
 
Inledning 
På uppdrag av Motala kommun har Östergötlands museum utfört en kulturhistorisk 
översiktlig dokumentation av Fornåsa Valskvarn, Fornåsa 11:37 i Fornåsa socken. 
Beskrivning med kulturhistorisk utvärdering ska ligga till grund för en ny detaljplan i 
området. 
Arbetet har utförts på plats med fotodokumentation och beskrivning. Faktauppgifter kommer 
från Östergötlands museums arkiv, bokverket Sveriges bebyggelse och muntliga uppgifter 
från fastighetsägaren Runar Bergström. Arbetet och sammanställningen av rapporten har 
gjorts av byggnadsantikvarierna Marie Hagsten och Anna Wåtz på Östergötlands museum. 
 
Miljöbeskrivning 
Fornåsa ligger i ett öppet slättlandskap strategiskt mellan Motala, Skänninge, Borensberg och 
Linköping. Den numer nedlagda järnvägen Linköping – Fågelsta och Fornåsa – Motala har 
passerat socknen med station ca en halv kilometer sydväst om kyrkan. Runt stationen har ett 
mindre samhälle vuxit fram med bl a mejeri och valskvarn och bostadshus från 1910-talet och 
framåt, men med dominans av mindre villor från 1930 – 40 - talen.  
 
Historik 
Fornåsa med sin tidigmedeltida kyrka är belägen i en vägkorsning mellan viktiga städer som 
Skänninge, Linköping och senare Motala. 
Motala Östergötlands Järnväg, MÖJ, drogs genom Fornåsa 1908 – 1919 parallellt med vägen 
och kring stationshuset anlades Fornåsa andelsmejeri1909 och sedan Fornåsa Valskvarn 1927.  
Kvarnen drevs med elkraft från Svartådalens kraftverk. Den var 1946 utrustad med dubbla 
valsstolar, 2 par stenar, 3 enkla förkrossvalsar, 2 större skalmaskiner, 2 större planskiktar, 3 
mjölblandare, ett av landets största korngrynsverk samt ett utsädesrenseri. Kvarnen sysselsatte 
1946 12 – 14 arbetare och vid mejeriet arbetade vid samma tid 7 personer. Axel Oliver 
Ljungqvist som grundade kvarnen byggde 1945 tre villor för arbetare vid kvarnen.  
Järnvägen, mejeriet och kvarnen samt socknens stenindustri var motorn i samhällets tillväxt 
under 1900-talets första hälft. I dag är järnvägsrälsen borta, stationshuset och mejeriet rivna 
och kvarnen ligger ensam kvar tillsammans med bostadsbebyggelse från 1900-talets början 
till 1970-talet. Kvarnbyggnaden med tillhörande lagerhus och förrådsbyggnader fungerar i 
dag som en loppis där föremål lagras såväl inne i byggnaderna som utanför. 
 

 
1935. Kvarnbyggnaden är uppförd och ligger norr om vägen och järnvägen. 
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1939. Silo och lagerhus är nu byggda. 
 

 
1952. Kvarnområdet överensstämmer mycket med dagens byggnadsbestånd. 
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Ekonomiska kartan från 1982. 
 
 

 
Ekonomiska kartan från 1948. 
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Miljöbild som visar kvarnmiljön mot söder med f.d. speceriaffären närmast i bild. 
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1a Kvarn i tegel från 1927. 
1b Tillbyggnad ev. 1939. 
1c Tillbyggd silo. Ev siloanläggning och spannmålstork från 1937. 
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1d Tillbyggnad med (från söder mot norr) kontor, förvaring för bokföring med 
platsbyggda bokhyllor som fortfarande finns kvar, personalutrymmen med 
matrum, dusch och toalett, elcentral och pannrum. Kontorsdel uppförd 1932 

1e Tillbyggt väderskyddstak. 
1f Tillbyggt väderskyddstak över lastkaj. 
1g Tippgrop. 
1h Rivna spannmålssilos. 
1i Cementfundament efter riven byggnad. 
1j Cementfundament efter riven byggnad för lastning. 
 
2a Silo med elevator och tidigare förvaringsfickor i trä. Röret som sticker ut ur 

norra fasaden är till för lastning. 
2b Lagerhus för spannmål, från 1937. 
 
3a Uthuslänga med bilgarage i väster och lastbilsgarage i öster. Däremellan har 

längan inrymt stall, dass och vågkontor. 
Garage av gasbetong, materialbod, snickarverkstad, säcklager och stall av trä, 
uppfört 1941. 

3b Vågstation. 
 
4 Ev det uthus som beskrivs som materialbod uppfört 1931. 
 
5 Byggnad av trä, reveterad, uppfört 1913. Tidigare bl a speceriaffär, har 

ingenting med kvarnen att göra. 
6 Har inrymt Fornåsa mekaniska verkstad, har ingenting med kvarnen att göra. 
7 Byggnad uppförd av gasbetong 1931 med sju rum och kök. 
 
