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Förord

Rapporten har tagits fram av Eva Eliasson, arkeolog vid Evaldas
Kulturmiljövård, Helena Lundgren, industriantikvarie vid Helena Lundgren
Kulturmiljövård och Marie Sandberg, industriantikvarie vid Kulturvård i Väst på
uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Finanasieringen har huvudsakligen skett
genom medel från Havs- och vattenmyndigheten (1:11-anslaget). En mindre del
har finansierats med hjälp av kulturmiljöbidraget (7:2-anslag). Rapporten ska ses
som ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag och inte som en beslutande handling.
I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska
värden att påverkas negativt. För att bevara, använda och utveckla
kulturhistoriskt intressanta, vattennära miljöer krävs ökad kunskap och
dokumentation.
Denna rapport ska främst fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan
bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet
Levande sjöar och vattendrag 1, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresseoch målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska
genomföras.
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön
undviks eller begränsas. Detta görs lämpligen genom att samråda med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Observera att eventuella ingrepp i fornlämning
ska prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel.
Ordet ”mölla” betyder ”kvarn, kvarnbyggnad med maskineri” 2 och används i
sydligaste Sverige. Gränsen för ordets användning går enligt Roger Wadström
genom mellersta Halland, sydvästra hörnet av Småland samt genom Blekinge 3.
Ordet har även förekommit tidigare i andra delar av Sydsverige, belagt i ortnamn
och äldre handlingar 4. Mölla är besläktat bl.a. med tyskans ”mühle” och
engelskans ”mill”.
Synpunkter på rapporten har lämnats av:
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne
Vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne
Tack till de ägare som har lämnat uppgifter

Ett av Sveriges 16 nationella miljömål som antogs 1999
Wadström 1984, s. 190
3 Ibid, s. 195
4 Wadström 1952, Karta III
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Inventerade kulturmiljöer

Rapportens 11 åar med 13 utvalda vandringshinder/kulturmiljöer.
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Rapportens upplägg
I den här rapporten har tretton miljöer vid 11 olika vattendrag inventerats. De
11 vattendragen är Driveån, Helge å, Vieån, Killingaån/Rumperödsån, Almaån,
Tormetorpsån, Mellbyån, Skräbeån (Holjeån), Vege å, Kävlingeån, Verkeån.
Miljöerna som har inventerats utgör vandringshinder för vattenfauna och är eller
kan bli aktuella för vattenvårdande åtgärder.
Miljöerna beskrivs i en kortare historik vilket ger en bakgrund till platsens
tillkomst och betydelse. Varje miljös historiska sammanhang sammanfattas.
Sedan följer en beskrivning av den befintliga miljön, dess beståndsdelar samt
dess nuvarande sammanhang. Miljöerna har därefter värderats och delats in i
fyra värdeklasser, följt av Samlad bedömning av känslighet och tålighet.
Metod och kulturhistorisk värdering har tagits fram inom projektet Kulturmiljö
och vattenförvaltning – planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Nedan
följer en kortare redogörelse för inventeringens metod och material samt en
utförlig förklaring av klasserna och värderingskriterierna. Observera att
värderingen ska ses som ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av eventuella
ingrepp i miljöerna.
Metod och material

Metoden har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Metoden bygger på kart-, arkivoch litteraturstudier där de historiska miljöerna sedan inventerats och värderats
i fält.
Materialet har bestått av historiska kartor, arkivmaterial och litteratur. Även
sekundär litteratur och äldre fotografier har varit givande vid sammanställningen
av miljöernas historik. Litteraturen och de historiska fotografierna kommer
framförallt från hembygdsföreningar och ägare. Även muntliga uppgifter har
varit användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då det i många fall
finns begränsat med dokumentation kring denna typ av anläggningar. En
källkritisk bedömning har gjorts i dessa fall.
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Kulturhistorisk värdering
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendragen i Skåne har värderats
utifrån fyra värdeklasser:
1.
2.
3.
4.

Mycket högt kulturhistoriskt värde
Högt kulturhistoriskt värde
Kulturhistoriskt värde
Visst kulturhistoriskt värde

Om en miljö bedöms stå utanför dessa fyra värdeklasser har den kategoriserats
som ”Inget kulturhistoriskt värde”.
Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön har förmåga att förmedla
förståelse och kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser,
miljöer och företeelser kan berätta hur människor har levt genom olika tider och
brukat landskapet. Genom exempelvis byggnadsteknik, byggnadsmaterial och
strukturer i landskapet ges information om det förflutna. Även immateriella
företeelser så som hantverkskunskap, sedvanor och muntlig tradition förmedlar
kunskap om historien och människors levnadsvillkor.
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och komplex.
Kvarnbyggnaden, interiört såväl som exteriört, vattenvägar och den
omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en tydlig och bred historisk förståelse
för vattnet som kraftkälla. Miljön går att koppla till ett historiskt sammanhang.
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde bör helhetsmiljön samt dess
beståndsdelar bevaras intakta och stor hänsyn bör tas vid åtgärder.
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är tydligt
läsbar. Vissa egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men helhetsmiljön
är intakt och ger en god historisk förståelse för platsens bruk och historiska
sammanhang. Vid ett högt kulturhistoriskt värde bör stor hänsyn tas vid
åtgärder.
Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar hos miljön som har
betydelse för den historiska förståelsen men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett
kulturhistoriskt värde bör hänsyn tas vid åtgärder, specifikt bör de värdebärande
uttrycken hos miljön bevaras.
Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön antingen raserad, splittrad eller så pass
hårt förändrad att den historiska läsbarheten är svårtydd. Vid ett visst
kulturhistoriskt värde finns fortfarande enstaka egenskaper som bär på ett
kulturhistoriskt värde men helhetsmiljön saknar flera beståndsdelar som har
betydelse för en förståelse av platsen. Vid åtgärder bör hänsyn tas till de
egenskaper som är värdebärande.
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De kulturmiljöer som har ett högre kulturhistoriskt värde har en rödmarkerad
ram runt bilden av miljön. Färgen signalerar att vattenvårdsåtgärder bör göras
med försiktighet och i samråd med antikvarisk kompetens. Notera att en
dokumentation är önskvärd vid förändringar i samtliga kulturhistoriska miljöer.
Ett särskilt tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen krävs vid ingrepp i
fornlämningar.
Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö.
Värderingsbeskrivningarna har utarbetats efter ett antal kriterier som beskrivs
nedan. Kriterierna är bearbetade efter Vattenkraftverksprojektet 2012–2013 som
genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet Kulturmiljö och
vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt samt
Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värdering och urval – plattform för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.
I värdebeskrivningen kommenteras:
•
•
•

Kvarnbyggnaden eller sågen, stampen etc. med beståndsdelar (i de fall
de är bevarade)
Dammen och vattenvägarna
Helhetsmiljön

I värdebeskrivningen beskrivs miljöns egenskaper som har betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Ambitionen har varit att tydliggöra de värdebärande
egenskaperna så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat vid eventuella
ingrepp i eller förändringar av miljön. Värdebeskrivningen och aspekterna nedan
utgör således inget poängsystem, utan bildar en ingång till en samlad bedömning
av platsens kulturhistoriska värde.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar

Kvarnbyggnadens potential att förmedla vattenkraftens grundläggande tekniska principer
är viktig för förståelsen av platsen. Vattenmagasinet, vattenvägarna samt platsens
topografi är egenskaper som bidrar till att tydliggöra tekniken. Kvarnbyggnadens
arkitektur och maskineri visar hur vattenkraften har utnyttjats. Äldre lämningar
på platsen med en koppling till vattendraget och vattenkraft bidrar ytterligare till
att förstärka värdet (berör även dammen och vattenvägarna).
Huruvida kvarnbyggnaden, men även andra delar av verket som dammbyggnaden, vattenspegeln eller interiören förmedlar ett tidstypiskt uttryck eller ett
längre utvecklingsförlopp utgör en viktig del av det kulturhistoriska värdet. Miljön
kan exempelvis spegla 1930-talet med tidstypiska beståndsdelar utan betydande
senare inslag, eller visa på en utveckling under en längre tidsperiod. I sådana fall
där särskild omsorg har konstaterats vid utformningen av byggnadens interiöra
eller exteriöra delar har det preciserats vilka uttryck som anses viktiga.
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Den kulturhistoriska relevansen är ytterligare en aspekt. Huruvida
kvarnbyggnaden är kännetecknande för den lokala, regionala eller nationella
utvecklingen eller har utgjort en förebild för utvecklingen utgör ett kulturhistoriskt
värde. Kvarnens ålder och dess olika delar har bidragit positivt till värdet. Åldern
bidrar ofta till en historisk förståelse för äldre tiders bruk av vattnet och visar på
en lång kontinuitet.
Dammen och vattenvägarna

Kopplad till miljöns informationsinnehåll och dess läsbarhet är vattnets karaktär
och utbredning. Relationen mellan vattnet och kvarnen i form av vattenspegel, fall
och kanaler är viktiga uttryck för förståelsen av platsen. Om vattenmiljön är
påfallande och uppenbar visar den på en tydlig relation mellan vattnet och
kvarnen. Dolda vattenvägar, så som tunnelverk, är även de viktiga för miljöns
informationsinnehåll. Trots att de är osynliga vid första anblick förstärker de
förståelsen av vattenkraftens teknik och bidrar således till det kulturhistoriska
värdet.
Helhetsmiljön

Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det
viktigt att lyfta värdena i vardagslandskapet och de övergripande perspektiven.
Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll och
kan förmedla flera olika berättelser, exempelvis där det finns andra byggnader
eller anläggningar vid platsen som har ett samband med miljön, så som en
intilliggande herrgård eller bruksmiljö.
Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt
vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet, exempelvis äldre
kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens
komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i
relation till aspekter så som makt, klass och genus.
Helhetsmiljöns läsbarhet är centralt för möjligheten till kunskap om och förståelse
av platsen. Utan tydliga samband kan en miljö uppfattas som svårbegriplig. De
delar av miljön som är svåra att uppfatta kan inte heller bidra till förståelsen av
platsens kulturhistoria. Tydligheten, i form av läge, utformning och omfattning
av de relaterade byggnaderna eller lämningarna är viktig.
Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde.
Miljöer med många holmar, strömsträckor och markanta fall visar på geologiska
och hydrologiska grundförutsättningar för människans vattenkraftutnyttjande.
Sådana miljöer visar på människans kulturpåverkan och relation till landskapet.
Vidare kan det topologiska värdet vara viktigt för läsbarheten i och mellan
11

helhetsmiljöer. Detta innebär att det går att sätta miljön eller beståndsdelar i
miljön i förhållande till andra miljöer eller beståndsdelar oberoende av avstånd.
Sällsynthet och hotbild är aspekter som i sig själva inte direkt utgör kulturhistoriska
värden men som däremot kan förstärka det kulturhistoriska värdet av en miljö,
och de kan vara av stor vikt då Samlad bedömning av känslighet och tålighet
formuleras. Med sällsynthet menas att miljön saknar eller har få motsvarigheter
lokalt, regionalt eller nationellt. Med hotbild menas att miljön och dess värden
hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan negativ förändring.
Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt
värde men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de tillfällen då
platsens kulturmiljövärden kan nå ut till en bred allmänhet har detta stärkt
motiven för ett bevarande av miljön.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika kulturhistoriska
elementen i kulturmiljön igenom och en bedömning hur känsliga de olika
elementen är för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det vill säga om det
kulturhistoriska värdet kommer att minska eller kvarstå till följd av åtgärder för
att förbättra vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer på platsen.
Till viss del beror det så klart också på hur åtgärderna utformas, men det ger
ändå en fingervisning till vilka element som särskilt bör beaktas i samband med
möjliga åtgärder i kulturmiljöerna.
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Principskiss – anpassning av åtgärder 5

Efter att bedömningen är gjord av kulturmiljöns kulturhistoriska värde och
känslighet, kan dessa värden föras in i principskisstabellen för att få ett samlat
resonemang angående åtgärdernas anpassning till miljön.
Principskissen har två skalor, den vertikala skalan betecknar miljöns
kulturhistoriska värde och den horisontella betecknar miljöns känslighet.
Skalstegen kan fungera som utgångspunkt för att bedöma hur långt en åtgärd
behöver anpassas.

