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Inledningskapitel 
 

Historisk bakgrund 
Många är de svenska städer som vackert ligger längst med vattendrag, sjöar och hav. Om 
städernas vykort läggs sida vid sida, skulle det vara svårt att skilja stadssiluetterna åt. En 
skulle dock sticka ut, med sin faluröda väderkvarn högt belägen på Munkbergets spets, 
Strängnäs. Att staden har gamla anor och namnet är förkristet torde de flesta historiker vara 
överens om.1 Men gällande betydelsen bakom varför staden fick sitt namn, råder det delade 
meningar, en av de mer färgrika namnförklaringarna bör höra till det jubelkväde en poet ska 
framfört på Riddarhuset 1730 för kyrkoherden Lars Hallman.2 

 
Att stora Mälars sjö med sina krökta vikar, 
Till uddar, ö och näs bekanta Seland likar, 
I Kringlans forna skrift har gamla Snorre sagt: 
Vid denna är ett näs, som namn av stränga äger; 
Ty gamla skaldekvad om denna orten säger: 
Att hedna gudar där å blotade med makt 
I hedna dyrkan; ty de sig vid löften strängde, 
Som sig med gudablot från himmelsk sanning stängde.3 

 
Huruvida det är av denna anledning som staden fick sitt namn vet man inte, men att 
Strängnäs är en anrik stad råder det inga tvivel om. Här var tidigt ett av de viktiga stopp 
folkvalda konungar fick gå för att vinna sin legitimitet hos folket när de gick sin Eriksgata.4 
Mycket historia vittnar byggnaderna om, exempelvis det som ska skett mellan svenska 
hedna kungen Blot-Sven och St. Eskil i slutet av 1000-talet vars konsekvens ledde till att 
dåvarande staden Tuna5 fick sitt nuvarande namn och sägs vara en anledning till att 
domkyrkan i Strängnäs kom att uppföras på den plats den står idag.6 Efter det att staden 
eldhärjats 1473 lär den omskrivne biskopen Kort Rogge ha återuppbyggt domkyrkan och 
även uppfört Roggeborgen.7 I den senare läts det den 6 juni 1523 hållas en riksdag vid vilken 
Gustav Vasa valdes till kung.8 
 

 
1 Sahlgren, Jöran (1959). Stadsnamnet Strängnäs. Strängnäs stads historia, Lund, 1959. s. 57 
2 Sahlgren (1959) s. 50 
3 Hallman, Lars (2006), Det Gamla och Nya Strengnes. Sveriges Bokhistoriska Förlag, Strängnäs, 2006. s. 2 
4 Lindqvist, Sune (1959). Strängnästrakternas äldsta bebyggelsehistoria. Strängnäs stads historia, Lund, 1959. s. 131-132 
5 Eskilstuna 
6 Lindqvist (1959) s. 133-135 
7 Hallman, Lars (2005). Det gamla och nya Strängnäs, Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland i samarbete med Strängnäs 
stiftshistoriska sällskap, Eskilstuna, 2005. s. 282 
8 Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria (2019), Det svenska samhället 800-1720: klerkernas och adelns tid, Sjätte upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2019. s. 235 
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Dessa ovan är ett axplock på historiska personer och händelser som de flesta redan känner 
till. Men likväl som de är av historisk betydelse bör man ej bortse från de karakteristiska 
byggnadernas vikt. De är en del av historiens vittnen, som idag med sitt tysta språk talar om 
det skådespel som en gång tagit plats vid dem. 
 
Men vad är det då som gör att Strängnäs idag är synonymt med sin faluröda väderkvarn, en 
byggnad som knappt omnämns i historieskrivningen. För att förstå det krävs mycket mer än 
enbart en djupdykning i lokalhistorien. Det behövs även en förståelse hos de aktörers roll 
som varit med och fattat beslutet längst väderkvarnens väg till byggnadsminnesförklaring. 
 
Länsstyrelsen fungerar som ombud mellan regionerna och staten.9 I deras arbete ingår bland 
annat att ansvara för kulturmiljövården och tillsyn över enskilda byggnadsminnen i länen.  
Det är med stöd av kulturmiljölagen (KML) som länsstyrelserna har möjlighet att fatta beslut 
om byggnadsminnesförklaring vilket innebär att byggnaden måste bevaras för all framtid.10 
Första kapitlet 1 § i KML inleder med. 
 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret 
för kulturmiljön delas av alla.11 

 
Detta innebär att vi individuellt bär ett kollektivt ansvar att vårda landets kulturmiljö och 
historiska arv. Vidare innebär lagen även att fastighetsidkaren har skyldigheter gentemot 
KML, men även rätt till ersättning av staten om föreskrifterna innebär ytterligare kostnader.  
 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har överinseende över kulturminnesvården i landet. Det är en 
nationell myndighet som arbetar med att stödja, bevara och utveckla miljö-och kulturarvet.12 
RAÄ arbetar i ett nära samarbete med landets länsmuseer, kommunala museer och frivilliga 
instanser, bland annat hembygdsrörelsen och fungerar även som en informations- och 
rådgivningsverksamhet.13 I deras arbete ingår även att aktivt utföra tillsyn av statliga 
byggnadsminnen, söka efter fornfynd eller annat som är av kulturhistoriskt värde.14  
 
RAÄ är med andra ord de som ofta förbereder och föreslår beslut om en 
byggnadsminnesförklaring, och länsstyrelsen är de som fattar beslut om en byggnad eller 
miljö är berättigad det skyddet enligt KML.15 

 
9 Nationalencyklopedin, länsstyrelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/länsstyrelse (hämtad 2022-05-04) 
10 Nationalencyklopedin, byggnadsminne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/byggnadsminne (hämtad 2022-05-04) 
11 Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950) 
12 Nationalencyklopedin, kulturmiljövård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturmiljövård (hämtad 2022-05-04) 
13 https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ 
14 Länsstyrelsen har tillsynsansvar över enskilda byggnadsminnen enligt KML 
15Nationalencyklopedin, Riksantikvarieämbetet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksantikvarieämbetet (hämtad 2022-
05-04) 
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Problemformulering 
Strängnäs stads siluett skulle nog de flesta lyckats peka ut, väderkvarnen ger ett rogivande 
intryck i stadsbilden och det är många idag som går upp för Kvarnbacken för att avnjuta 
utsikten över Mälaren och stadens hamn.16 Men det var längesedan nu som den togs ur sitt 
ursprungliga syftes bruk och i stället för att ge sin nu vedertagna plats åt nybyggnation eller 
annan verksamhet, så har den fått stå kvar. Varför har den det och hur kommer det sig att 
den gamla väderkvarnen kommit att få sådan stor betydelse för Mälarstaden Strängnäs? 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att få svar på är varför en byggnad kan bli en symbol för en stad 
eller ett område och hur processen för en byggnadsminnesförklaring kan se ut. I mitt fall har 
jag valt att använda mig av väderkvarnen i Strängnäs som exempel. 
 
Till min hjälp har jag använt mig av följande frågeställning där den övergripande frågan är 
listad överst i ordningen.  
 

• Hur har väderkvarnen i Strängnäs kommit att bli en symbol för staden? 

• Varför har väderkvarnen fått stå kvar i sitt ursprungskick? 

• Hur gick processen till när väderkvarnen blev byggnadsminnesförklarad?  
 
För att få svar på mina forskningsfrågor har kronologiska avgränsningar gjorts där olika 
beslutsprocesser ägt rum, närmare bestämt vid 1955 samt med fokus för 1994 då det 
slutgiltiga beslutet för byggnadsminnesförklaringen av väderkvarnen togs. 
 

Forskningsläge 
Fokus för min uppsats har varit tidigare publicerat material som behandlar byggnadsminnen 
och kulturhistoriska byggnader. En kombination av arbeten har använts för att dels ge mig 
en insyn i hur arbetet gällande bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader uppkom 
och har sett ut.17 Samt arbeten innehållande relativt lösa begrepp som exempelvis själ, där 
tidigare forskares insikt förhoppningsvis kan fördjupa min förståelse kring vad det är som 
gör en plats, en byggnad till så mycket mer än enbart just det. För att ytterligare närma mig 
objektet för min forskning har jag använt mig av relevanta monografier som avser Strängnäs 
och Sörmland, detta för att även bidra med historisk kontext. 
 

 
16 Bilaga 1 
17 Biörnstad, Margareta (2015). Kulturminnesvård i efterkrigstid: med Riksantikvarieämbetet i centrum. Kungl. Vitterhets historie-och 
antikvitets akademien, Stockholm, 2015 
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Margareta Biörnstad är före detta riksantikvarie och beskriver i sin bok Kulturminnesvård i 
efterkrigstid hur Riksantikvarieämbetets (RAÄ) arbete gått till sedan början av 1800-talet. 
Mycket fokus i boken läggs under tiden hon själv var verksam inom RAÄ, vilket även 
innefattar avgränsningarna för mitt arbete. Med hjälp av hennes arbete får jag en inblick i 
hur ämbetets arbete har utvecklats och ämbetets bestämmelser avseende kulturhistoriskt 
bevarande ändrats över tid.18 Hur tyngden av fokus till en början legat kring bevarandet av 
kyrkobyggnader, fornlämningar och kringliggande landskap.19 Till att ämbetets arbete under 
mitten av 1900-talet kom att nästintill stå i konflikt mot statens visioner.  
 

