
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lite historik … 
 
Efter ett ovisst anta år av byggande stod år 1838 
Sophiamöllan i Viken klar. Man vet inte med 
säkerhet vem som byggde möllan och några 
ritningar finns inte bevarade. Man tror dock att 
arbetskraften kan ha kommit från Danmark. Det 
var ytterst ovanligt att möllebyggarna gjorde 
ritningar. Känslan för proportioner fanns 
inbyggd hos dem. Däremot vet man vem som lät 
bygga möllan. Han hette Peter Nielsen Lindberg, 
född 1799, och var dansk sjökapten från 
Hornbæk. När han så småningom tröttnade på 
sjön flyttade han till Viken, där han gifte sig med 
Helena Petronella Lindberg och flyttade till 
nuvarande Möllegården. Namnet Lindberg tog 
han sig efter hustrun. Han fick tillstånd att bygga 
en Holländsk Wädertullmjölkvarn med 2 par 
stenar jämte sikt och skalkvarninrättning. 
   
Den holländska väderkvarntypen kom först i 
början av 1800-talet till Sverige. Tidigare hade 
man väderkvarnar av typ stabbamöllor eller 
stubbamöllor, som de även kallas. De kom i 
allmänt bruk på 1600-talet. På den holländska 
väderkvarnen vrids, ”drejas” endast hättan efter 
vinden till skillnad från stubbamöllan, där hela 
huset vrids. Första försöket med vridbar hätta 
gjordes i slutet av 1500-talet i Holland och kom 
så småningom via Tyskland och Danmark till oss 
i Sverige. 
 
Det lär ha tagit ca 10 år innan Vikenmöllan var 
färdigbyggd. En lång tid kan man tycka, men så 
var fallet med de flesta möllor. De träd som 
möllebyggarna köpt till vingarna och hjulen 
skulle ligga 7-8 år för att torka. 
 
Kvarnen i Viken är 21 m hög och mäter 18 alnar 
över broloftet (våningen ovanför stenfoten). 
Möllan består av sex våningar och är klädd med 
maskinskuren spån. Även hättan är klädd med 
bruna träspån. Den har åttkantig fot av storsten. 
Vingarna är 22 m och gjorda av prima furuträ. 
Normal livslängd för en vinge är 10-15 år. Axeln 
är betydligt mera hållbar och gjord av bastant ek. 
De olika loften har benämningen murloftet, 
broloftet, kvarnloftet, säckwinschloftet, hättloftet 
samt hättan. 

 
När så Vikenmöllan stod klar, blev det 
invigningsfest med pomp och ståt. Det berättas 
att Vikenborna då fick komma och dricka 
hembrygd punsch från öppna kar på Lindbergs 
egen gård, numera kallad Möllegården. Kvarnen 
fick vid samma tillfälle namnet Sophia efter 
kaptenens äldsta dotter. 
 
Möllan ingick i en möllegård, där nuvarande 
Gustafssons affär var kostall. Västra längan 
inrymde häststall och drängkammare. Östra 
längan var bl.a. mjölaffär och längan i vilken 
Lokalföreningen tidigare hade sina lokaler var 
grishus. Kvarnägaren hade m.a.o. både svin, kor 
och hästar. 
 
När P.N. Lindberg dog, 1858, gick möllan i arv 
till hans son Olof, som i sin tur överlät den på sin 
svärson sjökapten Albert Pettersson. År 1911 
övertog Anton Gustafsson möllan och blev 
därmed den förste ägaren som även verkade som 
möllare. Antons son Iwar Gustafson började på 
möllan redan 1923 och hade ända till sin 
bortgång ett brinnande intresse för 
Sophiamöllan. 
 
Sophiamöllan ägs sedan 1940 av Skånska 
Lantmännens Lokalförening i Viken, som på 50-
talet lät omtäcka den med spån. Vingarna slutade 
att gå 1940, sedan en vinge fallit ned, och har 
sedan dess stått stilla. Idag sker malningen 
elektriskt och i första hand framställs gröpe, dvs 
kreatursfoder och inte mjöl. 
 
