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Kvarnen Holländskan i kvarteret öster om Götgatan mitt emot
Ringen. Kvarnen var av s k holländsk typ och revs 1894. Här är
den avbildad den 23 januari 1891 av A.T. Gellerstedt, som
gjorde flera bevarade målningar av den — annars är de flesta
av Söders kvarnar inte dokumenterade varken i bild eller text.

VÄDERKVARNAR
Årets tema kretsar kring ett nu helt försvunnet inslag på Söder. Trevlig läsning!

Äntligen igång!

vi kvar tekniken, solen värmer upp
luften så att vinden får vindkraftverkens vingar att gå runt och ge
oss livgivande elektricitet, precis
som väderkvarnens vingar fick sin
kraft att mala till vårt levebröd.

Tiden går, allt är plötsligt tillåtet
(nästan).Vi hoppas att allt det tilllåtna kommer att så förbli..
Väderkvarnar, vad förnimmer du
när du hör det ordet? Kvarnarna
hördes i alla fall. De stod på parad
högt uppe på bergen på Södermalm, vingarna gick och mjölet
maldes. Det gnisslade och knakade
när vinden tog i, kanske till och
med under nätterna i bråda tider.
Detta ”oväsen” har för alltid försvunnit från våra öron här på Söder. Nu rullar våra bilar och fyller
våra öron med ljud, vi bytte ut ett
stadsljud mot ett annat, Staden är
aldrig tyst den låter alltid. Dock har

Nu har vi fått ihop programmen
för vår och sommar. Årsmöte blir
det den 29 mars i Ekermanska gården. De övriga hittar du på sista
sidan.
Jag hoppas vi möts coronafria,
sugna på nya horisonter på Södermalm och nyfikna på några andra
ställen i staden.
Vi ses!!!
Topsy

Väderkvarnarna på Södermalm
Av Johan Murray
Vindkraften är en viktig
och uråldrig energikälla.
I Stockholm hade den en
storhetstid under 1600och 1700-talen med alla
sina väderkvarnar. Den
kom att ersättas först
med ångkraften och sedan med el, för att åter
aktualiseras efter en
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Överfört på en modernare karta vill här tecknaren Ola Svenre visa var samtliga
kända kvarnar på Söder stått. Exakt är den inte, kvarnen i nuv. Vitabergsparken har
t. ex. hamnat fel (se s.21).

hundraårig stiltje, nu som elproducent.
Väderkvarnar är tekniskt sett
ett slags vattenkvarnar på
land eftersom de har samma
sorts mekaniska överföring av
kraft via kugghjul som redan
utvecklats för vattenkraften.
Väderkvarnarna blev vanligast i slättbygder där det
Att väderkvarnarna såg ungefär likadana ut under flera hundra år framgår t ex av Frans Hogenbergs kopparstick över Stockholm 1570. På
det här intill visade bladet med utsikt ungefär
från nuvarande Mosebacke syns kvarnarna på
Mariaberget längst t v med Skinnarviksberget i
bakgrunden. På den bearbetade förstoringen
ovan har originalets orealistiskt höga berg på
västra Kungsholmen tonats ner för att göra bilden mer verklighetsbetonad.
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blåser bra och är dåligt med strömmande vatten.

Små fabriker förlades där. Allt låg
innanför stadens tullgräns, för alla
”ätliga, slitliga och förnötliga” varor som fördes in till malmarna
skulle förtullas sedan 1622.

Stockholm led inte precis brist på
strömmande vatten, med det var
ändå inte tillräckligt. Redan på Vädersolstavlan i Storkyrkan avbildas
två väderkvarnar, Helgeandshusets
kvarn på Rogberget på norra Gråmunkeholmen (Riddarholmen) och
en på Mariaberget. Tavlan föreställer ett halofenomen i april år 1535
men är en kopia från 1636.

I takt med tillväxten tillkom många
väderkvarnar på Stockholms kullar
och berg, i synnerhet på Södermalm. På en karta 1733 gjord av
stadsingenjör Petrus Tillaeus markeras och namnges 33 st enbart på
Södermalm (av 59 i hela staden).

Så länge det fanns risk för krig med
Danmark befarade Stockholm en
belägring. Malmarna fick inte bebyggas av försvarsskäl. Det var
först mot slutet av 1500-talet och
början av 1600-talet som det blev
en oreglerad bebyggelse på malmarna, ofta torftig. Det bereddes
plats för kreaturen, korna och svinen samt för odlingar. Södermalm
var bergigt och kargt men väl lämpat för väderkvarnar.
Befolkningen växte och under mitten av 1600-talet genomfördes en
stadsplanering av malmarna. Högre
hus än en våning fick inte längre
vara av trä på Norrmalm och Södermalm. Då kunde mer välbeställda borgare låta bygga sommarbostäder åt sig där och ha egna odlingar och djurhållning året runt.
Husen kallar vi idag malmgårdar.