Det accelererade yttre hotet mot kulturminnen och traditionella miljöer som 
följde av efterkrigstidens genomgripande samhällsförändringar drabbade 
kulturminnesvården generellt och innebar därmed en gemensam mycket aktuell 
problematik.20 

 
Landets behov av moderniserande, som ABC-bostäder och rivningen av Stockholms city för 
att ge plats åt tunnelbanan, innebar stor åverkan på det kulturhistoriska arvet, att det gamla 
raseras för att ge plats åt det nya var en omvandling RAÄ såg viktig att bekämpa.21 1947 
sökte RAÄ medel för en ny antikvarietjänst på byggnadsminnesavdelningen, denne persons 
uppgift var bland annat att inventera det kulturhistoriska byggnadsbeståndet och 
effektivisera tillämpningen av 1942 års byggnadsminneslag.22 Personen som tillträdde den 
nyinrättade tjänsten var filosofie doktorn Erik Bohrn, en person jag även kommer stöta på 
senare under min undersökning.  
 
Magisteruppsatsen Genius Thomerupensis eller Tomarps själ från 2008 skrevs under Boel 
Perssons tid som studerande inom landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet i 
Alnarp.23 Kungsgården har anor från medeltiden, är ett statligt byggnadsminne och målet 
med arbetet beskrivs av författaren att sätta in Tomarps Kungsgård i ett större historiskt och 
landskapligt sammanhang och få svar på varför anläggningen ligger där den ligger.24 
Persson beskriver hur politik, makt och sociala strukturer spelat roll i placerandet av Tomarp 
men önskar även att få svar på sina frågor utifrån en naturgeografisk och estetisk synvinkel. 
Persson beskriver vilka de allra första faktorerna kan ha varit till varför platsen för Tomarp 
kom att placeras, just där den slutligen hamnade. Vilka de tidiga verksamheterna har varit 

 
18 Biörnstad (2015) s. 72 
19 Biörnstad (2015) s. 105 
20 Biörnstad (2015) s. 191 
21 Biörnstad (2015) s. 80-82 
22 Biörnstad (2015) s. 142-143 
23 Persson, Boel (2010). Genius Thomerupensis eller Tomarps själ : bidrag till förståelsen av den kontext som påverkat Tomarps Kungsgårds 
tillkomst och placering, samt något om hur Tomarp påverkat det omgivande landskapet under perioden sent 1200-tal till tidigt 1800-tal. 
Område Landskapsarkitektur, SLU – ISBN: 9789186373085 
24 Persson (2010) s. 22 
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under 1300-talets Rönne och hur den rådande politiken spelade roll i byggande av den 
ringmursborg som slutligen skulle resultera i den kungsgård som står där idag.25 
 
Genom Perssons arbete kan jag få en inblick i vart hon valt att lägga tyngdpunkterna i sin 
forskning i egenskap som blivande landskapsarkitekt. Då våra syften är snarlika fast inom 
olika grenar torde det finnas stor kunskap för mig att få med hjälp av hennes arbete.  
 
Stephan Borgehammar är teol. dr och professor i praktisk teologi vid Lunds universitet. I 
artikeln om Dalby kyrka vill Borgehammar få svar på vad det är som får byggnaden att 
räknas som den äldsta i Sverige.26 Om det är åldern i sig som gör den värdefull, eller finns 
det andra egenskaper hos byggnaden som är mer värdefulla och vilka är i så fall dessa. 
Borgehammar tar upp dilemmat, hur de olika ombyggnationerna och restaureringarna 
genom tid gjort att kyrkan må ha mist sin praktiska användarvänlighet, men att även detta 
är en del som kan räknas till byggnadens historia. Att tyngden i en byggnads värde kan ligga 
i olika delar beroende i vem betraktaren är.  
 
Jennie Sjöholm är universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och har en bakgrund som 
bebyggelseantikvarie. I artikeln om Jävre turiststation – från rivningsobjekt till 
byggnadsminne, skriver Sjöholm om turiststationen som byggdes strategiskt längst med 
E4an, och stod klar året innan omläggningen till högertrafik 1967.27 Sjöholms arbete och 
byggnadsminnesförklaringens motivering visar att det var byggnadens nackdel som nu 
verkade för dess fördel. Att värdet för en byggnad är mångsidig. 
 

Jävre turiststation är en värdefull representant för 1960-talets framtidstro och för 
bilismens växande roll i samhället. Den berättar om vägens och resandets 
betydelse, om semestrar, turism och förhoppningar samt om 
vänstertrafikepoken. Byggnaden har därmed ett högt socialhistoriskt värde som 
förstärks av dess tydliga uttryck och framträdande placering.28 

 
Stephan Borgehammars arbete, liksom Jennie Sjöholm och Boel Persson är på jakt efter att 
söka svar på samma fråga som jag själv är. Som utgångspunkt har vi, vitt skilda byggnader 
där en önskan finns om att sätta fingret på vad det är som gör dessa, och deras platser, så 
speciella. Fastän våra syften, liksom frågor skiljer sig finns där en övervägande önskan om 
att peka på det som Persson så väl formulerade i början av sitt arbete. Det romarna beskrev 
som genius loci, platsens själ.29 

 
25 Persson (2010) s. 10 
26 Borgehammar, Stephan (2017). Nordens äldsta bevarade byggnad? : Dalby kyrkas värde mellan historia och framtid. Kyrkobyggnad och 
kyrkorum: Forskningsfrågor - Forskningsfrågor. 90, s. 9-36 
27 Sjöholm, Jennie (2011). Jävre turiststation: Från rivningsobjekt till byggnadsminne. Norrbotten. s. 128-137 
28 Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 2003-06-06, Dnr 432-8098-99 
29 Persson (2010) s. 11 
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Isak Fehr var en filosofiedoktor och historiker som drömde om att bli lantbrukare.30 Efter 
studier i Uppsala började han arbeta som lektor i bland annat historia och geografi i 
Strängnäs och satt även som ordförande i Södermanlands fornminnesförening under en lång 
tid.31 I sin bok med samlade anteckningar, Strängnäs det forna och det nuvarande, från 1910 
skildrar författaren staden. Fehrs texter ger en levande bild av Strängnäs historia och dess 
landskap och det är svårt som läsare att inte ryckas med. Det är känt att Fehr, fast än 
ursprungligen från Västerhaninge-Stockholm, kom att hysa stor kärlek för Strängnäs och den 
sörmländska bygden. Jag kommer av den anledningen använda mig av information hämtad 
från denna författares texter för komparativ bedömning mot annan litteratur. 
 
Monografin Strängnäs stads historia redigerad av Hans Jägerstad från 1959 innehåller 
omfattande information om Strängnäs.32 Här lyfts även tidigare verk, som beskrivit stadens 
historia, exempelvis det av kyrkoherden Lars Hallman, Det gamla och det nya Strengnes, som 
redan behandlats i uppsatsen och vars ursprung är från 1700-tal. Kapitlet om stadsnamnet 
Strängnäs är skrivet av professor Jöran Sahlgren.33 Sahlgren var svensk lingvist och 
ortnamnsforskare.34 Han var chef för Svenska ortnamnsarkivet och professor i nordisk 
ortnamnsforskning vid Uppsala universitet och tog även initiativ till grundandet av 
Vetenskaps-Societeten i Lund, 1920. Kapitlet om stadsbilden är skrivet av konst-och 
kulturhistorikern Sigurd Wallin. Han arbetade 1921 som intendent vid Helsingborgs 
museum, och vid Nordiska museet mellan 1924 och 1947.35 Wallin tar upp hur Strängnäs 
stadsbild har förändrats under årens lopp och vad det är som föranlett till detta, ofta spelar 
domkyrkan med sitt höga torn huvudrollen i skildringarna. 36 Kapitlet om näringar och 
handel är skrivet av etnologen Börje Hanssen, som kanske är mest känd för sin 
doktorsavhandling Österlen 1952 och för sitt arbete med folklivsforskning vid Stockholms 
universitet.37 Hanssens text ger en detalj- och färgrik bild i hur människor tog sig fram under 
medeltiden och om vikten av Mälarens kända och trygga kustlinje.38 Han berättar även en 
del om Samtingsmarknaden och hur handeln kom att utvecklas i Strängnäs under 1700-talet. 
 
Ett utdrag från häftet Väderkvarnen i Strängnäs skriven av författaren Sune Cairén tar upp 
mycket övergripande information kring väderkvarnens historia.39 Texten var först publicerad 

 
30 Riksarkivet, Artikel, Isak Nikolaus Fehr, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/15197 
31 Riksarkivet, artikel, Isak Nikolaus Fehr. Hämtat från: https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/15197 
32 Jägerstad, Hans (1959). Strängnäs stads historia, Lund, 1959 
33 Sahlgren (1959) Kap 3 
34 G F Jöran Sahlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6310, Svenskt biografiskt lexikon (art av Thorsten Andersson), hämtad 2022-04-
08. 
35 Riksarkivet, Sigurd Wallin, https://sok.riksarkivet.se/agent/G8CebvKhv4zKlFX2lPf9A6 
36 Wallin, Sigurd (1959). Stadsbilden. Strängnäs stads historia, Lund, 1959. Kap 5 
37 Nationalencyklopedin, Börje Hanssen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/börje-hanssen 
38 Hanssen, Börje (1959). Näringar och handel. Strängnäs stads historia, Lund, 1959. Kap 7 
39 Cairén, Sune (1994), Väderkvarnen i Strängnäs. Strängnäs museum och Strängnäs Gille, Strängnäs, 1994. 
https://web.archive.org/web/20110515002738/http://www.strangnas.se/Kultur--bibliotek/Kvarnen/Kvarnens-historia/ 
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som artikel i Strängnäs tidning den 25 maj 1989, och går idag att ta del av via Strängnäs 
kommuns hemsida.40 Även Strängnäs Gilles årsskrift från 1994 innehåller en sammanfattning 
av Cairéns text och med hjälp av den och det tidigare digitala häftet går det att få fram hur 
den nuvarande väderkvarnen är uppbyggd, när den första kvarnen uppfördes i Strängnäs 
och i vilket syfte.41 Det framgår även att texten är tagen från ett häfte ursprungligen utgivet 
av Strängnäs museum och Strängnäs Gille.42 
 

