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Watermills –a study of water driven mills and their presence in
Fulltofta parish
Abstract.
This rapport handles the presence of two kinds of watermills in the Swedish landscape. The
first is a small type with a horizontal shovel blade and the other a bigger kind with a vertical
standing shovel scoop. The rapport seeks for information of their capacity and how long they
existed as flour producing units. A important issue is how small can a brook be and still run a
mill. Finally the reasons for their disappearance in one selected parish is shown.
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Sammanfattning
Denna uppsats har behandlat ämnet vattenkvarnar och deras förekomst inom ett utvalt
exempelområde. Det har givits en historisk tillbakablick över vilka olika tekniker människan
har använt för malande av säd samt vilken kapacitet dessa metoder haft. Undersökningens
tyngd har lagts på de två förmalningsmetoder som använder direktverkande vattenkraft som
kraftkälla, skvalt- och hjulkvarnen. Deras tekniska olikheter och skillnader i kvalité på mjölet
har belysts liksom de olika utvecklingsvägar de tog. Trots deras stora likheter kan stora
skillnader i orsakerna till deras försvinnande urskiljas. Skvaltkvarnen var en i huvudsak
lågteknologisk, billig och praktisk lösning på några av böndernas problem. Den lilla enkla
skvaltan löste problemet med att behöva transportera säd till en i många fall avlägsen kvarn
samtidigt som man kunde mala gratis och samtidigt utföra andra sysslor på gården.
Hjulkvarnen var en större och effektivare anläggning, men också mer tekniskt komplicerad
och dyr att uppföra. Hjulkvarnen producerade ett bättre mjöl och hade genom sin mer
avancerade teknik möjlighet till att utveckla sin produkt. För att förenkla förståelsen av
problematiken runt de båda kvarntypernas försvinnande har ett exempelområde utvalts och
används för att belysa de faktorer som spelat in.

Inledning
”Vårt dagliga bröd giv oss idag”.1
Brödet har under långa tider av mänsklighetens historia varit en absolut grundsten i vår
dagliga kost. Brödets betydelse för vår överlevnad kan knappast överskattas och brödet har
ofta använts som värdeladdad metafor för all vår föda. För att producera denna stapelvara i
vår dagliga kost krävs ett antal olika behandlingsstadier av säden som skall användas till
bakningen. Denna uppsats kommer enbart att inrikta sig på en av dessa processer, nämligen
malandet av säden till mjöl, samt vilken betydelse den direktverkande vattenkraften haft på
denna process genom tiderna. Vi kommer att följa de olika tekniska landvinningar som gjorts
för att underlätta mjöltillverkningen. De tidiga stadierna används som en grundläggande
förklaring för vilken arbetsbörda malandet av säd inneburit för våra förfäder.

1

Matteusevangeliet 6:11.
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Bakgrund
Denna uppsats skrivs som ett examensarbete för landskapsvetarutbildningen vid Högskolan
Kristianstad. Studien har genomförts som ett 10 poängs arbete på C-nivå i geografi och som
handledare har Henrik Svensson, universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad fungerat.
Arbetets tema har valts ut i samband med det större arbete som regionmuseet i Kristianstad
gör för region Skåne vid skapandet av Fulltofta naturcentrum. Som yttre handledare har Helen
Lilja, Arkeolog på regionmuseet i Kristianstad fungerat.

Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka dels kvarnarnas förekomst men också vid vilken
typ av vattendrag de låg. Det utvalda exempelområdet, Fulltofta socken, låg inte i ett i
huvudsak sädesproducerande område men trots detta odlades säd som måste malas för att
kunna användas vid brödbaket. I områden med liten produktion av säd är det inte speciellt
lönsamt med stora kvarnar, men kvarnar måste ända ha funnits.
Frågeställningen var, hur såg dessa kvarnar ut?
Hur långt fram i tiden fanns dessa kvarnar?
Hur såg kvarnsituationen ut i Fulltofta?

Metod
För att närma mig svaren på mina frågor har omfattande studier av kartmaterial bedrivits. De
kartor som utvalts är stor- och laga skifteskartor, Skånska rekognoseringskartan och
generalstabskartan samt rikets allmänna kartverks ekonomiska karta. Dessa har sedan med
hjälp av det digitala kartbehandlingsprogrammet Arcview både studerats i detalj men även i
arbetets tryckta form använts för att tydliggöra olika företeelser. Även de nämnda kartornas
eventuella akter har studerats i syfte att finna ledtråder till eventuella kvarnar och deras läge.
De litteraturstudier som har gjorts har spänt över ett antal olika vetenskapliga discipliners
områden. För att kunna få en helhetsbild har skrifter och böcker inom bland annat teknik,
jordbrukshistoria, historia, befolkningsstatistisk och etnologi konsulterats. Därtill har ett
flertal olika platsbesök förrättats för att undersöka om några fysiska spår idag finns kvar.
Upplägget för uppsatsen är att första delen består av en beskrivning av olika historiska
tekniker att mala säd och deras särdrag, därefter kommer en kronologisk berättelse om de
lokala förhållandena i det utvalda exempelområdet, Fulltofta socken.
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Malsten

Figur 1. Malsten
Källa: Jordbrukets första femtusen år s. 162

Människans första kända metod att med hjälpmedel sönderdela sädeskorn är malstenen.
Malstenen är en liggande flat sten där sädeskornen lägges för att sedan med en mindre sten
gnuggas eller gnidas sönder med handkraft. Malstenar har återfunnits på snart sagt alla
fyndplatser med ekofakter eller andra spår av jordbruk från neoliticum och bronsåldern. Vid
experiment med malstenar av den typen som återfunnits vid dessa fyndplatser har det tagit
cirka 30-45 minuter att mala ett kilo rostat vete. Rostningen av vetet var ett sätt att bereda
säden för att tåla lagring, orostat vete tog dessutom mer än dubbelt så lång tid att mala vid
samma experiment.2 Det äldsta svenska brödfyndet som kunnat dateras är från 200 f.Kr. så
man kan inte ta för givet att säden maldes för att tillverka bröd under den tidigare delen av
denna tidsperiod men själva tekniken för söndermalning av olika födoämnen fanns dock.3

2
3

Welinder; Pedersen, Widgren, s. 162-163.
Welinder; Pedersen, Widgren, s. 165.
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Handkvarnen

Figur 2. Handkvarn
Källa: Jordbruket under feodalismen s. 356

Handkvarnen är malstenens efterföljare och är den första kända metod där en roterande övre
sten användes för att sönderdelar säden. Att mala med handkvarn var en tids- och kraftödande
procedur med urgamla traditioner. De första fynden i Skåne av roterande handkvarnar dateras
till tiden 200-300 e.Kr. De första roterande handkvarnarna bestod av två runda, flata stenar
förbundna med en kraftig träplugg genom ett hål i vardera stenen. I den övre stenen finns ofta
ett hål till för ett handtag så att man lättare kan vrida runt den övre stenen. När man sedan drar
runt den översta stenen, den så kallade överliggaren, så rullar stenen på kornen och maler med
sin vikt säden till mjöl.

Så sent som på 1900-talet använde fortfarande kvinnorna på Färöarna roterande handkvarnar
och de kunde då mala cirka 5-6 liter i timmen (eller omkring 3 kg).4 Handkvarnen var ett
långsamt och arbetskrävande alternativ till skvaltkvarnarna men krafttillgången, handkraften,
fanns ju alltid tillgänglig. Handkvarnen har använts även sedan modernare teknik gjort sitt
intåg, i väntan på vind eller tillräckligt högt vattenflöde har handkvarnen ibland varit den enda
möjligheten för att kunna mala säd. Handkvarnen hade dock en fast plats i det vardagliga livet
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på andra sätt än som nödlösning, den vanligaste uppgiften i senare tid har varit att mala salt,
kokmjöl samt att fälla malt, det vill säga mala kornet som skulle användas till bryggning. För
de i samhället som inte kunde kosta på sig att mala på en tullkvarn eller skvalta var
handkvarnen en realitet långt fram mot 1900-talet. Ett folkligt uttryck från Transtrand i
Dalarna säger, att det tillhör den fattiges lott att ” torka säden i grytan, mala på hemkvarnen
och baka bröd i krusjärnet (våffeljärnet)”.5

Skvaltkvarnen
En skvaltkvarn är den tekniskt sett enklaste typen av
vattenkvarn. Konstruktionen är av enklast möjliga natur,
med en vertikal axel som nedtill har ett skovelhjul och
upptill har den översta kvarnstenen fäst vid sig.
Skvaltkvarnen är troligen den äldsta formen av vattendrift
för malning och började troligen användas i Sverige på
1100-talet.6 Riktigt säkra bevis på skvaltkvarnarnas existens
får man egentligen först i landskapslagarna från Dalarna och
Västmanland under senare delen av 1200-talet men i
historiska dokument finns antydningar om att de skulle ha
funnits redan under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal.7
Skvaltkvarnarna kunde ofta endast användas vår och höst
när det var högre vattenflöde och bäckarna innehöll
tillräckligt mycket vatten för att driva runt
kvarnhjulet. 8 Som ett exempel på med vilken iver

Figur 3. Principskiss av skvaltkvarn
Källa: Den agrara revolutionen s. 161

dessa tillfällen togs till vara på kan O.J Bromans bild
i Glysisvallur av kvarnförhållandena på landsbygden under slutet av 1600- och början av 1700
talet användas. Dåtidens liv präglades mycket av synen att månens olika faser påverkade
resultatet av olika sysslors utförande. Till exempel skulle malning av säd helst ske när månen
var i nedan.