Det blev en flora av små kvarnar i
stället för ett fåtal stora gemensamma, kanske beroende på att tillgången på vind varierade under året
och att det fanns akuta anledningar
att mala.
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Ibland räckte det inte med bara en
kvarn. Riksvärdien Hans Wieler
(en mått- och viktkontrollant), som
bodde trångt vid Storkyrkobrinken,
hade sin malmgård i dagens Björns
Trädgård. Ovanför på berget hade
han sina två kvarnar. De kallades
Finskan och Dundercrantz. På hans
malmgård fanns de stora vinterförråden av kött och fisk. Här bakades, bryggdes och byktes det.
Kvarnar kunde ha flera ändamål,
och de kunde i viss mån anpassas
genom att man bytte kvarnstenar.
Det fanns inte bara behov av att
mala spannmål till mjöl och till
kreatursfoder. Man behövde också
kvarnar som stampade olja ur kärnor och frön, eller som stampade
lin och hampa till fibrer för rep.
Textilmanufakturerna behövde
mald färg och flaskkorktillverkare
mala granulat av sitt spill. Sågverk
kunde drivas med vindkraft.

Kvarnen Finskan på Pelarbacken vid
Björns Trädgård med Katarina kyrka
i bakgrunden. Teckning av Carl
Svante Hallbeck.

Längst österut på Erstaberget byggdes för Stora Varvet en särskilt påkostad vädersåg som stod klar i
början av år 1691. Men, redan den
22 april samma år brann den ner
och Rotmästarna vid Storkyrkan
och Tyska kyrkan anklagades för
försumlighet vid brandsläckningen.

större skala vid en kvarn. Det kunde också vara farligt. Svartkrut var
en viktig produkt som vid tillverkningen både maldes och stampades
i kvarn. Förhållandena för de som
arbetade med saltpetern var rent
vidriga och väldigt farliga. Krutkvarnarna drevs med vatten och låg
långt bort: först vid Nyforsen i Tyresö, sedan i Nacka Ström.

Malandet var ett tungt grovarbete,
såväl om det gjordes för hand som i

Många väderkvarnar brann ner, och
det berodde inte bara på att de var
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av trä, stod högt och kunde dra till
sig åska. Verksamheten med dammande mjöl var i sig en brandrisk,
liksom trämekaniken som kunde gå
varm. Kvarnarna kunde dessutom
bidra till spridning av vådeld.

vinden lagom mycket. För att underlätta det arbetet räckte vingspetsarna nästan ända ner till marken.
Dessutom fanns det en bromsmekanism att reglera farten och stoppa
med. Mitt inne i kvarnen, på toppen
av stolpen, låg de båda kvarnstenarna. Den övre drevs runt med ett
stort kugghjul av vingaxeln. Kvaliteten på det malda påverkades av
avståndet mellan kvarnstenarna.
Vinden ven i vingarna, trämekaniken gnisslade och knarrade, kvarnstenarna mullrade… Kvarnarna kan
ha bullrat rejält när de var i bruk.

Det stod tre kvarnar på berget på det
som idag är Södra Latins tomt (och
Kvarngatan går på dess västra sida).
En ägdes av bagare Christian Hansson. Mitt under högmässan 1 maj
1723 kom brandlarm från denna
kvarn. Vinden blåste starkt åt öster
och närmare 500 hus samt magasin
och fyra väderkvarnar blev lågornas
rov. Även Katarina kyrka skadades
svårt. 1751 utfärdades en förordning
om att kvarnar ”bör stannas och stå
stilla samt spjälorna ur vingarna bort
tagas så länge brand pågår”.

Under 1700-talet introducerades en
ny och robust typ av väderkvarn,
Holländaren. Den var stadigare,
rymligare och mer hållbar. Den var
rund för att kunna ha en vridbar
kupol som vilade som en upp-ochnervänd tratt på ett högt markfast
kvarnhus. Takkupolen satt ihop
med vingarna och med en svans
som gick ner mot marken. En sådan kvarn kunde ha flera par kvarnstenar och andra maskiner i sig.
Annars var mekaniken densamma
som i de äldre kvarnarna. Av de 33
kvarnarna på Södermalm 1733 var
åtminstone fyra holländare.

De äldre väderkvarnarna var smäckert lådformade stolpkvarnar, även
kallade fot- eller stubbkvarnar. Det
är samma slags konstruktion som är
vanlig på Öland. Man kan tänka sig
den som att hela kvarnen var uppträdd på en fast stolpe ungefär som
en fingerborg på en pinne. Kvarnen
gick därför att vrida upp mot vinden
och hålla kvar där med den s.k.
kvarnhästen eller svansen, en lång
och stadig stock som stack ut på
baksidan. På vingarna satte man segelduk eller träplattor som fångade

Idag finns det inte längre några väderkvarnar kvar på Södermalm.
1894 revs den sista, en holländare
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Eftersom de flesta kvarnar redan rivits när kameror började komma i bruk finns
det få fotografier av kvarnar på Södermalm. Detta togs av en okänd fotograf mot
kvarnen Holländskan från Stadens trädgårdar vid Bohusgatan—Götgatan, antagligen strax innan den försvann.

som just kallades Holländskan och
som stod på Götgatans östra sida
vid dagens Ringens Centrum. Det
saknas plats och behov av dem, och
de kräver underhåll. De var ett väl
synligt inslag i stadsbilden förr och
gav liksom kyrktornen malmarna
sin karaktär på många målningar.

