfördes
mot denna. Sättrakvarnen var också under restaurering, med påbörjan 2012.
Sättrakvarnen blev sannolikt uppförd 1884.
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Sättra skenkvarn i Husby-Sjuhundra, Norrtälje. Vingarna på bilden har fått stå som förlaga för de nya vingarna
på Brottby skenkvarn. Fotograf okänd. Foto via B. Sjöman genom O. Lundqvist

Från den tidigare kvarnen i Vallentuna kommun, Väsby kvarn som brann ner,
hade metallkvarndelar bevarats. Dessa delar fick man i Brottby fri tillgång till att
använda sig av vid restaureringen. Bland de delar som tillvaratogs fanns en axelbit,
ett glidlager med lagerbanor samt järnband till kvarnstenarna som nu kom att få
en nygammal användning.
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LP 201300796. Kvarnstenarna på plats. Foto H. Bellberg

Två kvarnstenar behövdes till kvarnens maskineri och drift. De två stenarna skulle
lämpligen utgöras av två sandstenskvarnstenar som grovmaler säden, vilken mals
till gröpe/djurfoder. Denna typ av stenar har traditionellt bågformade strålar.
Två kvarnstenar skänktes till restaureringen från en vattenkvarn norrut i länet.
Mjölnaren Sven-Olov Andersson från Edsbro avgjorde på plats i Brottby att de
två kvarnstenarna inte skulle fungera tillsammans. De var båda för stora, men
en av dem skulle kunna huggas om och användas. Den andra var en ståla som
finmaler säden. Stenhuggeriet på Vätö högg om den första stenen så att den fick
den ursprungliga diametern för kvarnstenarna, som skulle vara 110 cm. Den
andra stenen, som inte kunde användas i kvarnen, togs tillvara av föreningen
och placerades som prydnadssten utanför kvarnen, på dess norrsida. Den tredje
stenen, som kom att utgöra sten nummer två i kvarnen, mottogs från Sten Röings
fritidsfastighet i Dalen i Össeby-Garn, bredvid Garnsviken. Denna sten höggs
också om på stenhuggeriet. De bägge stenarna försågs med två järnband vardera,
då den ena var tillverkad i två delar och den andra i tre delar. De placerades i
kvarnens andra våning med hjälp av en av traktens traktorer och ett hål i panelen
på kvarnens norrsida. Stenarna var i sandsten. Den undre stenen var tidigare en
översten med två urtag. Dessa ifylldes med cement. Den övre stenen hade tre urtag.
Den lodräta hjärtaxeln var inte i fullängd och gick inte hela vägen ner till
kvarnstenarna utan behövde skarvas ihop med en kompletterande del nedtill.
Denna axeldel ställdes till förfogande från kvarnen i Vallentuna. Arbetet utfördes
av föreningens hantverkskunniga.
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LP 201300797. Kuggkransen på plats med den nytillverkade delen synlig nertill till vänster i bild.
Foto H. Bellberg
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LP 201300798. Mallen till de saknade kuggarna. Foto H. Bellberg

Av de delar som återfanns på Brottby gård i logen fattades en bit på kugghjulet/
kuggkransen, 11 st kugghalsar, men kugghjulet lagades sedermera med en
nytillverkad gjutjärnsdel hos Alunda järngjuteri. Kugghjulet var 150 cm i diameter
och tillverkat i gjutjärn. Karl Spets i föreningen tillverkade en trämodell som
lämnades in till Alunda järngjuteri för avgjutningen. Den gjutna delen monterades
sedan på kugghjulet som blev helt komplett.
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LP 201300799. Kronhjulet och den liggande axeln samt del av vingnavet synlig i bakgrunden. Foto H. Bellberg

LP 201300800. Vingnavet. Foto H. Bellberg
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LP 201300801. Karl Spets visar nya liggande axelns
delar. Foto H. Bellberg

LP 201300803. Skarvningen kring axeln. Foto H. Bellberg

I axelns förlängning utanför vingnavet finns krampor, varifrån vingarna är stadgade
med järnstag, ett för varje vinge. Den stora liggande järnaxeln fick svarvas för att
passa med kronhjulet och en hylsa tillverkades för god passform.
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LP 201300802. Vingarna snurrar fritt kring den liggande axeln. Kronhjulet ligger inte an mot den lodräta axeln,
vilket krävs vid drift/malning. Foto H. Bellberg

Den liggande järnaxeln, som bär upp det stora kugghjulet och vingarna, var av
sådan storlek att axeln krävde en mycket stor svarv för att kunna bearbetas och
passa till kugghjulet och lagren. En firma i Vallentuna, Jurk, hade en tillräckligt
stor svarv för att kunna utföra jobbet. För det höga lyftet då den liggande axeln
lades på plats i kvarnens översta, tredje våning användes en lastbil med kran. Lyftet
gick då smidigt. Den liggande axeln som ju bär vingarna behövde kunna ligga an
med kronhjulet vid malning, varpå stor precision krävdes vid installationen. Både
vingarna och den liggande axeln lyftes på plats av Zakrissons Åkeri.
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Arbetet med inlyft av den liggande järnaxeln in i kvarnens översta våning. Foto B. Sjöman

Arbetet med att fästa vingarna i kuggkransen. Foto K. Spets
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LP 201300792. De gamla vingarna nedtagna. Foto H. Bellberg