Den sista möllan i Sverige, som gick med 
vindkraft var Övraby kvarn i Svenstorp. Den 
slutade mala 1974. 1979 fanns i Skåne fyra 
möllor (däribland Vikens) i drift dock endast 
med motor. 
 
1943 bildades ”Föreningen Vikens Kulturminne” 
med huvudsaklig uppgift att värna om möllan, 
som då visade sig vara i mycket dåligt skick. Ett 
par år efter bildandet hade man lyckats skrapa 
ihop så mycket pengar att man kunde sätta nytt 
räcke på omgången och förse möllan med 
reparerad axel och nya vingar.

 
 
 
 
 



 
1959 befanns omgången vara upprutten och 
måste ersätta med nytt virke. Medel till detta 
kunde anskaffas tack vare en helhjärtad insats av 
en rad Vikenbor. Man försålde bl.a. Den s.k. 
”kvarspiken” i alla Vikens affärer. Spikarna 
kostade 1 kr/st och lades i särskilda lådor för att 
sedan användas till en helt ny omgång. 1964 fick 
möllan nya vingar av fur och strax dessförinnan 
en ny axel. 
 

När kvarnrätten i mitten av 1840-talet upphörde 
att gälla blev det full fart med uppförandet av de 
holländska möllorna i Kullabygden. Men efter 
elkraftens genombrott, och nya landvinningar på 
området, har väderkvarnen helt spelat ut sin roll. 
Därmed är också den gamla 
väderkvarnsromantiken ett minne blott. 
Dessbättre finns ett starkt intresse för att bevara 
dem som ännu återstår. 
Eva Lindén 

 
 
 
 
 

 



Möllan – Vikens silhuett. 
 
Från mitt hem på Stubbarps Boställe norr om 
byn såg man Vikens silhuett som en rad låga hus 
som dominerades av två monumentala 
byggnader: Kyrkan och Möllan. På vintrarna 
stack också en skog av höga master upp över den 
låga husraden. Det var vinterliggarna i Vikens 
hamn: Skonertskepp och vanliga slättoppade 
tremastskonare och kanske någon enstaka galeas. 
Det var hela Vikensilhuetten. 
 
Det var möllan som intresserade oss mest. 
Kyrkan var orörlig, möllan var full av liv. 
Vingarna med sina vita segel svängde runt med 
avmätt fart när vinden var jämn och måttlig. 
Seglen revades när vinden tilltog och ibland 
kunde ve se möllevingarna snurra utan segel. Det 
var när det blåste kuling eller halv storm. 
Möllans segelföring talade om vindens styrka för 
oss. 
 
Några få minuters gångväg från mitt hem 
nordöstöver låg en annan mölla, en liten mölla, 
en stabbamölla. Den är borta för längesen. Vi 
passerade den var dag när vi gick till 
Rödmossens skola, en skola där alla sju 
klasserna undervisades i samma skolsal, 
samtidigt, av en och samma småskollärarinna. På 
rasterna höll vi till kring möllan men vi var 
förbjudna att gå upp i den över den långa bjälke 
med lastspikade tvärslån som ledde till möllans 
inre. Fast det hände väl att Nils Möllare, som 
ägde den och drev den, tog några av oss vid 
handen och lät oss se och höra mölleaxelns 
knarrande och två kvarnstenars gnidande mot 
varandra. 
 
Stabbamöllan var till för enklare mäld. Där 
maldes det mest gröpe för kreaturen. All finare 
malning hörde Vikens mölla till. 
 
