
Historik och vandringskarta

Mölndals 
kvarnby
 Ett kulturhistoriskt riksintresse



Mölndal betyder kvarndalen (av det fornsvenska 
ordet ”mölna” som betyder kvarn). Namnet är känt 
sedan medeltiden och syftar på alla de kvarnar man 
byggt vid de mäktiga forsarna i Mölndalsån.

Både fallen och antalet kvarnar var av sådan 
 betyd else att de uppmärksammades av svenska och 
utländska konstnärer och historieskrivare under 
1600- och 1700-talen. 

Forsen har en sammanlagd fallhöjd på 48 meter 
(mer än de stora Trollhättefallen) och är ca 800 m 
lång. Den uppstod när inlandsisen drog sig tillbaka 
och vattenmassorna i det stora sjösystemet bröt 
 igenom moränvallen vid Stensjöbacke.

Slättbygderna nedanför fallen var bördig jord-
bruksmark och bönderna behövde kvarnar för att 

Forsen
– industrisamhällets ursprung



mala säden till mjöl och timret i de stora skogarna 
uppströms behövde sågas. Forsen var en utmärkt 
kraftkälla till detta.

Sedan man lärt sig tekniken med vattenkraft 
 användes den även till andra verksamheter men 
man använde fortfarande begreppet ”kvarn” om de 
 industrier som använde vattnet som  direkt kraft-
källa och forsen kom senare att indelas i  olika 
”kvarnfall”. Vid slutet av 1600-talet fanns det minst 
35 anläggningar med mjölkvarnar,  såg kvarnar, 
 klädesstampar och pappersbruk.  Senare  under 
 industrialismens expansion tillkom  spinnerier, 
 väverier,  bresiljekvarnar, sockerbruk och olje -
kvarnar. Forsen var helt kantad av  byggnader.

Forsen
– industrisamhällets ursprung



Från lokalmarknad 
till en del av världsekonomin
En milstolpe i Kvarnbyns utveckling var grundlägg-
ningen av Göteborg 1621. Kronan  donerade då 
17 kvarnar i Mölndalsfallen, ”med all kronans 
rätt”, till den nya staden. Inkomsterna från dessa 
 kvarnar var så stora att de räckte till att avlöna alla 
 ämbetsmännen. 

Nya kvarnägare från  Göteborg  tillförde 
nytt  kapital och ny  kunskap,  vilket  ytterligare 
 utvecklade Kvarnbyn. Det blev ett  livligt handels-
utbyte med den nya staden.  Marknaden för de olika 
pro dukter som  tillverkades växte starkt, i takt med 
 Göteborgs tillväxt. De  ständiga  byggnationerna 
i staden  krävde mycket timmer. En del av detta 
höggs i  skogarna inåt landet, flottades till Kvarn-
byn,  sågades upp där och fördes sedan  vidare till 
Göteborg på  Mölndalsån. 

Bönderna runt Göteborg transporterade ofta sin 
säd till kvarnbyn i Mölndal, malde den där och fick 
mjöl tillbaka. 

Bresilja, som importerades från Brasilien och 
var en råvara till färgämnesindustrin, fördes från 
 hamnen i Göteborg på pråmar till Kvarnbyn,  liksom 
bomull från Amerika och linfrö från Ryssland. På 
återfärden kunde man ha last av trävaror,  färgade 
bomullstyger, papper och linolja som  såldes i  landet 
eller exporterades ut i världen.



De stora industrierna
Under slutet av 1800-talet utvecklades  Kvarnbyn 
till ett av Sveriges viktigare industriområden. De 
dominerande industrierna kom att bli papper s-
industrin, textilindustrin och oljeslagerierna.

Pappersindustrin
1653 startades det första pappersbruket i Kvarn-
byn. Man tillverkade pappret för hand av  gammal 
textil lump. Detta bruk upphörde, men 1736  startade 
Mölndals pappersbruk. Under ägaren  Esbjörn 
 Schillers ledning växte detta till att tidvis vara 
 Sveriges största handpappersbruk. 1763  startades 
Korndals pappers bruk ned ströms Forsebron. 
 Boktryckaren Samuel Norberg  köpte de båda bru-
ken och  koncen trerade tillverkningen till Korndal. 