De nya vingarna blev utförda i furuvirke och strukna tre gånger. Två gånger med
färglös cuprinol och en gång med svart trätjära.
Under senhösten 2012 togs de gamla vingarna ner. Sedan restaureringen 1993
hade skenkvarnen haft en axel och ett nav för vingar med plats för sex stycken
vingar. På det gamla navet som återfanns visade det sig ju finnas spår för åtta
stycken vingar. De sex tidigare vingarna var i ganska dåligt skick, men troddes
inte vara i så dåligt skick att de inte skulle kunna återanvändas, åtminstone till viss
del. Efter nedtagning av vingarna upptäcktes att de inte var i fullgott skick för
att återanvändas. Beslut fattades om att nytillverka åtta helt nya vingar. Kvarnen
försågs under hösten 2013 alltså med åtta helt nya, något smalare vingar. De
tillverkades av Karl Spets, som också upprättade vingritningarna.
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LP_2013_00794 Vingritning upprättad av Karl Spets. Foto H. Bellberg

Innan de nya vingarna sattes upp rödfärgades kvarnen exteriört med slamfärg
och taket och allt annat svart, i t.ex. lågdelarna samt de stående och diagonala
bjälkarna tjärströks.
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Brottby kvarn med nya vingar 2013-09-27. Foto B. Sjöman
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LP 201300804. Kvarnen med de nya vingarna. Foto H. Bellberg

LP 201300805. Slutbesiktning. Kvarnen med ny interiör och exteriör. Foto H. Bellberg
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Avvikelser från arbetshandlingar
Att kvarnvingarna ströks med cuprinol ses inte som en avvikelse från
arbetshandlingar, men en brist i kommunikationen om lämplig bestrykning.
Cuprinol är inte förenligt med kulturhistorisk restaureringsmetod.

Iakttagelser under arbetet
Kvarnen är i det närmaste färdigställd i o m denna avrapportering, men några
delar återstår att utföra under 2014. Dessa omfattar bromsmekanismen, förankring
av kvarnstenarna, spannmålstratt, mjölränna och trumma runt kvarnstenarna,
en mjölkista, lagerblock för upptagning av spannmålssäckar, fönsterrestaurering
samt tillverkning av luckor till vingarna. Med fönstren har föreningen ett flertal
gånger stött på problem, då busar slagit hål på dem. Detta får vi hoppas inte skall
förekomma när kvarnen är komplett och restaurerad. Bromsmekanismen har
diskuterats fram och åter, men den ursprungliga konstruktionen har inte kunnat
klarläggas exakt. Det bedöms ändå möjligt att återskapa en funktion som blir
nära den ursprungliga. Det har framkommit att skenkvarnen haft ett stålband
(antagligen fästat med ett fjädrande plattjärn vid taknocken) runt träkransen som
håller vingarna på utsidan, kopplat till en hävarm. I Sättra har kvarnen kvar en
sådan hävarm.
När allt är färdigrestaurerat på kvarnen kommer en invigning av skenkvarnen att
hållas. Under arbetet så här långt har ett par kvarndagar också hållits. Föreningen
har sedan för avsikt att låta ta fram en metallskylt som skall fästas i kvarnen till
heder för alla de som deltagit i arbetet.

Kulturhistorisk bedömning av utförda
åtgärder
Målet och ambitionen har varit att återställa Brottby skenkvarn så långt som möjligt
i ursprungligt utförande. Arbetet med rekonstruktionen av skenkvarnens maskineri
till brukbar kondition har hittills varit tillfredsställande, särskilt med tanke på att
originalkvarndelar upphittades i ett tidigt skede av arbetet.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
Delrapport, etapp 1, 2012: Brottby skenkvarn, Brottby 4:9, Össeby-Garn,
Vallentuna, Uppland. H. Bellberg
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Administrativa uppgifter
Objekt:

Brottby skenkvarn

Socken:

Össeby-Garn

Kommun:

Vallentuna

Landskap:

Uppland

Arbetshandlingar:	Minnesanteckningar från byggmöten,
mailkonversationer, delrapport från etapp
1, H. Bellberg, Stockholms läns museum,
verksamhetsberättelse från föreningen,
föreningens hemsida www.vallnet.se/ossebyhbf
Länsstyrelsens beslut:

dnr 434-1418-2012, dnr 434-2341-2013

Länsmuseets diarienr:

2012:048

Byggherre/beställare:

Össeby hembygdsförening

Entreprenörer/engagerade:	Karl Spets, Bengt Lundberg, Börje Sjöman, Bertil
Bergkvist Össeby hembygdsförening: snickeri,
vingframställning, ritning, måleri
Christer Larsson transport, Ingemar Laggeby
Silvercraft smide, Sven-Olov Andersson mjölnare
Edsbro, Stenhuggeriet på Vätö, Jurk Service AB
Vallentuna, Alunda järngjuteri, Peter Ramström
montering, Sune Johansson, Ann Charlotte o
Robert Einebrant kvarnmaskineri och traktor,
Bengt Dahlbeck - traktorer, Ola Lundqvist Byggo kulturteknik Norrtälje, Erling Thielgaard Väsby
kvarn Vallentuna, Sten Röing Dalen kvarnsten,
Zakrissons Åkeri.
Antikvarisk medverkan:

Stockholms läns museum genom Hedvig Bellberg

Byggnadstid:	2012-07 – 2013-11
(några mindre arbeten tillkommer 2014)
Antikvarisk slutbesiktning:	2013-11-13 vid vilken närvarade Börje Sjöman,
Karl Spets, Hedvig Bellberg
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