Ett par äldre Stockholmskvarnar
har flyttats till andra ställen där de
bevarats. En från Observatoriebacken till Rissne i Sundbyberg
(Stora Stampan) och en enligt
muntlig tradition från Södermalm
till Lidingö (Näsets kvarn). Där står
de, tysta, tagna ur sina sammanEn av Albert Theodor Gellerstedts
målningar av Holländskan, gjord
bara några dagar innan bilden på
omslaget. Enligt Nordiska museet
var den bastanta kvarnen i kvarteret Åsen en av Gellerstedts mest
porträtterade.
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hang och kan bara beses från utsidan. Insidan är minst lika intressant. Ett par nyare står kvar på sina
platser, Oljekvarnen vid Waldemarsudde, där miljön är sig lik, och
Skanskvarn vid Gullmarsplan, där
kvarnen nu omringats av broar.

bryggeri och ett brännvinsbränneri
samt en stor gård och ett stenhus.
Han bedrev lånerörelse och var
dessutom kyrkvärd i Katarina församling där han blev anklagad för
att själv ha utfärdat skuldsedlar på
kyrkans medel.

Författaren August Strindberg
bodde som 8-11-åring nära Stora
Stampan. Hans kamrater gillade att
leka i kvarnbackarna och med
kvarnvingarna. Att klättra på vingarna och kanske springa i vägen för
dem eller åka med lite när kvarnen
gick måste ha varit en oemotståndligt farlig lockelse. Lidingökvarnen
sades med vingarna ha slagit ihjäl
en ko på Södermalm och därför
kommit att kallas ”Kodön” där.

Det fanns fantasieggande namn
också, som Kråkviljan, Hatten och
Havsfrun. Bakgrunden till dem är
oftast odokumenterad, liksom
mycket av väderkvarnarnas kulturhistoria.
Två av de som forskat i detta
ovanliga ämne förtjänar särskilt att
nämnas: Skriftställaren Arthur Sjögren, som var med om att göra den
tillfälliga utställningen ”Stockholms gamla väderkvarnar” på
Stadsmuseum 1939 med målningar, kartor, modeller och inventarier
samt författaren och Föreningen
Södermalms tidigare ordförande
Per Anders Fogelström som beskrivit Stockholms väderkvarnar i
kapitlet ”Vingar över bergen” i sin
fackbok ”Ur det fösvunna” (1995).
Deras arbeten har gett ovärderliga
upplysningar till denna artikel.

De flesta väderkvarnarna har gjort
sin nytta och försvunnit utan att
lämna spår efter sig. Dessa oisolerade uthus sågs inte som märkvärdiga, men några av namnen har
kommit att leva kvar till våra dagar. Hökensgatan och Mosebacke,
till exempel, som har nära koppling
till Hökens kvarn och Mosis kvarn.
Ett annat sådant namn är Helgalunden, där Allhelgonakyrkan nu står.
På Tjurberget, alldeles söder om
Helgalunden, stod kvarnen Helgan
(eller Häljan). Ägaren, Helge Helgesson (död 1672) hade även ett
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Kvarnarna på Skinnarviksberget, Sigismund von Vogel 1674 (detalj).

Vingar över bergen
Av Stella Fare

upp för exploatering. Inför de
högsta bergknallarna kapitulerade
dock Lindhagen. Kanske handlade
det också om respekt. En bärande
tanke i planen blev i alla fall att
reservera de högsta höjderna för
parkändamål och i några fall för
kyrkor. Högalidskyrkan, Allhelgonakyrkan och Sofia Kyrka byggdes
alla på ”ointagliga” bergshöjder.
Många andra berg blev utlagda till
parker rätt och slätt. På så sätt berikades Södermalms branter med ett
stråk av parker.
I forna tider var kyrktornen i Katarina och Maria de enda byggnader
som syntes från Strömmen ovanför
den mäktiga förkastningsbrantens
horisont. Men på 1600-talet fick de
konkurrens av något nytt. Väderkvarnarna hade kommit till Stockholm på bred front och deras ving-