 
Byggnadsbeskrivning 
 
1. Kvarnen 
Uppförd 1927 av tegel i två våningar och en vindsvåning. 
Taket är brutet och täckt med korrugerad rödbrun eternit. 
Sockeln har en grå spritputs. 
Fasaderna har såväl vit spritputs som slätputs. Hörnen har dekorativa släta band varvat med 
spritputs. Delar av fasaden är inklädd med släta vit eternitskivor. På södra kortsidan sitter ett 
utskjutande tak. På västra sidan sitter ett falsat tak som täcker in- och utlastningsbryggan. 
Fönstren är rundbågiga med synligt tegel i överkant. Bågarna är spröjsade och är målade i 
engelskt rött. 
Dörrarna har snedställd panel som är målad gråblå eller svart.  
På östra långsidan är kvarnen tillbyggd 1932 med en envånings byggnad som har ett pulpettak 
täckt med skivfalsad plåt. Fasaderna har gulmålad stående fasspontpanel och gråvit grov puts. 
Den gula delen står på plintar och den putsade delen har en cementerad grund. Denna del 
utgjorde kontor med personalutrymmen, elcentral och pannrum. 
Längst mot nordost finns en hög tegelskorsten. 
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Kvarnen mot sydväst. 
 

 
Fönsterbågar och årtalet 1927 i gavelröstet. 

7 
 



 
Skruv mellan de båda silobyggnaderna. Mot norr. 

           
Kvarnen med tillbyggnaden mot sydost.  Silo och tork mot norr. 
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Panel under eterniten. 
 
Mot norr är kvarnbyggnaden tillbyggd med en silo med spannmålstork uppförd 1937 av trä 
som är klädd med vit eternit. Under eterniten finns en vit målad, stående fasspontpanel. 
Byggnaden står på en grå cementgrund. Små rektangulära spröjsade rödmålade fönsterbågar 
sitter i fasaden. Byggnaden har ett flackt valmat tak som är täckt av korrugerad plåt. 
 
Invändigt finns bärande konstruktion bevarad samt stengolv i vissa delar och ursprungliga 
snickerier. 
 

     
Kvarnen invändigt, vindsvåning.        Bjälklag i kvarnen. 
  

   
Invändigt i silon 1c.  
 
                  
2. Silo med lagerhus 
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Öster om kvarnbyggnaden finns en silo för spannmål som är uppförd av trä 1939.  
I söder är silon tillbyggd med en något lägre lagerbyggnad i två våningar som är byggt i 
samma material. 
Lagerhuset är nästan lika högt som kvarnen och står på en cementsula.  
Taket är ett sadeltak täckt av röd trapetsplåt. 
Fasaderna är klädda med gulmålad locklistpanel.  
Dörrarna på långsidan är också klädda med gul locklistpanel. På södra gaveln finns en trasig 
dörr med snedställd panel och som är målad gråblå.  
I gavelröstena finns ventilationsöppningar med snedställd panel. 
Mellan den grå silon och den gula silon finns en skruv som transporterar spannmålen mellan 
byggnaderna. 

     
Silo och lagerhus med skruv till silon.                 Lagerhus mot söder.      
 
3. Garage och förråd mm 
Söder om kvarnen och lagerhuset ligger en vinkelställd envånings byggnad uppförd i trä och 
gasbetong 1941 och som har haft flera funktioner. I den västra delen har det varit garage för 
bilar och i den västra garage för lastbilar. Mittendelen av byggnaden har använts som 
snickarverkstad, stall och säcklager. På norra sidan finns delar av vågstationen kvar där 
spannmålen vägdes. 
Grå cementerad grund. 
Sadeltak med enkupigt tegel. 
Fasaderna är klädda med gråvit locklistpanel 
Fönsterbågar vitmålade i olika storlekar. Mindre spröjsade fönster och treluftsfönster, Flera 
fönster är försatta med skivor. 
Garageportar med gråvit snedställd panel eller dörrar av plåt som är målade gråvita. Flera 
gångdörrar är inklädda med masonit i samma kulör. 
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Garage och förråd mot söder. 
 

  
F.d. lastbilsgarage, mot norr. 
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Rester av vågstationen, mot norr. 
. 

 
Kvarnvillan, mot väster. 
 
Övrigt 
Norr om kvarnen ligger kvarnvillan som fabrikör Axel Oliver Ljungqvist lät uppföra till sig 
själv 1931. På tomten ligger en f d materialbod från samma tid. 
 
Längst i söder finns ett bostadshus från 1913 som har varit speceriaffär. Mellan 
garagebyggnaden och bostadshuset ligger en röd panelad uthusbyggnad som har inrymt 
Fornåsa Mekaniska verkstad. 
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Bostadshus utanför kvarnområdet.                  Fd Fornåsa Mekaniska verkstad, utanför  omr. 
 
Kulturhistoriskt värde 
Fornåsa kvarn har ett samhällshistoriskt värde som berättar om hur orten har utvecklats när 
MÖJ järnvägens etablering kom att stimulera industrietableringar som drog nytta av det nya 
transportnätet. Många av byggnaderna är uppförda under andra världskriget vilket är talande 
för den stora självförsörjningsgrad som rådde under krigsåren. 
 
Kvarnen har också ett industrihistoriskt och teknikhistoriskt värde där kvarnen berättar om 
hur man med den moderna eltekniken kunde driva en kvarn belägen mitt ute på slätten långt 
från vattendrag. Kvarnen innebar en effektiv förädling av bygdens spannmål som 
omvandlades till mjöl och djurfoder.  
 
Förslag till skyddsbestämmelser 
Kvarnen med silo, skorsten och lagerhuset får inte rivas eller till det yttre byggas till så att 
dess karaktär förvanskas. 
 
Byggnaderna och området ska vårdas så att byggnader och markytor kan ge en bild av 
kvarnbyggnadernas användning. 
 
 
Källor 
Sveriges Bebyggelse del II. 1948. 
Östergötlands museums topografiska arkiv. 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 