Metod och material 
Att väderkvarnen är så betydande för Strängnäs stad fast det finns så lite dokumenterat om 
den gör att jag kommer jag använda mig av en kvalitativ metod.43 Källorna kommer bestå i 
en kombination av arkivmaterial, bilder, rapporter och intryck från besök på platsen. Genom 
att kombinera olika typer av material, detaljstudera och jämföra dessa, är förhoppningen att 
en mer detalj-och färgrik bild av byggnaden kommer målas upp som hjälper mig att svara på 
mina forskningsfrågor.44  
 
Via Strängnäs Gille får jag direkt tillgång till kvarnen samt deras expertis. Det kommer 
hjälpa mig dels att förvärva teknisk kunskap för objektet men även en förståelse för hur 
driften bör sett ut en gång i tiden, hur den ser ut idag, och vad som är planerat för Strängnäs 
väderkvarn i framtiden. Problemet för mig här kommer bli akrabi45, att konsekvent fokusera 
på relevant material för mina forskningsfrågor och välja bort annat för mig personligt 
intressant material.46 Jag vill tacka Henrik Mörner på Strängnäs Gille som, förutom tog sig 
tid att visa mig väderkvarnen, också uppmärksammade mig på en del byggnadstekniska 
detaljer som senare kom att få betydelse i min undersökning. 
  
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är RAÄ’s arkivverksamhet som sträcker sig tillbaka 
till 1600-talet.47 De tillhandahåller information om hela Sveriges kulturarv och här går det att 
få fram mer information än enbart det slutgiltiga beslutet om byggnadsminnesförklaring 
från Länsstyrelsen. Via ATA går det att ta del av hur diskussionerna gick till, vilka argument 
som fördes för och emot när beslut gällande väderkvarnen i Strängnäs fattades. Även här får 
jag användning av kvalitativ metod, fastän det handlar om statlig instans, kan det givetvis 

 
40 Cairén, Sune (1994), Väderkvarnen i Strängnäs. Strängnäs museum och Strängnäs Gille, Strängnäs, 1994. 
https://web.archive.org/web/20110515002738/http://www.strangnas.se/Kultur--bibliotek/Kvarnen/Kvarnens-historia/ 
41 Cairén, Sune (1994). Väderkvarnen i Strängnäs. Strängnäs Gille: Årsskrift 1994, nr 30 i gillets skrivserie, 1994. s. 18-19 
42 Numera är Strängnäs museum en del av Sörmlands museum. 
43 Götlind & Kåks (2018) s. 154, s. 160 
44 Götlind, Anna & Kåks, Helena (2018). Mikrohistoria: En introduktion för uppsatsskrivande studenter, uppl 1:2. Studentlitteratur, Lund, 
2018. s. 162 
45 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015). Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, uppl 1. Studentlitteratur, Lund, 
2015. s. 11 
46 Thurén & Werner (2019) s. 73 
47 Nationalencyklopedin, Antikvarisk-topografiska arkivet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antikvarisk-topografiska-
arkivet (hämtad 2022-05-04) 
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finnas en tendens hos de som för fram sina argument.48 Och eftersom allt som nedtecknats 
och arkiverats har gjorts så av någon, går givetvis ytterligare kritik att rika mot den 
mänskliga faktorn. Personerna som utfört inventarierna kan ha skrivit fel någonstans, 
blandat ihop eller helt enkelt glömt bort att dokumentera något. Men dokumentens 
trovärdighet klassas av mig som hög då inventarierna nedtecknats nära i tid och tillhör 
statlig instans. Vill passa på att rikta ett stort tack till Bo G. Svensson på Länsstyrelsen som 
varit till stor hjälp när det kommit till att tyda olika begrepp, Plan-och bygglagen (PBL) och 
Kulturminneslagen (KML). 
 
Bilder har även använts vid några tillfällen i mitt arbete, dels då vissa av dem omnämns 
litteraturen jag använt mig av, men även då de visuellt hjälper läsaren närma sig objektet för 
min uppsats och då bättre kan förstå sig på syftet med mitt arbete.49 Exempel på två som 
kommer användas är dels en målning gjord av Johan Petter Cumelin50 i slutet av 1700-talet, 
samt en teckning av Erik Wilhelm Le Moine51 ca 1850. Med komparativ metod kan bilder ofta 
säga oss mycket mer som inte alltid går att få fram i ord, inte enbart om motivet i målningen 
eller bilden, utan även om upphovsmannens samtid och dennes syfte. Till vilken grund låg 
valet av motiv och vem var den tänkta publiken, vad kan vi läsa in i bilden? 52 Denna metod 
använder jag även när det kommer till exemplet på rörlig bild som behandlas i uppsatsen.  
 
Via Filmarkivet.se går det ta del av rörligt bildmaterial som sammanställts med hjälp av ett 
samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Här kan, den som vill, se 
den första svenska filmen som gjordes 1897. Vare sig man är ute efter en professionell 
informationsfilm från någon myndighet eller annan händelse fångad av en amatörfotograf, 
det mesta går här att finna. Via hemsidans sökfunktion går det enkelt att navigera sig fram.53 
Mest intressant för min undersökning är en film från 1923. Strängnäs stads jubileumsfirande 
av Gustav Vasas val till kung.54 
 

Avgränsningar 
Eftersom så lite information finns dokumenterat om just väderkvarnen i Strängnäs, kommer 
kronologiska avgränsningar göras. Dessa avser när signifikanta55 beslut tagits av ledande 
instans, efter Strängnäs stads köp av väderkvarnen 1917 fram till 1994 års 
byggnadsminnesförklaring, och de diskussioner som må ha föranlett dessa.  
 

 
48 Thurén & Werner (2019) s. 265 
49 Götlind & Kåks (2018) s. 156-157 
50 Riksarkivet, Artikel, Johan Petter Cumelin, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/15734 
51 Riksarkivet, Artikel, Erik Wilhelm Le Moine, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/11214 
52 Götlind & Kåks (2018) s. 158 
53 https://www.filmarkivet.se/om-filmarkivet/ 
54 https://www.filmarkivet.se/movies/strangnas-stads-400-ars-jubileum-av-gustav-vasas-val-till-kung/ 
55 För väderkvarnens fortlevnads 
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Undersökning 
Tidigare omnämnanden 

Det var med utvidgning av den lilla tullen, den så kallade kvarntullen56 1625, det blev 
förbjudet för hushållen att använda sig av vanliga handkvarnar ” […] för allt som maldes, 
fick man i fortsättningen betala tull”.57 1629 klagar stadens borgmästare tillsammans med råd 
hos kammarrätten och ber om tillstånd att bygga en egen väderkvarn i staden på grund av 
det långa avståndet till närmsta kvarn. Man fick nu fick ett tillstånd att uppföra en till två 
egna kvarnar och den 1 februari 1641 står en Olov Kvarnbyggare stå som ägare till en kvarn 
på munkberget, med andra ord på samma plats, som studiet för mitt arbete står idag. 
 
Den typ av väderkvarn som står på höjden idag är av holländar-typ och stod färdig någon 
gång i mitten av 1850-talet. Med holländar-typ menas att huvudbyggnaden, själva 
kvarnhuset står still och man enbart roterar hättan (övre delen av kvarnen) för att ställa 
vingarna efter vinden.58 De tidiga väderkvarnarna som annars fanns i Sverige var av en 
enklare sort kallad stolpkvarn eller stubbamölla. Den beskrivs här nedan jämsides en 
illustration tagen ur Cairéns text. 
 

 
 
En sådan kvarn var uppriggad på en 
markfast stock eller stubbe och kring den 
vred man hela kvarnhuset när vingarna 
skulle riktas mot vinden. 59 

 
 

 
Illustrationen ovan föreställandes den dåtida fyrvingade väderkvarnen, har stora likheter 
med en samtida blyertsteckning60 gjord av C.S. Bennet som återfinns i boken om Strängnäs 
stads historia.61 Kvarnen må ha bytt utseende under årens lopp. Men då det sedan 1600-talet 
alltid har stått en väderkvarnsbyggnad belägen på samma höjd i Strängnäs, tycks det ligga 
till grund i hur den kommit att bli sådan betydande del av stadsbilden.  
 

 
56 Nordisk familjebok, Uggleupplagan. 15. Kromat – Ledvätska. s. 374. hämtat från Projekt Runeberg: http://runeberg.org/nfbo/0203.html 
57 Cairén (1994) 
58 Nationalencyklopedin, Historik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvarn/historik (hämtad 2022-04-06) 
59 Cairén (1994) 
60 Bilaga 2 
61 Hanssen (1959) s. 399 
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19 april 1847 ska det utförts en besiktning av den kvarn som då stod på platsen.62 Den 
beskrivs som ett hus av brädor och korsvirke om två våningar. Kvarnhuset beskrivs som 9 
alnar långt, 7 alnar brett och 22 alnar högt. Aln är det längdmått som användes i Sverige 
fram tills 1879, då det slutligen ersattes av det nu mera bekanta metersystemet. 1 aln ≈ 0,5938 
m enligt Nationalencyklopedin (NE).63 För att få en bättre bild av storleken på den 
nuvarande väderkvarnens föregångare använder jag en enklare beräkning där jag avrundar 
0,5938 meter till 0,6 meter och med hjälp av Gillets uppgifter, om mått på kvarnen som står 
där idag, går det att få en komparativ jämförelse. Vet man hur dagens väderkvarns utseende 
kan skilja, eller likna sig vid sin föregångare går det att få en tydlighet i hur stadsbilden 
eventuellt kan ha förändrats, eller bibehållits över tid. 
 