Det var en ständig ström av åkdon som körde 
genom Vikens kullerstensbelagda gator på väg 
till möllan. Där kom Janne Stark med sin grågula 
häst som folkhumorn döpt till 
”Drickablandningen”. Där kom Anders Svensson 
från Brännan med en häst som var så 
svankryggig att man undrade hur de både 
halvorna höll ihop. Utanför möllan var det 
ständigt en lång rad av mölleskjutsar som 
väntade på sin tur att få köra in i mölleporten och 
avlämna sina hårt packade säckar av fullkornig 
spannmål eller på att hämta mjuka säckar fulla 

av fint mjöl. Väntetiden användes till att handla 
hos Anton Gustafson i hans strategiskt placerade 
speceriaffär. Det fanns ytterligare tre i byn – 
Ekensteens några få steg därifrån, Åkermans 
längre bort i byn och Eks nere vid hamnen. Men 
den senare var mera skeppsfurnering än 
speceriaffär. 

 
Anton Gustafson var placerad närmast möllan 
och drog till sig alla möllebesökarna, en viktig 
och i de flesta fall kapitalstark kundkrets. Men 
han var också spannmålshandlare. När tröskorna 
var i gång på gårdar och ställen var Anton 
Gustafsson där med sitt guldglänsande 
mässingsinstrument för att bestämma den 
”holländska” vikten av säden. Och när väl 
affären var uppgjord gick det hela lass med 100-
kilossäckar av vete, råg, havre och korn ner till 
Viken – till möllan för malning eller till hamnen 
för vidare befordran sjövägen till Helsingborg. 
På höstarna när tillgången av spannmål var stor 
hamnade väl det mesta på hamnplanen. Det blev 
små berg av säckar väl skyddade av presenningar 
tills tiden för lastning kom. 
 
Hur många gånger åkte jag inte med far eller 
någon av drängarna till Vikens mölla. Jag var väl 
i 7 – 10 års åldern. Säckarna var snyggts 
uppställda på flaket till en stor ”planvagn” som 
drogs av två hästar. I mitten stod en rad säckar 
lätt lutade mot kusksätet, på båda sidor om den 
två rader av säckar som lutade mot mittraden. 
Planvagnen tillgreps när det var mycket som 
skulle malas. Var det bara några få säckar fick 
det bli ”kistevagn” eller en ”åkevagn” med en 
häst. 
 
Jag minns hur spännande det var att få åka in i 
mölleporten – den var likaledes 
kullerstensbelagd. Där öppnades en lucka uppe i 
taket och en vitmjölig mölledräng sänkte 
långsamt ner en järnlänk som med omsorg lades 
som rännsnara om säckens väl tillknutna hals. Så 
lyfte en osynlig kraft uppe i möllan säcken, som 
dinglande och svängande, hissades upp i möllans 
inre för att någon dag senare återkomma som 
mjölsäck på sin – som jag tycket det – 
äventyrliga väg ner till sin förutbestämda plats på 
vägnens flak. 
Gunnar Jarring 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Sophiamöllans 
Grahamsskorpor 
 
(56 st) 
50 g jäst 
1 msk socker 
2 msk margarin 
½ l mjölk 
100 g vetekross 
700 g grahamsmjöl 
100 g margarin 
1½ dl brun farin 
 
Lite vetemjöl till utbakningen 
 
Jästen smulas i bunken och 
utröres med 1 msk socker. 
Margarinet (2 msk) smältes, 
mjölken ihälles och värmes 
till 37° och blandas därefter 
med jästblandningen. Tillsätt 
vetekross och grahamsmjöl. 
Låt jäsa i ca 30 min. 
 
 
Margarin (100g) och farinsocker röres smidigt och blandas i den väl uppjästa degen.  
Arbetas tills den släpper bordet och händerna. Dela degen i 4 delar, som rullas ut till längder ca 28 cm, 
vilka delas i 7 bitar. Formas till jämna smala bröd och lägges på 2 plåtar. Får jäsa upp ordentligt, gräddas 
i 225°, penslas med mjölk och får kallna. Delas mitt itu och torkas försiktigt. 
 
 
 



Att segla på … 
 
Arthur Gustafsson, född 1916, är uppfödd med 
och har själv arbetat i Sophiamöllan från 1932 
till 1937. Läs här ur hans minnesanteckningar 
hur det går till när man ”seglar på” och tänk på 
det när och om du har lyckan se vingarna gå 
någon vacker sommardag. 
 