Kulturmiljöers känslighet. Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med
vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag
Rapport, s. 14

5
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Tabell över värderade miljöer

Kulturmiljö

Vattendrag

Värdering

Historiskt sammanhang

Osiedals
vattenkraftverk

Driveån

Kulturhistoriskt värde

Kraftverk, kvarn, trä/sågverksindustri, borstfabrik

Hasslaröd/Skansens Helge å
vattenkraftverk

Kulturhistoriskt värde

Kvarn, såg, kimröksfabrik,
snickeri, tunnbinderi,
kraftverk,

Mölleröd

Vieån

Kulturhistoriskt värde

Kvarn, yllefabrik, spinneri,
möbelfabrik, träspelsfabrik, kraftstation

Rumperöd

Killingaån/
Kulturhistoriskt värde
Rumperödsån

Kvarnar, såg, stamp, kraftverk, gårdsmiljö

Brittedals kraftverk

Almaån

Kvarn, såg, pappersbruk,
gummifabrik, kraftstation

Sandåkra kraftverk

Tormestorpsån Visst kulturhistoriskt värde Kvarn, Kraftverk

Djupadals mölla

Mellbyån

Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, såg, kraftverk

Gonarps
vattenkraftverk

Holjeån

Kulturhistoriskt värde

Möllarps säteri

Vege å

Högt kulturhistoriskt värde Säteri, kvarn, stamp

Kulturhistoriskt värde

Kraftverk

Lilla Harrie Valskvarn Kävlingeån

Kulturhistoriskt värde

Bösamöllan

Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, stamp, kraftverk

Kävlingeåm

Kvarn, kraftstation

Kvarnviks Valskvarn Kävlingeån

Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, garveri, benstamp,
mejeri, kraftverk

Täppamöllan

Kulturhistoriskt värde

Verkeån
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Kvarn

Värdet av att kulturmiljöerna brukas

I enlighet med de nya nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet som
gäller sedan den 1 januari 2014, som ska främja ”ett hållbart samhälle med en mångfald
av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas” 13, underlättas
många gånger bevarandet, användandet och utvecklandet av många överloppsbyggnader av att det finns någon slags sekundär användning för dem. Att ta
tillvara vattenkraften med hjälp av moderna tekniker i gamla anläggningar kan
därför vara ett sätt att bevara dessa äldre anläggningar, förutsatt att ägarna är
rädda om dem. Det är med andra ord större chans att taket repareras på en
byggnad som ägaren har nytta av än på en byggnad som inte behövs för gårdens
drift. Det ska tilläggas att det är av stor vikt att bevara kvarnverk och äldre
maskiner i interiörerna, då dessa kan ge teknikhistorisk och övrig information till
eftervärlden som vi i dagsläget kanske inte ens reflekterar över.
Äldre anläggningar som vattenkvarnar har i allmänhet ingen användning idag.
Dessa överloppsbyggnader kan vara svåra för ägare att bevara då det inte finns
något lönsamt incitament att bevara något som inte längre används.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver kontinuerligt underhåll och en
förutsättning för detta är många gånger att kulturmiljöerna på något sätt fortsatt
används eller att den enskilde ägaren har tillräckligt stark ekonomi för att
prioritera dess underhåll. Därför är det generellt positivt att verksamheter kan
fortsätta på dessa platser.

13

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37), s. 18
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1. Osiedal vattenkraftverk

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Osby, Osby

HARO/Vattendrag:

88 – Driveån, biflöde till Helge å.

Byggår:

Kvarnlämningar 1600–1700-tal. Kraftverk
1986.

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning. Generella
hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL
och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Vattenvägarna med stenskoningar,
stenkonstruktioner och lämningar.

Kärnvärden:

Äldre kvarn- och sågverksmiljö med
kontinuitet av vattenverksamheter vid
platsen, från åtminstone sent 1600-tal.
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Historik

Historiskt sammanhang Kraftverk, kvarn, trä/sågverksindustri, borstfabrik
Osiedals kraftverk ligger i Driveån, ca 8 km norr om Osby samhälle, med utlopp i norra delen av Osbysjön.
Området har stor andel skog. Kraftverket ligger i en dalgång omgivet av kuperad terräng och småbrutet
odlingslandskap. Södra stambanan passerar platsen omkring 70 meter öster om kraftverket.
Enligt arkivhandlingar och historiska kartor har det funnits två kvarnar i området. Det äldsta påträffade
belägget är från en geometrisk avmätning från år 1696 (historisk karta 1). där ”Slähults qwarn” finns inritad.
Desamma påträffas även på en karta gällande gränsbestämmelser från 1765 1 samt senare även på
lagaskifteskartan från 1852 (historisk karta 2). Området har alltså tidigare legat under gården Lilla Slähult.
Enligt arkivhandlingar från tiden efter laga skiftet, 1854–56, framgår att området såldes till brukspatron O.
Olcén (möjligen Olhén) på gården Kjelleberg, vilket tyder på att det vid tiden fanns ett kvarnfall med en
kvarn inklusive inventarier samt där till hörande jord. Det är oklart om dessa kvarnar varit skattlagda eller
enbart husbehovskvarnar. På Generalstabskartan från 1893 finns markering för sågverksamhet inritat. 2 Det
är oklart om det tidigare, före 1893, funnits sågverksamhet på platsen, eller enbart nämnda kvarnar. Dock
påträffas inte längre någon markering för sågverksamheten på häradsekonomiska kartan från 1926–1934
(historisk karta 4). På en ägokarta över Lilla Slähults ägor från 1906 (historisk karta 3) finns inga markeringar
för kvarnar eller byggnader men mölleplanen är utmärkt, nu på östra sidan om järnvägen som anlades 1862.
På denna karta finns även en bro uppskattningsvis med samma läge som befintlig stenvalvsbro.
Historiska kartor visar på att här funnits sågverksamhet men enligt uppgifter från ägarna har det även funnits
en fabrik för tillverkning av borstar. Det är oklart när denna fabrik uppkom och hur länge verksamheten
var i gång men nuvarande ägare innehar historiska dokument daterade 1918–19 samt 1923 utställda till en
”Fabrikör Oscar Persson”. 3
Nuvarande ägare köpte stället 1979. Då var både sågbyggnaden och boningshuset i mycket dåligt skick och
revs. Ingen hade då varit bosatt här under många år. Nytt bostadshus uppfördes 1983 och därefter uppfördes
den befintliga kraftstationen som stod klar för drift 1986. 4 Den äldre sågverksbyggnaden låg strax nedströms
befintligt kraftverk och nyttjade verksvatten för driften från samma grävda kanalen som används idag. Den
sista biten innan kraftstationen var redan då kulverterad men nya rör lades ner då kraftstationen uppfördes
(historisk bild 2).
Förutom kraftverket, bostadshuset och övriga uthusbyggnader finns även en nyare byggnad med ett
småskaligt bandsågverk för eget bruk.
Södra stambanan som anlades förbi Osby 1862, sträcker utmed och nära inpå Driveån, på östra sidan om
Osiedals kraftverk och bostadshus. Platsen nås idag genom en väg väster ifrån, men tidigare gick att åka
även öster ifrån, från Slähult, genom att passera över järnvägen. I samband med att X2000 började trafikera
stambanan stängdes vägen helt 1993. 5 Över den östra åfåran finns en äldre stenvalvsbro. Bron är troligen
uppförd i sitt nuvarande utseende då järnvägen anlades men en bro har sannolikt funnits vid platsen långt
tidigare, då till de kvarnar som funnits strax nedströms. Bron och genomfartsvägen sammanlänkade platsen
med Slähult by och därmed även gården Lilla Slähult.

Beskrivning av miljön

Kraftverksmiljön med vattenvägar
Miljön ligger på en liten holme, i en dalgång, i en relativt kvillrik del av Driveån. Norr om holmen delar sig
ån och vattenfåror rinner både på västra och östra sidorna. Till vänster om bostadshuset, på holmens västra
1 Lantmäteristyrelsens arkiv, Gränsbestämning, Osby sn, Slähult nr 1, K95-55:1, 1765.
2 Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Karlshamn, J243-10-1, 1893.
3 Muntliga uppgifter från ägarna (2021-09-20).
4 Muntliga uppgifter från ägarna (2021-08-18).
5 Muntliga uppgifter från ägarna (2021-10-18).
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sida, löper intagskanalen för verksvatten till kraftstationen. Sista delen tas verksvattnet in via en omkring 30
meter lång, underjordisk betongtub.
Kraftstationen som är uppförd 1986 består av en liten byggnad av trä, utvändigt klädd med s.k. fjällpanel.
Taket är belagt med korrugerad plåt. Dörr och fönster är av trä och typiska för tiden. Byggnaden står på ett
högt betongfundament som delvis utgör turbinsumpen och delvis utskovet (bild 1–3).
Byggnaden inrymmer bland annat turbinsumpen med den vertikalaxlade Francisturbinen från Finnshyttan,
generator, pådrag samt erforderlig kontrollutrustning (bild 4). Allt är egenhändigt byggt, av ägaren och hans
bror, av begagnat material (historisk bild 1). Även Francisturbinen inköptes begagnad och renoverades innan
uppstarten. Fallhöjden är 5,64 meter och utloppet sker direkt till den nedströms liggande utloppskanalen.
I höjd med bostadshuset finns intaget till den kulverterade betongtuben (historisk bild 2) som löper fram
till kraftverkets turbinsump (bild 5–6). Framför intaget finns rensgallret som rengörs manuellt. Några meter
uppströms finns på vardera sida kanalen landfäste för sättar för reglering vid höga flöden eller eventuella
reparationer på kraftverket (bild 7).
Intagskanalens inlopp ligger omkring 135 meter uppströms tubintaget, där västra och östra åfårorna delar
sig. Den grävda intagskanalen är cirka 3–4 meter bred och omkring 1,5 meter djup. 6 Ungefär mitt på kanalen
finns ett bräddavlopp där kanalens överskottsvatten rinner över till den västra åfåran vid höga flöden. Det
är en omkring 8 meter lång betongtröskel på natursten (bild 8).
Den omkring 60–70 meter långa, djupa, utloppskanalen har närmast kraftstationen betongklädda kanter,
därefter är den naturstensskodd utmed båda sidor (bild 3 och 9–12). Längre nedströms breddar sig kanalen
och rinner samman med frivattenfårorna från västra och östra sidorna.
Ett tiotal meter nedanför den nu befintliga sågverksbyggnaden leder en mindre åfåra, från den östra
frivattenfåran, i sydvästlig riktning, och ansluter ungefär på utloppskanalens mittersta del.
Den västra åfåran är stenskodd mot dess östra kant, alltså sidan som vetter mot holmen där kraftverk och
bostad ligger. Stenskoningarna ses både uppströms och nedströms om den väg och vägtrumma som leder
ner till Osiedal (bild 13).
En äldre stenvalvbro sträcker över den östra åfåran. Bron är stensatt med huggen natursten av varierande
storlekar. Den är i ett senare skede förstärkt med betong mot öster, på vardera sidor. Även vägbanan är
pågjuten med betong (bild 14). Bron brukas idag för att nå fastigheterna belägna utmed järnvägen, nordost
om platsen.
En byggnad med ett nytt, modernt bandsågverk har uppförts för husbehov öster om kraftstationen.
På tomten finns diverse delar från den äldre sågens maskinutrustning, bland annat sågklinga, axelledning till
remtransmission, diverse galler samt en liten kvarnsten.
Mycket sly och vegetation finns i stora delar av området, även längs vattenvägarna.
Kulturmiljön vid Osiedals kraftverk ligger inom Kulturmiljöstråk Södra stambanan 7 (banan anlagd 1856–
62).
Lämningar
En yta på omkring 200x50 meter (N-S) finns registrerad som ”Möjlig fornlämning”, benämnd Träindustri,
med lämningsnummer L1991:4060 (RAÄ-nummer Osby 482:1). Vid inventering påträffas två synliga
stenkonstruktioner, en vid östra åfåran mot järnvägen, samt en vid nedre delen av utloppsfåran. Den
förstnämnda ser ut som en hjulgrav. Lämningen är cirka 6x4 meter.

6

Fornsök, L1991:4060
7 Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöstråk: Södra stambanan
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Utifrån tolkning av lagaskifteskartan 8 har vid platsen funnits en fördämning för verksvatten till kvarnarna.
De båda lämningarna härrör sannolikt från de kvarnar som anträffas på flera historiska kartor, nedtecknade
som Slähults kvarnar. Då belägg finns i historiskt kartmaterial, bör kvarnarna registreras som fornlämningar.
Enligt en arkeologisk inventering 2003 påträffades bland annat fördämningsvallar, vattenränna, kvarnrännor
och kvarngrunder. Området är idag förvuxet med sly och annan vegetation.

