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K L Y VA R E N ,  VA T T E N K R A F T  O C H  K U L T U R H I S T O R I A

F  orsen har en fallhöjd på 48 m och är ca 800 m lång.
Fram till 1900-talet låg industrier på båda sidor om forsen.

De var beroende av vattnet som kraftkälla, 
som del i tillverkningsprocessen eller som kylvatten. 
Idag används vattnet bara som kylvatten. 
Men forsen och spåren efter vattenregleringen och kraftverken 
är en viktig del av Mölndals kulturhistoria.

Klyvaren i grevedämmet
Stenkilen byggdes vid sekelskiftet 1900.
Kilen och i förlängningen skibordet av betong 
fördelade vattnet mellan industrierna på var sida i forsen. 
Genom ett luckutskov reglerade man strömmen 
för att höja eller sänka vattennivån. 
Luckan dras upp med hjälp av järnrattar 
så att vattnet kan rinna fram underifrån.
Nedanför luckutskovet fanns tidigare en vattenränna av trä. 
Den sträckte sig utmed den södra sidan ner till Rosenbergs färgeri.

f.d. magasin till Lefflers bresiljefabrik 
från 1800-talets andra hälft.
Bresilja är ett rött träslag som maldes till pulver 
och användes att färga bomull eller ylle med.

”Brända tomten” 
Rester efter husgrunder från bresiljefabrik och olika färgerier 
Byggnaderna brann på 1880-talet, 1892, 1948 och 1986.

f.d. Samuelsons Strumpfabrik
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1945.

Här står du.
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Ett luckutskov kan se ut på olika sätt. 
Här har det funnits ett sättutskov 
som är en lucka med liggande träplankor ”sättar”. 
När vattnet skall ökas till intaget 
sätter man fler plankor på varandra. 
Tar man bort några plankor kan vattnet rinna över kanten 
och vattnet till intaget minskar.

L U C K U T S K O V,  S C H M I D T E N S  S M U T T  O C H  B Y Å L D E R M A N N E N

Forsen är uppdelad i ett antal kvarnfall.
Kvarnfallsägarna har rätt till olika stora procentandelar av vattenkraften. 

De gemensamma vattenfrågorna sköts av Mölndals kvarnby,
ett byalag vars ordförande kallas byålderman.
Den första byordningen med regler för hur kvarndriften skulle skötas
tillkom enligt äldre uppgift redan på 1600-talet.

Kraft för att spinna!
Ett skibord av betong delade vattnet 
mellan industrierna på var sida om forsen.
Genom ett luckutskov reglerade man strömmen, 
antingen för att öka eller minska vattenintaget 
till spinneriets turbin som gav kraft till spinnerimaskinerna.

Klagomål!
”Som stora mängder vatten gå oss undertecknade, förlorade 
därigenom att den skiljevägg i strömfåran som skall föra afloppsvattnet 
från Ahlafors Nya Spinneri Aktiebolags färgeri 
till nedanför liggande Carlsbergs Spinneri 
är ytterst bristfällig och icke kvarhåller hela mängden afloppsvatten 
utan släpper en stor del på andra sidan ån 
– och som vi såmedels göra stora förluster
i vårt allaredan knappa kraftbelopp 
och som under längre tid någon separation å nämnda skiljevägg ej vidtagits 
fastän Ahlafors påmints flera gånger om väggens otillfredsställande skick – 
få vi härmed bedja Byåldermannen eller, om så nödigt är, Bystämman, 
att tillse att förhållandena ändras på ett tillfredsställande sätt
inom en snar tidsrymd och vår rätt tillgodoses. 
Mölndal juli 1912 För Götafors aktiebolag Carlsbergs spinneri C. L 

”Brända tomten” 
Rester efter husgrunder från bresiljefabrik och olika färgerier. 
Byggnaderna brann på 1880-talet, 1892, 1948 och 1986.

f.d. Ahlafors Nya Spinneri och Carlsbergs Spinneri
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1949.

f.d. Samuelsons Strumpfabrik. 
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1945.

Rester av husgrunder till turbinkammare och kraftverk.

F-fabriken, f.d. oljeslagerifabrik från slutet av 1800-talet.

