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Motstående sida: Kvarnens fasad på uppströmssidan är ett tilltalande inslag i den vattendominerade miljön längs Tidan.
Gångbron i förgrunden möjliggör för allmänheten att komma ut till den ö som omgärdas av tilloppskanalen och huvudfåran.
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Kartbild från gällande detaljplan föreställande det aktuella området med kvarnbyggnadens kontur markerad i rött.
Karta från Mariestads kommun.
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Inledning

På uppdrag av Mariestads kommun, tf. planchef Adam Johansson har undertecknad upprättat denna kulturhistoriska utredning. Handlingen är en del av
framtagandet av en ny detaljplan för Mariestads stadskvarn (Gamla Staden
4:3).
Utredningen behandlar byggnadens nuvarande kulturhistoriska värden samt
hur dessa manifesteras i byggnaden och omgivande anläggning. Dessutom
har en bedömning gjorts av byggnadens förhållande till den omgivande natur- och stadsmiljön. Arbetet omfattar byggnadens exteriör och omgivande
miljö, men inte interiören annat än i generella ordalag.
Kvarnens historia berörs inte i denna rapport. Istället hänvisas till i första
hand följande handlingar som omfattar detta ämne:
- Miljökonsekvensbeskrivning 2016-11-15, TerraLimno Gruppen AB
- Industriminnen i Mariestads kommun, Skaraborgs länsmuseum 1977
- Examensarbete Mariestads stadskvarn, Marie Sandberg 2005-05-06
- Kraften i vattnet del 1 & 2, Rapport 2016:67, Länsstyrelsen Västra Göta
lands län
Byggnaden är sedan tidigare skyddad med flera bestämmelser i gällande plan
från 1993 (1680-P172). Skyddet omfattar följande:
q1: Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär
eller anpassning till omgivningen. Ny byggnad skall utformas med särskild
hänsyn till omgivningens egenart.
q2: Byggnaden får ej rivas.
q3: Befintliga strandskoningar och murar skall bevaras.
Samtliga bilder är tagna av författaren.
Lidköping den 19 februari 2020
Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Sven Olof Ahlberg
Saleby Forsa kvarn
531 93 LIDKÖPING
070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
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Beskrivning av miljö

