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ALAFORS. Asta Bengts-
son, 89 kunde knappt 
tro sina ögon när hon 
öppnade lokaltidningen. 

Kvarnstenen som 
naturfotografen Steve 
Björklund hade hittat 
vid forsen väckte gamla 
barndomsminnen till 
liv.

– Jag och min syster 
brukade duka på stenen 
åt våra dockor.

Asta Bengtsson föddes i maj 
år 1924 och växte upp i ett 
rött torp på gården Enen i 
Alafors, bara ett stenkast från 
forsen där den gamla kvar-
nen stått. 

– Den var riven redan då 
och jag minns att där låg en 
massa grejer överallt. Jag 
och min syster Maj-Britt 
brukade plocka smultron i 
skogen nere vid forsen och 
dukade till våra dockor på 
kvarnstenen, som vi använde 
som bord. 

Hennes far var med och 
byggde upp dämmet vid 
Hälltorpssjön, som från 
början bara var en å. 

Hon tittar ut genom köks-
fönstret i lägenheten i Sol-
gården, där hon nu bott i 
över 20 år. 

– Här utanför var det bara 
kohagar när jag var liten och 
vägen var ännu inte byggd, 
säger hon och pekar mot 
det röda radhusområdet på 
andra sidan Ledetvägen. 

Ahlafors spinneri var på 
den tiden inte bara arbets-
plats för så gott som alla byns 
invånare, från fabriken styr-
des också det mesta i det lilla 
brukssamhället. 

Sorterade glas
Vid tiden då Asta träffade sin 
blivande make, Roy Bengts-
son, pågick kriget för fullt 
och de gifte sig under ett par 
timmars permission i Präst-
gården vid Starrkärrs kyrka. 

– Vi förlovade oss på tåget 

mellan Alafors och Göteborg 
och gifte oss 1942, precis när 
jag fyllt 18 år. 

Ett ärr på hennes vänstra 
hand påminner om en annan 
tid – då hon arbetade på glas-
bruket i Surte.

– Riksdagen hade fått 
dispens att ta in 18 kvinnor 
på bruket. Vi var de första 
kvinnorna som fick gå in i 
hyttan där glaset tillverkades. 

Under nattskiftet sorterade 
vi glaset som kom ur hyttan 
och det var då jag skar mig på 
en trasig butelj.

Hon har alltid varit 
mycket engagerad i kvin-
nors rättigheter och 1963 
deltog hon i en internationell 
demokratikongress för kvin-
nor i Moskva. 

Mycket har förändrats 
sedan Asta Bengtsson och 

hennes syster lekte med sina 
dockor vid den rivna kvarnen 
nere vid forsen, men min-
nena lever vidare och kvarn-
stenen ligger kvar på samma 
ställe som för 80 år sedan.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alafors i hjärtat. Asta Bengtsson, som fyller 90 nästa år, blev förvånad när hon öppnade lokaltidningen och fick syn på den 
gamla kvarnstenen där hon och hennes syster lekte som barn.

Stenen 
väckte minnen
– Asta Bengtsson lekte vid 
kvarnstenen som barn
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ALAFORS. Kvarläm-
ningar från en gam-
mal kvarn har hittats i 
Alafors. 

Alldeles intill forsen 
parallellt med Sjöval-
lavägen hittade Steve 
Björklund i somras en 
kvarnsten och han är 
säker på att det fi nns 
någon i kommunen som 
vet mer om den.

Det var när naturfotografen 
Steve Björklund, boende i 
Alafors, skulle fotografera 
fallet i forsen som han gjorde 
upptäckten.

– Redan för ett år sedan 
såg jag grunden till kvar-
nen och i somras hittade jag 
kvarnstenen, men eftersom 
området är skyddat har jag 
lämnat stället orört.

Täckt under mossa och 
löv är den runda stenen inte 
lätt att upptäcka vid första 
anblicken. Bara det karaktä-
ristiska hålet i mitten avslöjar 
att där kan dölja sig något 
annat än bara vanligt berg. 

Pl t li lld l

parallellt med Sjövallavägen. 
Delar av en mossbeklädd 
stenmur avslöjar var kvarnen 
har legat.

Steve kontaktade riksan-
tikvarieämbetet efter att han 
gjort fyndet och det visade 
sig att kvarnstenen inte fanns 
med i registret över fornläm-
ningar.

– Jag kan själv anmäla den 
till registret, men jag är inte 
rätt person att göra det. Jag 
tror nämligen att det finns 

någon annan här i trakten 
som vet mer om den gamla 
kvarnen. Det skulle vara kul 
att få höra mer om den.

Alafors historia före 
grundandet av spinneriet 
omnämns sällan och infor-
mationen som finns att tillgå 
på internet är knapphändig.

– Jag hoppas att det finns 
någon som kan berätta mer 
om den gamla kvarnen, säger 
Steve.

JOHANNA ROOS

Naturfotograf. Det var när alaforsbon Steve Björklund skulle fotografera fallet i forsen vid 
Sjövallavägen som han upptäckte den gamla kvarnstenen som låg gömd under mossan. 

– Vem kan berätta mer?

Kvarnsten
funnen i Alafors

Faksimil Alekuriren vecka 
45, 2013. Frågan i artikeln 
fick ett snabbt svar från 
Asta Bengtsson i Alafors.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Besök hemsidan 

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare 
till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 5 bostäder  
på gång i Ale/Lilla Edet. 

Bland annat en villa i Lilla Edet,  
en i Älvängen och en i Hålanda

1:a med låg avgift och balkong!

Nu kan vi erbjuda en 1:a med kokvrå i Bohus med nära 
till pendeltåget som tar dig till Göteborg på endast 12 
min. Låg avgift. Hiss och balkong. Badrum med badkar. 
I Bohus har du nära till naturen, hästar och ishall. I 

Kungälv. Välkommen hit! Vån. 4/5, hiss. 32 kvm. Avg. 
1.649:- 

Pris 425.000:- som utgångspris. 
Visas 21/11. 
Adress Sörgårdsvägen 8.

Enkelt och lättskött boende!

Välkommen till detta ytterst välplanerad radhus i centrala 
Nödinge. Här bor du med närhet till skola, dagis, Ale torg 
och pendelstation mot Gbg. Hela 94+94 kvm ger plats 
åt hela familjen. Välskött hus med bla nyare tak, badrum 
och värmesystem. Två st garageplatser i länga medföljer.
Välkommen på visning!  94+94 kvm. 

Visas 25/11.
Adress Klockarevägen 12D.

Bohus
Nödinge Se gärna våra 

samtliga 47 bostäder  

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se


