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INLEDNING
Varetorps kvarn
Varetorps kvarn ligger vid Mörrumsån innan den rinner ut i Övrasjön. Intill kvarnen finns en
gammal stenvalvsbro och en kvarndamm samt numera ett 30 m brett skibord.
Kvarnbyggnaden är en stor stenbyggnad med måtten 18x11 meter i två och en halv våning.
Ryttmästare J L Aschan lät uppföra kvarnen vid slutet av 1850-talet och den drevs då med ett
stort vattenhjul. Omkring 1930 ersattes vattenhjulet av elektrisk drift och kvarnen drevs på
detta vis fram till 1960. Efter det stod den övergiven i många år.

Varetorps kvarn 2004.

En dokumentation och
projektering gjordes 1997
som ett examensarbete av
några elever vid dåvarande
Högskolan i Växjö, Institutionen för teknik och naturvetenskap, i samarbete
med Jan Forsberg vid
tekniska nämnden i Växjö
kommun. 1998 påbörjades en
restaurering av kvarnen. Bl a
har taket lagts om, fönstren
har renoverats, vattenrännan
har gjorts i ordning och ett
nytt kvarnhjul har tillverkats.

Varetorps placering i Kronobergs län.
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Varetorps kvarns läge i terrängen.

Bidrag från Länsstyrelsen
Den 24 juni 2004 fattade Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut om att bevilja bidrag för
kulturhistoriska överkostnader till renovering av transmission och elektrifiering av kvarnen.
Syftet var att koppla samman hjulaxeln med transmissionerna inne i kvarnen samt att återinstallera elektricitet till belysning etc i den stil som fanns på 1920-talet.
Projektet avsågs att delvis utföras som ett samarbetsprojekt mellan tekniska nämnden och
Länsarbetsnämnden genom Resurshuset vid Växjö kommun, varvid även arbetsmarknadsinsatser kunde komma projektet tillgodo.
Motiveringen för bidraget var att Länsstyrelsen såg det som angeläget att arbetena skulle
utföras då byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Efter de renoveringar som tidigare
utförts har byggnaden kunnat öppnas för besökare. Det som nu saknades var att levandegöra
miljön. Genom de arbeten som planerades skulle man komma en bit på väg mot att kunna visa
en fungerande kvarnmiljö för besökare.
Enligt beslutet skulle arbetena utföras på ett hantverksmässigt sätt med traditionella material
och metoder och i samråd med Smålands museum. Vid ett första byggmöte anmodades
Smålands museum att upprätta en checklista över de arbeten som planerades samt de tillvägagångssätt man kom överens om tillsammans med ägaren och tilltänkta hantverkare. En
byggnadsantikvarisk kontrollant från Smålands museum skulle även följa arbetet.
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FÖRSTA BYGGMÖTE
Den 28 juli 2004 hölls ett första byggmöte på platsen, där det planerades vilka arbeten
som skulle göras, vilka material som skulle användas samt hur arbetena avsågs att utföras.
Närvarande var: Stig Thim, tillsyningsman, Jan Forsberg, sakkunnig och Helena Åkerberg,
antikvarie Smålands museum.

Checklista över planerade arbeten samt tillvägagångssätt vid
restaurering
Elinstallation
•
•
•

Elinstallationer genomförs så att det blir ungefär likadant som det var på 1930-talet. I stort
sett handlar det om belysning men även en del eluttag monteras.
På bottenvåningen i kvarnen kan nya elkablar dras i skarven mellan den putsade muren
och träbjälkarna.
På andra och tredje våningarna finns rör med gamla eldragningar. Dessa gamla eldragningar var inte jordade och innehöll två elkablar. Nu måste jordad el dras. Om det får plats
med tre kablar i de gamla rören återanvänds dessa. Om detta inte går får en ny diskussion
tas upp.

De nya ledningarna bör kunna dras genom
de gamla rören.

Dessa dosor bör gå att
återanvända.
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•

•

•

Gamla eldosor används i
så stor utsträckning det går.
Ur antikvarisk synpunkt
är det positivt om gamla
strömbrytare och eluttag går
att återanvända. Om detta
inte går ur säkerhetssynpunkt
träffas elektriker och
antikvarisk kontrollant för
att gemensamt besluta hur
de nya ska se ut. Moderna
vita strömbrytare och eluttag
av standardmodell bör inte
användas.
I kvarnkammaren (rum 201)
finns gamla ledningar som
inte längre används. Dessa
får sitta kvar.
I mjölnarbostaden placeras
en takarmatur i varje rum.
Mörka elkablar bör användas
i taken.

Ovan och till höger:
Om dessa eluttag och
strömbrytare måste bytas ut
bör liknande modeller
införskaffas.

Ovan: Dessa gamla eldragningar
i kvarnkammaren används inte längre.
De bör ändå kunna bevaras.
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Ovan: Här har det tidigare suttit ett
elmanöverskåp.