Södermalm har många berg. Det
mäktigaste är den nordvända förkastningsbranten som höjer sig dramatiskt över Saltsjön och Mälaren.
Bergsryggen varierar i höjd och
varje knalle har eget namn. Skinnarviksberget, Mariaberget, Katarinaberget, Stigberget, Åsöberget
och Fåfängan. På gamla bilder från
medeltiden och fram till 1800talets slut är dessa berg kala och
ofruktsamma. Arne Munthe, den
stora kännaren av Södermalm, påpekar att tomter i stadsdelen ofta i
forna tider fick epitetet ”odugliga”
eller ointagliga berg. Det synssättet
var förhärskande ända fram till att
dynamiten förändrade allt. Plötsligt
blev den bergiga ön möjlig att bebygga i större skala. Albert Lindhagens generalplan visade hur esplanader kunde dras fram och öppna
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ar var så många att de påminde om
fågelsvärmar. Inne i stadsdelen
fanns många mindre berg, de hade
bekanta namn som Högalidsberget,
Ansgarieberget, Bergsgruvan och
Tjurberget. På alla dessa höjder
fanns kvarnar. I själva verket räknar
man med att antalet kvarnar på söder
som mest var närmare 40 medan övriga stadsdelar hade ungefär 20 tillsammans. Att kvarnarna var så
många berodde på att livsmedelsförsörjningen ännu så länge var lokal. Södermalm var lantligt med
många jordbruk och djurstallar och
mjölnarna levererade till bagarna i
sina närområden. I det förindustriella Stockholm var kvarnarna en
livsnödvändighet. Allt detta skulle
ta slut i och med industrialiseringen
som förändrade livsmedelsförsörjningen i grunden. Jordbruksmark
ersattes av bolmande industrier och
maten importerades med ångbåtar
och på järnväg från hela Mälardalen.
Säger man väderkvarn tänker nog de
flesta på en så kallad ”holländare”
med en murad sockel och ett mäktigt
kvarnhus med jättelika vingar fästade på en hätta av plåt. Kvarnar av
denna typ hade sina förebilder i Holland och var stora, höga byggnader
ibland försedda med portar för bondens häst och vagn. En del hade
flera våningar och idag kan man
ibland ute på landsbygden se dem
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omvandlade till attraktiva fritidshus.
Den vanligaste kvarntypen på Södermalm var emellertid stubbkvarnen. (Mer om hur denna kvarntyp
var konstruerad beskrivs i Johan
Murrays artikel.) Stubbkvarnen
kom ursprungligen från Öland och
kvarnhuset är hos dessa små och
smala konstruktioner. De påminde
om förvuxna fågelholkar med
vingar på. Fasaden var vanligtvis
byggd av enkla brädor medan
luckorna som täckte gluggarna var
tjärmålade. Ofta var stubbkvarnarna placerade i klungor intill
varandra. Hela kvarnhuset i en
stubbkvarn var rörligt för att
kunna följa vindens riktning och
därför hade kvarnarna stödben i
stället för husgrund. Konstruktionen såg ranglig ut och påminde lite
om benen på vattenlevande insekter. Många stubbkvarnar förföll
och ruttnade därför lätt när de inte
underhölls. Andra föll offer för
bränder. Mjöl är ju som bekant
lättantändligt och med vindens
hjälp förvandlades kvarnarna titt
som tätt till brinnande facklor.
Kvarnarna på västra Södermalm
Alla kvarnar hade mer eller mindre lustiga namn. Oftast var de
döpta efter sina ägare eller efter

Utsikt mot Bergsund 1796, signerad F. F. Meyer,
med den omtalade
”holländaren”
där nu Högalidsskolan står t.h..

berget där de stod. Genom muntlig
tradering blev de gängse. Ibland
kunde namnen skifta över åren beroende på ägarskiften. På 1700talet ändrades detta och namnen
kom att bli officiella och därmed
överleva till våra dagar. Orsaken
var den första tryckta Stockholmskartan framställd av stadsingenjören Petrus Tillaeus 1733. På denna
enastående källa till Stockholms
historia ritades kvarnarna ut och
var och en fick en liten latinsk bokstav. Låt oss titta på några i listan
över de 12 väderkvarnar som fanns
utmärkta på Södermalm.

Högalidskyrkan under byggnad 1919
på berget där Österlings kvarn stod.

På den plats där den ståtliga Högalidskyrkan står idag återfinner vi Österlings kvarn. Namnet kommer från
Tillaeus föregångare på posten som
stadsingenjör; Johan Holm som upprättade en förteckning över tomterna
på Södermalm 1679. Högvälborne
kamreraren Jonas Österlings kvarn”
står det noterat i Holms tomtbok. Av
denna notering får vi bekräftat att det
inte bara var mjölnare som ägde kvarnar utan även personer ur borgerskapet, kammarherrar, rådmän med flera
som hade detta som en extrainkomst.
Holms tomtbok upprättades för att
fastställa hur mycket fastighetsskatt
de olika ägarna skulle betala och var
till skillnad från Tillaeus karta inte
offentlig.
Längst västerut på Södermalm på den
plats där Högalidsskolan står idag låg
en kvarn vars namn är okänt. Den kallas bara ”kvarn i närheten av Hornstull”. Kvarnen finns belagd på flera
målningar men inte på Tillaeus karta.
Den var en ”holländare” och skymtar
också i fjärran på den berömda Årsta11

tavlan som Årstafrun mottog i gåva vid
en slåtterfest.
På berget öster om Kristinehovs malmgård stod ”Almens kvarn”. Vem som
var Almen är okänt men kvarnen kalla-

vid Kristinehovsgatan—Lundagatan på den gamla kvarnhöjden.