Kvarnens föregångare var ≈ 5,4 meter långt, 4,2 meter brett och 13,2 meter hög. Den faluröda 
holländarkvarnen som står på platsen idag har enligt gillets uppgifter en diameter vid 
grunden på 10,5 meter och är 14,5 meter högt. Nu finns det en skillnad, även om den främst 
är till följd av att effektivisera produktion går denna inte att bortse från. Men likväl kan vi 
med säkerhet här fastslå att väderkvarnen redan i tidigt skede måste ha tett sig vara av ett 
betydande inslag i stadsbilden hos de bosatta, likväl de som besökte Strängnäs. Exempelvis 
som konung Gustav V gjorde 1923 vid jubileumsfirandet av Gustav Vasas val till kung.64 
 
Arbetet Det forna och det nuvarande av Isak Fehr ger en inkännande bild av Strängnäs och 
boken innehåller bland annat rätt utförliga Strängnäsbeskrivningar från resande.65 Ett av 
dessa är av det av Johan Fischerström från 1782, som även återfinns i andra böcker, vilket 
pekar på att beskrivningen ger en överensstämmande bild av det samtida samhället.66 I sin 
bok beskriver Fehr en tavla67 föreställandes Strängnäs målad någon gång i slutet av 1700-
talet av en J.P. Cumelin. 68 
 

I tavlans förgrund synas stadsbornas små kålland och lador. Staden är omgiven 
av staket; vid ingången till staden synes den södra tullporten med den lilla 
tullstugan. Kyrkan med sitt nya torn intager sin dominerande plats, omgiven av 
gymnasiehuset (av vilket ej stort mer än taket med dess flöjtar synas), 
biskophuset, Paulinska huset och några smärre byggnader; framför dem och 
kring dem är en rikedom av lummiga träd; väster om kyrkan högst upp på 
backen ligger skolan med konsistoriet på övre botten; i tavlans vänstra hörn 
master och segel vid hamnplatsen samt en flik av Mälarens vatten.69 

 
62 Cairén (1994) 
63 Nationalencyklopedin, aln. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aln (hämtad 2022-04-06) 
64 https://www.filmarkivet.se/movies/strangnas-stads-400-ars-jubileum-av-gustav-vasas-val-till-kung/ 
65 Fehr, Isak (1910). Strängnäs: Det forna och det nuvarande. Eriksson, Strängnäs, 1910. s. 25 
66 Hellspong & Löfgren (1994) s. 209 
67 Bilaga 3 
68 Riksarkivet, artikel, Johan Petter Cumelin. Hämtat från: https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/15734 
69 Fehr (1910) s. 26 
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Man får ha i beaktande att, medan landskapet visserligen är vackert, så är detta en vy av 
staden de flesta besökare inte tog del av. Dåtidens vägar var inte särskilt bekväma och vid 
1700-talet var det fortfarande lång tid kvar tills tåget skulle göra sin entré, Strängnäs järnväg 
invigdes först 1895 och gick då mellan staden och Åkers styckebruk.70 Nej, de flesta av 
stadens besökare kom vattenvägen om sommaren och om vintern med släde över snöiga 
vinterleder och frusna sjöar.71 Till en början anlände de främst till Strängnäs för den 
vintermarknad, samtingsmarknaden, som årligen hölls på den tjocka isen, allt sedan tidig 
medeltid.72 Perioden mellan 1600-och 1800-talet blomstrade stadens handel, vilket 
resulterade i att samtingsmarknaden under 1700-talet utökades till två hela veckor. Nya 
marknader tillkom och handeln i Strängnäs kom sedermera att övergå till ett mer permanent 
tillstånd.73  
 
Det vi får reda på av Fehr är viktigt att reflektera över. Bakom den kulle staden vilar på, som 
porträtteras i Cumelins tavla, ligger hamnen och därmed stadens inlopp. Där, högt beläget 
på munkberget, står även väderkvarnen. Det tavlan inte visar är det jag önskar att här 
poängtera. Den lärde eller bofasta konstkännaren må ha associerat Strängnäs med 
domkyrkan, den vy Cumelin med sin tavla porträtterar. Men för den allmänna, resande 
människan bör det varit en annan byggnad som, tillsammans med domkyrkan, agerat 
riktmärke för hamnen och deras väntande ankoms till staden, väderkvarnen. Något som gör 
sig mer tydligt i Erik Wilhelm Le Moine avbildning74, Strängnäs från Klocksten, signerad 
1852.75 
 

Gillet 
Efter att ha läst och begrundat bibliotekets utbud tas den första kontakten med Strängnäs 
Gille. Gillet är en förening som bildades 1964 och ett av deras huvudsakliga syften beskrivs 
som en vilja att agera som ” [...] en förenande länk mellan dåtid, nutid och framtid” för 
Strängnäs historia.76 Det är även de som ansvarar för visningar av väderkvarnen och ett av 
gillets mål är att den en dag åter ska kunna mala mjöl. Via Gillet sätts jag i kontakt med den 
person som ansvarar för visningar av kvarnen, Henrik Mörner. Via honom ges jag tillträde 
till väderkvarnen och får även ta del av hans lokalhistoriska-och tekniska kunskaper när det 
gäller byggnaden. Vid besöket är det svårt att inte låta sig hänföras av yrkesskickligheten hos 
de kvarnbyggare som, för över ett och ett halvt sekel sedan, tog sig an uppdraget att bygga 

 
70 https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/kommunfakta/historiska-artal-i-strangnas-kommun 
71 Hellspong & Löfgren (1994) s. 9-10 
72 Hellspong & Löfgren (1994) s. 206 
73 Hellspong & Löfgren (1994) s. 207 
74 Bilaga 4 
75 Wallin (1959) s. 217 
76 https://strangnasgille.se/om/ 
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en ny modernare typ av väderkvarn på denna plats. Golvet på nedre plan vittnar om att det 
tidigare måste ha skett en form av restaurering. Mörner bekräftar detta, någon gång under 
1970-talet ska golvet ha bytts ut. Det visar sig att trägolvet ligger dikt mot grusgrunden, 
konsekvensen blir att tränger sig fukt igenom vilket över tid resulterar i åverkan på 
byggmaterialet. Men förutom att golvet på nedre plan stundtals kan verka svajigt går det 
inte att låta bli att förundras över det goda skick den gamla väderkvarnen är i, sett från en 
students (läs amatörs) ögon. 
 
Vi beger oss tre våningar upp, det är hit säckarna med säd en gång i tiden bars. Det finns här 
en vinsch med kätting kopplad till, som löper genom byggnadens kropp. Men då denna 
enbart kunde ta ett visst antal säckar åt gången och detta var tidskrävande, bör det snarare 
vara människorna gåendes upp och ned för trapporna som räknades till säckarnas främsta 
transporteringsmedel, allt för att effektivisera arbetet. Trappstegen vittnar även till vad som 
borde räknas till ett av de första försöken till en mer hälsosam arbetsplats. Dessa har 
nämligen en något kortare steglängd än till vardags annars brukligt. Detta gjordes med 
mening för att förenkla den mänskliga transporten av de tunga säckarna. Från detta plan 
tömdes sedan säden ur säckarna, för att med tyngdlagens kraft transporteras vidare ned till 
plan två, kvarnstenarna.  
 
Kvarnstenarna är fyra par, vilket är ovanligt många och även en av anledningarna till varför 
Strängnäs väderkvarn har sina utmärkande sex vingar istället för fyra. Fler stenar kräver 
mera kraft, återigen är allt tänkt för att effektivisera produktion. Säden faller ned och mals 
sedan mellan stenarna. Därefter faller sedan mjölet ned till nästa våning.77 
 
Vertikalt genom byggnaden, centralt i kvarnens mitt, löper hjärtstocken. Det är den som 
driver hela mekanismen. De exakta måtten för hjärtstocken finns inte nedtecknat, men då 
den spänner över tre våningar så bör den vara kring 9-10 meter lång talar Mörner om för 
mig. Den är åttkantig och konstruerad av minst fyra stockar som sammanfogats för att bilda 
ett ihåligt rör. Detta eftersom den då står emot torsionbelastning78 bättre. På dennas nedre 
del sitter hjärtstockshjulet fäst, beläget vid plan ett. Hjärtstockshjulet går enklast att beskriva 
som ett gigantiskt kugghjul, med kuggar tillverkade av trä. Genom kvarnen återfinns såklart 
kugghjul helt gjutna i stål, men trots att dessa var tåliga, var de även dyra och svåra att få tag 
på ifall de någon gång gick sönder. Med hjärtstockshjulet och dess träkuggar gjordes en 
försäkran av kvarnbyggarna att ” [...] om något skulle gå sönder, så var det här”.79 Med 
kuggar av trä kunde de snabbt rätta till felet, byta ut den trasiga kuggen, och sätta i gång 

 
77 Bilaga 5 
78 deformationstyp hos stänger och balkar som t.ex. uppkommer, då en stång, fäst i sin ena ände, vrids kring sin längdaxel av ett kraftpar 
som verkar på den fria änden. Nationalencyklopedin, torsion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torsion (hämtad 2022-04-
08) 
79 H. Mörner (2022-03-02) 
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produktion igen. Det absolut mest fascinerande i hela väderkvarnen är, enligt Mörner, vad 
som återfinns allra längst ned på hjärtstocken. Det är den kula som hjärtstocken vilar 
på ”legenden säger att man använde sig av sniglar som smörjmedel på den tiden”.80 Nu vet 
vi inte hur sanningen må ha sett ut under tiden då väderkvarnen var i drift. Men om det 
ligger någon sanning i legenden, är det inget annat än att konstatera.  
 