Transmissionen
•
•

Transmissionerna ska göras i ordning så att de fungerar på alla tre våningarna.
En axel går genom ytterväggen in i turbinrummet (eller generatorrummet, rum 104 på
ritningarna). Denna axel ska förbindas med vattenhjulet utanför.

Från vattenhjulet går en axel in i turbinrummet.
•

Ett stort kugghjul anskaffas som ska monteras på axeln. Ett drev ansluts till detta med
ett trähjul eller en remskiva som driver en rem till det befintliga hjulet som finns på
transmissionen i entrérummet (rum 103).

Trähjul eller
remskiva

Befintligt
hjul

Rem

Turbinrummet
Rum 104

Ute

Entrérummet
Rum
103
Drev

Axel

Vattenhjul

Kugghjul

Yttervägg

Vägg

Skiss över transmission med kugghjul.
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Stig Thim visar hur stort
det nya kugghjulet ska vara.

Här är det befintliga
hjulet i entrérummet
och transmissionen på
bottenvåningen.
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Bilden visar ett par kugghjul på
transmissionen i bottenvåningen.
Det stora kugghjulet och drevet
i turbinrummet kommer att se ut
på liknande sätt.

Där Stig står ska en rem förbinda
transmissionen i entrérummet.

•

Remmar görs i ordning och kompletteras vid behov så att man kan få igång
hela transmissionssystemet på alla tre
våningarna.

Jan Forsberg studerar en rem.

Här ser vi transmissionen
på andra våningen.

Här visar Stig hur en rem
ska förbinda transmissionen
på andra våningen
med transmissionen
från våningen under.
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Behandling
•

Järndetaljer avrostas och konserveras på sätt som preciseras vid senare tillfälle.

Turbinrummet
•

Ett trägolv läggs in i turbinrummet (rum 104).

Allmänt
•
•
•

Virke av god kvalitet ska användas. Tryckimpregnerat virke får ej användas.
Så lite som möjligt av befintligt material ska bytas ut.
Där utbyte av material måste ske ska arbetet utföras på samma sätt som tidigare och ytan
ska behandlas på samma sätt. Moderna material bör undvikas.

Järndetaljer ska avrostas och konserveras.
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ARBETETS UTFÖRANDE
Elarbeten
Ur kulturhistorisk synpunkt är de gamla eldragningarna och de gamla eldosorna intressanta
att bevara. Ur säkerhetssynpunkt är detta dock för det mesta inte möjligt. Eljo Renova är en
serie eldosor som har sin utgångspunkt i äldre eldetaljer men de är inga exakta kopior. Johnny
Andersson på Axel Zandlers kommenterade att dessa strömbrytare och uttag endast uppfyller
IP 20 men han bedömde detta vara tillräckligt i dessa lokaler, varför dessa valdes där de gamla
behövde bytas ut.
Den 26 augusti 2004 träffades Magnus
Holmberg från Axel Zandler och antikvarie
Helena Åkerberg på platsen och kom fram till
följande:
• I bottenvåningen avsågs kablar monteras
utan rör. Det skulle komma att bli två
eller eventuellt tre parallella kablar.
• På andra och tredje våningen avsågs de
gamla rören återanvändas så långt som
möjligt. I övrigt skulle svarta SP-rör
användas, liknande de som fanns sedan
tidigare.
• Strömbrytaren i kvarnkammaren var i
gott skick och skulle bevaras. I rummet
bredvid hade strömbrytaren kopplats ur,
den var inte funktionsduglig.
• Tidigare hade det troligen funnits en luftledning och en central i kvarnkammaren.

Nytt eluttag på tredje våningen.

Strömbrytaren i kvarnkammaren var i gott
skick och kunde bevaras.

Strömbtrytanren i rummet bredvid
kvarnkammaren var inte funktionsduglig.
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•
•
•
•
•

I bottenvåningen syntes spår efter gammal elkabel och en spik fanns kvar som en lampa
har hängt i.
En strömbrytare planerades att monteras i turbinrummet.
Nya armaturer avsågs att monteras i taken på samma ställen som de har suttit tidigare.
Spikar fanns kvar där de gamla armaturerna suttit. De nya lamporna var i samma stil som
de gamla men med svart lackad plåt.
Skymningsrelä och strömbrytare planerades att monteras på 3:e våningen till en utomhusarmatur på en husknut som lyser upp vattenhjulet.
Utomhus planerades en stor och tre små armaturer att monteras. Alla fyra avsågs att
regleras via skymningsrelä.

Målet var att alla eldragningar inne i kvarnen skulle bli så autentiska som möjligt. Allt skulle
komma att kopplas via en strömbrytare inne i mjölnarbostaden

Ny belysning i turbinrummet.
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Nya armaturer placerades på samma ställen som tidigare.
Spikar fanns kvar där de gamla armaturerna suttit.
De nya lamporna var i samma stil som de gamla men med svart lackad plåt.