I kvarteret Gnejsen öster om Kristinehovs malmgård stod Almens kvarn.
Foto WP. Kartan visar området med
malmgården och kvarnen 1861.

Kvarnen Hornskroken på berget
söder om Hornsgatans krök mot
Brännkyrkagatan, karta 1861. Nederst järnvägen vid Tantolunden.

des också ”Gubbhuskvarnen” efter
malmgården som enligt ett kungligt
reglemente från 1700-talets slut var
hem för ”åldrige, avsigkomne och
vanföre borgare”. Malmgården var
alltså föregångare till Borgerskapets
Enkehus. Idag ligger kvarteret Gnejsen
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På den lilla gatstumpen Gamla
Lundagatan vid Skinnarviksberget låg kvarnen Mårten Sommes kvarn eller Skinnarvikskvarnen som den också kallades. Släkten Sohm var en berömd tysk bagarsläkt som ägde
två andra kvarnar söder om Maria kyrka, ungefär där Södra
Latin ligger idag. De kallades
Stora och Lilla Somens kvarn

och är avbildade på von Vogels
underbara Stockholmspanorama från 1647, se artikelvinjetten. På vyn syns tre kvarnar
(den tredje kvarnen ägdes av en
Christian Hansson) ytterst på
Skinnarviksberget. Det ser ut

som om de vinkar ut mot fjärden
med sina kvarnvingar.
Om vi nu flyttar oss en bit österut
till höjden ovanför Zinkensdamms
IP kommer vi till krönet på Krukmakargatan. Berget som numera är
genomsprängt för Hornsgatan hette
tidigare Ansgarieberget. På kvarteret Pålens plats låg kvarnen ”Hornskroken” som fick sitt namn efter den
krök som Hornsgatan tvingades göra när den övergick i Brännkyrkagatan. Den var en stubbkvarn, som
ägdes först av Michael Jöransson,
vars identitet inte är närmare känd.

Tantokvarnen är på denna karta från
1834 utmärkt med ett plustecken. På
bilden nedan, tagen söderut från Rosenlundsgatan 1916, syns berget där
kvarnen stod i bakgrunden t h.

Senare, vid 1600-talets mitt, togs
kvarnen över av den första prosten i
Katarina församling Petrus Dieterici Arenbechius, även kallad
Mäster Per. Prosten var en kontroversiell figur som åtalades flera
gånger. En gång blev han anklagad
för att ha stulit virke ur kyrkans
magasin. Misstanken var att han
behövde virket för att underhålla de
sammanlagt tre kvarnar som han
ägde på Södermalm. Mäster Per
blev dock friad. I Vita Bergens kulturreservat av gamla röda stugor
ligger en gränd som är uppkallad
efter den omstridde kyrkoherden.
Om vi fortsätter från Zinken ligger
järnvägsspåren på höger hand. Här
kan man på en liten gångbro komma till Tantogatan. Under forna tider var marken där en del av Rackarbergen där Södersjukhuset numera tronar på toppen. Kvarnen låg
på berget ovanför gatan, som tidigare ledde ner till Tanto sockerbruk, och har i källorna ingen annan
benämning än ”kvarnen i Tanto”.
Vid Högbergsgatan når vi den sista
kvarnen i denna berättelse. Kvarnen
Brinckan finns avbildad på två målningar av Josabeth Sjöberg som under en tid bodde i ett hus i hörnet av
Swedenborgsgatan. Från sitt vindsfönster mot söder tecknade hon en
lantlig stadsmiljö med trädgårdar

Vinterutsikt från Högbergsgatan 60 österut. Josabeth Sjöbergs akvarell gjordes någon gång mellan 1847 och 1855. Man vet nämligen att den fattiga mamsellen då hyrde sitt vindsrum där. Kvarnen Brinckan i bakgrunden revs 1884.

och odlingar. Mot horisonten syns
Brinckan, döpt efter sin ägare
brännvinsbrännaren Måns Brinck.
Kvarnen låg på den bergsklack där
några barnrikehus från 1930-talet
ligger ovanför Rosenlundsgatans
brusande trafikströmmar.
Kvarnarna var ett naturligt inslag
på Södermalm under närmare tre-

hundra år. När teknik och samhällsförändringar gjort dem omoderna
försvann de från vår stadsdel. En
del brann upp, vittrade ner eller
revs. När vi på Tillaeus karta ser
hur många de var påminns vi om
oss det dagliga brödets betydelse
och hur viktigt det var och alltjämt
är i människors vardag.
Maria Högbergsgatan mot
Timmermansgatan med kvarnen
Brinckan på Heinrich Neuhaus
panorama från
1870-talet.
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Utsikt från Vita bergen med Tjärbeljan till höger, Fritz Ahlgrensson 1873.
Stella Fares tryckta källor:
”Vingar över bergen” Per Anders
Fogelström 1995
”Västra Södermalm intill mitten av
1800-talet” Arne Munthe 1959
Stadsmuseets rapport nr 118, Lilla
Stampan 2017,
”Bergsformationer på Södermalm”
Boverket 2014