4

Welinder, Pedersen, Widgren, s. 395.
Campbell, s. 20-21.
6
Hult, Paulsson.
7
Vattenkraft.
8
Campbell, s. 16.
5
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” Men sådant kan här intet i acht tagas, emedan här i landet är bara små sqwaltqwarnar,
upprättade uti sådane åar och bäckar, som allenast med höst- och wårfloden tiäna
qwarngången; ågande 5. 8. 10. 15. 18. 20. qwarnlagare, som theras wissa dygn i qwarnen
bruka få, hwilka tjder måste noga upwackta; mera än at gapa efter Ny eller Nedanet; at the
sedermera, när rösten af theras egen qwarn tystnar, nödgas långwäga fara til the qwarnar som
kunna gå nästan hela året öfwer uti the större strömmar.”9

Man kan naturligtvis utläsa olika saker i det här citatet beroende på vad man letar efter, men
med denna uppsats syfte finns det ett antal intressanta saker värda att kommentera närmare.

Trots tidens syn på betydelsen av månens faser fanns ingen möjlighet att ta hänsyn till detta,
vattennivån styrde när man kunde mala och allt annat fick läggas åt sidan när tillfället att mala
fanns. Det fanns inga andra alternativ än att utnyttja varje möjlighet till att mala. Citatet
påtalar också det vanliga i förhållandet att skvaltkvarnarna stod i så små vattendrag att de
endast gick att bruka vid tillfällen med högre vattenflöde.

Ägandet av skvaltkvarnarna kunde bestå av ett flertal olika ”qwarnlagare”, ofta kunde en
skvaltkvarn brukas av flera gårdar eller till och med en hel by och deras andel av kvarntiden
var noggrant uppdelad för att alla skulle få chans att mala så mycket säd man möjligtvis
kunde hinna med. Som exempel använde man i Dalarna en kvarnsticka, en brädlapp, med
inkarvade streck för att hålla reda på var och ens rättighet till den gemensamma kvarnen.10
Precis som med utmarken var möjligheten att mala säd en resurs som samtliga i byalaget
skulle få tillgång till.

Vidare kan i citatet utläsas ett visst besvär att transportera sin säd till de kvarnar som hade
tillgång till vattenkraft året runt. Kunde man mala sin egen säd så slapp man öda tid på att åka
till mjölnaren. Det ansågs säkerligen som en stor fördel att slippa transportera säden till
malning på annat håll, inte minst ur tidsbesparande perspektiv. Färden till mjölnaren tog tid i
anspråk som bättre kunde användas till annat. Skvaltkvarnen behövde inte ständig tillsyn utan
man kunde gå dit och fylla på säd och ösa upp mjöl var eller varannan timme, andra sysslor
kunde då skötas under den mellanliggande tiden.11

9

Campbell, s. 16.
Berg, Svensson, s. 76.
11
Werdenfels, (Red), Gustafsson, H, s. 39.
10

10

Citatet är förvisso från tidigt 1700-tal men även på 1800-talet lever samma traditioner kvar.
Det gällde för bönderna att utnyttja de kvarndygn som tillkom dem som delägare i
skvaltkvarnen för att hinna få sin säd mald.12 Det fanns förvisso alternativ, som handkvarnen
eller att köra sin mäld(säd till malning) till tullkvarnen, men båda alternativen hade klara
nackdelar i jämfört med skvaltan. Handkvarnens stora nackdel var den arbetsinsats och tid
som krävdes för att mala. Det tog ganska lång tid att mala med handkvarn och det band upp
en del av den arbetskraft som kunde behövas till andra sysslor. Tullkvarnens nackdel var
naturligtvis den tull( avgift) som mjölnaren tog, dels som lön men också som skatt. Kunde
man undvika denna kostnad genom att mala själv så gjorde man naturligtvis det.

Med tanke på den ringa storlek på de vattendrag som beskrivs av O.J. Broman är det kanske
föga förvånande att man ofta använde sin handkvarnssten till kvarnsten även i skvaltan, något
som var vanligt förekommande i vårt land. I Skåne var skvaltkvarnstenarna vanligen av
dimensioner mellan 75 och 90 cm i omkrets.13 Ett rimligt antagande är att i de fall där
stenarna använts till såväl handkvarn som skvalta torde deras storlek ligga inom dem lägre
delen av skalan eller till och med understiga stenarnas vanliga storlek.

Skvaltkvarnen var i hela sin utformning en relativt enkel konstruktion. Byggnaderna krävde
ingen speciell yrkesskicklighet för att uppföra, säkerligen räckte böndernas egna
hantverksskicklighet för att uppföra dessa. Storleken på husen varierade beroende på
materialtillgång och behov. I syneuppgifter över 17 skvaltkvarnar i Glimåkra och Örkeneds
socknar i Västra Göinge Härad i Skåne från 1820 förekommer stora variationer i storlek. De
minsta kvarnhusen mätte inte mer än cirka 2,4x 2,1 meter medan flertalet mätte cirka 3,6x 3,3
meter och det största kvarnhuset hade måtten 4,5x 4,2 meter. Ej heller höjden på husen var av
någon speciellt imponerande karaktär, den gängse höjden var 1,6 meter. Variationen i höjd på
husen varierar här mellan endast 1,2 meter och 1,9 meter. Det bör kanske tilläggas att inget av
husen var strikt kvadratiska, deras funktion fick styra deras utformning och husen var delvis
uppförda på land och delvis med en viss förlängning över vattendraget.14 Ekonomiskt sett
torde ett skvaltbygge vara av relativt ringa ekonomisk belastning för bonden, vanligen var det
endast kvarnstenarna som måste införskaffas utifrån, resten fanns ofta redan på gården.

12

Campbell, s. 16.
Ek, s. 59.
14
Ek, s. 8.
13

11

Fallhöjd
En av de stora fördelarna med skvaltkvarnarna, förutom den enkla konstruktionen och den
relativt låga kostnad som detta innebar, var möjligheten att använda även mycket små
vattendrag. Det är idag mycket svårt att bedöma hur mycket vatten som strömmade i de olika
vattendragen under skvaltornas storhetstid. Olika åtgärder i landskapet såsom dikningar och
sjösänkningar har helt förändrat många av de vattendrag som tidigare drev skvaltor och
mängden magasinerat vatten i landskapet har drastiskt förändrats. Dessa åtgärder har inneburit
att många mindre vattendrag i dag endast är små rännilar jämfört med sina forna storlekar.
Det är idag ofta mycket svårt att se några spår efter skvaltkvarnar och deras fördämningar
efter olika dikningsåtgärder, varav många under senare tid är gjorda maskinellt. De
maskinella dikningarna förändrar dramatiskt såväl vattendraget som dess omgivnings
karaktär. För att få en bild av vilken storlek på vattendragen som behövs kan man återigen
använda sig av de ovan nämnda syneuppgifterna från Västra Göinge. I den synade gruppen av
skvaltor var den vanligaste fallhöjden cirka 0,9 till 1,2 meter, den skvaltan i gruppen som
hade högst fallhöjd hade ett fall på 1,8 meter. Forskning i ämnet, utförd i Danmark, pekar på
att skvaltor byggts på platser med ännu mindre fallhöjd än så, på Jylland och Irland har
kvarnar uppförts på platser med ett uppmätt fall på endast 20-30 centimeter.15

Även om man kunde använda skvaltkvarnen med endast en väldigt begränsad mängd vatten
faller det sig naturligt att försöka att öka fallhöjden om det fanns någon möjlighet till det. En
ökad fallhöjd ger ökad kraft åt kvarnen vilket är eftersträvansvärt. Ett sätt att förbättra
förutsättningarna för skvaltkvarnen och sina möjligheter att mala under en längre period är att
dämma upp vatten och på så sätt lagra kraft. Genom att skapa en fördämning kan man dels
höja fallhöjden, vilket som tidigare nämnts skapar större kraft men också under en längre tid
låta ett relativt litet vattendrag bygga upp en vattenreserv. På så sätt kan även vattendrag som i
sin opåverkade form är för små för att kunna driva runt kvarnhjulet nyttjas. Samtliga av de i
Glimåkra och Örkeneds socknar synade skvaltorna hade någon form av dammanläggning
knutna till sig.16

Kapacitet
En statistisk undersökning av de norska vattenkvarnarna 1927- 29 beräknade skvaltans kraft i
medeltal till cirka 5,3 hästkrafter. I jämförelse med exempelvis underfalls- och
15

Ek, s. 8-9.
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överfallshjulkvarnar med enligt samma undersökning 4,7 respektive 5,8 hästkrafter står sig
skvaltans kraft väl. Skvaltkvarnens malningskapacitet är med så olika förutsättningar vad det
gäller fallhöjd, vattentillgång samt lokala konstruktionsvariationer ytterst svår att beräkna.
Enligt vissa beräkningar kunde skvaltkvarnen vanligen mala en tunna (ca 146 liter) säd per
dygn, men om förhållandena var gynnsamma kunde samma mängd malas på 2-3 timmar.17
Det kan dock vara lämpligt att ta med i beräkningen att skvaltorna inte alltid hade gynnsamma
vattenförhållanden, minskar vattenmängden minskar även kapaciteten.

Orsaker till skvaltkvarnarnas försvinnande
Det finns ett antal olika skäl till att skvaltorna minskade runt om i landskapet. En av de
kraftigast bidragande orsakerna till skvaltornas försvinnande måste dock sägas vara
utdikningen av landskapet. Till skillnad från hjulkvarnarna låg skvaltorna ofta vid mycket små
vattendrag, vilket fick en förödande effekt för deras fortlevnad. Det får anses troligt att många
av de skvaltor som låg vid så små vattendrag att de endast kunde användas vid höst- och
vårflod efter de på 1800-talet påbörjade dikningarna och sjösänkningarna i många fall blev
helt utan vattentillgång.