 Här står du.

Framför vattenintaget låg ”Schmidtens spång” 
som på södra sidan fortsatte i ”Schmidtens smutt”. 
Fram till 1948 var detta en passage genom fabriksbyggnaderna 
och en genväg över till ”Mölndals Kråka” på andra sidan forsen.
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VA T T E N K A S S U N ,  S P Å N G  O C H  S Ö N D A G S R U T I N E R

”I mitten av 1940-talet gick jag över den här balken. 
Jag var 8 år och höll min far hårt i handen. 
Vattnet forsade från utloppet i fabriksbyggnaden. 
Det var inte så värst många decimeter luft mellan fors och balk!

Min far jobbade som elektriker på Eiser eller Stora Götafors som det heter 
idag. 
I jobbet ingick att under söndagen sätta igång maskinerna/generatorerna 
som försörjde fabriken med elektricitet under arbetsveckan.
Det var ju så att när arbetsveckan var slut vid ett-tiden på lördagen 
stängdes vattentillförseln av med dammluckorna vid Stensjöns utlopp. 
Sedan låg ån torrlagd under helgen fram till söndag då vattnet släpptes på 
igen. 

Vattenrännan till Eisers maskin i Stora Götafors 
passerade genom Lilla Götafors där det fanns ett brett galler.
Rutinen på söndagar var att först rensa gallret med en kratta 
från grenar och annat skräp. 
Efter det sattes maskinen i Stora Götafors igång. 

f.d. Samuelsons Strumpfabrik. 
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1945.

Rester av husgrunder från turbinkammare och kraftverk.

F-fabriken, f.d. oljeslagerifabrik från 1800-talets slut.

f.d. Ahlafors Nya Spinneri och Carlsbergs Spinneri. 
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1949.

Lilla Götafors
Vid mitten av 1800-talet anlades här pappersbruket Lilla Götafors.
Nuvarande byggnad är från 1870-talet.
Den har använts som mjölkvarn, kraftstation, syfabrik, 
danslokal, boxning- och brottningslokal, 
tapetfabrik, yrkesskola och fiskodling …

 Här står du.

turbinkammare

sugrör

Principskiss på kraftöverföring i en turbin

På andra sidan forsen syns resterna av en kraftstation.
Murarna är delar av en turbinkammare 

som hade en överbyggnad av trä, en vattenkassun.
Här samlades vattnet upp till turbinen.
Bakom turbinkammaren låg kraftstationen
som var byggd i tegel.
Kraftverket var en hjälpstation 
till Eisers trikåfabrik i Stora Götafors.
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turbinkammare

sugrör

Vattenrännan mellan Lilla och Stora Götafors
vid 1900-talets mitt.

Skylt 165 - Mölndals museum
Illustrationer: Agnes 

1

2

3

4

Här står du.

Vattenturbinen är en vidareutveckling 
av de gamla kvarnarnas öppna vattenhjul. 
Turbinen är istället ett slutet system. 
En väsentlig skillnad mellan vattenhjul och turbiner 
är rotationshastigheten som hos turbiner är flera hundra varv per minut, 
hos vissa turbiner flera tusen varv per minut.

T U R B I N E R ,  T I L L O P P S R Ö R  O C H  H E L G K Ä N S L A

Utmed Mölndalsån har det funnits ungefär ett 30-tal turbiner. 
De äldsta vattenturbinerna i forsen kom till på slutet av 1800-talet. 

Vattenkraften fick turbinen att driva en axel, 
som med kugghjul eller remmar satte fart på generatorn, 
vilken i sin tur gav ström till maskinerna inne i fabriken.

tillopsrör

utjämningbassäng

Lilla Götafors
Vid mitten av 1800-talet anlades här pappersbruket Lilla Götafors.
Nuvarande byggnad är från 1870-talet.
Den har använts som mjölkvarn, kraftstation, syfabrik, 
danslokal, boxning- och brottningslokal, 
tapetfabrik, yrkesskola och fiskodling …

Stora Götafors byggdes 1857 som spinneri, 
men någon produktion kom aldrig igång.
Den blev senare sulfitfabrik, pappersbruk och spinneri. 
1916 tog Sveriges Förenade Trikåfabriker över
(senare kallade Eiser)
och på 1970-talet användes byggnaden av Berol Kemi.
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 
vid återuppbyggandet efter en brand 1986. 