Kulturhistorisk värdering
Kraftstationen med beståndsdelar
Osiedals kraftverket är i full drift och har så varit sedan starten 1986. Den lilla kraftstationen som enskild
företeelse ges ett visst kulturhistoriskt värde. Den äldre Francisturbinen från Finnshyttan är fortfarande i drift
vilket ger ett teknikhistoriskt värde. Kraftverket med alla dess beståndsdelar har relevans för platsen och kan
betecknas som en förlängning av äldre tiders nyttjande av vattnet här sedan åtminstone 1600-talet.
Kanal och vattenvägarna
En viktig del av upplevelsen av helhetsmiljön är vattenvägarna med intagskanalen i mitten. Den grävda
intagskanalen har en viktig roll i förståelsen och en avgörande roll för kraftverksamhetens möjligheter till
fortsatt drift. Övervägande delen av åfårorna i miljön är stensatta/stenskodda och uppvisar spår efter tidiga
vattenverksamheter, ex tidiga kvarnar och träindustri/sågveksamhet.
Utifrån de betydande stenskodda vattenvägarna i området, tillsammans med det faktum att omfattande
flottning bedrivits i Helge å och dess biflöden är det troligt att flottning kan ha förekommit även i Driveån.
Åtminstone fram till den såg- och träindustri som funnits på platsen. Detta har dock ej kunnat beläggas.
Vattenvägarna har miljöskapande värde och bidrar till områdets kulturhistoriska kontext. Sammantaget bedöms
vattenvägarna samt in- och utloppskanalerna ha ett högt kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
En stor del av miljön, 200x50 meter, är registrerad som Möjlig fornlämning i Fornsök (L1991:4060), där de
äldre kvarnlämningarna med tillhörande vattenvägar bedöms vara oregistrerade fornlämningar.
I den kvillrika miljön kan beläggas att det bedrivits vattenverksamheter åtminstone sedan sent 1600-tal, men
troligen längre än så då det topografiska läget och naturliga vattenvägar verkat gynnsamma för äldre
verksamheters nyttjande för vattenkraft. Den långa kontinuitet kan tolkas som ett uttryck för hur viktig
platsen varit, framför allt till de gårdar i närområdet vilket bidrar till ett lokalhistoriskt värde. Helhetsmiljön
har även ett upplevelsevärde, både ur naturhänseende som ur kulturhistoriskt perspektiv.
Vattenvägarnas stråk och karaktär i området förefaller vara förhållandevis oförändrade sedan åtminstone
mitten av 1800-talet. Dock är kraftstationens anspråkslösa byggnad, den kulverterade tuben och den något
anonyma intagskanalen svåravlästa vid första anblicken. De är emellertid viktiga delar för förståelsen för det
historiska sammanhanget, den långa kontinuiteten av verksamheter och nyttjandet av vattnet vid platsen.
Stenvalvsbron som troligen är från mitten av 1800-talet är uppförd i kallmurad, huggen sten. Stenarna ser
ur att vara kilspräckta, vilket var en vanlig metod under 1800-talet och en bit in på 1900-talets början. Trots
sentida förstärkningar av betong, mot östra sidan (mot järnvägen), har den både en allmänviktig funktion
och är miljöskapande och tillmäts ett kulturhistoriskt värde.
Kulturmiljön vid Osiedal bedöms i sin helhet ha kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kraftverksbyggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde med låg känslighet där ingen eller obetydlig anpassning krävs.

8 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga Skifte, 11-osj-145, 1852.
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Vattenvägarna med dess förhållandevis opåverkade karaktär, dess omfattande stenskodda kanter och de
oregistrerade kvarnlämningarna bedöms ha höga kulturhistoriska värden med en hög känslighet för åtgärder
och kräver i och med det långtgående anpassning av åtgärder.
Bostadshuset, uppfört 1983, med tillhörande ekonomibyggnader bedöms inte ha några kulturhistoriska
värden och har därmed låg känslighet för åtgärder och ingen eller obetydlig anpassning av åtgärder krävs.
Stenvalvsbron har, trots betongförstärkningarna, en känslighet och en anpassning av åtgärder krävs. Eventuella
ingrepp bör genomföras varsamt med hänsyn och respekt för äldre tiders hantverk.
Den samlade bedömningen av kulturmiljön i sin helhet är att den har ett kulturhistoriskt värde. Kulturmiljön
med befintlig lämningsyta kan komma att bedömas som fornlämning då flera äldre stenkonstruktioner
påträffats som kan beläggas via historiska kartor från sent 1600-tal.
För att förebygga skador på kvarnlämningar och stenskoningar längs vattenvägarna bör sly och annan
vegetation röjas kontinuerligt.
Observera att tillstånd krävs enligt Kulturmiljölagen vid eventuella åtgärder i eller vid fornlämningarna.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kraftstationen uppförd på en hög betonggrund innehållande sumpen. Bild mot sydost. Foto: Marie Sandberg

Bild 2. Nedströmssidan med sugröret och utskovet.
Bild 3. Utloppskanalen är närmast utskovet av gjuten betong.
Bilder mot nordost. Foto båda bilder: Marie Sandberg
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Bild 4. Kraftstationens aggregat, reglering och kontrollpanel. Allt är egenhändigt byggt och sköts manuellt. Foto: Marie Sandberg

Bild 5. Bild mot sydväst. Intaget till den kulverterade tuben. Rensgallret rensas idag manuellt. Foto: Marie Sandberg
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Bild 6. T.v. Intagskanalen mot norr, med inloppet till den kulverterade tuben.
Bild 7. T.h. Landfästen för sättluckor vid ev. åtgärder i kraftverket. Bild mot väster. Foto: Marie Sandberg

Bild 8. Ungefär mitt på intagskanalen finns ett omkring 8 meter långt bräddavlopp mot den västra åfåran. Bild mot nordost. Foto:
Stefan Karlsson, ägare.
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Bild 9. Utloppskanalen mot söder sedd från kraftstationens fönster. Foto: Marie Sandberg

Bild 10. Stensatta kanter längs utloppskanalens östra sida, strax nedströms kraftverket. Foto mot sydost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 11. Bild mot nordost. Längre nedströms breddar sig utloppsfåran. Västra sidan är stenskodd, östra endast bitvis. Foto: Marie
Sandberg

Bild 12. Stenskodd kant längs östra sidan i nedre delen av utloppskanalen. Foto mot nordost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 13. Den västra åfåran är stenskodd mot östra sidan, både upp- och nedströms befintlig vägtrumma/bro vid framfartsvägen.
Här mot söder. Foto: Marie Sandberg

Bild 14. Stenvalvsbron över den östra åfåran kan ha uppförts då järnvägen anlades 1862. Sedd mot nordost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 15. På västra sidan av den östra åfåran påträffas stenkonstruktion som sannolikt är lämningar efter tidigare vattenverksamheter angivna på historiska kartor som ”Slähults kvarnar”. Foto mot nordväst. Foto: Eva Eliasson

Bild 16. Bild mot söder. En stenkonstruktion påträffas något väster om ovan nämnda och härrör sannolikt också till de
vattenverksamheter som anges som ”Slähults kvarnar”. Foto: Marie Sandberg
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Utsnitt ur historisk karta från 1696, med de två inritade kvarnarna.
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning, Loshult sn, Gråshult nr 1,
K75-11:1, 1696.

Historisk karta 2. Utsnitt. Slähults kvarnar med mölleplan inritade på lagaskifteskartan
från 1852. Notera att inget bostadshus eller övriga byggnader ses på öarna i området.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga Skifte, 11-osj-145, 1852.
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Historisk karta 3. På karta från 1906 finns inte längre några byggnader inritade vid platsen.
Järnvägen (svarta sträcket) har dragits längs ån vilket resulterat i att mölleplanen (d.) hamnat
öster om densamma. Notera även bron över östra åfåran. Källa: Lantmäterimyndigheternas
arkiv, Hemmansklyvning, Lilla Slähult, 11-osj-327, 1906.

Historisk karta 4. På häradsekonomiska kartan över Osiedal ses nu bostadshus och sågbyggnad.
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan, Killeberg, J112-3-6, 1926-34.
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Historisk bild 1. Ägaren Roland Karlsson (t.v.) uppförde Osiedals kraftverk tillsammans
med sin bror 1986. Foto: Ägaren privat.

Historisk bild 2. Äldre kulvert ersätts med nya betongrören (tuben) fram till
kraftverket. Foto: Ägarenprivat.
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Kartbilaga
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2. Hasslaröd/Skansens vattenkraftverk

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Osby, Osby

HARO/Vattendrag:

88 - Helge å

Byggår:

Kraftverk från omkring 1924

Lagskydd:

Fornlämningar. Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Vattenvägarna med stenskoningar.
Kimröksfabrik. Fornlämningar. Fyndplats.
Lämningar efter bland annat tunnbinderiet.
Äldre vägbro.

Kärnvärden:

Kulturhistorisk helhetsmiljö med kvarnar,
såg samt småskalig tillverkningsindustri.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn, såg, kimröksfabrik, tunnbinderi, snickeri, kraftverk
Vid Helge ås utlopp till Osbysjön har det under århundraden bedrivits vattenanknutna verksamheter. Fallet
vid utloppet var delat mellan de två socknarna Sibbarp, å södra sidan, och Hasslaröd, å norra sidan. Strax
uppströms finns två vägbroar, där Hässleholmsvägen går. Sydväst om kraftverket finns ett område med
tidigare småindustriella verksamheter kopplade till kimröksfabriken, i folkmun kallat Skansen eller
Skansenkurvan.
På en historisk karta över Helge ås utlopp, från 1693, finns kvarnar inritade (historisk karta 1). På norra
sidan benämnd ”Hasslaröds mölla” och på dess södra sida ”Sibbarps kvarn”. Hasslaröds kvarn låg då mellan
de små ”qvarnöarna” ungefär där kraftstationen ligger idag. I mitten av ån delas vattnet genom en V-formad
fördämning som bidrar till att båda sidors kvarnanläggningar får del av åns vatten. På Generalstabskartan
från 1897 finns inritade markeringar för två kvarnar på vardera sidor om ån (historisk karta 4).
Hasslarödssidan
På 1600-tals kartor tycks dagens kanal utgöra en naturlig åfåra utan byggnader då den tidigaste kvarnen låg
mellan de två små holmarna längre ut i ån. Däremot finns på lagaskifteskartan från 1836 (upprättad 1818)
en byggnad vid norra sidan om ån, vilket tyder på att kanalen alltså har, från åtminstone 1836, utgjort
verksvatten till Hasslaröds kvarn (historisk karta 2). Kvarnen låg placerad ungefär i höjd med den nuvarande
kraftstationen.
Något exakt byggnadsår för kvarnen har inte kunnat fastställas, men den var troligen en samfälld kvarn för
Hasslaröds by. Som ägare till kvarnen anges Per Nilsson, Hasslaröd, enligt en karta från 1877 (historisk karta
3). Kvarnen brann enligt arkivhandlingar ner på 1880-talet, exakt årtal är oklart. 1 Markering för kvarn
kvarstår även på generalstabskartan från 1897.
Något uppströms om den tidigare kvarnplatsen ses på karta från sent 1800-tal en långsmal byggnad inritad,
längs kanalens norra sida. Detta är sågverksbyggnaden, ägd av Sven Björnsson, som troligen uppfördes
omkring 1877 (historisk karta 3). 2 Driften lär har upphört en bit in på 1900-talet och utifrån historiskt vykort
fanns den åtminstone kvar 1902 (historisk bild 1).
På ovan nämnda vykort pågår flottning vid Helge ås utlopp till Osbysjön (historisk bild 1). På vykortet ses
på vänstra sidan en stor byggnad med vattenhjul. Det är oklart om det är kvarnen som fortfarande är kvar
eller om det är sågbyggnaden. På högersida skymtar kimröksfabriken. Dammbyggnaden i sitt nuvarande
utseende finns ännu inte vid denna tid, troligen tillkom den en bit in på 1900-talet.
Sibbarpssidan
Sibbarps kvarn låg mellan åns södra sida och en större holme, ”Qvarnön”. Även på denna sida har två
kvarnar funnits (historisk karta 4). Kvarnbyggnaden finns åtminstone kvar på lagaskifteskartan (historisk
karta 2). Denna kvarn fick senare ge plats åt kimröksfabriken som uppfördes omkring 1870. Om kvarnen
varit i bruk fram till dess är oklart.
Enligt ägarlängd köpte disponent J. E. Lundgren Skansenområdet av sin svägerska Gustava Sandberg 1876.
År 1886 sålde Lundgren fastigheten till bolaget Ousby Kimröksfabrik AB som grundades omkring 1887, 3
möjligen tidigare. Disponenten hade redan 1865 köpt Sibbarps kvarn med tillhörande jord av makarna
Gunnarsson. Omkring år 1900 köpte Ousby Kimröksfabrik AB flertalet närliggande fastigheter utmed
Helge å, runt Skansenområdet samt Kriddefallet längre uppströms Skansen. Lundgren innehade sin position
i bolaget ända fram till omkring 1890 då han avled. Efter Lundgrens död kom en disponent G.W. Gerdts
med familj till fabriken. En av Gerdts, dottern Martha, gifte sig 1905 ”å Skansen i Osby” med disponent
1 Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Upprättad av Lantmäteriet,1997
2 Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Upprättad av Lantmäteriet,1997
3 Runeberg.org, Svensk industrikalender 1947, 431* (Svensk industrikalender / Tjugonionde årgången. 1947) (runeberg.org)
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Peter Wilhelm Ekman. 4 Paret fick 1907 sonen Johan Ekman. År 1937 blev Johan Ekman, disponent på
Östanå skogar, ensam ägare till Ousby Kimröksfabrik AB. Enligt Industrikalendern från 1947 hade fabriken
då 10 anställda. 5
Kimröksfabriken
I kimröksfabriken fanns två vattenhjul, ett stort och ett lite mindre. Det stora drev de trummor som malde
kolen till pulver medan det lilla hjulet drev en såg i vilken virke till tunnor, lådor och förpackningar sågades. 6
Skansens kraftverk sägs vara uppfört 1924 men årtalet bestrids av andra källor som anger att en turbin
uppfördes redan 1918, som en kompletterande kraftkälla för elektricitet till fabriken.7 Den senare uppgiften
stämmer även enligt anteckningar i Fornsök om att en flintyxa samt två spån påträffades samma år sydväst
om kraftstationen, ” Fynden gjordes 1918 i samband med grävning för en turbin i Helge å.” 8 På Skanseområdet hade
ett antal byggnader och verksamheter med kopplingar till kimröksfabriken vuxit fram, bland annat packeri,
magasin, snickeri, kolbod och tunnbinderi. 9 Kimröksfabriken brann ner till grunden 28 maj 1954 (historisk
bild 3) men verksamheten återupptogs i en före detta ladugårdsbyggnad på Skansenområdet. Här fortgick
kimrökstillverkningen i ytterligare tjugo år för att helt läggas ner omkring 1973-74. Flera byggnader på
området har brunnit ner och är försvunna, bland annat packeriet och tunnbinderiet. 10
En del av utrustningen från tillverkningen finns bevarad i byggnaden, bland annat en trumma (kvarn) för
malning av kolen, sikt, våg och olika typer av förpackningar, bland annat karduser i olika storlek. Från ladan
till lagret, i en annan byggnad, gick en decauvillejärnväg som delvis fortfarande finns bevarad. Ett sådan
järnvägsspår gick även mellan kimröksfabriken vid ån till packeriet på området. Häradsekonomiska kartan
1926-34 (historisk karta 6) visar ett flertal byggnader på området vid Skansen, de flesta är idag försvunna.
Flottning
Flottning har förekommit i Helge å i relativt stor omfattning, under lång tid. Delar av ån blev Allmän flottled
omkring mitten av 1880-talet. Dock blev den aldrig Allmän flottled nedströms sulfatfabriken i Delary. Men
flottning pågick trots allt och bland annat flottades timret till G. Eliassons sågverk i Osby men även för
vidare transport via Osby järnväg. En del timmer flottades vidare över Osbysjön till pappersbruket på sjöns
sydöstra sida – pappersbruket Östanå. Möjligen upphörde, eller i alla fall skedde en avsevärd minskning av,
flottningen redan under 1920-talet. 11
Kiselgurfabrik
Det har även funnits en fabrik för tillverkning av kiselgur och på häradsekonomiska kartan 1926-34
(historisk karta 6) står inritat ”Kiselgurfabrik” strax norr om kraftverket, på Hasslarödssidan. Redan i början
av 1890-talet upptäcktes fyndigheter av kiselgur i våtmarksområdena vid utloppet till Osbysjön. Utvinningen
startade i en fabrik i Östra Genastorp och därefter en i Hasslaröd. Kiselguren utvanns i de torvgravar man
kan se runt om i området, framför allt på Näset i Osbysjön. Torven torkades, upphettades och maldes sedan
till ett fint pulver. Kiselgur användes bland annat som bindemedel i nitroglycerin. Tillverkningen varade
fram till 1970-talet men brytningen av torven hade upphört lång tidigare. 12