På storskifteskartan från 1770-talet omnämns Store damm som ett ” kärr- hvari vattnet hålles
till qvarnarne”. På 1832 års laga skifteskarta har samma damm kommentaren ”kan urtappas”,
ett tydligt exempel på en kraftig förändrad syn på vattnet. Utdikningen av landskapet hör till
en av de mest radikala förändringarna under 1800-talet och under åren 1840- 1859 beviljade
staten lån och anslag till omkring 240 olika vattenavtappningsprojekt. Den beräknade
torrlagda arealen av dessa projekt uppgick till 90 000 hektar, motsvarande nästan 4 procent av
den åkerareal som fanns 1840. Till detta kom dessutom många privatfinansierade
dikningsprojekt.18 Att dikning skedde i Fulltofta bevisas av att Store damm verkligen
”urtappades”, på den närmast följande kartan över området är Store damm försvunnen. Även
ändringar i markanvändning ledde till ett ökat intresse av att minska mängden vatten i
odlingsmarkerna, och andra faktorer som förändringar i produktion och kosthållning gjorde
skvaltorna allt mindre lönsamma för den enskilde bonden.

16

Ek, s. 10.
Johansson, s. 30.
18
Gadd, s. 312.
17
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Ändrade kostvanor
Potatisen som gjort sitt inträde redan under 1700-talet hade lett till stora förändringar i
svenskarnas kosthållning och brödet var inte längre på samma sätt stapelvaran i
hushållningen. Den tidigare så stora brödkonsumtionen minskades genom potatisens
införande.19 Esaias Tegnérs bevingade ord ”Freden, vaccinet och potäterna” har ofta använts
för att förklara den stora folkökning som Sverige hade under 1800-talet och potatisodlingen
fick sitt stora genombrott i början av detta sekel.20 Potatis har en högre avkastning per ytenhet
i kalorier, mer än dubbelt gentemot spannmål.21 Detta gjorde att den bidrog till ökade
möjligheter till försörjning och mindre spannmål behövde odlas. I mellersta Skånes
näringsfattiga, men lättbrukade marker kunde potatisodlingen utökas när befolkningen ökade
under 1800-talet.22

Mjölkvalité
En viktig orsak till skvaltornas försvinnande var ett ökat krav på matmjölets kvalité. Under
1800-talet spreds ett nytt matmode i Sverige, allmänheten efterfrågade ett väl malet och
välsiktat bröd.23 Även om en hel del mjöl siktades för hand i hemmen blev det när kvarnarna
införskaffade sikt allt vanligare att man lät sikta där, det mjöl som siktades på tullkvarnarna
blev bättre och finare. 1861 uppfanns centrifugalsikten, som kom att användas i våra större
bygdekvarnar.24 Sikten skiljer de olika partikelstorlekarna i mjölet åt och ger på så vis ett mjöl
utan rester av kli eller grodd. Det blev allmänt att man åtminstone till högtiderna skulle ha
”Myllesejtat´” (möllesiktat). Det finns från sekelskiftet 1800-1900 berättelser om att man
åkte, särskilt vid högtider, till vissa ibland avlägset belägna kvarnar därför att dessa lämnade
så gott siktmjöl. Som motpol till de ökade kraven på mjölets kvalité berättar ett sentida
ögonvittne om malningen på skvaltkvarn. ”Men det blev inget riktigt mjöl för det var för liten
kraft på kvarnen, utan det blev något som liknade gröpe och det varade länge att mala hela
säcken för det gick så smått.”25 De stegrade kraven på god mjölkvalité, tekniskt möjliggjord
och framlockad av tullkvarnarna gjorde att man snart slutade nyttja skvaltorna till
brödsädsmalning.
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Fodersäd
Även om kravet på ett bättre mjöl gjorde att man slutade mala sin brödsäd på skvaltorna, så
kunde fortfarande fodersäd till djuren malas där. I en uppteckning från Oppmanna socken i
Villands Härad berättas det att den unge bonden sa till sin gamle far:
-”vi kan lika gärna riva ner den gamla kvarnen”.
Varpå hans far svarade:
-”Du kan gärna låta den stå kvar och ha den att mala lite gröping på”.
Detta trots att den gamla kvarnen blivit nästan oduglig sedan mossarna ovanför dikats ut.26

Det anses tämligen säkert att de mot 1880-talet kvarstående skvaltorna så gott som
uteslutande användes till fodermalning.27 Det finns dokumenterat att skvaltkvarnar användes
till långt in på 1900-talet, exempelvis Sillaröds skvaltkvarn i Tomelilla kommun som var i
drift fram till 1922 och skvaltkvarnen i Söndre Össjö i Örkelljunga kommun var i drift ännu
under andra världskriget.28 Generellt sett är det trots allt troligt att tidpunkten för skvaltans
upphörande som kvarn för fodermalande inte ligger alltför långt ifrån tiden för upphörande av
brödsädsmalande. Sedan man väl tagit för vana att forsla brödsäden till kvarnen ligger det
nära till hands att även låta mala sin fodersäd där.29

Motordrivna husbehovskvarnar
Det slutgiltiga dråpslaget för skvaltkvarnen som husbehovskvarn kom slutligen med de
motordrivna kvarnarna. Som kontrast till de tidigare styckenas minskande av
husbehovsmalande får husbehovskvarnen faktiskt en renässans under 1900-talet i samband
med elektrifieringen av landsbygden. Under denna period skaffar många bönder en elektriskt
driven husbehovskvarn att mala fodersäd på. De skvaltkvarnar som fanns kvar hade inte nu
längre fördelen av sin närhet, den eldrivna kvarnen kunde man placera var man ville. Denna
återuppväckning av husbehovsmalandet var dock kortlivad. Från Sjöbo berättas det
exempelvis 1925 att ”många har skaffat egna kvarnar. Men en del av dem har slopat dem igen
och kör till möllan igen.”30
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Spår av skvaltkvarnar i Fulltofta idag
Idag är det ytterst svårt att se några spår efter de skvaltor som på 1770-talets storskifteskarta
fanns utsatta.31 De stora förändringar i landskapet som gjorts genom dikningar i olika
omgångar har i de flesta fall helt ruinerat de eventuella spår som kunde ha funnits kvar. Av de
sex skvaltkvarnar som fanns på kartan 1770, finns idag endast en noterad i
fornminnesregistret.32 Övriga skvaltor har vid besök ej återfunnits, på grund av diverse
sentida landskapsomdanande verksamhet framför allt i form av dikningar. Det bör nämnas att
skvaltkvarnarna i sig är svåra att återfinna. Efter att huset avlägsnats och kvarnstenen plockats
bort, kanske för att användas som handkvarn, är de flesta spår helt borta.

Hjulkvarnen
Hjulkvarnar benämns kvarnar
med stående vattenhjul som
driver en horisontell axel. Denna
sätter med hjälp av en
utväxlingsanordning en vertikal
axel i rörelse, som driver
löparen( den övre
kvarnstenen).33 Den stora
skillnaden mot skvaltkvarnarna
är, förutom det stående
vattenhjulet, är att genom
Figur 4, Principskiss av hjulkvarn
Källa: Den agrara revolutionen s. 161

utväxlingssystemet finns här
möjlighet till att driva flera

kvarnstenar. Det utväxlingssystem som var vanligast var ett så kallat stjärnhjulssystem, i
princip ett stort kugghjul som ger möjlighet att överföra kraft till flera olika stenpar
samtidigt.34 Hjulkvarnens konstruktion är tekniskt mer komplicerad än skvaltornas och
31
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byggandet utfördes i allra största utsträckning av specialister, så kallade kvarnbyggare, ett
förhållande som kan beläggas allt sedan medeltiden. Det finns dock enstaka exempel på att
vanliga bönder helt och hållet har byggt hjulkvarnar.35

Olika typer av hjulkvarnar
Det finns tre olika huvudtyper av hjulkvarnar, benämnda efter var vattnet träffade hjulet.
Dessa tre är underfalls-, bröstfalls- och överfallshjulkvarnarna. Underfallshjulet träffades av
vattnet på sin nedersta del, bröstfallshjulet på den mittersta delen och överfallshjulet
följaktligen på den översta delen av hjulet. Vilken hjultyp som kom att användas bestämdes
vanligen av betingelserna på platsen men överfallshjulet ansågs vara effektivast eftersom det
drevs med både tyngd och tryck från vattnet. Schematiskt kan förhållandet beskrivas enligt
följande:
Överfallshjul med lång ränna - litet vattenlopp, litet fall
Överfallshjul vid damm

- litet vattenlopp, stort fall

Underfallshjul

- stort vattenlopp, ringa fall

Bröstfallshjul

- stort vattenlopp, tämligen stort fall

Det finns exempel på att kvarnar har haft alla tre hjultyperna under olika perioder och
uppställningen visar endast på det vanliga sambandet.36 Eftersom dammanläggningar var
regel för alla tre hjulkvarnsvarianterna fanns möjligheten att använda den hjultyp som ansågs
lämpligast för den specifika kvarnens behov.