Tjärbeljan, Kråkvilan
och Hatten
I de bergiga trakterna på nordöstra Södermalm fanns flera väderkvarnar, bland
dem Tjärbeljan, som var en stolpkvarn,
där hela kvarnhuset kunde vridas i öns15

kad vindriktning. Den stod i kvarteret Pahl vid nuvarande Bondegatan,
mellan Vita bergen och Åsögatan.
Namnet har troligen samband med
tillverkningen av tjära som fanns i
närheten. År 1674 upptas den
i Holms tomtbok som ”Her Rådman Johan Pahls Quarn och Trägårds Tomt”. Pahl (1638–1677) var
handlare, och blev extra ordinarie
rådman 1669. Han namngav även
själva kvarteret Pahl. På Petrus
Tillaeus karta från 1733 upptas
kvarnen som ”Tiärbeljan”. Även på
Heinrich Neuhaus’ Stockholmspanorama från 1870-talet är kvarnen
redovisad. Tack vare konstnären
och arkitekten Albert Theodor Gellerstedts intresse för Stockholms
väderkvarnar vet vi idag hur Tjärbeljan såg ut. Den 12 april 1885
avbildade han kvarnen på en akvarell. Kort därefter försvann den,

A.T. Gellerstedts avbildning av kvarnen Tjärbeljan, oklart från vilket
håll den här är sedd, eftersom kvarnen kunde svänga runt.

förmodligen brann den ner. Även
målaren Fritz Ahlgrensson hade
med kvarnen på sin på s. 9 i beskuret skick visade tavla "Utsikt
från Vita Bergen i riktning mot
Katarina kyrka" (1873).
På Heinrich Neuhau panorama över
Stockholm från 1970-talet finns på
Södermalm några väderkvarnar
kvar. Tjärbeljan är en av dem. T.v.
ses kvarnen mellan Renstiernas–
och Borgmästargatorna.
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Kråkvilan var en väderkvarn från
1600-talet, precis som Tjärbeljan
en stolpkvarn. Den stod i det tidigare kvarteret Beckbrännaren (nuvarande Veken) mellan Åsögatan och Vita bergen. År 1674 upptas den i Holms tomtbok som en
notering ”Erik Larssons kvarn”.
Erich Larsson var skrivare på Tjärhovoch hade flera tomter längs
Rådmansgatan (nuvarande Folkungagatan. På Tillaeus karta upptas
kvarnen som ”Kråkhvilan”. På en
karta från 1805 är kvarnen fortfarande inritad, men finns inte med
på Neuhaus’ panorama, troligen
försvann den före 1800-talets mitt.

kvarn” som avser kvarnen Hatten.
Om den tidens kvarn var av holländaretyp eller en stolpkvarn är
okänt, men den hade ett kraftigt
insvängt mittparti, som framgår
av Petrus Tillaeus karta. Här kallas
även hela kvarteret för ”Hatten”.

Strax söder om Kråkvilan återfinns
på Tillaeus karta ”Qvick Larssons

Tjärbeljan och Hatten i Holms tomtbok från 1674.
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Sista gången Hatten syntes på bild med detta utseende var 1794. Under
1800-talet har kvarnen
troligen ersatts av en ny
modell på samma plats.
Det var en ståtlig holländare som också kallades
Hatten. Runt kvarnens
nedre del löpte en
brygga, därifrån kunde
man vrida kvarnhuven
med hjälp av en stång
tills vingarna stod rätt i
vinden. Kvarnen syns
även på Neuhaus’ panorama. Hatten försvann en
augustinatt 1888, då den
träffades av en blixt och
brann ner. Branden och
släckningsarbetena blev
ett stort skådespel för
traktens boende.

Kvarnen Hatten norr om Skånegatan på Neuhaus´
panorama. Det är Borgmästargatan som går t.v..
Tvärsektion av kvarnen
Hatten från 1800-talet.

Artikeln bygger på texter av Per
Anders Fogelström och i Wikipedia. Tryckta källor: Fogelström, Per Anders (1995). Ur det
försvunna - stockholmska spår
och tecken. Stockholm: Bonniers
Förlag, Stahre, Nils-Gustaf :
Fogelström, Per-Anders. Stockholms gatunamn: innerstaden.
Monografier utgivna av Stockholms stad (återtryck av del av
1:a upplagan, Stockholm: Liber/
Allmänna förlaget.
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På kvarnspaning i Vitabergsparken
Av Magnus Bengtsson

Jag bor på östra Södermalm och
passerar ofta genom Vita Bergsparken. För ett par år sedan lade jag
märke till och började fundera över
stenformationer i skogen bredvid
den branta backe som leder ner mot
malmgårdarna och Malmgårdsvägen.

jag och min flickvän promenerade i
Vita Bergsparken och kom gående
på toppen av berget från andra hållet
så lade jag märke till en platt rund
gräsbevuxen yta där stenar stack
fram ur kanterna. Hittade även en
stentrappa i som sticker fram ur kanten av den runda ytan. Till saken hör
att denna runda platta yta ligger precis där jag tidigare lagt märke till att
serpentinvägen slutar på toppen av
berget. Mina tankar blev besannade.
Det var kvarngrunden jag funnit.
Med stentrappsteg in i kvarnen och
allt.