Många äro de stackars sniglar som torde fått sätta livet till, att förse Strängnäs 
stadsbor med bröd.81 

 
Slutligen på bottenvåningen finner man siktarna. Det är här som agnarna från vetet skiljs och 
mjölet färdigt hamnar i säck. På detta plan finns även en mindre utställning med bilder. På 
en av bilderna syns en form av balkong, som tidigare löpt runt väderkvarnens fot.82 ”Med 
hjälp av den kunde mjölnaren ta sig upp på vingarna, för att justera seglen efter hur hårt 
vinden blåste”. Denna balkong finns inte längre kvar, med största sannolikhet monterades 
den av säkerhetsskäl bort, efter det att väderkvarnen slutligen togs ur bruk.  
 

Tack för kaffet 
22 april 1955 

Har det då alltid varit självklart för väderkvarnen i Strängnäs att få stå kvar i oberört skick?  
Den 22 april 1955 kom ett brev in till Stadsfullmäktige i Strängnäs, som avsändare stod 
ordförande i Strängnäs stads nämnd för hembygdsvård.83 Hembygdsrörelsen växte fram i 
början av 1900-talet som en reaktion på industrialismen, och 1916 bildades Samfundet för 
hembygdsvård.84 Likt RAÄ85 arbetar man för att bevara det kulturhistoriska arvet, den gamla 
folkkulturen. Det finns särskilda hembygdsantikvarier knuta till länsmuseer och för skolan 
är hembygdsföreningarna en viktig resurs när det gäller lokalhistoria.86 För ordföranden 
skall Byggnadsnämnden ha remitterat ett ärende som inkommit gällande väderkvarnen i 
Strängnäs. Det gäller ett initiativ som tagits från en privatperson som, mot att hyresfritt få 
driva sin verksamhet i åtta år, önskar att ta sig an att renovera och utrusta väderkvarnen till 
en sommarservering. Det är mot denna bakgrund som avsändaren nu önskar att dela med 
sig av sina synpunkter.  
 

 
80 H. Mörner (2022-03-02) 
81 Uppsatsens författare (2022-03-02) 
82 Bilaga 6 
83 Länsstyrelsen i Södermanlands län, Kulturmiljöenheten, dnr. 221-1280-88 
84 Nationalencyklopedin, Sveriges Hembygdsförbund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-
hembygdsförbund (hämtad 2022-04-19) 
85 Riksantikvarieämbetet 
86 https://www.hembygd.se/shf/historia 
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Förfrågan har medfört att ordföranden gjort gemensam sak med RAÄ. Nämligen att en 
inspektion av kvarnen ska utföras och att styrelsemannen för Nordiska museet, dr. Albert 
Eskeröd, därefter även måste få ta ställning till saken. Vår skribent påtalar det 
kulturhistoriska värdet med byggnaden, specifikt att väderkvarnen anses vara den största 
inom mellansvenskt område, och att hela det inre maskineriet finns bevarat i original. Att 
detta i sig medför att väderkvarnen i Strängnäs besitter ett större kulturhistoriskt värde än 
andra ” [...] mindre, urblåsta och vingklippta kvarnar som kan återfinnas här och var på den 
mellansvenska landsbygden”. 
 
Fortsättningsvis önskar han att stadsfullmäktige lägger ärendet åt sidan inför 
nästkommande sammanträde, och att inga ingripanden görs i kvarnen innan frågan har 
behandlats. Men han anser inte för den sakens skull att en sommarservering är någon dum 
idé. Som avslutning läggs ett förslag fram som kan tas upp vid nästkommande 
sammanträde, att eventuellt sätta upp en kiosk utanför med tillhörande 
uteservering. ”Strängnäs skulle på detta sätt bli en turistattraktion rikare och deras rykte som 
gammal kulturstad skulle ytterligare befästas”. 
 

24 april 1955 
Sekreteraren hos Strängnäs stads nämnd för hembygdsvård, Eric Harry Bergquist, sänder 
två dagar senare ett brev till RAÄ Byggnadsminnesavdelningen. I brevet framgår det som 
tidigare nämnts av ordföranden, att de önskar att RAÄ inspekterar väderkvarnen. Och att 
det är i hänsyn till resultatet av inspektionen, i samråd med Nordiska museet, som eventuell 
ställning bör tas i ärendet. Om kvarnen skall restaureras att bevaras som kulturminnesmärke 
eller om bifall bör lämnas till den privatpersons anhållan om att få inreda byggnaden till en 
provisorisk sommarservering. 
 

Väderkvarnen i Strängnäs, vars betydelse som ett viktigt led i stadsbilden torde 
vara väl bekant, uppfördes 1855 av rådmännen Rydberg och Halling på platsen 
för en äldre kvarn, känd åtminstone ett sekel tidigare. 87 

 
Att vår sekreterare likt föregående författare, må låta en aning partisk råder det inget direkt 
tvivel om. Men arbetar man på nämnden för hembygdsvård i Strängnäs bör det heller inte 
komma som någon vidare överraskning då hans arbete till stor del går ut på att bevara 
stadens kulturhistoriska arv. Han går vidare i sitt brev likt vår föregående skribent med att 
beskriva den fysiska storleken på kvarnen samt att hela maskineriet är intakt. Vad som 
skiljer dem åt är att Bergquist även går in på att beskriva kvarnens rådande skick. Att de 
skador som återfinns är till följd av väta och relativt små. Bland annat ska golvet på 

 
87 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 2494-1955 
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bottenvåningen vara murket samt att ytterpanelen tagit skada av regn. Han beskriver även 
vad ett eventuellt bifall gällande servering inuti kvarnen, skulle medföra för åverkan åt 
väderkvarnens inre. Delar av maskineriet, som kan uppfattas som hinder för 
serveringsrörelsen skulle behöva avlägsnas för att göra plats åt modernt kök, toaletter och 
kapprum. Sekreteraren fortsätter med att även stadens brandchef ska ha påfordrat, att 
väderkvarnens väggar och tak, om förslaget gällande sommarservering vinner laga kraft. 
Måste täckas med eternitplattor88 i stället för träfiberplattor samt att en nödutgång behövs 
anordnas. Vilket såklart skulle medföra ytterligare ingrepp på väderkvarnen. 
 

Stadens nämnd för hembygdsvård har med oro tagit del av förslaget och anser 
ur flera synpunkter det förkastligt.89 

 
Även Bergquist skriver att han talat med förste intendenten vid Nordiska museet. Att denne 
kommer hålla ett vakande öga på ärendet och ser på förslaget om servering inuti kvarnen 
som ” [...] mindre lyckosamt”. Avslutningsvis är brevet i samma ton som föregående 
författares. Att deras önskan är att restaurera kvarnen som kulturminnesmärke med avsikt 
att hålla den öppen för allmänheten. 
 

6 maj 1955 
Slutligen hålls det sammanträdet i Strängnäs som skulle bestämma väderkvarnens framtida 
öde. Det ägde rum i ovannämnda stad och Erik Bohrn var där som representant för RAÄ. I 
ett brev skickat till byggnadsnämnden i Strängnäs vill han bland annat anföra.  
 

[...] gamla kvarnen äger betydande kulturhistoriskt värde, bland annat av skälet 
att det gamla maskineriet finnes i behåll, vilket i till våra dagar är mycket 
ovanligt, kvarnen är också av stor betydelse för stadsbilden. Ur kulturhistorisk 
synpunkt är det därför angeläget, att den bevaras. Detta synes bäst kunna ske 
om de får en lämplig användning. Denna får dock inte vara av sådan art att det 
kulturhistoriska fallet minskas eller utplånas. 90 

 
Han anser dock inte att det för den delen är en dålig idé, att man i närheten av kvarnen 
upplåter någon form av byggnad för konditorändamål. Eller att man att någon form av 
servering ordnas i eller runt kvarnen. Men under förutsättning att inga förändringar görs 
inuti kvarnen eller på annat sätt sker på bekostnad av byggnadens kulturhistoriska värde  
 
Bohrn var den person Margareta Biörnstad talade om i sin bok Kulturminnesvård i 
efterkrigstid: med Riksantikvarieämbetet i centrum. Den antikvarie som anställdes 1947 just för 

 
88 asbestcement 
89 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 2494-1955 
90 Länsstyrelsen i Södermanlands län, Kulturmiljöenheten, dnr. 221-1280-88 



 16 

behovet av att effektivisera arbetet med den nya byggnadsminneslagen.91 Och Efter Bohrns 
yttrande tas inte frågan om kaféverksamhet upp på nytt. Hur tankarna gick hos vår konditor 
går bara att spekulera i. Det vi vet är att inget beständigt konditori någonsin kom att bli 
realitet på Kvarnbacken. 
 