Hjulkvarnhusens storlek varierade efter kvarnarnas funktion, en husbehovshjulkvarn kunde
vara av ungefär samma mått som en större skvalta, men de var dock betydligt högre.
Kvarnhuset till en hjulkvarn måste i alla fall till viss del vara uppförd i två våningar. För att
kunna rymma den på höjden skrymmande utväxlingsapparaturen i nedre våningen samt i den
övre själva förmalningsapparaturen krävdes högre byggnader. Fanns det fler än ett par
kvarnstenar i kvarnen blev naturligtvis kvarnhuset betydligt större. Mycket av kvarnhusens
storlek berodde på att stjärnhjulen som tillverkades av trä kunde vara väldigt stora. Detta
problem avhjälptes under 1800-talets senare hälft med de av gjutjärn tillverkade stjärnhjulen
som gjorde att även kvarnar med flera stenpar kunde bli förvånansvärt små.37
35
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Kapacitet
Hjulkvarnarnas kapacitet varierar starkt beroende på antal stenpar och stenarnas storlek. Vid
de provmalningar som företogs före skattläggningen av kvarnarna under 1800-talet tycks
effekten per stenpar i Skåne som regel varit mer än en tunna per dygn och vid gynnsamma
förhållanden betydligt mer. En rimlig misstanke om ett önskemål från mjölnaren att inte
överprestera vid provmalningen inför skattläggningen kan eventuellt spela in på resultatet.
Enligt den i uppsatsen tidigare nämnda norska undersökningen från 1927-29 beräknas kraften
i en överfallshjulkvarn till cirka 5,8 hästkrafter.38 Kapaciteten och kraften hos olika
hjulkvarnar kan dock kraftigt ökas genom att vattenhjulen görs större. Dessa större och mer
kapacitetskrävande stora kvarnhjulen hade oftast industriella användningsområden, men det
finns exempel på kvarnar med överfallshjul med en diameter på 8,4 meter.39
Överfallshjulkvarnen användes däremot i småskaligare verksamhet, som mjölkvarnar, långt in
på 1900-talet.40 Hjulkvarnen kunde som tidigare nämnts i uppsatsen vara kostsamma att
bygga, både på grund av den mer avancerade tekniken men också på grund av de ibland
omfattande dammanläggningarna som konstruerades. Genom de ibland stora investeringar i
dammanläggningar och fördämningar som gjorts fanns det ett större intresse för att fortsätta
att använda dessa och avsevärda tekniska framsteg gjordes inom vattenhjulsteknologin under
1800-talet, varmed deras kapacitet kunde kraftigt förbättras.41

Orsaker till hjulkvarnarnas försvinnande
Även hjulkvarnarnas återgång och försvinnande finner sin förklaring i ett antal olika
samverkande faktorer. Det är i de flesta olika faktorernas fall väldigt svårt att ge en exakt tid
för när de började påverka hjulkvarnarna. Med tanke på de i många fall avsevärda
investeringar som gjorts i hjulkvarnar med dammanläggningar och så vidare fanns det ett stort
intresse att försöka få avkastning på denna investering så länge som möjlig. Min egen teori är
att det inte var en enskild faktor som avgjorde nedläggningen, mer en samverkanseffekt av
flera olika faktorer. Nedan kommer de dominerande faktorerna i hjulkvarnarnas nedgång att
behandlas.
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Vindkraft
Hjulkvarnarnas första tillbakagång kom med den stora expansionen av väderkvarnsbyggande i
Sverige. Vindmöllorna blev också på många ställen en stor konkurrent till hjulkvarnarna. Den
verkliga väderkvarnsexpansionen kom strax före 1800-talets mitt, och mellan 1870 och 1880
fanns det i Skåne cirka 1460 väderkvarnar.42 Väderkvarnens förmalningteknik är ungefärligen
densamma som hjulkvarnens det är i princip endast kraftkällan som skiljer dem åt och
mjölkvalitén är ungefärligen densamma. Kapaciteten hos de olika väderkvarnarna varierade,
stubbamöllan utvecklade cirka 20 hästkrafter och hättekvarnen, den så kallade holländaren,
kunde under gynnsamma förhållanden utveckla mellan 50 och 90 hästkrafter.43 Detta att
jämföra med de cirka 5-10 hästkrafter som ett överfallshjul kunde utveckla.44 I beräknad
dygnskapacitet innebar detta att stubbamöllan vanligen kunde mala 5-6 tunnor, vid
gynnsamma vindförhållanden, och för holländaren var en dygnskapacitet på cirka 10 tunnor
normalt.45 Mot slutet av 1800-talet hade det skånska möllebyggandet nått sin höjdpunkt, och
det totala antalet hjulkvarnar hade redan sjunkit.

Ny förmalningsteknik
Under 1800-talet utvecklades ångkvarnsindustrin i Sverige. En av de äldsta ångkvarnarna är
Eldkvarn i Stockholm från 1806, men den egentliga utbyggnadsperioden för industrin var
under seklets mitt och senare hälft. De traditionella kvarnarnas begränsningar i kapacitet
ansågs vara ett hinder för mjölhandelns vidgade betydelse och intresset var därför stort för
innovationer inom förmalningsindustrin. Det egentliga inträdet på den Svenska marknaden för
ångkvarnarna kan sägas vara under 1870-1880 talen.46 Med sina valskvarnar kunde
ångkvarnarna producera ett mjöl med hög kvalitet. Valskvarnarna hade ersatt kvarnstenarna
med stålcylindrar och detta gjorde mjölet finare och mer bakningsdugligt, man slapp
dessutom stenrester i mjölet som slet ner tänderna.47 De ångdrivna valskvarnarnas expansion i
landet sammanfaller med den ökande bageriverksamheten som under slutet av 1800-talet
spritt sig även till landsbygden. Bagarna på landsbygden använde inte enbart mjöl från
ångkvarnarna, utan använde också de gamla tullkvarnarnas mjöl, men den högre kvalitén och
de säkrare leveranserna gjorde dock snabbt att landsbygdens bagare började använda
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storindustriernas valskvarnsmalda mjöl.48 Ångkvarnarna behövde inte förlita sig på de
naturgivna förutsättningarna som väder - och vattenkvarnar behövde, därav följde en helt
annan möjlighet att mala säd kontinuerligt utan stopp i produktionen på grund av utebliven
vind eller för lågt vattenflöde. Ångkvarnen hade dessutom den fördelen att den kunde placeras
efter andra premisser än tillgång på vind- och vattenkraft, storkvarnsindustrin koncentrerades
i första hand till hamnstäder. Detta gav tillgång till såväl billig importerad säd som goda
transporter vilket ökade deras konkurrenskraft gentemot hjulkvarnarna.49

Mjölkvalitet
Redan under mitten av 1800-talet börjades det i Sverige efterfrågas mjöl med högre kvalité
och annonser i tidningar talade om rågmjöl som fanns till försäljning som var ” utmärkt godt
& hvitt särskilt för hushåll.”50 Ett sådant mjöl kunde inte skvaltkvarnarna tillhandahålla, det
talas istället här om ”det mjöl, som fås, när kornet eller oftare havren males tillhopa med sina
agnar, eller stundom hela axen.”51 Den högre kvalitén som tullkvarnarnas mjöl hade, bland
annat på grund av nymodigheter som siktkvarnstenar, sikt- och grynverk gjorde att allmogen
fick högre krav på sitt mjöl. Den efterfrågan på mjöl med bättre kvalité som tullkvarnarna
varit med om att skapa blev när valskvarnarna började producera ett ännu bättre mjöl en starkt
bidragande orsak till hjulkvarnarnas nedgång. Det mjöl som valskvarnarna producerade, fritt
från stenmjöl och med bättre bakegenskaper och de ökade kvalitetskraven som en gång talat
till hjulkvarnens fördel blev nu istället en nackdel.

Elektriciteten
Parallellt med förbättringsarbetena med hjulkvarnen började under 1820-talet och framåt dess
efterträdare, turbinmotorerna, att utvecklas. Under 1800-talet kom vattenturbiner i ökande
utsträckning att ersätta vattenhjul för direkt drift av kvarnar, sågar och mekaniska industrier.52
Många kvarnar som drivits med vattenhjul byggdes om och moderniserades med turbindrift,
till exempel gjordes detta på Ludvigsborgs och Häggenäs kvarnar.53 Rimligtvis borde
Bondemölla också ha försetts med turbindrift, dess ägare Giffert Johansson var representant
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för en tillverkare av turbinmotorer.54 Den absoluta nådastöten för vattenhjulskvarnarna torde
ha kommit i samband med elektrifieringen av Sverige, under 1920-30 talen. Vattenhjulen
ersattes med vattenturbiner som var mindre, hade jämnare gång och gav ett högre varvtal,
vilket var nödvändiga egenskaper för att driva en generator.55

Sammanfattning
Hjulkvarnarnas försvinnande berodde till stor del på att den teknik som en gång gjort dem så
effektiva delvis blev förlegad. Vindkraften påbörjade processen genom att ersätta
vattenkraften med vindkraft, men det verkliga dråpslaget för hjulkvarnarna kom med
ångkraften. De ångdrivna kvarnarna överträffade vattenkvarnarna i såväl kapacitet som i
mjölkvalité. Det försteg som en gång hjulkvarnen hade gentemot skvaltkvarnen hade nu
istället ångkvarnen gentemot hjulkvarnen som kom att föra en alltmer tynande tillvaro på
1900-talet.

Det finns ett flertal exempel på att vattenmöllor drivits med vattenhjul till 1940-talet, men i
samband med elektrifieringen övergick många till turbindrift. De vattenmöllor som fortsatte
med vattendriven kraft hade ofta andra huvudsysslor än förmalning av brödsäd, exempelvis
som sågkvarnar eller malande av fodersäd till djurutfodring. På den rent kraftmässiga sidan
fanns vid sekelskiftet 1800-1900 andra och mer effektiva kraftkällor och de som valde att
investera i nya resurser för att driva sin kvarnverksamhet övergick i många fall till turbindrift.
I Fulltofta var den sista kvarn som drevs med vattenhjul Häggenäs kvarn. Fram till 1920-talet
drevs den med ett vattenhjul men det ersattes därefter av en turbinmotor.56 Denna kvarn var
av mindre betydelse för sädesmalning men fortsatte med verksamhet som såg fram till 1953.