”När sedan kvarnen är påklädd och drevan 
kopplad till stjärnhjulet är det tid att segla på, om 
det blåser förstås, men vingarna skall stå rätt mot 
vinden, i annat fall är det till att sätta igång med 
att dreja med en vinsch som sitter i nedersta 
ändan av svansträet. Detta i sin tur sitter fast med 
sin översta ända i baksidan av hättan. Från hättan 
löper utstickarna ut. De är genomgående. 
 
Den främre är skarvad på mitten och den bakre 
är gjord i ett trä. I nockarna på utstickarna är trä 
fästade, som löper på sned till svansträet. Allt 
detta kallas krögverket. Vinschen drogs för hand 
– det var inte så lätt må ni tro. Man skulle vara 
två man. Helst fyra, om man skulle dreja långt. 
Naturligtvis skall kroken i vajern sitta fast 
någonstans och det måste vara i omgången. Det 
skall finnas 16 st ringar i omgången. En ring i 
mitten av åttkanten och en i varje skarv. För att 
kunna segla på måste varje vingända stå rakt ner. 
Detta kallas att den står till ens. Möllan måste 
naturligtvis vara bromsad, det kallas att pressen 
ligger på. 
 
När man skall segla på går man fram till den 
vingändan som står rakt ner, man lossar seglet 
som är hoprullat och sitter fastsurrat i häcket 
(upprutad träkonstruktion som sitter fast i 
vingträet) och slår ut seglet på ovannämnda 
häcke. När det är gjort skall seglet sättas fast 
med tre öglor, som är fastsplitsade i liket på 
seglet närmast vingen, på lika många knapar 
(träkrokar). Detta kan man göra från omgången 
om seglet är torrt, speciellt då liket (repet). Liket 
sitter runt segelduken (kvarnduken). 
 

På seglets utkant finns tre st linor som fästes runt 
utkanten av häcket och ner på baksidan, där man 
sätter fast dem i häcket. I varje hörna av seglet 
längst ut i vingspetsen finns två tampar som 
också skall fästas. Seglet är naturligtvis fästat 
längst uppe med en tamp i häcket närmast 
vingträet. Den andra hörnan av seglet är lite 
knepigare. För att man skall få ihop seglet mesta 
möjligt när man seglar av, så är den hörnan 
fastsatt med en kätting i nästa vinge. De två sista 
fastsättningsställena sitter alltid seglet fast med. 
Är det inte för hård vind kan man sätta fulla 
segel. Det går att ”reva” på flera vis. Man kan 
köra med snopp, rev och höjrev, beroende på hur 
hårt det blåser, ja till och med köra med endast 
stormbräderna. Det är bräder som sitter på 
motsatta sidan om vingträet i förhållande till 
häcket. Ca en tredjedel av stormbräderna är 
avtagbara längst ute i vingspetsen i händelse av 
hårt väder. När man sedan har seglat på runt om, 
är det tid att lätta pressen. Man halar till sig rätt 
mycket av presslinan och flyttar sig samtidigt 
medsols. Då märker man samtidigt att den förut 
nämnda pressbommen passerar en klack. På den 
klacken skall pressbommen vila, när man lyft 
pressen. För säkerhets skull lägger man 
presslinan om en knap, som sitter nere vid 
drejspelet, ty skulle pressbommen hoppa av 
klacken skulle det bli tvärstopp på vingarna och 
jag befarar att vingarna skulle bräckas av och 
falla ner. 
 
Sophiamöllan hade tre par stenar, ett par 9-
spannare (1 spann är ca 15 cm) 1 par var 10-
spannare (användes till att mala brödsäd – råg 
och vete), det tredje paret var i storleksordning 
11-spannare. Den kvarnen kallades gröpekvarnen 
– den användes mest till att mala gröpe med. 
Gröpe består för det mesta av havre och korn, 
s.k. blandsäd. Gröpekvarnen var lämplig även till 
att mala majsmjöl på. 
 