Hundra år senare  ingick bruket i de av  David Otto 
Francke,  ”kungen av Mölndal”, upp byggda Rosen -
dals  verken, man hade  mekaniserat  till verk  ningen 
och  blivit det största och tekniskt mest avancerade 
pappers bruket i Sverige. Under 1870-talet lycka-
des man i den införli-
vade  Götaforsfabriken 
 experi men tera fram en 
koksyra, som tillsam-
mans med  träflis gav 
 pappersmassa. Denna 
s.k. sulfit metod fick man 
 patent på.

Bruket övertogs 1893 
av  familjen Wallenberg, 
det  expanderade ytterli-
gare och blev världskänt 
under  namnet  Papyrus. 
 Papperstillverkningen i 
Mölndal lades ner 2006.



Textilindustrin
På 1600-talet fanns en klädesstamp vid forsen. Där 
bereddes kläde, ett grovt ulltyg. Detta skulle göras 
tätare och tunnare genom ”stampning”. Av klädet 
tillverkades uniformer till militären, bl.a de blå 
 karolineruniformerna. Under lång tid bedrev man 
sedan hantverks mässig tillverkning i stor skala, s.k. 
manufakturer.

Den industriella verksamheten kom igång först 
på 1800-talet. Köpmannen Gustav  Ferdinand 
 Hennig anlade omkring 1830 de helt mekani-
serade  spinnerierna Marie dahl och Rosen   dahl. 
 Senare  under 1800- talet  anlades fler  spinne  rier och 

 väve rier längs forsen.  
För att komplettera  
dessa startades nya 
verksamheter som 
färgerier och kvarnar                                               
där man  framställde 
färgpigment, till 
 exempel ur träslaget 
bresilja eller krita.

Textil industrierna var  huvud sakligen kvinnliga 
 arbetsplatser, ofta med 100 – 200 anställda.  Kända 
företagsnamn blev  Götafors  bomullsspinneri, 
 senare Eisers Trikå, och  Samuelsons strump fabrik, 
 ”Strumpan”, där man bl.a   tillverkade Sveriges första 
sömlösa  nylonstrumpor. De personal krävande textil-
industrierna slogs ut under textilkrisen på 1970-talet.  
Den sista, ”Strumpan”, lades ned 1982.



Oljeslagerierna
Det första oljeslageriet i Kvarnbyn startade 1802. Där 
tillverkade man linolja, som man utvann ur  linfrön 
med hjälp av slagverk (stampar). Oljan användes bl.a 
vid färgtillverkning.   Råvaran köptes till en början 
inom landet men allteftersom verksamheten växte blev 
man tvungen att importera från både Ryssland och 
 Sydamerika. 

Mendel Elias Delbanco star t  ade 1827 ett olje slageri 
som så  småningom 
kom att bli  Sveriges 
 största. Här tillver-
kade man också 
 tidigt  vaxduk. 1916 
slogs Delbancos 
före tag ihop med 
ett  annat företag i 
samma bransch och 
 bildade Svenska  Olje slageri aktiebolaget, SOAB.

Under  mellan krigstiden utvecklades och modern-
iserades  tillverkningen, bl.a byggde man en hög 
lagrings silo för linfrön. Man satsade också mer på 
 kemiska  produkter.  Linoljeproduktionen fortsatte fram 
till 1960-talet. Färgbindemedel tillverkades på platsen 
fram till 2007. Den ingående linoljan köptes då utifrån.

Vattenkraften användes ända in på 1980-talet. Kraft-
stationen låg vid forsen. De sista åren drevs den med 
naturgas. Vattnet användes till kylning och för att 
 producera ånga för tillverkningsprocessen. 