Inventering 
24 juli 1978 

Starten för vägen till byggnadsminne för väderkvarnen i Strängnäs börjar med en sändlista 
till Länsstyrelsen, närmare bestämt med det bifogade dokument gällande 
bebyggelseinventering av stadskärnan i Strängnäs. Inventeringen utfördes på beställning av 
Strängnäs kommun och på första sidan för väderkvarnen står bland annat 
fastighetsbeteckning, Mjölnaren 1, och byggnadsår 1857. Nästkommande sidor i dokumentet 
är mer beskrivande i sin art. Det finns en översiktskarta över platsen där väderkvarnen står, 
en beskrivning av omkringliggande miljö, bilder, information om väderkvarnen samt när 
diverse förändringar på byggnaden ska ha kommit till. Bland annat en ny entré 1965. I texten 
står det även att ”Den nuvarande kvarnbyggnaden, en s.k. holländare, uppfördes 1855”. Nu 
har vi två datum, byggnadsår 1857 och att den uppfördes 1855. Det kan handla om en 
förväxling av datum eller att den som utfört inventeringen blandat ihop när byggnadens 
föregångare köptes och den nuvarande väderkvarnen stod klar.92 Vidare har de även med 
bakgrundsinformation om när, och varför, den första kvarnen tillkom och att den nuvarande 
kvarnens maskineri är i så pass gott skick att fortfarande den lär kunna mala mjöl. 
Inventeringen av kv Mjölnaren 1 avslutas med. 
 

Byggnaden är en av Strängnäs symboler och av omistligt värde för stadsbilden. 
Den utgör också ett välbevarat exempel på det förindustriella samhällets 
byggnader och har genom sin historiska förankring stort kulturhistoriskt 
värde.93 

 
 
Avslag 

24 januari 1992 
Strängnäs kommun ska den 20 oktober 1980 skickat in en stor anmälan till Länsstyrelsen 
gällande flera fastigheter, bland dem fanns även en fråga om byggnadsminnesförklaring för 

 
91 Biörnstad (2015) s. 158 
92 I en interaktiv PDF som Strängnäs kommun gav ut 2018 finns ett avsnitt som nämner vindflöjten som står på väderkvarnens topp. Enligt 
den ska kvarnen stått färdig 1855. flyergrassakvarnen2018_interaktiv.pdf 
93 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 812-1992 
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väderkvarnen. Den 24 januari 1992 utkommer en remiss från Länsstyrelsens, med förslag till 
beslut där det går det att läsa följande.  

Länsstyrelsen beslutar att inte byggnadsminnesförklara kv Mjölnaren 1 i 
enlighet med 3 kap 1 § kulturminneslagen (KML). Som motiv för beslut anges 
väderkvarnen fick beteckningen ”Q” (kulturreservat) av länsstyrelsen i 
detaljplan utförd den 28 februari 1989. Eftersom att kv Mjölnaren 1 då omfattas 
av skyddsbestämmelser enligt Plan-och bygglagen (PBL) finns det ingen direkt 
anledning för Länsstyrelsen att besluta om en byggnadsminnesförklaring. 94 

I slutet av remissen kan man läsa att eventuella synpunkter ska komma in senast 2a mars 
1992 innan Länsstyrelsen går vidare med ett slutgiltigt beslut. 
 
Med hjälp av Bo G. Svensson vid Länsstyrelsen får jag reda på att beteckningen ”Q” var 
något som användes förr.95 I detaljplan talar den om hur en byggnad, eller ett område får 
användas och att användandet ska vara anpassat till dess kulturvärden. Ett planskydd i sin 
grund, tillhandahåller inte ett lika omfattande skydd för en byggnad som en 
byggnadsminnes-förklaring gör. Bestämmelser som exempelvis rivningsförbud måste läggas 
till i planen för att ge ytterligare skydd för byggnaden eller området. Länsstyrelsen ansåg vid 
tidpunkten att byggnaden med beteckningen redan omfattades av ett tillräckligt skydd, men 
att förslaget om beslut först skulle remitteras till RAÄ, för att se om de ändå bedömde att det 
fanns fog för en byggnadsminnesförklaring med motivering enligt KML.96 Enligt 3e kapitlet 
1 § i KML står det att det är de kulturhistoriska värdena hos en byggnad som ligger till 
grund för att ett beslut om byggnadsminne ska fattas. Med det menas att så länge det i ens 
ansökan finns en väl motiverat grund till förslag om byggnadsminne som Länsstyrelsen kan 
ta ställning till, går det att väcka en fråga om beslut. Detsamma gäller även vid en eventuell 
överklagan av beslut.97 
 

19 februari 1992 
Från Byggnadsavdelningen på RAÄ kommer ett svar på Länsstyrelsens remiss där det 
poängteras det att den holländarkvarn som står på platsen idag uppfördes 1857. Att dess 
maskineri är intakt och skulle, om man så önskade, kunna användas för malning idag. Likt i 
Cairéns text går det att läsa här att den första väderkvarnen i Strängnäs uppfördes på platsen 
kort efter 1629 med utvidgandet av den lilla tullen, och att beslutet resulterade i att dåtidens 
invånare i Strängnäs, berövades rätten att använda sina egna handkvarnar för malning i 
hemmet.  

 
94 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 812-1992 
95 biträdande länsantikvarie på kulturmiljöenheten/avdelningen för samhällsbyggnad, Länsstyrelsen i Södermanlands län 
96 Nationalencyklopedin, detaljplan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detaljplan (hämtad 2022-04-19) 
97 Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap. 1 § 
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Byggnaden är en av Strängnäs symboler och av omistligt värde för stadsbilden. 
Den utgör även ett välbevarat och representativt exempel på det förindustriella 
samhällets byggnader. Kvarnar hör till en byggnadstyp som är ytterst sällsynta i 
dagens stadsmiljöer.98 

 
Just på grund av det stora kulturhistoriska värdet av väderkvarnen anser avsändaren att, 
trots den givits beteckningen ”Q” i detaljplan, är förtjänt av en byggnadsminnesförklaring 
enligt KML. 

 
24 februari 1992 

Kommunstyrelsen för Strängnäs kommun träffas då stadsingenjörskontoret hade yttrat sig 
med anledning av Länsstyrelsens remiss att väderkvarnen inte skulle bli klassat som 
byggnadsminne.99 Det var totalt fyra representanter ur arbetsutskottet som röstade. Två 
röstade för tillstyrkan av länsstyrelsens förslag. Med tillstyrkan menas att de höll med om att 
den motivering som fanns tillgänglig för Länsstyrelsen inte var tillräcklig. De resterande två 
representanterna föreslog att kravet för byggnadsminnesförklaring skulle vidhållas. Att en 
bättre motivering krävdes. Kommunstyrelsen fann inte anledning att opponera sig och 
fattade i enlighet med arbetsutskottets förslag vid ett andra sammanträde.100 Kravet på 
byggnadsminnesförklaring skulle vidhållas och Länsstyrelsens förslag om beslut stod fast. 
 

Motivering 
13 oktober 1993 

Ny remiss utkommer från Länsstyrelsen, denna gång författad av Erik Orviste med förslag 
att besluta om att Mjölnaren 1 ska klassas som Byggnadsminne enligt KML 3 kap 1 §.101 Med 
remissen följer en mer omfattande motivering än tidigare.102 En bit in i Orvistes motivering 
går det bland annat att läsa att ”Elektrifiering av kvarnen genomfördes 1922, då en öppen 
elmotor på 30 hkr inköptes från ASEA”. Detta är intressant då det inte återfinns några spår 
av att en elektrisk motor någonsin ska varit monterad i väderkvarnen. När jag talade med 
Henrik Mörner på Strängnäs Gille gällande detta instämde han och tillade att enbart 
dragningen av den elkabel som hade krävts för att driva maskineriet borde medfört 
omfattande åverkan på väderkvarnens inre, av vilket det idag inte syns något spår. Mer 
finner Mörner ingen anledning till varför detta skulle ha utförts, varför man skulle valt att 

 
98 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 812-1992 
99 Länsstyrelsen i Södermanlands län, Kulturmiljöenheten, dnr. 221-1280-88 
100 2a mars 1992 
101 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 64226-1993 
102 Bilaga 7 



 19 

utrusta en gammal träkvarn med en elmotor, med tanke på den moderna valskvarn103 som 
1914 togs i bruk i Strängnäs.104 Med största sannolikhet har motorn inhandlats för annat 
syfte. För vad förtäljer dock inte historien. I övrigt är Orvistes motivering detaljrik och tar 
upp mycket information kring väderkvarnens historia. 
 
Han fortsätter med att beskriva att vingarna vid ett tillfälle ska ha varit i så pass dåligt skick 
att de bytts ut och även kortades ned av säkerhetsskäl i samband med detta. Jämför man 
tidiga fotografier på kvarnen, med hur den ser ut idag, ser längden på vingarna ut att vara 
densamma. Däremot har, som jag tidigare omnämnt, balkongen som tidigare löpt runt 
väderkvarnens fot demonterats. Kanske ger detta sken av att vingarna på väderkvarnen nu 
är kortare? Något som jag tyvärr inte med säkerhet kan säga men en teori Henrik Mörner 
och jag är överens om.  
 
Men som vi kan se i denna motivering från Länsstyrelsen tycks Orviste ha samlat en mängd 
kulturhistorisk intressant information om väderkvarnen i Strängnäs, tillräckligt för att en 
gedigen motivering åter ska väcka frågan om beslut för byggnadsminnesförklaring av 
byggnaden. Något som skulle varit intressant att forska vidare i är vad denna 
helomvändning hos Länsstyrelsen kan bero på. Detta framgår dessvärre inte i de dokument 
jag tagit del av, ej heller om detta skett på eget bevåg hos författaren. I remissen återfinns 
även en bilaga med förslag till skyddsföreskrifter samt sändlista med berörda parter.  
 

Intet att erinra 
Första svaret på Länsstyrelsens remiss kommer från Södermanlands museum 15e oktober 
1993. 105 1e antikvarie Magnus Josephson på kulturmiljöavdelningen meddelar  ”Länsmuseet 
har intet att erinra mot att Mjölnaren 1, Strängnäs kvarn, förklaras som byggnadsminne.”  
 