Beskrivning av miljön

Skansens vattenkraftverk ligger drygt 3 km sydväst om Osby, på norra sidan av Helge ås utlopp till
Flagersjön - del av Osbysjön. Sydväst om kraftstationen ligger Osby, ett skansars naturreservat med Sibbarps
4 Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet.se, www://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15884
5 Projekt Runeberg 1944-45 128 (Vem är vem inom handel och industri? 1944-45) (runeberg.org)
6 Muntlig uppgift från ägaren, 2021-08-18
7 Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Upprättad av Lantmäteriet,1997
8 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, L1991:3804
9 Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Upprättad av Lantmäteriet,1997
10 Muntlig uppgift från ägaren, 2021-08-18
11 Ahlbäck & Albertsson, 2006, s. 102-103.
12 Osby kommun, beslut om kommunalt naturreservat, Näset.pdf (osby.se)
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skans. Vidare söderut ligger Stavshultsgården - som är hembygdsgård och museum. Kraftverket ligger inom
Kulturmiljöstråk Helge å och Kulturmiljöprogram Sibbarp med särskilt värdefulla kulturmiljöer. 13 Helge ås
utlopp till Osbysjön är utpekat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. 14
Omkring 200 meter söder om Sibbarps kvarn kommer historisk mark i form av Sibbarps skans som
uppfördes av danske kungen 1611, i samband med Kalmarkriget. Platsen ska ha utgjort skådeplats för ett
av slagen i Skånska kriget, som pågick mellan Sverige och Danmark 1675-1679. 15
Kraftstationen som är uppförd omkring 1924 är placerad mellan två små öar, i äldre kartunderlag kallade
”kvarnöarna”. Byggnaden har rödfärgsslammade fasader med locklistpanel och vitmålade hörnbrädor.
Fönstren består av vitmålade, spröjsade gjutjärnsbågar. Sadeltaket är belagt med enkupiga betongpannor.
Dörren är en bred enkeldörr av stål (bild 1-2). För att nå kraftstationen finns en mindre gångbro av trä.
Turbinsumpen med den vertikalaxlade Francisturbinen ligger direkt under kraftstationsbyggnaden.
Fallhöjden är 1,5 meter. I stationen finns den ursprungliga regulatorn från 1924 bevarad, dock ej i drift.
Turbin och maskineri är från 1986 (bild 13-14). Styr- och reglerskåp är av nyare typ och kan fjärravläsas.
Verksutloppet ligger rakt under kraftstationen (bild 15) och vattnet rinner direkt ut i en 60 meterlång
utloppskanal som mynnar ut i Flagersjön.
Skansens kraftverk är ett så kallat strömfallsverk, vilket innebär att ingen egentlig verksdamm finns utan
Helge å utgör verksvatten. Dammbyggnaden beskrivs nedan från vänster till höger i strömriktningen.
Mellan vänstra sidan och den norra holmen går en omkring 110 meter lång kanal utan någon idag befintlig
verksbyggnad. Hela kanalen är stenskodd på båda dess sidor, i varierande omfattning och karaktär (bild 3).
Idag regleras kanalen genom en luckreglering, stämbord, med fyra spettluckor av trä. På uppströmssidan av
stämbordet är landfästena förstärkta med betongkanter för att minska trycket mot regleringen vid kraftig
isbildning i ån. En enkel gångbro av trä finns utmed stämbordet, vilken även kan nås direkt via en grind mot
norr (bild 4)
På kanalens norra sida, cirka 10 meter nedströms stämbordet, mynnar ett betongrör ut. Detta är avvattning
från de uppströms liggande våtmarkerna/maderna, kallade Hasslaröds ängar, som torrläggs från maj till och
med augusti. Detta rör har ersatt en tidigare grävd kanal från ängarna. 16
På högra sidan av holmen strömmar vattnet delvis till kraftverket, delvis mot övriga utskov i
dammbyggnaden. I vattnet längs med holmens högra sida ligger en anordning av trä, en s.k. isbom, som
skyddar mot is, men även skräp, att komma in i kraftverkets intag. Regleringen till verksintaget för
kraftstationen sker endast ett par meter uppströms byggnaden (bild 2). Här finns en luckreglering, stämbord,
med fem träluckor. Regleringen av luckorna sköts manuellt med hjälp av kättingblock. Mellan luckor och
intag finns ett rensgaller som rengörs manuellt.
Vidare mot höger, i fördämningens mittparti, finns två skibord av betong på natursten med ett
mellanliggande utskov med åtta luckor av trä. Luckorna manövreras med hjälp av en kättingtelfer (bilder 57). Ett tunt lager betong lades på de äldre skiborden under 1980-talet. En fixpunkt, i form av en dubb, finns
i den högra sidans skibord.
Ytterligare mot åns högra sida, Sibbarpssidan, finns en större holme. På holmens vänstra sida, strax
nedströms högra skibordet ses stenskodda kanter (bild 8). På höger sida om holmen finns två luckutskov,
ett smalare och ett bredare, med var sin planlucka av stål. Planluckorna regleras hydrauliskt (bild 10-11). De
båda dammöppningarna har i äldre tider utgjort hjulgravarna eller fundamenten till kimröksfabrikens

13 Kulturmiljöprogram Skåne (lansstyrelsen.se)
14 Skyddad natur (naturvardsverket.se)
15 www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/historia-pa-plats/sibbarps-skans.html
16 Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Upprättad av Lantmäteriet,1997
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vattenhjul. I fördämningens högra landfäste ses spår i betongen av äldre luckkonstruktion, strax nedströms
planluckan (bild 11). Det smalare utskovet har landfästen av betong (bild 12).
Strax uppströms kraftverket finns två vägbroar (bild 9). De senast tillkomna ligger endast 50 meter
uppströms och anlades omkring 1984-86. Den övre ligger omkring 95 meter från kraftstationen och är,
enligt en på platsen uppförd minnessten vid bron uppförd 1828. Den har förändrats och anpassats över tid
för allt tyngre trafik, med bland annat vägbana av betong. Pelarnosarna av huggen sten är bevarade. Bron är
numera avstängd för biltrafik.
På det småindustriella området sydväst om kraftstationen, Skansenområdet, fanns under de sista tjugo åren
kimrökstillverkningen inrymd i en ladugård (bild 16). Här finns en del bevarade inventarier och maskiner
från den tiden (bild 17–18).
Runt om i miljön vid det småindustriella området finns spår efter tidigare verksbyggnader, bland annat från
ett tunnbinderi. Grunden är ca 11 x 8 meter och har en stående tegelskorsten med bottenfundament på 4 x
4 meter. Mot söder finns en anslutande grund som är 6 x 3 meter (bild 20). Varken lämningen eller området
är registrerade i Fornsök. En minnessten över den äldre vägbron mellan Hasslaröd och Sibbarp finns
registrerad som Fornlämning L1991:3672, Minnesmärke (bild 19). 17
Strax sydväst om kraftstationen finns angiven plats i Fornsök som Övrig kulturhistorisk lämning
L1991:3804, Fyndplats. 18

Kulturhistorisk värdering
Kraftverket med beståndsdelar
Kraftverket är idag den enda kvarvarande verksamheten utmed ån. Kraftstationen med sina beståndsdelar
är lättavläst och tydliga i sitt sammanhang vilket ger ett pedagogiskt värde. Den bör även betecknas som en
markör och förlängning av äldre tiders bruk av vattnet vilket medverkar till ett kontinuitetsvärde. Detta,
tillsammans med att kraftverket är i full drift, bidrar till ett kulturhistoriskt värde.
I Skansens kraftstation, uppfört 1924, finns den ursprungliga regulatorn bevarad men är ej i drift.
Tillsammans med det övriga, moderniserade, maskineriet ges dessa delar ett visst kulturhistoriskt värde.
Kraftstationen har ett historiskt sammanhang till de industriella verksamheter som växte fram runt
kimröksfabriken omkring sekelskiftet 1900. Kraftstationen anlades då för att verka som reservkraft för
kimrökstillverkningen, men möjligen också till övriga industrier på Skansenområdet vilket motiverar till ett
kulturhistoriskt värde. Den visuella kopplingen har över tid försvårats då den tidigare fabriksbyggnaden är
försvunnen och få fabriksbyggnader på Skansenområdet finns bevarade.
Kraftverket med sina beståndsdelar bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammanläggningarna för vattenverksamheter har funnits vid platsen sedan åtminstone 1600-talet, möjligen
längre. Placeringarna och strukturerna för de holmar där dessa kvarnar funnits förefaller relativt oförändrade
utifrån äldre kartmaterial, vilket antyder ett fördelaktigt läge för verksamheter i fallsträckan vid Helge ås
utlopp.
Dammbyggnadens läge uppfattas visuellt som relativt oförändrat sedan i alla fall 1877, möjligen tidigare.
Även dammbyggnadens mittparti tycks relativ opåverkad i sin karaktär även om moderniseringar av
skiborden och utskoven på Sibbarpssidan gjorts. Dammbyggnaden är trots detta tydlig och lättavläst och
förmedlar kunskap och en teknisk förståelse som medverkar till ett pedagogiskt värde. Dammbyggnaden är
dessutom en förutsättning för den fortsatta kontinuiteten av vattnets nyttjande på platsen och ges ett
kulturhistoriskt värde.
17 Fornsök, L1991:3672
18 Fornsök, L1991:3804
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Stora delar av kanterna längsmed holmarna i ån är stenskodda vilket utgör tydliga spår och tecken på tidigare
verksamheter och förstärker platsens intryck och bidrar till ett upplevelsevärde. Dessa kan utgöra lämningar
från tidigare verksamheter och har ett högt kulturhistoriskt värde.
Den stenskodda kanalen är den visuellt mest märkbara rest från områdets verksamheter och är den enda
påtagliga och bevarade företeelsen som tydligt återspeglar platsens historia och bidrar till ett bruksvärde.
Kanalen som tidigare utgjort vattenränna till kvarn och såg har ett högt kulturhistoriskt värde.
Dammbyggnaden och vattenvägarna inklusive kvarnholmarna ger sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Verksamheter med vattnet som kraftkälla har vid Helge ås utlopp belägg från sent 1600-tal. Ån utgör gräns
mellan byarna Hasslaröd och Sibbarp och kan historisk också sägas utgjort gräns mellan Danmark och
Sverige. Helge å som vattenkälla har alltså varit viktig både ur ett lokalhistoriskt och ett samhällshistoriskt
perspektiv men även varit föremål för tvister under i stort sett lika lång tid.
Området runt Skansens kraftverk har under århundraden utgjort en kulturhistorisk plats där många
småindustriella verksamheter bedrivits. Få kvarvarande lämningar efter dessa finns dock, men Osby
Kimröksfabrik som företeelse lever kvar och bedöms utgöra både ett socialt värde och ett lokalhistoriskt värde
men är också intressant ur ett nationellt perspektiv då kimröken såldes över hela landet.
Flera av platsens verksamheter var beroende av vattenkraften i Helge å och platsen vid åns utlopp har varit
topografiskt gynnsamt för vattenverksamheter. Framför allt för driften av de tidiga kvarnverksamheterna
samt senare också för kimröksfabriken men även för flottningen. Kraftverket är idag den enda kvarvarande
verksamheten som nyttjar vattnet som kraftkälla vilket bidrar till ett kontinuitetsvärde.
Inga tydliga spår efter flottningstiden kan avläsas i miljön men kännedomen om den verksamheten bidrar
till platsens historia och bruk och ger också ett lokalhistoriskt värde och ett socialhistoriskt värde.
På det äldre industriområdet sydväst om kraftverket finns den lada där kimröksfabriken inrymdes under
verksamhetens sista åren. Här finns bland annat bevarad utrustning och maskiner från tillverkningstiden.
Fabriksbyggnaden med dess bevarade inventarier ges ett kulturhistoriskt värde. Även handredskap från
tunnbinderiet finns bevarade. Området har ett teknik- och industrihistoriskt värde och dessutom ett lokalhistoriskt
värde med koppling till disponent Ekman som även ägde Östanå Pappersbruk.
Kulturmiljön vid Skansen med den mångfald av småindustriella verksamheter som bedrivits både på land
och i ån samt platsens långa kulturhistoria ger sammantaget ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Skansens kraftverk uppfört 1924 har över tid genomgått moderniseringar, där endast den äldre regulatorn
är bevarad, maskineri utbytt 1986. Detta gör att den har låg känslighet för åtgärder och ingen eller obetydlig
anpassning av åtgärder krävs.
Dammbyggnadens utformning och läge är visuellt oförändrat sedan åtminstone 1877, möjligen tidigare. Den
har haft en väsentlig relevans för verksamheterna vid platsen sedan åtminstone 1800-talet början.
Dammbyggnaden har en känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
I miljön finns bevarade stenskodda kanter både längs holmarnas sidor och kanalen som utgjort vattenränna
till både kvarn och såg. Dessa är idag de enda tidsdokumenten som tydliggör förståelsen för de verksamheter
som bedrivits här samt dess långa kulturhistoria. Dessa stenskoningar har hög känslighet för åtgärder vilket
innebär att långtgående anpassning av åtgärder krävs.
Den lada på Skansenområdet som senare användes som kimröksfabrik med vissa delar av
kimrökstillverkningens inventarier och maskineri bevarade vilket ger den känslighet och anpassning av åtgärder
krävs.
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Bilder av miljön