Bostadsbebyggelse och samhällsservice
Under senare delen av 1800-talet hade Sverige en stor 
befolkningsökning. Jordbruket kunde inte försörja alla 
men den framväxande industrin hade stort behov av 
arbetskraft. I Kvarnbyns industrier fick  nytillkomna 
arbetare till en början bo på  fabriksvindarna men snart 

lät man uppföra särskilda hyres-
bostäder, där upp till 20  familjer 
kunde bo. Så  småningom  upplät 
de större industrierna sin mark 
på ömse sidor om forsen för 
de  arbetare som ville bygga 
ett eget hus. Dessa kunde få 
lån från  arbetsgivaren och 
ett  arrendekontrakt, ofta med 
 föreskrifter om att anlägga en 

trädgård. Det blev ett tidigt  egnahemsområde. Den 
branta terrängen,  fattigdomen och trångboddheten 
tvingade fram  särskilda planlösningar. Flera familjer 
kunde dela på ett hus och varje lägenhet kunde ha en 
egen ingång direkt utifrån, de som bodde överst fick 
ha en brygga från bergskanten över till ytterdörren. 
Varje kvarter  eller ”rote” hade en bokstavsbeteck-
ning och varje hus ett rotenummer, t.ex M 27, men de 
fick också oftast ett folkligt namn efter ägaren, t.ex  
 ”Pepper-Bedas”.

Största delen av bebyggelsen är alltså från senare 
 hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. De flesta 
husen är idag renoverade, ombyggda och friköpta men 
områdets genuina karaktär finns fortfarande kvar.



När det dominerande bolaget, Rosendahls 
 Fabriker (senare Papyrus), var som störst 
 syssel satte man drygt 1000 personer och det bodde 
 totalt 2500 människor i området. Samtidigt som 
 arbetsförhållandena var svåra hade många sociala 
funktioner, enligt  tidens bruksanda, kommit till på 
initiativ av de stora bruksägarna, som David Otto 
Francke och Samuel Norberg. Mölndals Kvarnby 
var därför ett eget, väl fungerande samhälle med 
arbetsplatser, bostäder, affärer, skolor, sjukhus och 
kommunalhus mm.



Spåren i forsen  
De första kvarnarna drevs direkt av det s trömmande 
vattnet. Det träffade kvarnhjulet som drev runt 
de stora kvarnstenarna. Därför var man tvungen 
att  lägga kvarnbyggnaden alldeles vid eller över 
 vattnet. Ibland gjorde man rännor av trä eller sten 
för att leda vattnet. Man kunde också bygga dammar 

med regleringsluckor, 
för att få jämnare 
vattenföring. När de 
gamla byggnaderna 
tjänat ut ersattes de av 
nya på samma tomt. 
Rester av grunder, 
dammar och spänger 
kunde bli kvar eller 
också murades de in i 
det nya huset.  Denna 
process fortgick 
 genom århundradena. 
Tekniken  utvecklades 
men principen var 
densamma. Därför 
ser vi än idag hur 

vattnet rinner in i byggnaderna uppströms och ut 
igen  nerströms, sedan det lämnat sin kraft till turbi-
nerna i källarplanet. Vi ser också rester av de gamla 
byggnadsverken ute i forsen, i strandkanten och i 
husgrunder. Vi kan också inse att förr, när byggna-
derna var mindre, tedde sig  forsen ännu mäktigare.



Ett kulturhistoriskt riksintresse

Mölndals Kvarnby har på grund av sina stora 
 kulturhistoriska värden klassats som ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården.

De kraftiga fallen har använts för storskalig 
 kvarndrift ända sedan medeltiden och  fortfarande 
kan man se spår från början av  Mölndals 
 industri historiska utveckling. Det finns en  samlad 
och välbevarad industri- och bostadsbebyggelse 
från industrialismens genombrott under  senare 
hälften av 1800-talet. Området har haft stor 
 betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgs regionen.



Vill du veta mer
• I Mölndals stadsmuseums faktarum kan du 

läsa mer om de stora industrierna längs forsen.  
På museet kan du också se ett arbetarhem från 
1930-talet. 