F-fabriken,  f.d. oljeslagerifabrik från 1800-talets slut.

Kraftstation till SOAB, Svenska Oljeslageri Aktiebolaget, 
som låg på andra sidan Kvarnbygatan (nu kemisk industri). 
Kraftstationen togs ur drift 1985.

Vattnet har styrts in till turbinerna
genom vattenrännor av trä och/eller genom slutna tilloppsrör.
I Stora Götafors källare kan man se spår efter en turbinanläggning.
Tilloppsröret på norra sidan av forsen går till SOABs gamla kraftstation.
Där finns turbin och generator kvar som togs ur drift 1985.

”Över lördag och söndag stängdes vattnet i forsen av,
då infann sig en egendomlig helgkänsla. 
Det blev så stilla och lugnt,
och plötsligt hörde man allting mycket bättre.
På söndagarna gick pojkarna i det grunda vattnet 
och fångade fisk med händerna eller snarade gäddor.”
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Stora Götafors byggdes 1857 som spinneri,
men någon produktion kom aldrig igång.
Den blev senare sulfitfabrik, pappersbruk och spinneri. 
1916 tar Sveriges Förenade Trikåfabriker över
(senare kallade Eiser)
och på 1970-talet användes byggnaden av Berol Kemi.
Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 
vid återuppbyggandet efter en brand 1986. 

Nymans kvarn byggdes som mjölkvarn 1858. 
Från slutet av 1800-talet användes byggnaden 
som kraftcentral med ångpanna till Stora Götafors. 
Idag finns här ett kvarnverk som drivs med el. 
Kvarnen används vid speciella tillfällen.

Grundrester från den sista vattendrivna kvarnen.

Kraftstation till SOAB, Svenska Oljeslageri Aktiebolaget, 
som låg på andra sidan Kvarnbygatan (nu kemisk industri). 
Kraftstationen togs ur drift 1985.

Tilloppsränna till Papyrus byggd 1949.

M J Ö L K VA R N ,  T VÄ T T E R S K O R  O C H  R Å T T O R
Mölndals sista vattenkvarn

Ända sedan medeltiden har den mäktiga forsen används för kvarndrift.
 Stengrunden på andra sidan forsen är resterna 

efter Mölndals sista vattendrivna mjölkvarn. 
En vattenränna transporterade vattnet till kvarnen 
som drevs med vattenhjul fram till 1903 då turbiner installerades. 
Man kan fortfarande se spår av turbingraven.

Mjölnarna i gamla Kvarnbyn levde huvudsakligen av kvarnrörelsen, 
men de flesta hade även jordbruk till husbehov. 
Här vid Kvarnfall nr. 25 låg ladugård, kvarn och stall 
mellan Götaforsliden och forsen 
och på andra sidan Götaforsliden låg bostadshuset.

”Under kvarnen fanns otroligt många råttor. 
Ingen kan föreställa sig hur många råttor här 
fanns. 
De sprang på planket längs brädorna. 

”Vi barn brukade bada i kvarnrännan. 
Vi höll oss fast i de bjälkar som gick tvärs över rännan 
och lät vattnet skölja över oss.” 

Den lilla tvättstugan mitt i bilden. Till höger Kvarnfall nr. 25
och kvinnor som sköljer tvätt, vid 1900-talets början.

Kvarnfall nr. 25 vid 1900-talets början.
Idag synliga murrester.

Här står du.
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”Mitt i ån var en tvättstuga, 
och vid kvarnrännan fanns det ställningar, 
så att man kunde stå och skura mattor där.
Vi var inte mer än småflickor på den tiden, 
och det var knappt att vi kunde hålla kvar mattorna 
när strömmen ville draga med sig dem.”

”Ibland kom det ålar in i turbinen. 
Då kunde man inte veva ner de skenor 
som stängde av vattentillförseln
till turbinrören och turbinhjulen. 
Då skenade kvarnstenarna och hela kvarnen darra-