Bild 1. T.v. den stenskodda kanalen. Kraftstationen med intaget, i fonden. T.h. skymtar del av skibordet av betong. Bilden tagen
mot öster. Foto: Eva Eliasson

Bild 2. Kraftstationen uppfördes ursprungligen 1924. Intaget med stämbordet (regleringsluckor) framför den korta intagskanalen.
Bilden tagen mot öster. Foto: Marie Sandberg
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Bild 3. Den stenskodda kanalen utan verksbyggnad. Kanalen har tidigare utgjort vattenränna till kvarnens och sågens vattenhjul.
Bilden tagen mot öster. Foto: Marie Sandberg

Bild 4. Översiktbild över anläggningen. Kraftstationen skymtar till vänster i bild. Bilden tagen mot sydost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 5. Översikt över dammbyggnaden med skibord och utskov. Bilden tagen mot sydost. Foto: Marie Sandberg

Bild 6. Dammens skibord av betong på natursten med det mellanliggande utskovet med åtta luckor av trä. Bilden tagen mot söder.
Foto: Marie Sandberg
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Bild 7. Dammbyggnaden mot Hasslarödssidan. Kraftstationen till höger i bild. Lilla röda byggnaden i fonden är det f.d. ställverket.
Bilden tagen mot norr. Foto: Eva Eliasson

Bild 8. Dammbyggnadens nedströmssida. T.h. ses stenskodda kanter längs holmens norra sida. Möjliga rester efter en tidigare kvarn
eller från kimröksfabriken. Bilden tagen mot öster. Foto: Marie Sandberg
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Bild 9. De uppströms liggande broarna. Den närmast i bild anlades omkring 1984-86 och den övre uppförd 1828, enligt minnessten
vid bron. Bilden tagen mot väster. Foto: Marie Sandberg

Bild 10. Vid platsen för f.d. kimröksfabriken finns två utskov med planluckor. Öppningarna gav tidigare plats åt fabrikens vattenhjul.
Bilden tagen mot sydost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 11. Planlucka av stål mot åns södra sida. Vid landfästet, nedströms luckan, ses spår efter tidigare luckkonstruktion. Bilden tagen
mot väster. Foto: Marie Sandberg

Bild 12. Mindre planlucka av stål mot den i ån liggande holmen. Landfästen av betong. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Marie
Sandberg
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Bild 13. Den bevarade regulatorn är ursprunglig men ej i bruk.
Foto: Marie Sandberg

Bild 14. Kraftstationen med den vertikalaxlade Francisturbinen.
Turbin och maskineri är från 1986. Foto: Marie Sandberg
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Bild 15. Utskovsvattnet rinner direkt ut i den 60 meter långa utloppskanalen. Bilden tagen mot söder. Foto: Marie Sandberg

Bild 16. Byggnaden är den lada som, efter branden av kimröksfabriken 1954, togs i bruk för fortsatt kimrökstillverkning. Bilden
tagen mot sydost. Foto: Marie Sandberg
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Bild 17. Interiörbild från kimröksfabriken. Här ses kvarnen där kolen maldes sönder. Foto: Eva Eliasson

Bild 18. Interiörbild från kimröksfabriken. Här syns vågen för
dosering av kimröken ner i förpackningarna. Foto: Marie Sandberg

46

Bild 19. I området, vid den gamla vägbron, finns en minnessten rest över de som bekostade brobygget 1828. (L1991:3672) Bilden
tagen mot nordväst. Foto: Marie Sandberg

Bild 20. Lämning efter byggnaden för tunnbinderiet finns på
det småindustriella området vid Skansen. Bilden tagen mot
sydost. Foto: Marie Sandberg
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Utsnitt ur karta från 1693 visar Hasslaröds mölla på norra sidan,
Sibbarps kvarn på den södra.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Diverse handlingar, Karta, 1693, 11-div-2.

Historisk karta 2. Utsnitt ur karta lagaskifte från 1836, kartan upprättad 1818.
Markerad med röd ring; är troligen Hasslaröds kvarn. Markerad med blå ring
är Sibbarps kvarn.
Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv, Laga skifte, 1836, 11-osj-85

Historisk karta 3. Utsnitt ur karta över Helge å från 1877. Här ses både kvarn och
såg längs kanalen på Hasslarödssidan. På Sibbarp (Skansen) finns kimröksfabriken.
Källa: Ur arkivhandlingar tillhandahållna av ägaren.
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Historisk karta 4. Utsnitt ur Generalstabskartan visar två markeringar för kvarnar på
vardera sidor om Helge ås utlopp i Osbysjön.
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, 1897, J243-9-1.

Historisk karta 5. Utsnitt ur kartan från laga syneförättning där Hasslarödskvarnen är
borta men med sågen inritad. På Sibbarpssidan ligger kimröksfabriken och en
byggnad till, troligen kontoret.
Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv, Laga syneförrättning, 1902, 11osj-306

49

Historisk karta 6. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan visar ett stort antal byggnader,
både i ån och på området inklusive kimröksfabriken och kiselgurfabriken.
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan, Blekinge län, 1926-34

Historisk bild 1. Vykort över timmerflottning vid Skansen. Bilden är från
omkring 1902 med kvarnen till vänster och kimröksfabriken till höger i bild.
Källa: digitaltmuseum.se, fri upphovsrätt, Public Domain Mark (PDM)
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Historisk bild 2. Kimröksfabriken och del av dammbyggnaden sedd från Hasslarödssidan.
Källa: Foto tillhandahållet av ägaren

Historiskt dokument 3. Kimröksfabriken brann 1954.
Källa: Foto tillhandahållet av ägaren
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Kartbilaga

52

3. Mölleröd

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Hässleholm, Verum

HARO/Vattendrag:

88/Vieån (Helge Å 1)

Byggår:

Möbelfabrik, kraftstation, damm och
dammkropp 1948–51. Äldre dammkropp
ca 1840.

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning. I övrigt gäller
generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Äldre delar av dammkropp från ca 1840.
Möbelfabrik, kraftstation, damm, dammkropp och vattentub från 1948–51.

Kärnvärden:

Kvarnplats sedan 1600-talet som under
århundradena utvecklats till yllefabrik och
spinneri, möbelfabrik för att slutligen bli
en anläggning för dagens högteknologi.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn, yllefabrik, spinneri, möbelfabrik, träspelsfabrik,
kraftstation
År 1698 redovisas tre skattlagda skvaltkvarnar vid fallen i Stafshult och Mölleröd och de benämndes som
H:r Cornet Bondes skvaltkvarnar som malde åt andra mot en årlig avgift. År 1679 omtalas även en såg som
benämns som Sugmöllen. 1 På karta från 1741 syns en sågkvarn och mölla, Mölleröds mölla, Stafshults mjöloch sågkvarn, stenvalvsbro och en mjölkvarn (historisk karta 1). 2 På 1760-talet omtalas i Joh. Lor. Gillbergs
beskrivning två mjölkvarnar samt en sågkvarn i Mölleröd. 3
År 1818 friköpte Anders Carlsson Mölleröd nr 1, 1/2 mantal, från Skeinge säteri. Han kom närmast från
Dufwemölla där han arrenderat kvarn med ben- och vadmalstamp. 4 År 1819 byggde Anders en stamp norr
om ån som skulle användas för valkning och bearbetning av vadmal och andra textilier, slutligt tillstånd fick
han i kungligt brev först 1823. 5 Utöver stampen så drev Anders även en mjöl- och sågkvarn. 6 Anders avled
1832 och änkan Elna Johnsdotter drev anläggningen själv tills sönerna Lars och Olof blivit upplärda och
myndiga. 7 År 1836 startade hon ett färgeri som placerades öster om det som på karta från 1741 (historisk
karta 1) kallas Stafshults mjöl- och sågkvarn och ett femtiotal meter nedströms bron. 8
Sonen Lars Andersson fick 1839 tillstånd att på frälsehemmanet inrätta en fabrik för tillverkning av vadmal
och andra färgade och ofärgade tyger. Han fick även tillstånd att nyttja det redan befintliga mindre färgeriet. 9
Det är troligen i samband med detta som dammkroppen uppfördes som syns på karta från 1851 (historisk
karta 3 & 4). Under 1840- och 1850-talen drevs stampen samt vadmals- och yllefabriken av Lars medan
brodern och färgaremästaren Olof Andersson skötte färgeriet. 10 De ägde även var sin av Mölleröds två
gårdar där de drev jordbruk. 11
År 1914 uppförde bröderna Jönsson (Gottfrid, Axel, Hilding och Arvid) en modern möbelfabrik på platsen,
Bröderna Jönssons Möbelfabrik (historisk bild 1). 12 År 1918 drevs fabrikens elektriska maskiner med ett
vattenhjulsdrivet elverk. 13 År 1922 uppfördes en kraftstation med två turbiner om tillsammans 60 hk.
Företagsnamnet ändrades till Bröderna Jönssons Möbelfabrik och Elkraftverk. Samma år började elektricitet
levereras till flera byar i den västra delen av Verums socken. 14
Vid mitten av 1930-talet blev möbelfabriken tillbyggd (historisk bild 2) för att 1937 bli totalförstörd i en
brand 15 efter ett blixtnedslag. En ny fabriksbyggnad började uppföras samma år (historisk bild 3). 16

Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 118-119
Lantmäterimyndighernas arkiv, Ägomätning 1741, 11-VER-12
3 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 118-119
4 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 174
5 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 171
6 Pettersson, 2014, www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/4026-2014-07-07-15-53-50.html
7 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 175
8 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 171
9 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 176
10 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 171
11 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 119
12 www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/3681-2013-11-10-37-46.html
13 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 254
14 www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/3681-2013-11-10-37-46.html
15 Pettersson, Ruderstam & Lindén, 2006, s. 168
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År 1942 antogs den vattendom som gäller än idag.17 Leveranserna av elektricitet till byarna i den västra delen
av Verums socken fortgick fram till och med 1943 då Verums Elektriska distributionsförening hade
bildats.18 År 1948 eldhärjades fabriken igen och ytterligare en ny fabrik fick uppföras som invigdes 1951..19
Möbelfabriken var i bruk till och med 1966 då fabriksbyggnaden såldes till Vittsjö kommunala
Industribyggnadsstiftelse. 20 Försäljningen skedde i samband med att Bonnierföretaget AB Alga flyttade in i
lokalerna. 21 Vid årsskiftet 1972/73 flyttade Alga sin verksamhet till annan plats. Omkring 1975 övertog
Sydkraft eldistributionen. 22 På 1980-talet hade Borgs Vävgarner sin verksamhet i lokalerna. 23
Fabriksbyggnaderna förvärvades på 2010-talet av Enge Mikroteknik som förlade sin verksamhet i lokalerna.
Tillverkningen inriktas på specialutrustning för den medicintekniska och elektroniska industrin. 24
Kraftstationsbyggnaden ägs av GW Kraft AB sedan 1990-talet. Idag säljs den el som produceras vidare via
elhandlare. 25
Övriga verksamheter
Det har som tidigare nämnts funnits flera verksamheter kring ån och dess fem vattenfall. Ett par av dem är
extra värda att nämna, det ena är Stafshults mjöl- och sågkvarn (historisk karta 1), senare kallad Mölleröds
kvarn och Stavhults sågkvarn. 26 Invid kvarnen fanns även en smedja. Kvarnen ska ha uppförts på 1600-talet
och byggdes om i slutet av 1800-talet. 27 Den låg på en ö och förbands genom gångbroar med ilastningsboden
och lastbryggan som fanns på fastlandet. Kvarnen drevs av ett vattenhjul men byggdes om till turbindrift på
1920-talet. Kvarnverksamheten lades ned på 1960-talet. Sågen var en flerbladig ramsåg som drevs av ett
stort dubbelt vattenhjul. Driften upphörde på 1950-talet. Kvarnverk och turbin var fortfarande intakta28
fram till och med år 2000 då en brand ödelade den välbevarade anläggningen. 29
År 1821 fick färgaren och borgaren Sven Hellström tillstånd att uppföra ett färgeri på mark som tillhörde
Stafshult 2, platsen låg söder om ån och kom att kallas Gretedal (historisk karta 2). Redan samma år försökte
Hellström få tillstånd att uppföra ett stampverk. Han gjorde ett nytt försök 1822 och det är oklart om han
någonsin fick något tillstånd. 30 Hellström med familj flyttade redan 1824 och han omtalas senare som
brottsling och efterlystes för stöld och bedrägeri. Färgeriet togs över av Martin Otterström 1825 men han
flyttade efter några år och 1829 togs färgeriet över av Eijlert Langvagen. Han flyttade in tillsammans med
pigan Anna Strömberg som också blev hans hustru. 31 På mitten av 1860-talet stagnerade verksamheten vid
färgeriet. År 1880 gick både man och hustru Langvagen bort och 1883 flyttade Johan Reuter in på Gretedahl
tillsammans med hustrun Ingrid Gustava. 32
Längre österut efter vattendraget fanns ytterligare mjöl- och sågkvarnar samt färgeri och vadmalsstamp.

Beskrivning av miljön

Kraftstationen ligger söder om möbelfabrikens byggnad och är sammanbyggd med densamma. För att nå
kraftstationen får man gå över en liten bro (bild 1). Själva kraftstationsbyggnaden (bild 2) är uppförd
Muntlig uppgift ägare Göran Widing, 2021-08-17
www.vittsjobjarnum.nu/artiklar/historia/verum/3681-2013-11-10-37-46.html
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samtidigt som möbelfabriken som invigdes 1951 och har en klassisk funkisstil med vitputsad fasad på
framsidan och ett näst intill plant tak. Den har bruna fönster och dörrar på framsidan samt en lång loftgång
med staket av brun tidstypisk korrugerad plåt. Loftgångens tak är av senare datum. På den nedre delen av
byggnaden finns en tillbyggnad av plåt som inrymmer en turbin och generator (bild 2). På byggnadens
baksida ser fasaden ut att vara ljust, ljust gul och där har den röda fönster av trä samt en röd dörr (bild 15
& 16).
Inne i kraftstationen finns en turbin med tillhörande maskiner (bild 3). I tillbyggnaden finns ytterligare en
turbin med generator från ASEA (bild 4). Maskinerna är från 1940–50-talet. 33 Vattnet till turbinen leds
genom ett stort rör (bild 5). Tidigare användes en tändkulemotor när det var vattenbrist, detta för att förse
kunderna med el året om. När Sydkraft övertog kunderna togs motorn bort.34 I ett av kraftstationens hörn
står en varvtalsregulator (bild 6). Inbyggd i kraftstationer finns delar av kraftstationen som uppfördes i
mitten av 1930-talet (bild 7). Den har en fasad av dekorplattor som är gjutna i betong.
Vid möbelfabrikens västra gavel finns den av betong gjutna dammkroppen (bild 8, 9 & 11). Mellan
dammkroppen och kraftstationen finns en vattentub av metall som leder vattnet från dammen till turbinerna
(bild 8 & 15). Den är från 1950-talet, 35 av metall och nitad. Regleringen av vatten sker med hjälp av fyra
spettluckor av metall (bild 9, 10 & 11) som styrs hydrauliskt samt av en överfallsöppning (bild 9 & 11) där
vattnet kan flöda fritt om vattenmängden i dammen ökar för mycket. När så sker så bildas ett vattenfall (bild
11). Fallhöjden är ca 6 meter. Invid dammkroppens södra sida är åfåran skodd med natursten och ovanpå
dessa vilar delvis den gjutna dammkroppens konstruktion (bild 11 & 12).
Uppströms dammkroppen finns själva dammen med sin vattenspegel (bild 13 & 14). På dammens norra
sida hålls vattnet delvis på plats av en gjuten kant (bild 14). Nedströms dammkroppen finns delar av den
gamla dammkroppen kvar. Betongen har vittrat sönder och stenar har fallit ned i vattendraget (bild 15 &
16). Gjutningen är troligen gjord i samband med möbelfabriken som uppfördes efter branden 1937.
Dammkroppens dragning tycks dock ha varit densamma sedan 1840-talet så äldre delar kan finnas under
gjutningen.
Vid kraftstationens utlopp syns sugröret till den turbin som finns i tillbyggnaden (bild 18). Själva
utloppskanalens norra sida är gjuten (bild 19) medan den södra sidan tycks vara stenskodd (bild 20). Åfåran
är stenskodd på sidorna (bild 21).
Inom en sträcka på ca 400 meter finns rester efter flera vattenverk. 36 Strax nedströms kraftstationen och
den gamla möbelfabriken finns lämningar kvar efter Mölleröds mjöl- och sågkvarn (bild 22 & 23). På höjden
ovanför kvarn- och såglämningarna ligger gården Mölleröd 1 som Anders Carlsson köpte 1818 (bild 24).
Nedströms kvarnen och sågen, finns en äldre stenvalvsbro som är 22 meter lång (N-S), 4 meter bred med
ett slaget valv som är 7 meter brett och 4 meter högt av stenar som är 0,3–0,6 meter stora. Slitbanan är
grusbelagd med moderna plåträcken. Den är registrerad som Möjlig fornlämning, Bro, L1990:7500, Verum
144:1. Den är troligen uppförd före 1850 då det finns en bro ritad över vattendraget på kartor från 1741.
Ett femtiotal meter nedström bron ska det finnas en stentrappa ned till vattnet som är en lämning efter
Mölleröds färgeri. Ca 100 meter nedströms bron finns ett oanvänt mindre gårdskraftverk 37 som troligen
ägdes av Per Paulsson och senare Hjalmar Paulsson. 38 Där ska även finnas ruiner efter en mjölkvarn som
revs på 1920-talet. Strax intill ska det finnas ett gammalt hållstall. Dessa områden ingick inte i det inventerade
området.
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Färgeriet vid Gretedal låg söder om ån. De enda synliga resterna av färgeriet ska vara en stentrappa i
åkanten. 39 Idag går landsvägen över färgeritomten och där finns en vit byggnad som tillhörde
fryshusföreningen och som är uppförd på 1950-talet. 40
Uppströms dammen ska det finnas äldre lämningar som kan vara efter den sågkvarnsdamm som låg på
platsen (historisk karta 1 & 2).

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Fabriksbyggnaden är uppförd i en klassisk funktionalistisk stil och inviges 1951 tillsammans med
kraftstationen. Byggnaden är relativt orörd exteriört men interiört är den troligen ombyggd då det pågått
andra verksamheter än möbeltillverkning i lokalerna sedan 1967. Den är sammanbyggd med kraftstationen
som även den är uppförd i en klassisk funktionalistisk stil. Kraftstationen är relativt orörd exteriört men
även interiört då dess maskiner är från tiden vid byggnadernas uppförande och fortfarande i drift vilket
medför att den har ett pedagogiskt värde. Exteriört har byggnaderna ett tidstypiskt utseende från 1950-talet
och detta motiverar till kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
En dammkropp har funnits i ån sedan åtminstone 1840-talet och kanske längre, då det har funnits
kvarnverksamhet samt yllefabrik och spinneri samt möbelfabrik på platsen. Den nuvarande dammen och
dammkroppen är anlagda i samband med kraftstationens uppförande 1951 liksom vattentuben. De är alla
omistliga delar av anläggningen och visar tydligt sin funktion, som varit en förutsättning för att bedriva den
vattendrivna verksamhet som pågått på platsen. Den nuvarande dammen med sin mäktiga vattenspegel har
en central och visuell plats i miljön som hjälper till att öka förståelsen för hur vatten lagrats för att
vattenkraften skulle kunna utnyttjas på bästa sätt. Den har även ett estetiskt värde för upplevelsen av
landskapet. Tillsammans med kraftstationsbyggnaden hjälper dammen, dammkroppen, vattentuben och
övriga vattenvägar till att öka förståelsen för helhetsmiljön och för vattnets betydelse som energikälla och
de har därmed ett pedagogiskt värde. Sammantaget anses de ha ett kulturhistoriskt värde.
Intill kraftstationens sydvästra hörn och parallellt med vattentuben finns lämningar efter en äldre
överfallsdamm vars dragning tycks ha varit densamma sedan 1840-talet. Det är oklart om det finns lämningar
från 1840-talet eller om dammkroppen byggdes helt ny på 1930-talet när fabriken byggdes om.
Dammkroppen är kraftigt raserad då dess gjutna skal spruckit sönder med följd att de ingjutna stenarna
delvis rasat ned i vattendraget. Den tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Mölleröd har en lång industrihistoria som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och troligen längre än så och
där vattenkraften nyttjats till olika verksamheter. Möbelfabriken som anlades 1914 ödelades vid två olika
bränder på mindre än 15 år. Den nuvarande anläggningen uppfördes efter den sista branden och stod klar
för invigning 1951. Helhetsmiljön visar idag upp ett bra exempel på funktionalismens arkitektur från 194050-talet.
Byggnaderna hjälper till att öka förståelsen för att vattendrivna verksamheter har pågått under lång tid och
att de gör så än idag vilket medför att platsen har ett kontinuitetsvärde. Redan 1922 uppfördes den första
kraftstationen med turbiner som utöver att leverera kraft till möbelfabriken även producerade och levererade
elektricitet till de kringliggande byarna. Detta tillsammans med den betydelse som platsen haft genom att
först producera mat till gårdarna i Mölleröd, och senare som arbetsgivare skapa arbetstillfällen i de olika
fabriker som funnits på platsen medför att den har ett lokalhistoriska värde.
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Efter hela åstråket har det under flera hundra år pågått vattenanknutna verksamheter varav platsen för
möbelfabriken och kraftstation varit en av dessa, först bebyggd med en mölla, sedan en yllefabrik och
spinneri för att slutligen bebyggas med en möbelfabrik och kraftstation i flera olika skepnader.
Möbelfabriken och kraftstaionen är tillsammans med åstråkets övriga lämningar efter olika verksamheter ett
historiskt viktigt inslag i Mölleröd. Sammantaget anses anläggningen ha ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Möbelfabriken och kraftstationen med sina beståndsdelar är i bra skick och fortfarande i bruk och de är de
yngsta byggnaderna av en lång rad industribyggnader som funnits på platsen och som berättar om Mölleröds
långa industrihistoria och nyttjande av vattenkraften. De anses ha en känslighet för åtgärder och anpassning av
åtgärder krävs.
Dammen med tillhörande dammkropp och vattenvägar fyller en viktig funktion, inte bara praktiskt utan
även för att de hjälper till att förklara sambandet mellan vattnet och de verksamheter som bedrivs och som
tidigare har bedrivits på platsen. Dammen och dammkroppen har med sina visuella och centrala platser i
helhetsmiljön en känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
Det är önskvärt att de stenskodda konstruktionerna vid utloppskanalen samt efter åfårans södra kant bevaras
då de troligen är lämningar efter äldre tiders vattenvägar. De har en känslighet för åtgärder och anpassning av
åtgärder krävs.
Den delvis raserade överfallsdammen är den äldsta lämningen efter platsens industriella verksamheter och
det är önskvärt om den kan bevaras för framtiden då den hjälper till att berätta hur dammens tidigare
dragning såg ut. Den har känslighet för åtgärder och viss anpassning av åtgärder krävs. Observera att den kan
vara en oregistrerad fornlämning.
Även om mycket på platsen förändrats genom århundradena så bör viss aktsamhet tas vid åtgärder då det
kan finnas äldre lämningar i området som inte är synliga för ögat då de kan gömma sig under vattenytan
eller under nyare byggnadskonstruktioner. Som tidigare nämnts finns vissa lämningar i och intill
vattendraget, både öster och väster om möbelfabriken och kraftstationens lägen. Dessa har inte ingått i
inventeringen men bör beaktas då de flesta är att betraktas som fornlämningar.
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Bilder av miljön