Mina funderingar kretsade kring
vad dessa stenformationer som ligger bortglömda i grönskan kunde
vara eller ha varit. Eftersom stensättningarna ligger i olika raka
höjdnivåer (terassliknande) så tog
en idé form i mitt huvud att detta
en gång i tiden kan ha varit en serpentinväg som ledde upp till krönet
av berget uppför den branta stigningen. Det ser ut att finnas vändplatser i kurvor som även stämmer
med den teorin.

När jag sedan studerade serpentinvägen längst ner i backen så kan man
även se platsen där stenarna brutits
till vägen. Jag lade också märke till
att vägens stenläggning är abrupt
bruten och förstörd precis där malmgårdarna ligger längs Malmgårdsvägen. Därav drog jag slutsatsen att
serpentinvägen och kvarnen måste
vara tidigare än då malmgårdarna
uppfördes på 1700-talet.

När jag väl hade format den tanken
i huvudet så började jag undra varför man förr vill ta sig upp på det
branta höga berget med vagnar etc.
Den enda anledning jag kom på var
att det måste ha legat en kvarn
ovanför serpentinvägarna. Man kan
t.o.m se exakt var den sista biten av
den före detta vägen tar sig upp till
toppen av berget. Ett tag senare när

Jag började söka efter information
om kvarnar i Vita Bergsparken och
fann efter en tids efterforskningar en
mycket intressant historia som stämmer med mina iakttagelser.
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Tidsmässigt stämmer denna historia
kronologiskt då, som jag tidigare
nämnt, vägen förstördes innan
malmgårdarna byggdes.

Bengt Bagares kvarn låg på denna
plats på toppen av berget. Än mer
intressant blev historien när jag
läste att hans fru Anna Sippela och
hennes syster Britta Sippela brändes på bål för häxeri den 29 april år
1676 (de var av tysk börd). Bengt
och hans fru hade kvarn i Vita
Bergsparken och brödbod vid Södermalmstorg och var högt ansedda
borgare.

Jag vill dela med mig av mina tankar— det är en sådan fantastiskt
spännande stockholmshistoria i min
närmiljö. Och för närvarande finns
det inte ens en liten skylt som berättar om denna kvarnverksamhet och
människornas livsöden. Tror att
många skulle uppskatta information
om detta i denna fina park. När jag
nu promenerar genom den så ser jag
1600-talets människor framför mig,
bönder som baxar sina oxkärror
uppför serpentinvägen och Bengt
Bagare som tar betalt vid kvarnen.
Och stora vingar som långsamt
spinner runt i vinden.

Det måste ha varit en stor affär när
detta väl ansedda par skandaliserades och frun och hennes syster
dömdes och avrättades som häxor.
Därefter förföll förmodligen kvarnen. Vem ville mala sin säd i
häxkvarnen? Vad som hände med
Bengt Bagare själv har jag inte
lyckats hitta några uppgifter om.

Bengt Bagare och hans kvarn
Bengt Bagares kvarn i Holms
tomtbok.

Enligt Petrus Tillaeus karta från
1733 srod det en stolpkvarn på en
egen tomt invid Groens malmgård.
Det gick en backig väg från kvarnen
ner mot Nytorget. Namnet Bäncht
20

Bagares Quarn finns i Johan Holms
tomtbok från 1674, men där går det
inte att bestämma platsen särskilt
väl. Det är precis halvvägs upp på
berget mellan Renstiernas Gata 41
och ingångsporten till Sofia Kyrka,
väl exponerat för vindar från sydväst. Enligt Carl Björlings karta
över S:ta Katarina församling 1674
stod kvarnen precis där också
Tillaeus placerat den. På en motsvarande del av en karta från 1861

Carl Björlings karta över S:ta Katarina församling 1674 och motsvarande område 1861. Kvarnarna Tjärbeljan och Hatten är med på båda.

är kvarnen borta, men stora delar av
berget är nu bebyggt och där finns
flera hus runt om platsen där den stått.
Att dessa revs vartefter och marken
blev avröjd berodde nog dels på att de
var usla och enkla bostäder för mycket
fattiga, dels på det planerade kyrkbygget.
Bengt Bagares kvarn (troligen
samma som Träkvarnen) var en väderkvarn från 1600-talet och finns alltså
med på Petrus Tillaeus' karta, men är
inte känd på 1800-talet. Det var en
stolpkvarn som ägdes av bagaren
Bengt Eriksson Bråk, kallad ”Bengt
Bagare”. En murmästare Galle, fattig
och antagligen ganska slarvig, var gift
med Britta Sippela. Han hade varnats
av beskäftiga vänner före äktenskapets
ingående och till och med Brittas sys21