Den 10e november 1993 svarar även Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun på 
Länsstyrelsens remiss att även de står bakom förslaget om byggnadsminnesförklaring och ” 
[...] ej har något att erinra”. 106 
 
30e november samma år meddelar även avdelningsdirektören för byggnadsavdelningen på 
RAÄ, Axell Unnerbäck, att även de står bakom Länsstyrelsens förslag och finner den väl 
motiverad.107 Dock med en önskan att komplettera skyddsföreskrifterna, att väderkvarnen 
inte får flyttas samt att kringliggande område måste stå oförändrat. 
 

 
103 Nationalencyklopedin, valskvarn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/valskvarn (hämtad 2022-04-19) 
104 https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/kultur/konstpromenad/valskvarnen- (hämtad 2022-04-19) 
105 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 93178-1993 
106 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88 
107 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 64226-1993 
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28 november 1994 
Efter att svaren inkommit från berörda parter och det visade sig att ingen motsatt sig 
Länsstyrelsens remiss om förslag kom beslutet om byggnadsminnesförklaring av kvarteret 
Mjölnaren 1, som först väcktes av Strängnäs kommun den 20 oktober 1980. 
 

Med stöd av 3 kap 1 paragrafen kulturminneslagen (KML) förklarar 
länsstyrelsen kv Mjölnaren 2, Strängnäs för byggnadsminne. 
 

• Byggnaden får inte rivas eller flyttas.  

• Byggnaden får inte ändras exteriört eller interiört. 

• Byggnaden skall underhållas med traditionella material och metoder 
samt i samråd med antikvarisk expertis. 

• Ingrepp i fast inredning får ej ske. 

• Det område kring byggnaden som på bilagda karta avgränsats med röd 
linje får inte ytterligare bebyggas. Området skall hållas i sådant skick att 
byggnadens utseende och karaktär inte förvanskas. 

 
Länsstyrelsen eller länsmuseet lämnar råd ifråga om underhållet av byggnaden. 
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen enligt 3 kap 14 paragrafen lämna 
tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsföreskrifterna.108 

 
Därefter följer motiveringen till beslutet, vilken är densamma som när E. Orviste först lade 
fram förslaget på remiss. Senare förtydligas även hur själva handläggningen gått till samt att 
RAÄ, Strängnäs kommun och Södermanlands museum ställt sig positiva till beslutet om en 
byggnadsminnesförklaring av väderkvarnen i Strängnäs. 
 
 
  

 
108 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 310-6064-1994 
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Avslutande analys 
Syftet med min uppsats var att få svar varför en byggnad kan bli en symbol för en stad eller 
ett område och hur processen för en byggnadsminnesförklaring kan se ut. I mitt fall valde jag 
att använda mig av väderkvarnen i Strängnäs som exempel.  
 
Till min hjälp använde jag mig av följande frågeställning, där den övergripande frågan var 
listad överst i ordningen, låt mig börja där. 
 

Hur har väderkvarnen i Strängnäs kommit att bli en symbol för staden? 
I mitten av 1600-talet står den första väderkvarnen på plats i Strängnäs, då på samma plats 
vid stadens hamn där den nuvarande holländarkvarnen står idag.109 Åren mellan 1600-och 
1800-talet blomstrade handeln och detta var tiden före Sverige fick sin första järnväg, de 
flesta anlände under denna tid via vattenvägen då vägarna nästintill enbart kunde användas 
under högsommaren, och då enbart för kortare transporter.110 På detta sätt har den 
oavsiktligt kommit blivit en bestående del av Strängnäs stadsbild. 
 
Monografiernas författare har, liksom jag, gjort ett urval när de författat sina arbeten och då 
de levde under en tid medan väderkvarnen fortfarande var i drift, talar även det om varför 
den inte omnämns mer i den litteratur jag tagit del av.111 En av mina professorer uttryckte 
det mycket väl en gång, att tid och epoker beskrivs i efterhand, de som levde exempelvis 
under medeltiden visste inte om det då. Av den anledningen bör inte heller kritik riktas mot 
författarna över att väderkvarnen inte omnämns. Man kan ofta, genom att studera texten de 
områden som beskrivs, få fram en bild av det som först inte syns. 112  
 

Strävar man upp för Kvarnbackens höjd en vacker sommarkväll vid 
solnedgångstiden, belönas mödan rikligen genom den fagraste utsikt över 
Mälarens smala sund mellan Tosterön och Vansölandet med sanka, lövklädda 
holmar och skogiga stränder.113 

 
Boel Persson talar om genius loci – platsens själ. Liksom i Perssons arbete om Tomarps 
Kungsgård, spelade politik, makt och sociala strukturer även en roll när det gäller 
uppkomsten av Strängnäs väderkvarn. Placeringen av en väderkvarn på Munkbergets höjd 
må varit strategisk till en början, för att fånga vinden och effektivisera produktion. Men när 
man talar om hur väderkvarnen kom att påverka stadsbilden finns det även en estetisk 

 
109 Bilaga 1 
110 Hellspong & Löfgren (1994) s. 9-10, 207 
111 Berglund & Ney (2015) s. 72 
112 Berglund & Ney (2015) s. 153 
113 Fehr (1910) s. 41 
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synvinkel. För även om det var en bieffekt, kom väderkvarnen med sin placering säkerligen 
även att fungera som riktmärke åt stadens besökare som anlände sjövägen till Strängnäs. 
 

Att se platsens själ och utnyttja dess möjligheter på bästa sätt handlar i mångt 
och mycket om att kombinera estetiska och praktiska värden - att göra det 
nyttiga vackert och det vackra nyttigt.114 

 
En intressant analys går att göra av en dokumentärfilm från 1923 då kung Gustav V besöker 
Strängnäs för att fira jubileet av Gustav Vasas kröning.115 Konungen anländer i början av 
filmen sjövägen med ångbåten Strängnäs Express, ett för sin tid modernt fartyg. Han besöker 
platsen där Gustav Vasa kröntes och passar även på att inviga Strängnäs nya idrottsplats 
under sitt besök. Den korta filmens slutscen är filmad från Strängnäs hamn med linsen riktad 
mot staden, först är väderkvarnen centrerad i bild och sedan följer kameran stadsbilden åt 
höger för att slutligen tona ut med domkyrkan i centrum. Filmen spelades in under 
mellankrigstiden, strax efter det att Sverige infört allmän och lika rösträtt, en tid då frihet, 
framtidsoptimism och liberalism stod stark. Mot denna historiska bakgrund går det att ställa 
sig frågan om det fanns det ett dolt motiv bakom valet av den avslutande scenen? Att 
underbetonat tala om för betraktaren att Strängnäs, en av Sveriges äldsta handelsstäder är en 
modern stad som både kan visa upp exempel till tidig industri i förgrund, likväl som 
religiösa anor från medeltid i bakgrund. Det nya och det gamla. Enligt min mening är det en 
intressant analys som säkert går att fördjupa sig i. Speciellt med tanke på hur stadens 
synonym, vad staden har för näraliggande betydelse, ändrats i tid och att detta sen 
återspeglas i Strängnäs stadsbild.116  
 
1855 bygger rådmannen A.V. Halling och handlaren N.A. Rydberg den holländarkvarn som 
står på platsen idag.117 Det var en stor byggnad och med vridbar hätta, modern för sin tid. 
När jag besökte platsen tillsammans med Henrik Mörner slogs jag av det Stephan 
Borgehammar menar med att det inte alltid behöver vara åldern i sig som gör en byggnad 
värdefull. Att tyngden i en byggnads värde kan ligga i olika delar beroende i vem 
betraktaren är. Att skiftandet av tyngd inte resulterar i ett högre eller lägre värde för det, 
bara att tyngden av värdet uppfattas olika.118 Väderkvarnen i Strängnäs är inte byggd för att 
tilltala någon estetiskt, likväl är det svårt idag att inte låta sig imponeras av den skicklighet 
och byggnadstekniskt kunnande som dåtidens hantverkare. Spåren av yrkeskunnighet ger 
även besökaren en historisk närhet till de personer som en gång haft väderkvarnen som sin 
arbetsplats. Undrar hur många gånger de, med en tung säck säd på sin rygg, måste ha 

 
114 Persson, Boel (2010) s. 65 
115 https://www.filmarkivet.se/movies/strangnas-stads-400-ars-jubileum-av-gustav-vasas-val-till-kung/ 
116 Nationalencyklopedin, synonym. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/synonym (hämtad 2022-04-13) 
117 Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 64226-1993 
118 Borgehammar, Stephan (2017) s. 9-36 
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snubblat till på något utav de trappstegen som löper upp, våning efter våning. Eller hur det 
kan ha sett ut från utsidan när säckarna med mjöl slutligen åkte ned på kana för berget till de 
väntande båtarna. Hur många gånger fick inte mjölnaren jaga bort lekande barn som sprang 
runt på balkongen, som en gång löpte runt väderkvarnens fot.119 Det är för mig, vad Persson 
menar när hon i sitt arbete beskriver genius loci – platsen själ.120 
 

Varför har väderkvarnen fått stå kvar i sitt ursprungsskick? 
I Jennie Sjöholms artikel om Jävre Turiststation berättar hon om hur man i Piteå försökte 
med nya verksamheter åter väcka liv i byggnaden. Om hur piteborna markerade när 
rivningsbeslutet kom 1999, vilket slutade i att Norrbottens museum väckte frågan om 
byggnadsminnesförklaring.121 Liknande bakgrund går att se i väderkvarnens historia. Nu 
blev det aldrig någon kaféverksamhet, när frågan väcktes gjorde så också rösterna för 
bevarandet av byggnaden ”Väderkvarnen i Strängnäs, vars betydelse som ett viktigt led i 
stadsbilden torde vara väl bekant […] ” som en person så färgrikt uttryckte det. Men vad 
hade hänt om initiativet från vår privatperson aldrig hade kommit in till kommunen? 
Stadsbilden hade inte ändrats om en kaféverksamhet bedrivits inuti väderkvarnen. Det hade 
nog säkerligen blivit en väl omtyckt etablering, men besökarna hade gått miste om så mycket 
av den historia, intryck som idag går att finna inuti byggnaden. För att inte tala om vad den 
eventuella asbestsanering senare hade gjort för åverkan på byggnaden. Kanske har vi denna 
privatperson att tacka för att frågan om byggnadsminne väcktes? Att det var nu man började 
gräva i arkiven för att ta reda på mer om historien bakom väderkvarnen i Strängnäs. 
 