Bild 1. Bro över vattendraget, mellan träden skymtar kraftstationen och möbelfabrikens byggnader. Bilden tagen mot nordväst.
Foto: Eva Eliasson

Bild 2. Kraftstationens östra fasad. Bilden tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 3. Generator och andra maskindelar till den ena turbinen. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren

Bild 4. Turbin och generator från ASEA är placerade i den lilla tillbyggnaden som syns på bild 2. Bilden tagen mot öster. Foto:
Helena Lundgren
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Bild 5. Tub som leder vatten till turbinen som står i tillbyggnaden. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 6. En varvtalsregulator. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. I kraftstationen finns delar av kraftstationen från 1930-talet inbyggd. Foto: Eva Eliasson

Bild 8. Väster om kraftstationsbyggnaden finns dammkroppen, Till höger i bild syns den nitade vattentuben som för vatten till
turbinerna. Foto: Eva Eliasson
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Bild 9. Dammkroppens två utskov. Det vänstra är en överfallsöppning och det högra regleras med spettluckor. Bilden tagen mot
sydväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Uppe på dammkroppen sköts öppning och stängning av spettluckorna. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 11. Utskoven i närbild. Här syns hur vattnet flödar över överfallsöppningens krön och bildar ett vattenfall. Bilden tagen mot
söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 12. Den gjutna dammkroppen vilar delvis på åfårans gamla stenskodda kanter. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 13. Dammen med sin vattenspegel sedd mot väster. Foto: Eva Eliasson

Bild 14. På dammens norra sida hålls vatten delvis på plats av en gjuten kant. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 15. Foto: Kraftstationen och åfåran sedda mot öster och uppifrån dammkroppen. Eva Eliasson

Bild 16. Den äldre dammkroppens gjutning har fallit sönder och stenar har fallit ned i vattendraget. Foto. Helena Lundgren
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Bild 17. Vattentuben ansluter till kraftstationen. Foto: Helena Lundgren

Bild 18. På bilden syns turbinens sugrör i utloppet från kraftstationen. Bilden tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 19. Utloppskanalens norra sida är gjuten närmast kraftstationen. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 20. Utloppskanalens södra sida är stenskodd. Foto: Helena Lundgren
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Bild 21. Den stenskodda åfåran sedd mot väster. Här går den parallellt med kraftstationen. Foto: Helena Lundgren

Bild 22. Strax nedströms kraftstationen och den gamla möbelfabriken finns lämningar kvar efter Mölleröds mjöl- och sågkvarn.
Till vänster låg sågbyggnaden och till höger kvarnbyggnaden. Bilden tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 23. Vid Mölleröds kvarn och såg finns denna byggnad kvar. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 24. På höjden norr om kvarn- och sågplatsen ligger Mölleröd nr 1 som Anders Carlsson köpte 1818. Detta är ett av
bostadshusen som hans söner senare övertog. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. På karta från 1741 finns från vänster efter vattendraget: sågkvarn och mölla, mölla, Stafshults mjöl- och sågkvarn,
stenvalvsbro, mjölkvarn. På kartan syns även Mölleröd bys gårdskomplex norr om ån. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Ägomätning 1741, 11-VER-12

Historisk karta 2. På karta från 1821 finns efter vattendraget fyra kvarnar och två sågkvarnar. Söder om ån ligger Gretedals
färgeritomt samt en sågbacke där Stafshults såg ligger vid åkanten. Bron syns dåligt men vägen går över sågbacken. Källa:
Lantmäteristyrelsens arkiv, Enskifte 1821, Verums socken Stavshult nr 1–2

Historisk karta 3. Längst till vänster på kartan syns en markering för dämme men ingen sågkvarnsbyggnad finns med på kartan. Två
byggnader på vår plats med dämme, sedan mjöl- och sågkvarn med dämme, bron, kvarn med dämme, kvarn och såg med dämme.
Gården norr om ägdes av bröderna Lars och Olof Andersson. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1851, 11-VER76
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Historisk karta 4. Utdrag ur historisk karta 3 från år 1851. Norr om ån finns två byggnader på platsen, yllefabrik och spinneri samt
dämme. Till höger Mölleröds mjöl- och sågkvarn med dämme som på äldre karta är benämnd Stafshults mjöl- och sågkvarn. Söder
om ån syns byggnader som tillhörde Gretedals färgeri och vadmalsstamp. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1851,
11-VER-76

Historisk karta 5. På karta från 1926–34 har Bröderna Jönssons anläggning börjat ta form men syns väldigt otydligt. Källa: Rikets
allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926-34, Verum J112-3-16

Historisk karta 6. På karta från 1972–1974 ser anläggningen ut på samma sätt som den gör idag. Källa: Rikets allmänna kartverks
arkiv, Ekonomiska kartan 1972–74, Kulleröd J133-3D9e76
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Historisk bild 1. Första möbelfabriken som startades 1914. Byggnaden ser inte ny ut så troligen installerades möbelfabriken i den
gamla yllefabrikens lokaler. Källa: ur Verum förr och senare, s. 168

Historisk bild 2. Möbelfabriken som den såg ut efter utbyggnaden på 1930-talet. Byggnaden brann ned efter ett blixtnedslag 1937.
På bilden syns att dammen är en så kallad överfallsdamm. Källa: Vykort

Historisk bild 3. Bilden visar den möbelfabrik som byggdes upp efter branden på 1937. Även denna byggnad brann ned vilket
skedde 1948. På bild en syns att dammen är en överfallsdamm. Längst till höger i bild anas en liten stenbyggnad som inrymde en
kraftstation. Källa: Vykort
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Kartbilaga
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4. Rumperöd

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Östra Göinge, Glimåkra

HARO/Vattendrag:

88/ Kilingaån/Rumperödsån

Byggår:

Kvarnlämningar från 1740-tal. Flera
beståndsdelar i miljön från 1884. Kraftverk
1980-tal. Gårdsbyggnader 1870-tal,
bostadshus 1930.

Lagskydd:

Flera lämningar är oregistrerade fornlämningar. För övriga lämningar gäller
generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Oskiftad gårdsmiljö, flera skvaltkvarnslämningar, kvarnlämning 1884, äldre damm
och vattenvägar, stenvalvsbroar

Kärnvärden:

Gårds- och kvarnmiljö som varit i samma
släkts ägo sedan 1600-talet.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarnar, såg, stamp, kraftverk, gårdsmiljö
Östra Göinge Rumperöd 1:1, är en gård som varit i samma släkts ägo sedan mitten av 1600-talet och 12:e
och 13:e generationen bor numera på gården. Fastigheten är oskiftad och fastighetens inägor är nu
betesmark och åker och utägorna består idag av skogsmark. Alla ängar, åkrar m.m. har behållit sina gamla
namn. 1
I Jordrevningsprotokollet från 1671 anges att det på fastigheten ”Romperödh”, fanns två små bäckekvarnar
som kunde mala när det var flod. Fiskevatten fanns, men var dock ej till någon större nytta. 2
I rättsliga dokument från 1746–47, finns en tvist mellan två hemmansägare, där den ene ville bygga
ytterligare en kvarn 216 aln söder om den befintliga. Grundstocken skulle anläggas endast 1½ aln högt och
ansågs därmed inte utgöra någon påverkan på den befintliga kvarnen. Byggandet medgavs och detaljerade
villkor för driften av dessa kvarnar upprättades. Förlikningen innebar även att ägaren till den gamla kvarnen
alltid skulle ha en frilucka öppen, vare sig han malde eller inte. Fördämning som fanns till den gamla kvarnen,
kallades Romperöds sjö. År 1750 skattlades kvarnen till en dahler Silfwermynt årligen. 3
På Rågångskarta från 1784 är tre kvarnar utritade, alla tillhörande Rumperöd (historisk karta 1).
Utdrag från 1816 års taxeringslängd anger värdet på kvarnen och stampen till 700 rdr (riksdaler) 4, vilket var
ca 40 % av hela gårdens värde.
I handlingarna till Lagaskiftekarta från 1841 till fastigheten Bosarp 1:1, redovisas två kvarnplatser i ån mellan
Bosarp och Romperöd.5
I syneförrättningsprotokoll från 1884 finns Rumperöds kvarn och sågverk noggrant beskrivet. Kvarnhuset
var i skiftes- och stolpverk med tak av bräder och spån. Byggnaden var 23 meter lång, 8,9 meter bred och
2,6 meter hög och hade två vattenhjul av trä. Sågen var en rundsåg och här fanns även en benstamp och
bensikt. Hela anläggningen med tillhörande byggnader och vattenfall värderades till 3 500 kronor och skulle
lösas in och rivas i samband med sjösänkningen av Ekeröds sjö (historisk karta 2). 6 I samband med detta
kanaliserades Rumperödsån och Ekeröds sjö avtappades i stort sett helt. Kanaliseringen medförde att
kanalens botten, jämfört med den gamla åfårans botten sänktes 3–3,5 meter. Det nya kvarnläget hade bättre
förutsättningar eftersom en fallhöjd på över 6 meter kunde erhållas genom att leda vattnet i konstruerade
vattenvägar. Den stora vattenvolym som Ekeröds sjö hade inneburit fick kompenseras till viss del med en
ny dammbyggnad. 7
I samband med utrivningen och sjösänkningen, byggdes i slutet på 1880-talet en ny tullkvarn där
kraftstationen ligger idag. Kvarnen (historisk bild 1) byggdes ut med tiobladig ramsåg, stamp och hyvel 8. År
1906 kompletterades anläggningen med en turbin för elproduktion. Gården och sju andra fastigheter
elektrifierades via ett eget luftledningsnät för likström med 127 volt. Glimåkra samhälle elektrifierades 1915–
16. 9 Kvarnverksamheten upphörde ca 1925. 10

Muntlig uppgift ägare David Göransson
Jordrevningsprotokoll, Romperödh i Glimåkra socken år 1671
3 Romperöds kvarnar och dämningar, 1746–47
4 Utdrag av 1816 års taxeringslängd, Östra Göinge Härad, Glimåkra socken. Ägare Måns Svensson. Totalt värde
2325 rdr.
5 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1841, 11-GLJ-105.
6 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Syneförrättning 1884, 11-GLJ-168
7 Muntlig uppgift ägare David Göransson
8 Brev från Glimåkra Bygdevårdskommitté, dec. 1959.
9 Muntlig uppgift ägare David Göransson
10 Svensson 1954, s.3
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År 1928 erhöll dåvarande ägare, en kunglig resolution om rätten att dra luftledningar för växelström till sju
fastigheter. År 1929 brann mangårdsbyggnaden och en ny byggdes 1930. 11
Under 1954–55 fotograferades kvarnbyggnaden (historisk bild 2–4) och dokumenterades av Bernt
Svensson 12, till publikationen Kvarnar och kvarndrift. 13 År 1958 lades elproduktionen ner. De elektriska
ledningarna till grannarna revs och Sydkraft tog över eldistributionen. 14 Vid besiktning av anläggningen 1959
var den i så dåligt skick att den inte skulle gå att iordningställa. Därför bestämde sig Glimåkra
Bygdevårdskommitté, på uppdrag av Folklivsarkivet i Lund, att göra detaljerade ritningar (historiska
dokument 1–4) och senare även modeller av kvarnen och stampen, som förvaras på hembygdsmuseet i
Glimåkra. 15
Mellan åren 1986–88 renoverades och kompletterades kraftstationen av Ingemar Arvidsson, till det utseende
den har idag. Inga vattenvägar eller dämningsförhållanden ändrades. Dammen försågs med tätduk för att
minska risken för dammbrott. Verksamheten godkändes enligt den tidens regelverk av Seved Åkesson,
dåvarande naturvårdsdirektör och Bo Johansson, dåvarande Fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Skåne. På
1990-talet kulverterades utloppsrännan från kraftverket, på grund av rasrisk i den gamla djupa rännan. 16