• Museets hemsida: www.museum.molndal.se

• På vissa hus och platser finns informations tavlor.

• Hembygdsföreningens museer Kvarnbygården 
och Lantbruks- och industrimuseet med Hem, 
 hushåll och hantverk, belyser livet i Kvarnbyn.

• Hos Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
finns  foton och arkivhandlingar från de  tidigare 
 industierna längs forsen. 

• Föreningen Kvarnbyns Handpappersbruk lär ut 
den gamla konsten att göra papper för hand av 
textillump.

• Varje vår ordnas Kvarnbydagen, där verk-
samheterna i området visas. Verkstäder,  ateljéer, 
museer, ”gömda” rum och stängda hus öppnas 
upp.

• På Kulturnatt i Kvarbyn i september skapar 
 artister och konstnärer nya möten med den  gamla 
 industrimiljön. 



Adresser och telefon
Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
Öppet: tisdag – söndag kl. 12.00–16.00
Fri entré!
031-315 16 50

Hembygdsföreningens museer 
Royens gata 8 och Götaforsliden 14 
031-27 56 69 

Föreningen Kvarnbyns Handpappersbruk 
Norra Forsåkersgatan 4 
031-27 76 37 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
Kvarnbygatan 12 
031-27 25 59

Vi värnar om Mölndals kvarnby

Tekniska förvaltningen



Text och foto: Torsten Bundsen
Karta: Robert Källgren
Utgivare: Mölndals stadsmuseum
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Till sist – ett tips!
Besök gärna Mölndals-
fallen även efter 
 mörkrets inbrott. 
Det är ett storartat 
skådespel, speciellt vid 
högvatten, att se de 
belysta vatten massorna 
som kastar sig ner för 
klipporna mellan de 
höga, mörka gamla 
fabriksväggarna och 
strömmar ut genom 
tunnlarna under husen. 
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 1 ”Strumpan” Byggnaden uppfördes 1857 som Rosenbergs  
väveri och färgeri. Övertogs 1929 av Samuelssons strumpfbrik. 
 Tillbyggd och omgjord i funkisstil 1941-45. Tillverkningen upp-
hörde 1982. Numera Mölndals stadsmuseum.

 2 ”Mölndals Kråka” Övre delen av Kvarnbygatan. Namnet 
 kommer troligen från en klippa som kallades Kråkan och ligger 
mitt i den brantaste forsen. 

 3 Ahlafors textilindustri Byggnadens äldsta delar är från 1856 
(Carlsbergs spinneri). Utbyggd i etapper, senast 1949, då 
 nuvarande funkisstil kom till.

 4 Magasin till Lefflers bresiljekvarn, sent 1800-tal.  
Fabriksdelen nerbrunnen.

 5-6 Kvarngårdar; ”Olssons på Liden” (5)  och ”Kjellmans” (6). 
Innhavarna ägde  under 1800-talet gemensamt en mjölkvarn.

 7-8 Fabrikörsvillor ”Schmidts” (7) och ”Forsells” (8). Innehavarna 
ägde varsin halva av bomullsspinneriet Carlsberg.

 9 Kvarnbygården även kallat ”Royens” efter den skotska 
ägarsläkten Roy. Förnämsta kvarngården i området med två 
manbyggnader, en av trä från 1807 och en av tegel från 
1840-talet. Stall och ladugård fanns också men är rivna, 
liksom kvarnen, som låg nedanför ”Royens trappor”, mellan 
Stora och Lilla Götafors. Numera Mölndals hembygds-
museum.

 10 Kvarnbyparken Här ligger nergången till en av de 
kulvertar som på 1880-talet transporterade svavel-
syrlighet från det stora syratornet ”Sodom” till 
sulfitfabriken i Stora Götafors. I parken står också 
ett antal kvarnstenar längs muren.

 11 ”Slaktarns” Tjänstebostäder uppförda av 
Papyrus 1917.

 12 Återbrukat Bostadshus byggt 1998 av 
återanvänt material från tjänstemanna 
villa på Papyrusområdet.

