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BACKA KVARN, SÅG OCH ORGELFABRIK 
 

 

 

När jag blickar tillbaka i tiden stannar minnet vid år 1914. Det var det året som 

min far, Sanfrid Ljungqvist, köpte fastigheten Backa Källekärr vid Mölndalsån i 

Landvetter. Det äldsta papperet på denna fastighet är från 1867. Debetsedeln för 

år 1912 upptog kronor 37:-. Folkmängden i Landvetters socken år 1914 var 1484 

personer. 

 

Vid Backa Källekärr går järnvägen nära intill Mölndalsån. I ån var uppbyggt ett 

litet fall, vilket lämnade kraft till drift av en kvarn och en såg. Här kunde bön-

derna få sin säd förmald. Dock fick de som skördat vete fara ända till Hällingsjö 

för att få malt. Valsverk för malning av vete sattes upp först senare här i Backa 

kvarn. När mälden skulle köras till och från Backa kvarn hände det att oxar an-

vändes i stället för hästar. Två mindre sågar, som drevs med vattenhjul, fanns i 

en bäck som mynnade ut i ån ett litet stycke från Backa kvarn. 

 

Någon industri var ej etablerad i Landvetter, om man frångår möbelsnickerier i 

Vrestaby. Dessa måste ha varit mer som hantverk. Huvudnäringen i bygden var 

mindre jordbruk, från 1-5 kor. Som extra inkomst spikade de sillådor, gjorde 

”kuttingar”, tunnor, som lastades på hästskjuts och kördes till fiskhamnen i 

Göteborg. 

 

År 1914 köpt min far fastigheten Backa Källekärr. Fastigheten bestod av bo- 

ningshus, ladugård, smedja samt kvarn och såg. Kraften i fallet i ån skulle ut-

nyttjas för tillverkning av orglar. Pappa startade orgeltillverkning i liten skala i 

Saleby i Västergötland 1899 där han byggde ett vindkraftverk för att få elektrici-

tet till sina maskiner. År 1900 flyttade han tillverkningen till Vänersborg.  

 

Efter köpet av Backa Källekärr följde om- och tillbyggnader. Första arbetet blev 

att bygga om ladugården till en lägenhet och en matbespisning. Kvarnen utöka-

des och blev till en stomverkstad. Pappa pendlade mellan Vänersborg och Land-

vetter under ombyggnadstiden. Vid flyttning av maskiner och utrustning från fa-

briken till järnvägsstationen i Vänersborg fanns det inga lastbilar tillhands. Dals-

lands hästar fick draga allt till Vänersborgs järnvägsstation. Där stod tomma 

järnvägsvagnar och väntade på maskiner, virke, bohag m.m. för transport till 

Landvetter. Väl där stannade tåget på banan mitt för den nya fabriken där allt 

lastades av. Familjen kom den 1 maj 1915. Från Landvetters station fick vi åka 

hästskjuts. Vid flyttningen till Landvetter följde flera av arbetarna med. Under 

denna tid blev de inackorderade på gårdar i närheten och fick sin mat på bespis-

ningen.  
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1916 stod den nya orgelfabriken färdig då maskiner, verktyg och annan utrust-

ning installerats. Orgelfabriken var då Landvetters första industri. Cirka 15 ar-

betare var anställda samt en mjölnare och en sågare. När flera av arbetarna från 

Vänersborg senare flyttade hem till sin stad rekryterades folk från orten. 

 

Kraften från fallet skulle utnyttjas för orgeltillverkningen. Landvetter var ej elek-

trifierat vid den tiden. Min far ansökte då om tillstånd hos Kungl. Maj.t, att få 

anlägga ett vattendrivet elektricitetsverk i fallet. Detta beviljades och godkändes 

av konung Gustaf V med hans egenhändiga namnunderskrift. För detta arbete 

inköptes materiel. Elstolpar sattes upp och ledningar drogs fram. Strömmen 

räckte även till för vissa närliggande hus, som fick ljuset påkopplat 1918. Land-

vetter gick mot ljusare tider, tack vare Backa Elektricitetsverk. Vår bostad hade 

tidigare fått el.ljus från generatorn. Flera gårdar ville bli påkopplade, men vat-

tenfallets kapacitet räckte ej till. Senare, när Landvetter elektrifierades genom 

Trollhätte Kraftverk, lades elektricitetsverket i Backa ner.  

 

Under krigsåren under första världskriget var det mycket svårt att få material till 

orgeltillverkningen. En del material importerades från utlandet och under krigs-

åren var import omöjlig. Tillverkningen av orglar fortgick till 1950 då pappa av-

led och fabriken lades ner  
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Orgelfabriken. 

 

 

 
 

Backa kvarn 1920-talet. 
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Sågen vid Backa kvarn 

 

 
 

Interiör av Backa kvarn omkr. 1920, mjölnaren Johan Johansson 
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Interiör från orgelfabriken 1920-talet. 

 

 
 

Arbetare från Vänersborg på trappan till orgelfabriken omkr. 1920. 
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Interiör av orgelfabriken. 

 

 
Interiör av orgelfabriken. Omkr. 1920. Fr.v. Elis och Johan Johansson, Berghem, och Oskar 

Bengtsson. 
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