Den ökade kvalitén på mjölet som valskvarnarna innebar ledde till att allt fler valde att köpa
färdigt mjöl från den under slutet av 1800-talet framväxande storkvarnsindustrin.57 Den säd
som producerats av en valskvarn gav ett mjöl som var finare och mer bakningsdugligt.58
Samtidigt började hembakstraditionen i vissa samhällsgrupper att upphöra, fler och fler valde
under 1900-talets första årtionden att köpa färdigt bröd. Orsaken till hembakets upphörande är
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ett flertal olika faktorer som samverkar men det var i första hand de icke sädesproducerande
samhällsgrupperna som slutade baka först.59 I spåren av ett alltmer specialiserat samhälle med
växande grupper av till exempel tjänstemän och hantverkare övergick många från hembak till
köpebröd. Eftersom den framväxande bagerinäringen i huvudsak förlitade sig på
storindustrins mjöl från valskvarnar fick de traditionella kvarnarna ett minskande ekonomiskt
underlag.

Spår av hjulkvarnar idag i Fulltofta
De spår som idag kan påträffas vid ett platsbesök i Fulltofta är i de flesta fall endast rester av
de fördämningar som användes till kvarnarna. Dammen vid Ludvigsborgs kvarn finns
fortfarande kvar likaså vid Bondemölla även om den förändrats mycket sedan den aktiva tiden
som kvarn. Idag används delar av dammanläggningen till Bondemölla för fiske och den gamla
rännan som ledde till kvarnhjulet är idag igenlagd.

De två ”odal vatuqwarnar” som Gillberg nämner 1765, Hovgårdsmöllan och Prästemöllan
finns idag endast kvar som ruiner. Dammen vid Prästmöllan är idag kraftigt igenvuxen av
vass och buskage. Denna kvarn ska ha varit aktiv till början av 1900-talet, vilket tillsammans
med det goda läget med en naturlig fördämning med relativt god fallhöjd tyder på att detta
varit en hjulkvarn. Hovgårdsmöllan en gång så ansenliga damm är idag endast synlig med
hjälp av de rester av fördämningsvallen som fortfarande syns. Bäcken rinner fortfarande
igenom den gamla kvarnrännan men det som en gång var damm är idag endast ett lägre
liggande lätt fuktigt område. Namnet Hovgårdsmöllan syftar på att möllan en gång tillhört
huvudgården, i det här fallet Fulltofta.60 Tillhörigheten till en huvudgård såväl som rännans
bredd och dammens storlek på storskifteskartan antyder att även denna mölla haft ett
vattenhjul som drivkraft. Anläggningen är alltför stor för att kunna antas vara en skvalta.

Tullkvarn
En tullkvarn är en kvarn belagd med kvarnskatt där man yrkesmässigt utför malning mot
betalning. Denna skatt togs ut av mjölnaren, i regel på omald säd genom att mjölnaren tog ett
mått från varje säck som skulle malas. Måttet kunde vara ett kopparmått, krönt med kunglig
krona och justerat, men oftast bestod det av en fyrkantig trälåda utan handtag. Beskattningen
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genom kvarntull upphörde 1815, men ersättningen till mjölnaren togs ut ”in natura” ända fram
till 1917 varefter betalningsformen övergick till kontanter.61

Avgiften man fick erlägga hos mjölaren var precis som alla andra pålagor impopulär och även
mjölnarens egen lön ansågs vara av ondo. Det finns åtskilliga ordspråk som hänsyftar till
mjölnarnas förmåga att, enligt bönderna, berika sig själva på deras bekostnad.

Vindmöllor kallades på många håll för ”tjuvakors” och andra liknande talesätt ger en talande
bild av hur samtiden betraktade sin mjölnare.

” om man kör till kvarns med säcken full och får den tom tillbaka är mjölnaren ärlig. En oärlig
mjölnare tar säcken med.”62

” Möllarelagen säger bland annat: Möllaren ska ha sin rätt och litt till – bonden ska ha sin rätt
och knappt de.”63

”det är inte något som är riktigt ärligt på mjölnaren mer än tummen, för den sätter han i
måttet.”64

Förklaring till mjölnarens ”ärliga tumme” är att tullmåttet som ofta bestod av en trälåda utan
handtag greppades med tummen inuti, på så sätt minskades tullmängden något.

I landskapslagarna som gällde under medeltiden i Danmark och Skåne rådde rätt att för den
som ägde jord uppföra kvarn. Förutsättningen för denna rätt var att kvarnbygget inte genom
dämning skadade grannarnas ägor och vattenverk. Den byggande måste ha rätt till flod och
flodställe, damm och dammfästen samt dammställe. Eftersom det under medeltiden växte
fram en härskande klass, frälset, som genom kungliga förläningar fick äganderätt över alltmer
av jorden minskades böndernas möjligheter att bygga egna kvarnar. Ägde bonden inte längre
marken saknade han också rätt att bygga en kvarn. På kontinenten ägdes kvarnarna nästan
alltid av överheten och dessa lyckades införa kvarntvång, vilket innebar att bönderna var
60
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tvungna att mala på jordägarens kvarn. I Skåne fanns tendenser till att införa ett sådant
kvarntvång, men i övriga Sverige lyckades adeln och kyrkan inte få något rättsligt monopol på
kvarnverksamheten under medeltiden.65

Fulltofta socken
Som exempelområde för denna uppsats har Fulltofta socken utvalts. Fulltofta socken är ligger
I mellersta Skåne, strax öster om Ringsjön och tillhör i dag Hörby kommun.66 Uppsatsen
kommer i fortsättningen påvisa spår eller brister av spår av kvarnverksamhet utifrån några de
kartor som gjorts över området.

När lantmätarna under sina
karteringar av landet i Skåne fann de
något som vare sig var skogs- eller
slättbygd utan befann sig mellan
” skog och plog”. Den landskapstyp
som fanns mellan de vanligen i
Sverige förekommande marktyperna,
slätt eller skogsbygd, var ett område
som inte kunde beskrivas som någon
av de båda vedertagna bygdenamnen.
Det område som var beläget i gränsen
mellan skogs- och slättlandskapet
hade karaktärsdrag från båda sidor
men variationerna var alltför stora för
att man ska kunna kalla det för ett
mellanting. Detta marktypsområde
fick benämningen risbygden. Till
Skånes risbygder räknas stora delar av

Figur 5. Skånska bygder på 1700-talet
Källa: Atlas över Skåne, s. 74

Bjärehalvön och Kullabygden och ett
bälte genom Mellanskåne från söder om Helsingborg över området söder om Ringsjön till
Albo härad på Österlen.67 I den etnografiska studie som Åke Campbell publicerade 1928

65

Myrdal, s 78.
Bilaga nummer 2.
67
Skansjö, s 60.
66

24

placeras Fulltofta socken precis på gränsen mellan skogs- och risbygd vilket även det kan
antyda svårigheten att exakt placera in bygden i endera kategorien.68

Storskifte
Under 1700-talet påbörjades ett antal åtgärder runt om i landet för att modernisera och
förbättra jordbruket och dess förutsättningar, en av de åtgärderna var att genomföra storskifte.
Den egentliga storskiftesförordningen kom 1757 när skiftesvitsordet stipulerades, det hade
funnits andra liknande förordningar från 1749 men de hade endast gällt där alla inblandade
var överens om att skifte skull genomföras.69 Genom införandet av skiftesvitsordet räckte det
att endast en av byns delägare ansökte om skifte för att det skulle genomföras. Storskiftet
syftade till att motverka de nackdelar som det gamla tegskiftessystemet hade med ett stort
antal små tegar utspridda över hela byns marker. Genom att slå samman ägorna till
sammanhängande enheter hoppades förnyelseivrarna att ett individualiserat ägande skulle öka
nyodling och gynna folkökningen.70 Vid storskiftet minskade antalet tegar som varje bonde
brukade men inte så drastiskt som förhoppningarna varit.71 Även om skiftesreformen inte
ledde till ett fullt så dramatiskt förändrat landskap som förespråkarna ivrade för så fick det i
alla fall den följden att landskapet blev noggrant karterat. Med hjälp av en sådan karta skall
jag nu ge en bild av undersökningsområdet.

Studerar man storskifteskartan över Fulltofta från 1770-talet syn i beskrivningen att
lantmätaren vill placera socknen i skogsbygdsregionen. De beskrivningar av de olika ägorna
som görs antyder dock att området kanske hellre borde räknas till risbygden.
Markbeskrivningarna som lantmätaren gör domineras av olika ängsytor såsom hårdvallsäng
bevuxna med ek och hasselbuskar. Det finns också åtskilliga referenser till mer fuktiga
marktyper i landskapet såsom sidvallsängar bevuxna med albuskar samt kärrvall. Såväl
”något höglänte” skogsbackar som ”skarpa sandbackar” figurerar också i beskrivningen och
kompletterar man bilden med de flertaliga ”måsar” som finns utsatta på kartan framträder ett
varierat landskap mer lämpat för animalieproduktion än spannmålsodling.
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Vare sig man räknar området till skogsbygden eller risbygden kvarstår faktum att detta inte
var någon huvudsakligen spannmålsproducerande bygd. Det som var gemensamt för olika
risbygder var inriktningen på boskapsskötsel och boskapsavel.72 Odling av spannmål förekom
däremot, bröd och gröt var dagligt förekommande inslag i kosten och i denna
självhushållningens tid odlade de som kunde sin egen säd. Behovet att mala säden till mjöl
löste man med att bygga skvaltkvarnar, vilket i storskifteskartans beskrivning finns till ett
flertal hemman.