ter Anna kallar henne "en elak människa". Anna hade det bättre, hennes man var just Bengt Eriksson
Bråk, som hade egna hus, bod vid
Södermalmstorg och kvarn där Sofia kyrka nu står. Anna berättade att
de fått 300 daler per dag för försålt
bröd och bagarns rikedom skapar
nog avund. Prästänkan Karin Lang
fick en del "nödhjälpsarbete" hos
bagarns. Men 24 skjortor som bagarfrun lämnat åt Karin Lang att sy
tog hon tillbaka igen och då utspred
prästänkan svåra anklagelser: det är
den onde som kommer med pengar
till bagaren.
Bagarfamiljen drabbades under
1670-talet av häxprocesserna i Katarina där som nämnts bagarens
hustru Anna Sippela och sväger-

Många hus stod på Vita Bergen i slutet av 1800-talet. På Fritz Ahlgrenssons
utsikt ovanför den f. d. kvarnplatsen 1873 syns den slingrande backen ner t.v..

ska Brita Sippela brändes som
häxor på Hötorget den 29 april
1676. Några barn vittnade i samband med processerna om att de
sett bagaren knåda deg med baken

i Blåkulla. Bagaren frikändes, men
barnen blev straffade.
Text efter Wikipedia och Per-Anders
Fogelström, se s. 18 för tryckta källor.

Årsavgiften är 100:- och kan sättas in på plusgirokonto 50 56 31 - 2.
Sänd namn, adress och E-postadress till Inger Sandkil,
ingercfs@hotmail.com, dit du också kan anmäla adressändring. Om du
har en mejladress är det viktigt att du anmäler den till henne!
Mer information på hemsidan
foreningensodermalm.com.
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Föreningen Södermalm
Postadress: Föreningen Södermalm, c/o Inger Sandkil,
Götgatan 107 B, 116 62 Stockholm

Styrelse under 2021 har varit: Topsy Bondeson, ordförande, Inger Sandkil,
kassör, Hans Björkman, sekreterare, Marianne Wikstrand, medlemsansvarig,
Johan Murray, hemsidan, Per Granfall, ledamot.
Hedersledamot: Sture Holmbergh.
Pia (Pauline) Berg har lämnat oss. Hon var f. d. styrelseledamot och vår hedersledamot. Att beskriva hennes intressanta och långa liv skulle ta minst fem
Meddelanden... Pia föddes i Holland, flyttade till Norge 1947 och kom 1950
till Sverige, intresserad av hälsoprofeten Aare Waerland. På 60-talet flyttade
Pia in på Yttersta Tvärgränd, där hon bodde till sin död 2021. Hela livet sökte
hon att leva på ett öppet sätt, alltid nyfiken och intresserad, därför blev hon
också 97 år!

Kallelse
Tisdagen 29 mars 15.00

ÅRSMÖTE

på Ekermanska malmgården
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Stella Fare att berätta
om hur nödåret 1917 blev början på koloniföreningarna i Tantolunden. Kaffe och morotskaka serveras.
Ekermansgränd 3—5 i Tantolunden
Buss 3. 4. 55, 74, T-Zinkensdamm, pendeltåg
Sköldgatan 9—11 från Tantolunden i början av 1900-talet, nu Ekermansgränd.
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Program för våren och sommaren 2022
Fredagen den 22 april 13.00

Utgrävningar på Södermalm
Arkeologen Marit Holgersson talar om utgrävningarna i kv. Lilla Rosendal där
Södermalmsskolan nu ligger, tidigare en vacker 1600-talsträdgård, och utgrävningarna i Slussenområdet, fortfarande pågående.
Samling utanför Medeltidsmuseets port på Strömparterren (passa på, Medeltidsmuseet befaras tyvärr bli tvunget att flytta). Ingen avgift.
————————————————————————————————Tisdagen den 10 maj 15.00

Utflykt till Västertorp
Förorten med många konstverk i centrum! Samling på plattformen vid utgången
från T-banans plattform, Topsy Bondeson guidar. Ingen avgift.
T-banans röda linje 14 mot Fruängen, gå av i Västertorp från sista vagnen.

—————————————————————————————
Torsdagen den 9 juni 12.45

båtfärd Ropsten – Storholmen –
Bogesund – Tranholmen – Ropsten
med förlängda SL-linje 80. Gunnar Friberg, f.d. trafikplanerare på SL och Waxholmsbolager, guidar. Samling i Ropstens T-banehall 12.30. Turen tar c:a 1,5
timmar. SL-kort gäller. .

—————————————————————————————Tisdagen den 18 augusti 13.00

I farfarsfars fotspår
Maria Lindberg Howard berättar om sin farfarsfars tid på Södermalm på 1860-talet.
Ingen avgift.

Samling på Högbergsgatan vid trappan intill Katarina kyrka.
Därifrån promenad med avslutning vid Bryggartäppan. Boken ”Fotspår” om
Marias farfarsfar finns att köpa.