Mariestads stadskvarn ligger i ett vattendominerat landskap som gränsar till
villa- och stadsbebyggelse. Området domineras av kraftig vegetation som
delvis följer vattendragets stränder, delvis är kopplad till omgivande fastigheter i norr.
Vattenvägarna är intimt kopplade till den turbindrift som ursprungligen fanns vid kvarnen. Till- och utloppskanaler, en mindre överfallsdamm
med utskovsluckor i anslutning till intagsluckorna och uppströms ett stort
dämme i huvudfåran. Detta nås via en gångstig som är kopplad till den
uppströms belägna gångbron. Dammen är dock avspärrad för allmänheten.
I stort sett samtliga vattenvägar är kantade med naturstensmurar av olika
utförande bortsett från huvudfåran. På många ställen finns spår efter äldre
utlopp från dräneringsdiken, stenvalvsbroar är placerade över utskovet och
nedstöms kvarnbyggnaden finns en mindre kanal, som förbinder utloppet
med huvudfåran.
Vegetationen kan tyckas pittoresk och miljöskapande men är i själva
verket ett gissel då rotsystemen från träd och buskar riskerar att skada stensättningarna. Under många år har dessutom träden tillåtits att växa sig stora,
vilket i sin tur medför att en kommande renovering av vissa stensättningar
sannolikt blir omfattande.
Kvarnbyggandens placering i direkt anslutning till bostäder är långt ifrån
den förutsättning som rådde då anläggningen uppfördes. Mjölnarbostaden
på grannfastigheten är samtida med kvarnen medan övrig bebyggelse har
tillkommit efter hand. Av den industrianläggning som ursprungligen fanns
på platsen är i stort sett alla spår raderade bortsett från kvarnbyggnaden och
vattenvägarna.
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Fem bilder som visar olika delar av det omfattande
stenmurssystem som finns i direkt anslutning till kvarnen, men
även en bit bort på de uppströms och nedströms belägna öarna.
Överst syns den stödmur som ligger längs ”fastlandet” på
den norra sidan av utloppskanalen. Här finns en blandning av
konstruktioner med skiftande utförande, karaktär och ålder. Detta
parti är särskilt känsligt eftersom en ny byggnad planeras att läggas
direkt mot vattnet. Muren kan möjligen behöva säkras ordentligt
före bygget.
Bilden till höger visar den del av stödmuren som häller emot
jordtrycket från den gångväg/yta som finns på kvarnens sydöstra
sida. Muren är direkt kopplad till den lilla stickbågiga och
tvåspänniga stenvalvsbron över utskovet (motsatt sida nederst).
De tre nedersta bilderna på denna sida visar de murar och den
vegetation som finns på ön uppströms kvarnen. Många av
konstruktionerna är nästan helt övervuxna och hela området
skulle behöva rensas, både för att frigöra stenmurarna men även
för att minska risken att trädens rötter förstör konstruktionerna.
En rekommendation är att inte ha träd närmare stenmurar och
husgrunder än kronans storlek, normalt 6-8 meter i diameter.
I flera av bilderna syns även den varierande flora av staket och
räcken som finns i området. Vid ett helhetsgrepp vore det önskvärt
att både kontrollera säkerheten på dessa samtidigt som man
möjligen skulle kunna minska antalet varianter.
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På detta uppslag finns fyra bilder från omgivningarna både uppströms
och nedströms kvarnen. Det vattendominerade landskapet har
tät vegetation, vilket menligt påverkar både upplevelsen av
kvarnmiljön, kontakten med huvudfåran och livslängden på de
stenmurskonstruktioner som finns i området.
Ovan syns den lilla kanal som förbinder Tidans huvudfåra med
utloppskanalen. Kanalen har tillkommit för att det skyddade
beståndet av fiskarten asp ska kunna ta sig uppströms i vattendraget.
Anordningen medför även att vattnet nedströms kvarnen inte blir
stillastående vid de tillfällen då vatten inte kan passera genom
turbinsumpen.
Vid en rensning av vegetationen finns många hänsyn att ta, inte minst
miljömässiga. En balanserad åtgärd där den vegetation som växer
närmast byggnaden och murarna avlägsnas bör dock övervägas.
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Åtskilliga av kvarnens värden finns i den exteriöra arkitekturens utformning med naturstensgrund, putsad
sockel och tegelmurverket. Notera att torkhuset i söder inte har samma detaljeringsgrad på fasaderna, vilket
visar att det är en senare tillbyggnad.
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Kulturhistoriska värden

Kvarnbyggnadens nuvarande värden är i väsentlig grad kopplade till det arkitektoniska – byggnadens fysiska form. Ett naturligt sätt att beskriva värdena
är därför att koppla dem till en kortfattad byggnadsbeskrivning. I avsnittet
nedan följer en beskrivning av både utformning och värden hos respektive
del av byggnaden.
Grund och sockel
Välgjord naturstensgrund med kvaderhuggen sten i jämna skift. Putsad
sockel med rusticeringar påminnande om naturstensmurverk. Tillsammans
bildar grund och sockel ett fundament varpå resten av bygganden vilar.
Utformningen är klassisk och har stora värden både i material, utformning
och detaljeringsgrad. Dessvärre är de putsade delarna avfärgade på ett icke
tilltalande sätt. En rekommendation är därför att putsen friläggs.
Tegelfasader
Byggnaden har rikt dekorerade tegelfasader med mönstermurade partier,
rundbågefris vid takfoten och utkragade tegelskift vid fönsteröppningarnas
valvformer. Trots ett flertal lagningar med varierande estetisk kvalitet upplevs
fasaden som harmonisk och väl underhållen. Fasaderna står för den största
delen av byggnadens kulturhistoriska värden, både i ren materialitet men
även i de stora dragen med våningarnas indelning, betoning av fönstrens
placering, uppdragna gavlar, putsade partier och förkroppningar vid hörnen.
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Fasaden mot öster är
underordnad så till
vida att den inte har
försetts med någon
gaveltillbyggnad.
Istället är det
valsbottnens
rundbågade höga
fönster som dominerar
uttrycket.