I kartbeskrivningen är sammanlagt sex skvaltor nämnda, dessa tillhör hemmanen Qvarröd,
Mjelaströ, Åkarp, Stafröd samt Håsäng som hade två skvaltkvarnar tillhörande sig. Av de
ovan nämnda skvaltkvarnarna har enligt kartan endast Åkarps skvalta en dammanläggning av
betydelse knuten direkt till sig, de övriga får sin kraft direkt från det strömmande vattnet.
Mjelaströ har sin skvalta belägen invid tomten och Håsäng sina två skvaltor belägna strax
bredvid sin gårdstomt men de övriga tre skvaltorna är belägna på varierande avstånd från
tomten. Även om man inte hade vattenkraften i sin direkta närhet var det tydligen fördelaktigt
att uppföra en egen skvalta om möjlighet fanns.

Figur nr 6. Hovgårds- och Prästemöllan
Källa: Storskifteskarta 1772

Det finns två möllor namngivna och utsatta på kartan, Hovgårds- och Prästemöllan. Båda de
nämnda möllorna har dammar, Hovgårdsmöllans damm är enligt kartan av betydande storlek.
Förutom de dammar som Hovgårds- och Prästemöllan har placerade i direkt anknytning till
sig finns på 1770 års karta noteringen ”Store damm- kärr hvari vattnet hålles till qvarnarne”.
Noteringen antyder att man vid den här tiden anser att tillgången till vattenkraft är så viktig att
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man aktivt försöker påverka mängden magasinerat vatten. Förutom de båda möllorna
använder en skvaltkvarn det vattendrag som leder från Store damm, nämligen Qvarröds
skvalta.

I Gillbergs beskrivning av Malmöhus län från 1765 kan man få en uppfattning av antalet
kvarnar i de skogs- eller risbygdsartade delarna av länet. I de åtta socknar för vilka antalet
kvarnar beräknats från Gillbergs upppgifter fanns totalt 3 sågkvarnar och 89 andra kvarnar.
Dessa socknar utgör endast ett urval, som sammanställts efter geografiska grunder. Lägg
särskilt märke till den stora variationen i antal mellan de olika socknarna.

Socken

Mjölkvarnar

Sågkvarnar

Norra Rörum

8

1

Hallaröd

16

Munkarp

8

Höör

23

Södra Rörum

4

Fulltofta

8

Äspinge

13

Svensköp

9

1

1

Uppställningen ger en bild av en i hög grad decentraliserad kvarnverksamhet, med korta
transporter.73 Den stora variationen i antal kvarnar per socken tolkar jag som att man utnyttjat
möjligheten där den fanns, skvaltan var ett sätt att slippa betala någon annan för att mala
säden.

I Gillbergs beskrivning finns följande beskrivning av Fulltofta Socken, att gården äger ”2:ne
odal vatuqwarnar åtskillige sqwaltekvarnar på underliggande gods.”74 En rimlig tolkning av
detta är att de ”tvenne odal vatuqwarnar” som omnämns är av annan typ än skvaltkvarnarna
som omtalas i samma beskrivning. Tillsammans gör anläggningarnas storlek, som man kan se
på storskifteskartan, och Gillbergs kommentarer att man misstänker att dessa två anläggningar
är hjulkvarnar.
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Ur ett förmalningsperspektiv låter sig Skåne indelas i två olika områden. De rena
slättbygderna med sin stora spannmålsproduktion var helt dominerad av tullförmalning, med
endast ett fåtal husbehovskvarnar. Detta förhållande kan sägas gälla för Malmöhus- och
Kristianstad läns kusthärader samt i Södra Åsbo, med endast lokala avsteg. Området med
dominans av husbehovskvarnar var mestadels nordskånska områden som Bjäre, N. Åsbo och
Göingebygderna. De enda större undantagen från tullkvarnsdominansen i Malmöhus län var
vissa skogsområden i Onsjö, Färs och Frosta härader.75 Man får dock inte betrakta gränserna
mellan tullkvarns- och husbehovsmalningsområdena som definitiva, mer att
husbehovsmalningen spelade en betydande roll i de områden som inte huvudsakligen låg i
slättområdena.

Dokumentationen av kvarnar i Frosta härad är ytterst knapphändig. Vare sig i
kvarnkommissionens handlingar från 1698 när protokollen i det närmaste helt utelämnar
Frosta härad eller i Prästrelationerna av år 1624 där Frosta härad helt utelämnas, finner man
någon behjälplig information. Påpekas bör dock ett tillstånd för Viderups väderkvarn i
Gårdstånga socken, Frosta härad( samma härad som Fulltofta) från kvarnkommissionen den
30 juli 1698 att fungera som
kvarn för tullmäld. I häradet
fanns inga stora tullkvarnar.76
Denna dom får anses
ytterligare bekräfta att i varje
fall delar av Frosta härad föll
utanför det område där
tullmalningen helt
dominerade.

Vi ytterligare studier av

Figur 7. Dammar och slingrigt vattendrag, här förstärkt
med streckad linje. Källa: Storskifteskarta 1772

storskifteskartan från 1770- talet
finner man även ett antal dammar utan kvarnar, de flesta placerade i närheten av Fulltofta by.
På grund av deras placering, och eftersom det saknas, både på kartan och dess beskrivning,
några noteringar om att här skulle funnits några kvarnar får det anses troligt att de var
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fiskdammar.77 Fiskdammar var ett vid den här tiden vanligt inslag i landskapet och i Gillbergs
beskrivningar från 1760-talet över Skånes socknar, byar och stora egendomar kan man se att
snart sagt varje storgård hade en egen fiskodling.78
Studerar man de olika vattendragen så ser man att de slingrar sig fram genom landskapet.79
Innan de moderna utdikningarna landskapet skedde följde de flesta vattendragen inga raka
linjer, rinnande vatten i landskapet var naturligt och till och med önskvärt. Det rinnande
vattnet hade inte enbart funktion som kraftkälla till kvarnar utan hade också en
produktionshöjande funktion. De vid den här tiden relativt grunda och breda sänkorna vid
vattendragen producerade en mycket eftertraktad växtlighet, som kunde användas till
djurfoder. Vatten eller våtmark i landskapet användes som en resurs och man utnyttjade de
fördelar som man kunde. Ängar belägna så nära vatten eller våtmark att de ofta blev
övergjuten någon gång under året kallades sidvallsäng, det fornsvenska ordet sidh betyder lågt
liggande, och var högproduktiva på grund av det näringsrika slam som tillfördes med vattnet
vid översvämningarna. På grund av översilningen bibehöll sidvallsängarna en god
avkastningsförmåga år efter år, ännu ett skäl för bonden vid den här tiden att betrakta vatten
som något positivt. Före de stora utdikningarnas tid kunde sådana våtmarksområden täcka
stora ytor.80 Att sådan mark förekom i undersökningsområdet påvisas i lantmätare Herman
Frykners arbete till storskiftesförrättningen som avslutas 1772. Denna tids jordbruk baserades
på att man utnyttjade de möjligheter som naturen gav och vattendragen erbjöd här både kraft
till skvaltkvarnar och ökade höskörd vilket tacksamt nyttjades.

Skånska rekognoseringskartan 1812-1820
Om den förra kartan, storskifteskartan symboliserar det ena stora skälet till att kartera
landskapet, äganderätt och ekonomi, så kan skånska rekognoseringskartan sägas utgöra ett
exempel på det andra stora skälet till kartritning, de militära ändamålen. Detta kartverk är
upprättat av militära skäl och beskriver inte landskapet med utgångspunkt från äganderätt och
jordens bonitet. Därför blir informationen delvis en annan än på skifteskartan men man kan
fortfarande utläsa mycket om till exempel vattendrag, fördämningar och även kvarnar.
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Skånska rekognoseringskartan togs fram för att militären skulle kunna planera lämpliga
framryckningsvägar, förläggningsplatser och veta var i landet olika element av militärt värde
var belägna. Skånska rek är en god karta för militären, med möjlighet att kunna välja bra
vägar för transporter, svårforcerade vattendrag för försvarslinjer och lämpliga höjder för
utplacering av artilleri. Vattendragens sträckning finns här tydligt angivet liksom de dammar
och fördämningar som fanns. Man får bilden av ett landskap med mycket stora inslag av
våtare marker, med slingrande vattendrag och relativt kuperad mark.

Laga skifte 1836-1842
När inte de förändringar som storskiftes och senare enskiftesreformen gav de från styrande
håll önskade effekterna ersattes de med laga skiftesstadgan 1827. Syftet med denna var, som
med dess föregångare att öka produktionen och modernisera jordbruket. Spannmålspriserna
ökade från omkring 1790 snabbt och många bönder måste ha insett fördelarna med att kunna
berika sig själva genom det mer individualiserade ägandet som skiftena innebar.81 Laga skifte
innebar bland annat att utmarken alltid skulle skiftas ihop med inägorna, vilket var en nyhet.
Detta innebär att den enskilde bondens motivation för drastiska och landskapsomdanande
åtgärder ökar. Med ett helt enskilt ägande av marken blir de egna ansträngningarna mer
motiverade, all nytta av åtgärderna tillfaller den som utför arbetet. Tidigare var man tvungen
att anpassa sig efter bygemenskapen och delvis rätta sig efter andras vilja. Det tydliga
klargörandet av den enskildes mark och rätt som blev effekten av laga skiftesreformen ledde
till uppodling av stora delar av landskapet. Under samma tid sker en stor befolkningsökning i
Sverige, vilket även det motiverar till nyodling. Antalet födslar i landet ökade med cirka 30%
åren 1821-1825, samtidigt som dödligheten minskade, särskilt bland barn.82 Sammantagen ger
dessa olika faktorer ett ökat intresse av att genomföra ett nytt skifte, vilket också sker i
Fulltofta 1836-1842.