 13 ”Lundins” Här bodde som mest nio 
familjer.

 

 14 Stockeliden Här tran spor ter ades 
de timmer stockar som 
flottades på Sten-
sjön och Möln-
dalsån men inte 
kunde passera de 
branta fallen.

 15 ”Livens” Två 
hus som byggts 
samman till ett.

 16 ”Falkebo´t”, 
byggt på 1850 -     

   talet. Alla tre 
vånings planen har 
direkt ingång 
utifrån.En brygga 
leder till över-
våningen. Detta 
var ett vanligt 
byggnadssätt i den 
branta Kvarnbyn.

 17 ”Pepper-Bedas”, 
byggt på 1860-talet, 
senare tillbyggt till 
totalt sju lägenheter.

 18 Stalleliden Ägarna till 
”Bengtssons stall” drev 
här, från 1870-talet och fram 
till andra världskriget, åkeri med 
häst och vagn.

 19 ”Börje-Magnus” efter arbetaren på Korndals 
fabriker, Börje Magnus Andersson.  
Huset är från 1700-talet men om- och 

  påbyggt omkring 1930.
 20 ”Pannemans” Byggt av en tysk sockerbruksmästare.

Vandringskarta Mölndals kvarnby
 21 ”Kiste-Pers” I slutet av 1800-talet bodde här 

en man som tillverkade likkistor åt Korndals-
bolaget, som skänkte kistorna till sina avlidna 
arbetare.

 22 Mölndals gamla sjukstuga Byggd 1870 av 
kapital från Viktualieföreningen (se 25). I bruk till 
1924, senare bl.a polisstation och museum.

 23 Kvarnbyns handpappersbruk – förening som 
lär ut konsten att tillverka papper för hand.

 24 Papyrus gymnastiksal, huset byggt 1915.
 25 Forsebron, mitt i centrum av det gamla 

 Mölndal. På ena sidan låg torget med 
 marknadsplats och offentliga byggnader, på 
andra sidan låg fisktorget.

 26 Viktualieföreningens affär, byggd 1866. Den 
kooperativa föreningen startades av bruksägare 
för att förse arbetarna med livsmedel. Senare 
använd som brandstation.

 27  Mölndals gamla stadshus 
   Invigt 1905, i bruk till 1960.
28  Götiska Förbundets friskola från 1824 var

den första skolan i Kvarnbyn. Den byggdes 
innan den allmänna folkskolan infördes, 
genom en donation av bruksägaren Samuel 

Norberg.
29  Kråkans Krog De äldsta delarna är från

1870-talet, största delen tillkom 
 1910-20. Innehöll länge ett flertal mindre 
butiker med egen ingång.
30  Nymans kvarn Mölndalsfallens

enda bevarade kvarnbyggnad. 
Uppförd 1858 på gammal 
kvarntomt. Senare kraftcentral till 
Götafors men nu åter restaurerad 
till kvarn. Byggnadsminne.

31  Oljeslagerifabrik
från 1860-talet. Senare 
ångcentral och kraftstation åt 
kemisk industri.

32  Stora Götafors, byggt 1857 
som bomulls spinneri. 1870 

ombyggt till massa fabrik 
och senare sulfit fabrik. 

Efter 1892 åter spinneri. 
Tillbyggt i olika etapper, 
bl.a för Eisers trikå. 
Numera kontor.
33  Magasinsbygg-

nader till Stora 
Götafors. Numera 
Hembygds före ning-
ens industri- och 
lant bruks museum.

34  Lilla Götafors
hand pappers bruk, 
återupp byggdes 
omkring 1870 i 
tegel sedan det 
gamla i trä brunnit 
ner. Senare använt 
som skjort fabrik, 
tapet fabrik mm.

35  Oljeslagerifabrik
från slutet av 
1800-talet. Senare 
kylvatten intag till 
kemisk industri.

36  ”Biografkungens hus”
Arbetar bostad från 1897. En 
senare ägare drev biografer.