Hur gick processen till när väderkvarnen blev 
byggnadsminnesförklarad?  
Vägen till byggnadsminnesförklaring var krokig, efter en bebyggelseninventering utförts 
kom ett beslut på remiss från Länsstyrelsen, avslag. Detta på grund av att byggnaden tre år 
tidigare hade fått en annan beteckning. På Länsstyrelsens hemsida finns det väl förklarat 
varför skyddet finns och vad begreppet byggnadsminne innebär. 
 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå 
samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För 
att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan 
byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt 
kulturmiljölagen.122 

 

 
119 Bilaga 6 
120 Persson (2010) s. 11 
121 Sjöholm, Jennie (2011) s. 130 
122 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/samhalle/kulturmiljo/byggnadsminnen.html 
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Med det förstår man kanske bättre vad det är som de söker efter i sin motivering och varför 
även Strängnäs kommun ansåg att den inte, till en början, var tillräcklig. Senare inkommer 
det en ny remiss denna gång med en välinformerad motivering författad av Erik Orviste om 
förslag att väderkvarnen ska klassas som byggnadsminne. Motiveringen visar sig tillräcklig 
och vinner stöd av samtliga medintressenter. Vilket slutligen resulterar i ett beslut om 
byggnadsminnesförklaring av Strängnäs väderkvarn, Mjölnaren 1. 
 
Enligt min mening är väderkvarnen i Strängnäs en byggnad som bär på så mycket mer än 
enbart en byggnadsteknisk historia. För mig är det en byggnad som vittnar om människorna, 
om de liv och öden som genom historien har påverkat, och låtit sig påverkats av staden och 
dess kringliggande landskap. Väderkvarnen är på så vis inte enbart en historisk byggnad, 
utan även ett minnesmärke, synonymt med Mälarstaden Strängnäs. 

 
  



Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att genom ett mikrohistoriskt perspektiv ta reda på vad det är som 
gör att en byggnad kan komma att bli synonymt med en stad eller ett område trots så lite 
finns nedtecknat om den och hur processen kan se ut när en byggnadsminnesförklaring av 
en kulturhistoriskt viktig byggnad går till. I mitt fall valde jag att koncentrera arbetet till 
staden Strängnäs och dess väderkvarn. Med arbetet finns även en förhoppning om att mitt 
arbete tillsammans med andras kan skapa en vetenskaplig grund åt framtida arbeten inom 
samma område. 
 
Mina forskningsfrågor var  

• Hur har väderkvarnen i Strängnäs kommit att bli synonymt med staden? 

• Varför har väderkvarnen, under åren som staden utvecklats och nya byggnader 
kommit till, fått stå kvar i sitt ursprungskick? 

• Hur gick processen till när väderkvarnen slutligen kom att bli förklarad som ett 
byggnadsminne?  

 
Genom att detaljstudera och jämföra en kombination av källor och annat relevant material 
med hjälp av en kvalitativ metod fick jag fram en mer detalj-och färgrik bild av byggnaden. 
Det lokalhistoriska materialet i uppsatsen användes för att tillgodose med en förståelse 
gällande byggnadens historiska bakgrund och för de argumentationer som senare kom att 
föras av olika intressenter. Dels först när frågan om moderniserande av väderkvarnen togs 
upp och senare när beslutet om byggnadsminnesförklaring slutligen fattades. Källorna för 
min studie bestod av bland annat bilder, korrespondens, remisser och andra dokument 
främst kopplade till diarienummer 221-1280-88. 
 
Undersökningen har visat att värdet för betydelsen av en byggnad är subjektiv, även om 
tyngden kan väga lika, så kan värdet skifta beroende på vem betraktaren är. Tyngden kan 
ligga i det byggnadstekniska eller så kan den vara av lokalhistorisk karaktär. Oavsett var 
tyngden av värdet ligger för betraktaren, behöver värdet presenteras väl motiverat och 
objektivt för att den ska klassas som ett byggnadsminne. Det är med andra ord den 
kollektiva tyngden av värdet som avgör det objektiva värdet av en byggnad. 
 
Av den anledningen har väderkvarnen i Strängnäs kommit att bli en symbol för staden.
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Bilaga 2, Blyertsteckning av C.S. Bennet – Strängnäs med kvarnen och hälsingebryggan, före 1855. 

Källa: Hanssen, Börje (1959) s. 399, foto taget ur litteratur av uppsatsens författare. 
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Källa: Fehr, Isak (1910). Strängnäs: Det forna och det nuvarande, Strängnäs, 1910. s. 25, foto Bukowskis. 
 
 

 
Bilaga 4, Avbildning av Erik Wilhelm Le Moine – Strängnäs från Klocksten, 1852. 

Källa: Wallin (1959) s. 217, foto taget ur litteratur av uppsatsens författare. 
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Källa: Cairén (1994) s. 18 
foto taget ur litteratur av uppsatsens författare 

 
 

 
Bilaga 6 

Källa: SLM SEM_A94-2R – Väderkvarnen i 
Strängnäs", Sörmlands museums samlingar,  

(hämtad 2022-04-13). 

 
  



Bilaga 7 
 

Strängnäs kvarn är monumentalt belägen på Kvarnberget och är vida synlig i 
stadsmiljön. Kvarnen med inredning är välbevarad och har stort kultur-och 
lokalhistoriskt intresse. På sluttningen nedanför kvarnen utbreder sig rester av en 
ålderdomlig trästadsbebyggelse. 
 
Byggnaden härrör från 1850-talets mitt och är en holländare av mellansvensk typ. 
Den är dessutom av större storlek än andra kvarnar av samma typ. 
Kvarnmaskineriet är bevarat och helt utfört i trä. 
 
Under 1950-talet påbörjades en diskussion om inredande av en caférörelse i 
kvarnen. Denna tanke har sedan dess hållits mer eller mindre aktuell, men har 
vid prövning befunnits vara oförenlig med kvarnens kulturhistoriska värde. 
Byggnaden är försedd med ett ”Q” i detaljplan. 
 
Genom en förändring i skråväsendet år 1629 upphörde möjligheterna för 
Strängnäsborna att själva mala sitt mjöl i handkvarnar. Strängnäs borgmästare 
ansökte därför hos kammarrätten om tillstånd att få uppföra en tullväderkvarn. 
Tillstånd för 1-2 kvarnar erhölls. En av dessa båda kvarnar uppfördes på 
munkberget, nuvarande Kvarnberget. Årtalet för kvarnens tillkomst är obekant 
men 1641 är Olof Kvarnbyggare antecknad som ägare till kvarnen. 
 
Redan vid 1600-talets mitt var kvarnen i dåligt skick och 1666 bygger mjölnare 
Olof Nilsson en ny kvarn på samma plats. Denna kvarn ersattes redan 1687 då 
borgmästare Berenius får tillstånd från Kungl M:jt att bygga en kvarn på 
platsen ”med betydande kostnader och stor omsorg till stadens allmänna bästa”. 
Av inkomsterna från kvarnen avsatte borgmästaren årligen 20 riksdaler 
kopparmynt till stadens husarma så länge borgmästaren eller hans ättlingar ägde 
kvarnen. Därefter skulle summan utkrävas genom magistraten av de nya ägorna. 
Borgmästaren Berenius kvarn var en fyrkantig vridbar kvarn, dvs en stubbkvarn. 
Under kommande period präglas kvarnens historia av ägoskiften och tvister om 
äganderätt. 
 
1855 inköptes kvarnen av rådmannen A V Halling och handlaren Nils Adolf 
Rydberg. Den var då i så dåligt skick att den revs och den nuvarande kvarnen 
uppfördes i stolpkonstruktion med vridbar hätta. 1917 övergick kvarnen i 
stadens ägo och arrenderades ut. Elektrifiering av kvarnen genomfördes 1922, då 
en öppen elmotor på 30 hkr inköptes från ASEA. 
 
Sedan kvarndriften upphört har diverse mindre reparationer genomförts. De 
mest genomgripande förändringarna ägde rum på 1950-talet då 
grundförstärkning genomfördes 1956 och en större upprustning 1957. I ett brev 
från 1963 avsänt till institutionen för arkitektur vid Kungliga tekniska högskolan 
omnämns att maskineriet återförts till ursprungligt skick. Möjligen genomfördes 
dessa åtgärder i samband med den stora upprustningen 1957. 
 
1964 anges samtliga vingar vara i så dåligt tillstånd att de bör bytas. Hur denna 
åtgärd genomförts har ej kunnat utrönas, men vingarna är idag i gott skick. De 
har dock kortats av säkerhetsskäl. Exteriör upprustning har nyligen genomförts. 
 
Innan Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet anmodas Ni inkomma med eventuella 
synpunkter senast 10 november 1993.  
 
/Erik Orviste. 
 
Källa: Antikvarisk-topografiska dossierer, Södermanland, Strängnäs, kv. Mjölnaren, Strängnäs 
kvarn dnr. 221-1280-88, dnr. 64226-1993 