I laga skifteskartan över Fulltofta ser man inte någon av de förändringar i landskapet som så
småningom blir resultatet, men en del noteringar i beskrivningen är värda att kommentera.
Till exempel omnämns Store damm med kommentaren ”kan urtappas”, möjligen kan man här
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ana att den ekonomiska vinning man kunde få med hjälp av dammen understigen värdet på
odlingsmarken. Notera skillnaden jämfört med storskifteskartan där Store damm var ett kärr
där vattnet ” hålles till qvarnarne”. Vi ser här en antydan till den efterhand så omfattande
utdikningen börjar finna fäste i allmänhetens vardag. Nyodlingen medförde ett ökat behov av
att minska den i landskapet bundna vattenmängden, och mycket av den mark som nu togs i
anspråk var gammal ängsmark. Ängsmarken var ofta belägen lågt i landskapet och därmed
var fuktigare än den gamla åkerjorden. Detta ledde till att jordbruket blev känsligare för
extrema nederbördsmängder och dessutom blev känsligare för frost.83 Denna önskan att
minska vattenmängden i landskapet innebär att den av vatten beroende skvaltkvarnens
lönsamhet kan börja ifrågasättas.

Generalstabskartan 1865
Framställningen av denna karta kom huvudsakligen igång av militära skäl och bedrevs fram
till 1937 inom militära organisationer. Därför blir den information som finns på kartan av en
något annan natur än de föregående skifteskartorna som studerats. Redan när
fältmätningskåren grundades 1805 hade man dock klart för sig att kartor hade andra
användningsområden än de rent militära behoven. Det betonas därför i beslutet
nödvändigheten att kartan skulle innehålla ”allt vad både diplomatiskt och ekonomiskt
avseende till Landets kännedom är av nöden.”84 Informationen på denna karta är av liknande
karaktär som Skånska rekognoseringskartan, syftande till att tillfredsställa militära behov.

Generalstabskartan av 1865 ger oss en bild av Fulltofta sockens dåvarande utseende, knappt
tjugo år efter laga skifte genomförts.85 Vilka skillnader kan man då se? Landskapet innehåller
fortfarande mycket markområden som beskrivs som sank mark, men Store damm är
försvunnen. Eftersom kartan upprättats för militära ändamål kan man inte avgöra om det blivit
åkermark på den tidigare dammens läge eller om det blivit slåttermark, men dammen är dock
försvunnen. Även de på Skånska rekognoseringskartan lägre liggande och fuktiga områdena
intill vattendragen är här till stor del försvunna, intrycket blir att mängden i landskapet bundet
vatten minskat. Den förändringsprocess som påbörjades efter det sista skiftet hade ännu inte
fått någon genomgripande effekt i landskapet, men förändringarna hade påbörjats. Fortfarande
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finns det omfattande områden som är av våtare karaktär, exempelvis syns i socknens
nordvästra del intill Ringsjön ett stort område med fuktig mark.86

Sjösänkning
Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet sänktes många sjöar och torrlades många
våtmarker runt om i Skåne, avsikten var att skapa ny åkermark. Projekten stimulerades av
statsmakterna genom förmånliga lånemöjligheter och införandet av en speciell dikningslag
1879.87 Sänkningen av sjöar gick vanligen till så att flödesvägarna rätades ut och fördjupades
så att den mängd vatten som kunde magasineras i flodsystemen avsevärt minskades.

Mellan åren 1881- 1883 företogs det en sänkning av Ringsjön, den sjö som Fulltofta socken i
väst gränsar till.88 Sjön sänktes mellan 1,5 och 1,8 meter genom bearbetning av utflödet
Rönne å och sjösänkningen ledde att de tidigare vidsträckta sankmarkerna, tidigare använda
till slåtter, nu kunde dikas och bli åker - eller betesmark.

Häradsekonomiska kartan 1914-15
På den häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal ser man effekterna av de
jordbrukstekniska framstegen. Man kan nästan tala om två olika typer av bygd, tudelad av
järnvägen Höör- Hörby.89 I väster ser vi en jordbruksbygd, dominerad av åkermark med små
områden av fuktigare sidvallsängar. Öster om järnvägen är det skogen som dominerar, följt av
betesmarker och relativt stora områden med mossar och kärr.90

Vid den försäljning av skogsdelen av Fulltofta gods ägor som genomfördes 1917 företogs en
värdering som ger en bra bild av hur markerna ser ut, i varje fall öster om järnvägen HöörHörby. Det krävs emellertid ett påpekande att i siffrorna ingår en fastighet utanför Fulltofta
socken (Bjävröd) vilket naturligtvis kan påverka siffrorna en del. Siffrorna skall endast
användas som belägg för att en skoglig dominans föreligger i detta område samt att ge en bild
av andelen fortfarande fuktig mark under 1917.
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Åker

250,28 ha

13%

Betesmark

421,68 ha

22%

Diverse inägor

28,78 ha

1%

Skogsmark

997,67 ha

51%

Impediment (mossar och kärr) 243,29 ha

12%

Diverse impediment

1%

27,08 ha

Impedimentarealen, 243,29 ha, utgjordes till övervägande del av kärr och mossar – flertalet
utmärkta dikningsobjekt med snar omvandling till produktiv skogsmark.91

Kommentaren om impedimentens lämplighet för utdikning är hämtade ur en skrift om
skogssällskapets skötsel av skogarna i Fulltoftaområdet och beskriver vad som också snart
hände. De dikningar som föreslås här ligger dock vid tiden för häradsekonomiska kartans
utförande fortfarande i framtiden. Man får genom uppställningen en uppfattning om mängden
markområden med hög vattenbundenhet, 12 %, detta trots att spår av dikning redan syns i
området.

Ringsjöns strandlinje har flyttats österut på grund av den under 1880-talet genomförda
sjösänkningen och de i fuktiga omgivningarna runt om vattendragen har kraftigt minskat92.
Ringsjöns stränder är mestadels långgrunda, i synnerhet vid Fulltofta, och sjösänkningen fick
därför stora effekter. Det som tidigare hade varit fuktiga och sanka strandängar har här blivit
glest trädbevuxna beteshagar. Det syns tydliga tecken på utdikningar genom uträtning av
vattendragen och av de sex dammarna som en gång syntes vid Fulltofta kvarstår här endast en
samt två med vass fyllda sänkor. Store damm är här endast ett i storlek kraftigt reducerat
område med beteckningen Mosse, myr eller kärr och Hovgårdsmöllans en gång så
omfångsrika damm är här transformerad till sidvallsäng.

Figur 8. Hovgårds- och Prästmöllan 1917
Hildingsson, s. 23. Källa: Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Malmöhus län, Hörby
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Sveriges åkerareal nådde sin största utbredning omkring 1920, ungefär 3,8 miljoner hektar.93
Mycket av ökningen i åkerareal gjordes genom omläggning av äng till åker, genom dikningar
och sjösänkningar blev mycket av den tidigare för fuktiga marken tillgänglig som åkermark.
Det är som vi ser på kartan redan gjort i den västra mer jordbruksbetonade delen av Fulltofta.
Vattenmängden i åkerdelen av Fulltofta har jämfört med tidigare minskat betydligt, många
vattendrag uppvisar här tydliga tecken på dikning och uträtning.94

Det jordbruk som nu finns, till skillnad mot det jordbruk som beskrivits från 1770-talets
storskifteskarta, har förmågan att förändra landskapet drastiskt efter eget önskemål. Genom de
förändringar inom jordbruket som gjorts under 1800-talet senare hälft har vatten förvandlats
från önskvärt till oönskat. Förutsättningarna för skvaltkvarnar hade drastiskt försämrats
genom sänkningen av vattennivåerna. Med hjälp av en massiv mobilisering av arbetskraft och
med ny redskapsteknik har människan gjort sig mindre beroende av de lokala naturgivna
förutsättningarna. Från det landskap där de naturgivna egenskaperna styrde produktionen har
vi har kommit till en tid när människan genom sitt omdanande av naturen styr produktionen.
Vattnet har nästan helt försvunnit ur landskapet och med det möjligheten att utnyttja det som
kraftkälla. Vid det lilla fåtal platser som i Fulltofta vattnet fortfarande används som direkt
kraftkälla kommer den inom bara något tiotal år helt ha övergått till att omvandla
vattenkraften till den nya tidens kraft, elektriciteten.

Spår av kvarnverksamhet på häradsekonomen.
På den häradsekonomiska kartan ser vi att endast ett fåtal fördämningar finns kvar i
landskapet, de flesta belägna längs med Kvesarumsån, det största vattendraget som rinner
igenom socknen. 1977 påbörjades en industriminnesinventering i Malmöhus län för att ge
underlag till en kulturhistorisk bedömning, i denna kan man få information om två av de vid
dessa dammanläggningar belägna kvarnar.

Den första och mest väldokumenterade av dessa är Ludvigsborgs kvarn, med anor från 1700talet. De tekniska beskrivningarna av denna kvarn härrör från mitten av 1900-talet med en
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fallhöjd på 5 meter. Även om det i inventeringen inte anges vilken typ av kvarn Ludvigsborgs
kvarn varit i dess tidiga historia, får det anses troligt att en så stor fallhöjd tyder på att detta
varit en hjulkvarn. Ludvigsborgs kvarn var i aktivt bruk till 1960.95 Kvarnen hade vid
nedläggningen sedan länge övergått till turbindrift. Det föreligger något motstridiga uppgifter
gällande förmalningens upphörande. Kvarnens sista aktiva mjölnare ska ha upphört med
förmalning av spannmål 1942, men bageriverksamhet skall ha fortsatt i byggnaderna till
1960.96 Ludvigsborgs kvarn är markerad med kvarntecken på kartan.