Fönsteröppningarnas storlek och utformning varierar kraftigt mellan de olika delarna av kvarnen.
Rundbågemotivet är dock återkommande på alla fasader utom på torkhuset i söder. Här är det istället små,
funktionella rektangulära fönster som gäller. Dessa fönsterbågar och karmar har en brunröd färgsättning som
skulle kunna ligga till grund för hur samtliga bågar i kvarnen kan färgsättas. En dämpning från dagens vita
och starkt lysande fönstersnickerier till en mörkare kulör skulle sannolikt lyfta hela arkitekturen och återföra
den till det sena 1800–talets ideal.
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Fönster
Fönstrens symmetriska placering, de höga fönsteröppningarna på valsbotten
(våning två), som markerar våningsplanets betydelse i den industriella processen, indelningen med grupperade fönster i de två översta våningarna samt
träfönstrens detaljutformning är väsentliga kvaliteter, vilka står för en viktig
del av byggnadens värden. I den lilla adderade torkbyggnaden mot vattnet
finns mörkt rödbruna fönster kvar, där man sannolikt kan se samtliga fönsters originalkulör. Dessa fönsterbågar bör ligga till grund för färgsättningen
av samtliga fönster i byggnaden och har därmed ett stort dokumentvärde.
Takfallens utformning
Taken är konstruerade som traditionella sadeltak men är tack vare de uppdragna gavelpartierna helt underordnade resten av arkitekturen. Takens form
är dock av stor vikt för förståelsen av den tekniska utrustningens placering
på det översta våningsplanet – siktbotten. Här krävdes hög takhöjd för att få
plats med både siktarnas upphängning och de axelledningar som krävdes för
distribution av kraften.
Spår efter verksamheten
Det mesta av den tekniska utrustningen i kvarnen har avlägsnats. Exteriört
är det främst vattenvägarna, regleringsluckor och räcken som finns kvar.
Dessa delar har därmed ett stort värde som påminnelse om vad som en gång
har funnits i byggnaden – en verksamhet som var helt beroende av vattnet som kraftkälla. Interiört finns ytterligare lite mindre rester kvar och då
främst i form av torkanläggning, silor och byggnadstekniska detaljer. Bland
annat är översta våningens innertak fullt av träkonstruktioner som tjänat
som infästning till produktionsutrustningen. Rester efter laboratorieverksamhet finns även på ett par platser i byggnaden. Vid en ombyggnad till en
ny verksamhet är det av vikt att så mycket som möjligt av de små tekniska
spår som fortfarande finns kvar i byggnaden på ett eller annat sätt kan få leva
kvar.
Utöver dessa påtagliga värden finns ett antal immateriella värden som beskrivs under punkten upplevelsevärden nedan.
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Den forna lastbryggan
i norr med port,
gångdörr och
skärmtak bildar
en nyttobetonad
entréparti som visar
på den produktion
som en gång fanns
i huset. Vid en
ombyggnad är det
väsentligt att dessa –
för kvarnverksamheten
– basala funktioner tas
tillvara.

Upplevelsevärden
Kvarnen har med sina högresta tegelfasader, välgjorda granitgrund, klassiskt
rusticerade sockel och omfattande vattenvägar ett stort identitetsvärde för
Mariestads stad. Kvarnverksamheten på orten har funnits sedan medeltiden och anläggningen vittnar om en lång historisk kontinuitet för en av våra
äldsta näringar. Vid en promenad längs Tidans stränder syns byggnaden på
långt håll, vilket självklart skulle förbättras med en gallring av vegetationen,
men värdet som landmärke ska inte underskattas. Kvarnen bildar dessutom
en naturlig övergång mellan bostadsområde och vattenlandskap, vilket i sig
är miljöskapande. De industrihistoriska värdena inskränker sig numera till
de påkostade fasaderna, vattenvägarna och de få rester som finns kvar av
teknisk utrustning. Tillsammans vittnar de dock om den omsorg som lades
på estetik, materialval och konstruktion vid uppförandet av denna typ av
anläggningar.
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Förhållningssätt i planbestämmelserna