Nya eldragningar i bottenvåningen.

Transmissionen
•

Axeln som går ut genom ytterväggen från turbinrummet förbands med vattenhjulet..

Höger: Axeln som går ut genom
väggen från turbinrummet.

Vänster: Axeln har förbundits
ihop med vattenhjulet.
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Under hösten 2004 diskuterades att en sammanbyggd vinkelväxel av tillräckliga dimensioner
kunde bli en bra lösning. Detta skulle i så fall kombineras med remdrift direkt från hjulaxeln.
Därmed skulle vi också få en säkerhet mot eventuell överbelastning. Checklistans planering
ändrades således på denna punkt.
Stig Thim hade ett möte med Jan Thell, Transmissionsteknik i Taberg, den 5 september
2005, varvid en vinkelväxel beställdes av typen Flender T3 SH. Växeln var begagnad men
renoverad och ombyggd till utväxling 1:50. Den var 890 mm lång och 300 mm bred. Den
avsågs att läggas så nära väggen som möjligt, diskret undanskuffad. Vinkelaxeln var av
1940-50-talstyp.
Den 12 september 2005 levererades den lösa axeln till Bertilssons mekaniska i Ekna för
senare bearbetning.

Vinkelväxeln.
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Skiss över transmission med vinkelväxel i stället för kugghjul.

Stig Thims noteringar från mötet med Jan Thell, Transmissionsservice, Taberg:
•
•
•
•
•
•
•

Kilspår bör vi kunna åstadkomma på plats i vattenhjulets axel för att där säkra en skålkoppling alt skivkoppling.
Jan Thell tillhandahåller ritning på stålfundament till växeln.
Jan Thell anskaffar två remskivor D= 488 resp. 800 mm resp. samt rem med bredd = 125
mm. Klämkoppling till existerande axel #1 är förutsatt då kilspår saknas.
Stig Thim gör avvägningar av aktuella nivåer.
Vi förutsätter att vattenhjulet kan utveckla 14 kNm vid 10 r/m.
Jan Thell anskaffar mellanaxel och beräknar egensvängning etc för att bedöma behov av
mellanlager. Lagerfundament ordnas efter ritning från Jan Thell.
Jan Thell lämnar relevant dokumentation efter aktuell leverans.

• Transmissionsteknik
i Taberg kunde även
leverera övriga detaljer
till en komplett
”lina” till befintlig
hjulaxel från #1
transmissionsaxeln.
• I september 2005 göts
ett betongfundament
till växeln. Detta skulle
komma att sticka upp
ovanför trägolvet och
planerades att byggas
in i en gles träram.
Vinkelaxeln är på plats.

En rem ska monteras som leder från transmissionsaxeln i turbinrummet...

... till den befintliga axeln i entrérummet.
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•

Skydd måste monteras framför rörliga transmissionsdelar. Dessa skulle möjliggöra insyn
och därför valdes metallnät.

Stig Thim visar upp ett förslag till nät som kan monteras som skydd
framför de rörliga transmissionsdelarna.

Turbinrummet
•

Hösten 2004 göts ett betonggolv i turbinrummet medan trägolvet lades in först i september
2005. Golvbrädorna lades tvärs kvarnen med öppning för den befintliga nergången.

Ett betonggolv har gjutits i turbinrummet.
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•

Trappräckena bevarades på ursprunglig plats medan de tvärgående staketen flyttades för
att bli mer ändamålsenliga i anslutning till trappan.

Ett trägolv har lagts över den nersänkta delen i turbinrummet.
Trapporna och deras räcken bevarades medan räckena längs den tidigare kanten flyttades.

Antikvariska del- och slutbesiktningar
Den 6 oktober 2004 utförde Jenny Svensgård från Länsstyrelsen en antikvarisk delbesiktning
av elektrifieringsarbetena och belysningsarmaturerna. Inga avvikelser hade gjorts från
checklistan och arbetena godkändes.
Den 25 november 2005 utförde länsantikvarie Margit Forsström en antikvarisk slutbesiktning
av de utförda arbetena, som godkändes. Båda axlarna och säckhissen fungerade nu.
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Populärnamn: Varetorps kvarn
Åtgärd: elektricitet och transmissioner
Åtgärdsperiod: sommaren 2004 till hösten 2005
Länsstyrelsens diarienummer: 434-9004-03
Smålands museums diarienummer: 150-2004-00457
Typ av ärende: Antikvarisk kontroll
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Fastighet: Varetorp 1:8
Socken: Söraby
Kommun: Växjö
x-koordinat: 1 446 780
y-koordinat: 6 327 710
Byggnadsår: 1850-talet
Ägare: Växjö kommun, projektledare Stig Thim
Konsulter: Jan Forsberg och Roland Albinsson
Elinstallatör: Axel Zandler AB
Leverantör av vinkelväxel: Transmissionservice i Taberg, Jan Thell
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