Under min tid som möllare på Sophiamöllan 
malde vi mest fodersäd och majsmjöl, ytterst lite 
brödsäd. Sikterna hade försvunnit för länge 
sedan. Därför blev mjölet sammalet. Dessutom 
krossade vi säd till hästfoder.

 



Nu när möllan är seglad på och vingarna snurrar 
fritt, är det tid att slå säd på kvarnen. Man lägger 
fast hisslinan om snudan på säcken och hissar 
den så högt, att det går att föra bort den och sätta 
den på sättbänken. Sedan är det lätt att tömma 
säcken i bingen. I botten på bingen sitter skon 
som är upphängd med korta kättingbitar , så att 
den är rörlig. Framtill på bingen sitter ett skott 
och det skall vara lagom öppet, så att säden i 
bingen inte kan rinna ner i ögat på stenen, när 
kvarnen inte är igång. Säden matas fram på skon 
genom att den påverkas av drevans axel 
(långjärnet), som är fyrkantigt. Skon får sig en 
puff av varje sådan kant som passerar skoslaget. 
Man kan reglera hur mycket skoslaget skall 
påverkas genom att ha skosnoren mer eller 
mindre sträckt. Skosnoren löper från kvarnloftet 
ner till broloftet och är fastsatt i en grej som går 
att reglera. Där finns också lättan, som används 
till att höja och sänka löparen med. Vid 
skosnoren och lättan, som är placerad vid tudan 

som säcken hänger under, är möllarens plats. Där 
kan han belasta kvarnen olika allt eftersom 
vinden blåser. När vinden inte blåser alldeles 
jämt, utan kommer stötvis, då kan han inte lämna 
den platsen för länge. T.ex. när vinden ökar så 
måste han släcka på skosnoren, så att det 
kommer mera säd ner till stenarna. Det pressar 
då löparen från liggaren med påföljd att det man 
maler blir grövre och man måste klämma ihop 
stenarna lite, och det bromsar in på vingarnas 
hastighet. Man får naturligtvis göra tvärt om, när 
vinden säckar. Man måste vara mycket påpasslig 
så fort man märker förändring, men det blir en 
vana. 
 
När stenarna var nyhackade var det inte så lätt att 
mala gröpen så fin som lantbrukarna vill ha den, 
därför började man gärna med att mala s.k. 
kogröpe. Den skall vara grovmalen. Därefter fick 
man mala blandsäd som innehöll mycket korn 
och var torr”.  

 
 
 
   

 
 
 
 
 

Vindflöjeln som sitter på Sophiamöllan i Viken har jag gjort av en trasig kopparkittel som 
inhandlades av vår fader, Anton Gustafson, på farfars auktion i Halland. Jag gjorde vindflöjeln 
och stansade ut siffrorna (1838) år 1933 på Anders Perssons verkstad i Viken. 
 
Konstnär Aron Sandberg förgyllde den med äkta bladguld. År 1938 togs vidflöjeln ner för 
översyn. Ruth och Erik Gustafson putsade den med salt och ättika och lackerade den med 
sophonlack, vilket gjorde den mycket vacker och säkert hållbar för väder och vind. 
Gunnar Gustafsson  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Föreningen Vikens Kulturminnen bildades 1943 och har som namnet antyder till uppgift att värna om de 
fina kulturella minnen som förunnats vår by, bl.a. Sophiamöllan. 

Vill du vara med och stödja Sophiamöllan så mottages varje bidrag tacksamt.  
Vårt postgironummer är 20 56 59 - 6  

 

Möllarelängd från 
1890-talet t.o.m. 1940 

 
Alfred Bengtsson 

Nils August Svensson 
Per “Möllare” Jonson 

Johan Klintberg 
Anton Gustafson 
Alfred Jönsson 
Nils Andersson 
Ivar Gustafson 

Gunnar Gustafsson 
Tage Svensson 

Arthur Gustafson 
Kurt Romare 

Erik Gustafson 
 

Erik var den siste som malde  
med vind på Sophiamöllan. 
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