Den andra kvarnen som nämns i undersökningen är en vattenkvarn i Häggenäs, dess ålder
anges här som okänd men 1920 finns noteringar om en försäljning av kvarnen. 1920 fanns det
ett vattenhjul som drev anläggningen och här fanns då även en såg som drevs av vattenhjulet.
Någon gång under tiden 1920-27 moderniserades kvarnen med turbindrift och installation av
bandsåg och verksamheten drevs fram till 1953. Man anmärker här att kvarnverksamheten
lades ner först, medan krossen och sågen användes fram till nedläggningen 1953.97 Dammen
som Häggenäs kvarn låg vid kallades för Valkedamm eftersom här skulle ha legat en
vadmalsstamp.98 Häggenäs kvarn är inte markerad med kvarntecken på kartan, kanske ansågs
den som alltför obetydlig för att markeras.

Det finns i ovan nämnda inventering noteringar om Prästemöllan och Hovgårdsmöllan, där de
är registrerade som ruiner av industrianläggningar. Hovgårdsmöllan anges här ha varit
nedlagd i mer än hundra år, inventeringen gjordes 1977 vilket då skulle ge en ungefärlig tid
för möllans nedläggning vid senare hälften av 1800-talet. Prästmöllan anges i inventeringen
ha varit i bruk i början av seklet. Av båda möllorna finns idag endast smärre spår kvar i form
av rester av husgrunder och spår av kvarnrännan.99 Båda möllorna kan återfinnas i
fornminnesregistret, angivna som kvarnar.100

En kvarn som inte är medtagen i inventering som endast gjordes på före detta aktiva
industriverksamheter är Bondemölla, som däremot är utsatt på häradsekonomiska kartan med
markering som kvarn. Möllan uppfördes 1851 och skall då delvis ha byggts med material från
ett par mindre kvarnar som nedrivits. Under 1880-talet moderniserades möllan men det stora
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kvarnhjulet behölls eftersom fallhöjden var så god . Kvarnhjulet ska ha varit ett av de största i
Skåne. Förmalningen av spannmål på Bondemölla skall ha upphört 1936.101

Resultat
Undersökningen har visat på den tekniska utveckling som gjorts inom förmalningstekniken.
Från våra första hjälpmedel, malstenen, fram till den direkta vattenkraftens sista steg innan
elektrifieringen, hjulkvarnen. Det har framlagts fakta om deras konstruktion och kapacitet
samt vilka huvudsakliga skillnader som existerade mellan dem.

Skvaltkvarnen
Skvaltkvarnens fördelar var möjligheten att mala säd utan att betala tull samt den fördel den
gav genom att man slapp ta arbetskraft till att transportera säden någon annanstans för att
mala den. Det mjöl som maldes på skvaltorna var av ganska låg kvalitet och i takt med ökade
krav på mjölets kvalité tappade skvaltan värde. Skvaltan var ofta placerad vid små vattendrag
och vid de dikningar som påbörjades under i första hand 1800-talet blev många vattendrag för
små för att kunna användas. Slutligen blev under 1900-talets elektrifiering av landsbygden
skvaltkvarnen helt utkonkurrerad som fodersädskvarn av den elektriska husbehovskvarnen.
Skvaltkvarnens teknik var enkel och funktionell, de förbättringar som gjordes ledde inte till
några revolutionerande förändringar. Skvaltan förblev en lågteknologisk lösning med enkel
och funktionell teknik.

Hjulkvarnen
Hjulkvarnen var en betydligt mer avancerad och kostsam anläggning att uppföra. Med
utväxlingssystem och större dammanläggningar knuta till sig förblev dessa relativt
konkurrenskraftiga fram till dess att vattenturbinerna slutligen ersatte dem på de ställen där
vattenkraften fortfarande nyttjades. Till skillnad från skvaltkvarnen bedrevs ett aktivt
utvecklingsarbete för förbättrande av hjulkvarnarnas kapacitet vilket också gav stora tekniska
framsteg under 1800-talet. Framstegen gjorde att hjulkvarnarna kunde fortsätta att användas
som drivkraft långt fram på 1900-talet, den stora omläggningen till turbindrift förefaller ha
inträffat vid tiden runt andra världskriget. Hjulkvarnarnas slutliga försvinnande som
brödsädskvarnar kommer i samband med ångkvarnarnas inträde på den svenska marknaden

100
101

Objekt 61, 123.
Fulltofta hembygdsbok, s. 146-147.

36

under slutet av 1800-talet. Valskvarnarna hade en högre kapacitet men framförallt en högre
kvalité på mjölet. Med valskvarnarna övergavs också den månghundraåriga tekniken med
roterande stenar för malning av säd och en era går i graven. Hjulkvarnarna låg ofta vid större
vattendrag eller hade dammanläggningar knutna till sig, vilket gjorde att de i de flesta fall inte
led så stor skada av de sänkta vattennivåerna i landskapet. De stora orsakerna till deras
försvinnande går istället att finna i ökade krav på mjölkvalité och förmalningskapacitet samt
att det uppfanns andra mer effektiva sätt att producera kraft.

Fulltofta
Kvarnsituationen i Fulltofta har analyserats i första hand med hjälp av kartmaterial, de
förändringar som skett över tiden har diskuterats utifrån det kartmaterial som gällde för den
tiden. Förklaringar till skvaltornas försvinnande på grund av dikning, produktionsförändring
och kosthållningsförändringar har diskuterats. Fakta om de olika påverkande faktorerna i
vattenkraftens minskade betydelse har uppvisats. För Fulltoftas del slutar den direktverkande
vattenkraften att existera under den första hälften av 1900-talet då turbiner installeras på de
kvarvarande hjulkvarnarna.

Diskussion
Uppsatsen har inte kunnat påvisa några exakta årtal för de olika kvarntypernas försvinnande.
Däremot har det påvisats vilken ungefärlig tidsperiod försvinnandet skett under. Detta resultat
med att inte kunna påvisa ett exakt årtal återfinns i undersökningar och den litteratur som jag
tagit del av. Genom de stora variationer i förutsättningar som finns för vattenkraften måste
varje enskilt fall bedömas separat, det finns ingen given mall. Denna uppsats har enbart berört
vattenkraften som kraftkälla vid malandet av säd men många av de hjulkvarnar som lade ner
sin förmalningsverksamhet fortsatte att driva andra verksamheter med vattenkraft. I en
verksamhet som styrs i så stor grad av naturgivna förutsättningar påverkar olika faktorer varje
enskild kvarnägare på olika sätt.

De orsaker till skvalt- och hjulkvarnars försvinnande i denna uppsats mestadels har rört sig i
har ett perspektiv som torde varit möjligt för de samtidigt levande att kunna urskilja. Något
som däremot inte berörts är de större, mer samhälleliga förändringar som skett under samma
tid. Saker som transportrevolutionen och övergången till ett mer penningstyrt samhälle skulle
säkert kunna läggas till de orsaker som belysts i denna uppsats.
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De vattendrivna kvarnarna försvinner bort från vårt medvetande allteftersom tiden går, det
som för våra förfäder var en naturlig del av vardagen kommer kanske för nästa generation
vara helt okänt. Min förhoppning är att denna uppsats för läsaren kan utgöra ett litet bidrag till
ökad förståelse av vattenkvarnarnas historiska betydelse.

Litteraturdiskussion och forskningläge
Mycket av den forskning som denna uppsats bygger på härrör sig från etnologiska studier.
Såväl Sven B. Eks studie, Väderkvarnar och vattenmöllor, som Åke Campbells, Det svenska
brödet, återfinns inom denna vetenskapliga disciplin. Denna litteratur härstammar från 1950
och 1960 talet, kanhända kan detta vara en svaghet men senare forskning inom ämnet
hänvisar till mycket stor del till Sven B. Eks doktorsavhandling. Den forskning inom ämnet
som finns av nyare datum gäller i första hand de tekniska aspekterna av vattenkvarnar snarare
än de aspekter som denna uppsats behandlat. Vad gäller övrig använd litteratur är denna av
betydligt senare datum, den allra mesta är utgiven under 1990-talet.

Sven B. Eks akademiska avhandling för vinnande av filosofie doktorsgrad från 1962 ligger i
denna uppsats till grund för mycket av de fakta som framförs. De olika vattenkvarnarnas
kapacitet och historia samt under vilka tidsperioder olika företeelser fanns baseras till stor del
på denna undersökning.

Åke Campbells etnologisk-historiska undersökning Det svenska brödet används i uppsatsen
för beläggande av svensk brödkultur samt brödets avklingande betydelse i den dagliga kosten.

För de tekniska beskrivningarna av skvalt- och hjulkvarnar har uppgifter hämtats ur bokserien
Det svenska jordbrukets historia, samt från tekniska museets hemsida.

Bokserien Det svenska jordbrukets historia har använts för att ge historiska belägg för vissa
skeenden i kvarnarnas historia såväl som andra processer som behandlats i uppsatsen. Denna
bokserie har ett antal olika författare med olika specialområden såsom arkeologi,
agrarhistoria, ekonomisk historia och kulturgeografi. Mycket av denna uppsats slutsatser och
resultat har baserats på sammanförande av informationen i dessa böcker med mina egna
tolkningar av de kartor över Fulltofta som utvalts. Uppsatsens tyngdpunkt ligger inom
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tidsramarna för i första hand docenten i ekonomisk historia Carl- Johan Gadds bok Den
agrara revolutionen, men även andra delar i serien har använts som belägg för fakta och
företeelser.
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