Värdena hos kvarnen och dess närmiljö är både robusta och finkänsliga. De
stora dragen och värdena i fasadens artikulering, fönsterplacering och -typ,
sockelns rusticerade puts och de uppdragna gavlarna är tämligen odiskutabla och lätta värden att både förstå och hantera. Likaså är stensättningarna i
murar och kantskoningar värdemässigt självklara. Däremot är detaljer som
fogarnas utformning i murverket, fönstrens detaljutformning med vinklar på
träprofiler, glasens kvalitet, små spår efter tekniska installationer både inne
och ute lite knepigare att bevara över tid.
Antikvarisk medverkan
För att inte de små värdena ska gå förlorade föreslås att: exteriört underhåll
bör beläggas med bygglov och krav ställas på att åtgärderna ska projekteras tillsammans med sakkunnig expertis. Vidare bör antikvarisk medverkan även gälla
vid projekteringen av de exteriöra förändringarna i form av nya fönster och
dörröppningrar i befintligt murverk, addering och utformning av balkong,
renovering av murar samt komplettering med nytt entréparti och ny byggnad väster om kvarnen.
Exteriöra förändringar utan medverkan
Vissa exteriöra förändringar kan ske utan medverkan av antikvariskt sakkunnig. Följande moment föreslås omfattas av detta:
Nuvarande ytskikt på den putsade sockeln kan avlägsnas till förmån för en
omålad puts. Detta skapar bättre möjligheter för putsen att andas med mindre risk för skador över tid.
Upptagande av nya fönsteröppningar i de putsade blinderingar som finns i
fasaden, så länge fönstrens yttermått följer befintliga putsade partier.
Omläggning av papptak.
Utbyte av hängrännor och stuprör till motsvarande befintliga.
Underhåll av träfönster genom målning med traditionella oljebaserade färgsystem.
Motstående sida: Entréplanets pelare-balksystem med trä- och ståldetaljer är viktiga
för upplevelsen av interiören. Vid en ombyggnad bör så mycket som möjligt av
originalstrukturen bevaras.
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Förslag till planbestämmelser

Vid framtagandet av en detaljplan för kvarnfastigheten bör skyddsbestämmelser upprättas både vad avser den befintliga byggnadens värden och de
byggrätter som finns i området. Följande punkter är förslag till hur dessa
bestämmelser kan utformas.
r: Byggnaden får ej rivas.
q1: Byggnadens tegelmurverk inklusive mönstermurning, teglets kulör och
karaktär samt fogarnas utformning får ej förändras.
q2: Byggnadens putsade sockel med rusticeringar och imiterat stenmurverk
får ej förändras.
q3: Byggnadens naturstensgrund med kvaderhuggen sten får ej förändras.
q4: Ursprungliga fönster och dörrar får ej förändras med avseende på material, utformning, indelning och placering.
q5: Nya fönster får placeras i de ursprungliga blinderingarna i fasaden. Nya
fönster ska utformas med samma material, utformning och indelning som de
ursprungliga, så att byggnadens värden inte förvanskas.
q6: Nya dörrar ska placeras och utformas så att byggnadens värden inte
förvanskas.
q7: Byggnadens uppdragna gavelpartier och takutformning får ej förändras.
q8: Ledmurar och stödmurar vid vatten ska bevaras och underhållas med
traditionella metoder och material.
Förslag till planbestämmelser för ny byggnadsvolym med kök etc. och för
balkong, skärmtak m.m.
Ny byggnad ska ha taknockshöjd jämförbar med det på platsen tidigare
belägna magasinet.
Ny byggnad ska ansluta i storlek och volym till det på platsen tidigare belägna magasinet.
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Ny byggnad ska anpassas i material och kulör till befintlig kvarnbyggnad.
Dockning av ny byggnad till befintlig ska ske med varsamhet och utformning ska ske på ett sätt så att byggnadens värden inte förvanskas.
Utformning och placering av balkong ska ske så att byggnadens värden inte
förvanskas.
Utformning och placering av skärmtak över entré eller inbyggnad av nuvarande lastkaj ska ske så att byggnadens värden inte förvanskas.

Siktbotten eller översta våningsplanet domineras fortfarande av de träställage som monterats i taket. Här fanns tidigare siktarna,
elevatortopparna för transport av spannmål och mjöl samt de axelledningar som krävdes för att förse alla maskiner med kraft. Även
dessa spår efter den industriella verksamheten bör sparas i så stor utsträckning som möjligt. Innertaket är reveterat med tanke på
brandrisken.
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