Beskrivning av miljön

Mangårdsbyggnaden (bild 1) är byggt i 1930-talsstil men med ett äldre lantligt utseende, med röd
locklistpanel. Taket är ett brutet sadeltak, ett s.k. mansardtak med röda tegelpannor. På gården finns två
ladugårdslängor från ca 1870-talet. Den östra längan (bild 2) har rödslammad locklistpanel, vita spröjsade
fönster, svarta dörrar och sadeltak med eternitplattor. Den vita dörren på byggnaden är ingången till
undantaget och dörren kommer från den gamla kyrkan i Glimåkra. Den västra längan (bild 3) har
rödslammad locklistpanel, svarta knutar, stora brunsvarta portar och sadeltak med röda tegelpannor. Gården
har lämningsnummer L1991:1679 i fornminnesregistret och är registrerad som en möjlig fornlämning.
Nedströms kraftverket ligger lämningar efter en skvaltkvarn (bild 4). Enligt Fornsök 17 är kvarnlämningen,
30 x 10 m (NÖ-SV), bestående av delvis kallmurade sidor i ån, samt ett naturligt fall. Kvarnen finns markerad
på karta från år 1784 (historisk karta 1) och är felaktigt registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Vår
antikvariska bedömning är att lämningen ska registreras som en fornlämning. Vid skvaltkvarnen går två
åfåror med en vattenavdelare gjord av sten och jord, med växtlighet ovanpå. I den södra huvudfåran ligger
skvaltkvarnen och i den norra åfåran kommer vattnet från turbinen i ett rör (bild 5).
Den tidigare utloppsrännan från kvarnen kulverterades (bild 6) på 1990-talet. Kraftverket (bild 6 & 7)
byggdes 1987. Byggnaden har rödslammad locklistpanel, vita spröjsade fönster, vit dörr och svart sadeltak i
plåt. Turbinen är en renoverad Kolumbi Special nr 9 från Finshyttan. I åfåran (bild 15) från dammen går en
tub (bild 7) ner till kraftstationen.
Vid kraftstationen finns lämningarna efter kvarnbyggnaden, som byggdes runt 1884 i samband med
sjösänkningen av Ekeröds sjö. I byggnadslängan fanns bostadsdel (bild 10 & 11), kvarn (bild 11 & 12), såg
(bild 13) och stamp (historiskt dokument 1–4 & historiska bilder 1–4). Träbyggnaden är numera borta men
grunden, hjulgraven (bild 12) maskineri m.m. ligger kvar i lämningen. I denna byggnad upprättade man
elproduktionen och installerade den första turbinen, som användes fram till 1950-talet, då elproduktionen
upphörde. Vid intaget (bild 14) till kraftverket sitter två spettluckor och ett rensgaller. Intaget är förstärkt
och renoverat på 1990-talet. De stora stenblocken (bild 11) som ligger vid lämningen var tidigare en bro
som gick över intagsrännan. I den stora eken vid kvarnlämningen finns järnringar (inväxta i trädet), där man
band hästarna. Intagskanalen (bild 15) som går från dammen och sedan in i tuben vid kraftstationen är den
Muntlig uppgift ägare David Göransson
Bernt Svensson var son till "Myllare Svennen" -Sven Olsson som var mjölnare vid den gamla kvarnen 1882-1885.
13 Svensson 1954, s. 1–9
14 Muntlig uppgift ägare David Göransson
15 Glimåkra hembygdsförening
16 Muntlig uppgift ägare David Göransson
17 Fornsök, L1991:1336 Kvarn
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tidigare intagsrännan till kvarnen. Vid inloppet (utloppet till dammen) till intagskanalen sitter ett rensgaller
(bild 16), som ibland måste rensas för hand flera gånger om dagen.
I dammens södra del finns ytterligare ett utskov (bild 17) med en spettlucka och en sättlucka (bild 18). På
land invid rännan ligger rester av ett gammalt rensgaller i trä. Utskovet är stenskott på båda sidor med
huggna stenblock och förstärkt med betong. Intill dammens norra sida går den gamla vägen, som numera
är en välbesökt vandringsled (Skåneleden). Dammvallen (bild 17) är gjord av murad sten och jordmassor
och på 1980-talet förstärktes dammvallen med ytterligare jordmassor och duk. Dammen har samma höjd
som efter sjösänkningen 1884 och i bräddavloppet (bild 19) sitter fästena till den gamla nivåkanten kvar. I
bräddavloppet syns originalstenarna i gråsten, och trots att öppningen har förstärkts med betong på både
in- och utsida, kan man därmed se att inte höjden på öppningen höjts. Bräddavloppet finns i dammens
västra del och förstärktes med betong 2005. Vattnet från bräddavloppet rinner ut i huvudfåran. Från norr
kommer huvudfåran (Rumperödsån), där en del av vattnet går in i kvarndammens nordvästra del, och den
andra åfåran fortsätter väster om dammen. Från den västra åfåran viker sedan huvudfåran av mot öster, och
går nedströms dammen, förbi kraftverket och går ihop med utloppet från kraftverket, för att sedan vika av
söderut och ca 1,5 km nedströms går den ihop med den västra åfåran igen.
Gården har tillhört samma familj sedan 1600-talet och alla arbeten på gården är väldokumenterade och noga
bevarade. Kvarnen som byggdes 1884 nyttjade terrängen maximalt, både gällande fallhöjd och flöde. Det
har därför varit viktigt i generationer att inte förändra de beståndsdelar i miljön som kan påverka
konstruktioner och omgivningen negativt. Skulle man exempelvis höja bräddavloppets ursprungliga höjd,
kommer vattennivån i dammen att svämma över och även vattennivån i intagsrännan ökar, vilket kan leda
till rasrisk och att beståndsdelar i miljön förstörs. Det har därför varit viktigt att kunskap om anläggningarna
har förts vidare muntligt och skriftligt.
Vid inloppet till kvarndammen finns en stor sten som naturligt delar vattnet i två fåror. Den norra fåran
leder in till dammen och i den södra fåran går huvudfåran. Vid inloppet till dammen sitter inget reglage och
fiskar kan simma fritt in och ut från dammen. Vid inloppet till huvudrännan går en träbro (bild 20 & 21)
över åfåran, där bottensyllen i ek från 1884 sitter kvar i botten. En ekstock kan bevaras under mycket lång
tid i vatten och det finns ingen indikation på att den bytts ut sedan den sattes dit och det finns inte heller
någon dokumentation på att något sådant arbete gjorts. Nivån på ekstocken är en överenskommelse som
följt vidare i generationer, mellan Rumperöd och gårdarna Bosarp och Hemlinge som ligger nedströms och
att dess nivå inte får ändras. Träbron (bild 20 & 21) är från 1980-talet och är utformad så att det går att
placera sättar i den, och enligt ägaren står minst en lucka alltid öppen. Ekstocken bildar en liten klack, på
samma sätt som när den byggdes 1884. Strax uppströms intaget till dammen, går en stenvalvsbro (bild 20)
över huvudfåran. Bron är enligt Fornsök 18 registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Bron är 30 x 3
m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett valv som är 6 m långt, 3 m brett och 3 m högt, byggd av huggna stenar.
Av- och påkörningsvägar på ömse sidor. Enligt Fornsök byggdes bron troligen vid sekelskiftet 1900, men
enligt historiska handlingar ska bron ha funnits på plats redan vid sjösänkningen 1884 19 och är därmed äldre
än det står i Fornsök.
Uppströms dammen kanaliserades huvudfåran i samband med sjösänkningen 1884. Väster om huvudfåran
går den gamla åfåran (bild 22), som numera är torrlagd. I åfåran har det legat en skvaltkvarn och vi hittade
lagda stensättningar (bild 22) som skulle kunna vara grunden till en gammal skvaltkvarn. Lämningen är inte
registrerad i Fornminnesregistret. Lämningen ska enligt historiska handlingar från 1746–47, ha legat 216
alnar söder om den andra samtida kvarnen, vilket kan stämma med lämningens plats. Den andra
kvarnlämningen (bild 23) från 1740-talet ligger uppströms. På karta från år 1784 (historisk karta 1) finns en
kvarn och en stamp (två symboler) utritade. Enligt Fornsök 20 är kvarnlämningen 70 x 10 m (N-S), bestående
av i ån kallmurade väggar (bild 24). Öster om ån finns en vall, 20 m lång (N-S), 4 m bred och 0,4 m hög.
Kvarnlämningen är felaktigt registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Under bron finns ett naturligt
Fornsök, L1991:1305 Bro
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Syneförrättning 1884, 11-GLJ-168
20 Fornsök L1991:1409 Kvarn
18
19

78

fall. Invid kvarnlämningen ligger en stenvalvsbro som enligt Fornsök 21 har ett kallmurat, slaget valv, 10 m
lång, 3 m bred och 3 m hög. Räcken på bron saknas. Körbanan är av betong och över bron går en
skogsbilväg. Några hundra meter uppströms ligger ytterligare en stenvalvsbro (ej registrerad i Fornsök).
Dessa båda broar omnämns i handlingar 22 gällande sjösänkningen 1884, där det beskrivs att
sjösänkningsbolaget ska anlägga två broar på dessa platser inom Rumperöds ägor.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Skvaltkvarnslämningen nedströms kraftverket består av kallmurade konstruktioner på båda sidor av ån.
Lämningen är en fornlämning, men är i nuläget felaktigt registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning.
Skvaltkvarnen finns registrerad på karta från 1784 och är ett exempel på äldre tiders skvaltkvarnar.
Skvaltkvarnlämningen har ett kulturhistoriskt värde.
Kraftverksbyggnaden är byggd 1987 och även maskineriet i byggnaden är från senare delen av 1900-talet.
Kraftverksbyggnaden har i sig inget kulturhistoriskt värde, men platsen har använts för olika
vattenverksamheter sedan 1884 och har därmed ett kontinuitetsvärde.
Grunden efter byggnadslängan från 1884, som innefattade kvarnbostaden, kvarnen och sågen är robust och
i fint skick. Stampen var belägen i vinkelbyggnaden av trä och den byggnaden finns inte kvar idag. De olika
delarna av byggnaden syns fortfarande tydligt och byggnaden har ett byggnadstekniskt- och ett byggnadshistoriskt
värde, där tex hjulgraven är ett exempel på byggnadsteknik till en historisk verksamhet. Bostadsdelen visar
på ett socialhistoriskt perspektiv hur boendeformerna såg ut i äldre tider, där man bodde och arbetade på samma
plats. Den stående byggnaden, samt vattenhjulet finns inte längre kvar. Ramsågen, maskineri, kvarnstenar
samt verktyg och byggnadsdelar ligger numera helt öppet och utsätts därmed för väder och vind och
kommer över tid att förstöras. Grunden efter byggnadslängan har ett kulturhistoriskt värde.
Det finns tre stenvalvsbroar inom fastigheten, där bron vid dammen troligen är den äldsta. De två andra
broarna ska ha byggts omkring 1884, av sjösänkningsbolaget. Broarna har ett byggnadstekniskt-,
byggnadshistoriskt-, teknikhistorisktvärde, som visar hur man byggde broar i äldre tider och som håller att
användas än idag. Broarna har ett kulturhistoriskt värde.
Lämningsområdet med nr L1991:1409 Kvarn och L1991:1353 Bro är i nuläget registrerat som övrig
kulturhistorisk lämning. Den antikvariska bedömningen bör ändras till fornlämning, eftersom området
innefattar flera historiska lämningar. Den synliga kvarnlämningen med tillhörande stenskodda partier i
åfåran, nämns i handlingar från 1746–47. I detta område finns även (diffusa) lämningar efter den andra
samtida skvaltkvarnen. Kvarnlämningarna har ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammen tillkom på 1880-talet eftersom ett vattenmagasin behövdes till den då nybyggda kvarnen (vid
nuvarande kraftverket). Bottensyllen av ek vid intaget till huvudfåran (vid inloppet till dammen), samt
nivåkanten på bräddavloppet på dammen, är troligen desamma som 1884. För ägarna har det varit viktigt
att underhålla och reparera dammen, in-och utskoven och vattenvägarna, utan att göra
höjningar/sänkningar på vattennivån, samt att inte påverka lämningarna i kulturmiljön. Dammens
nuvarande syfte är som vattenmagasin till kraftverket, men den har även ett pedagogiskt värde för att förstå
hur den fungerade även som vattenmagasin till de historiska verksamheterna som låg på platsen. Att
dammens funktion och utseende varit densamma sedan 1884 motiverar till ett högt kulturhistoriskt värde.
Även vattenvägarna vid dammen är i sitt nuvarande skick detsamma som på 1880-talet. Utloppsrännan från
kvarnen är däremot kulverterad och ser inte ut som den ursprungligen gjorde. Vattenvägarna vid
kraftverket/kvarnen, samt kanalen som byggdes på 1880-talet har ett visst kulturhistoriskt värde.

21
22

Fornsök L1991:1353 Bro
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Syneförrättning 1884, 11-GLJ-168
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I de gamla vattenvägarna som tillhör fornlämningarna (nedströms kraftverket och uppströms dammen)
finns konstruktioner och stensättningar som vittnar om de historiska verksamheterna. Detta gäller även den
gamla vattenvägen som ligger bredvid den grävda kanalen. De gamla vattenvägarna har visst kulturhistoriskt
värde, med fokus på de stensatta partierna.
Helhetsmiljön
Gårdsmiljön med mangårdsbyggnaden och ladugårdslängor är i exteriört mycket fint skick. Byggnaderna
inventerades inte invändigt eftersom gården inte har någon visuell koppling till kraftverks- eller
kvarnmiljöerna. Att gården aldrig har genomgått något skifte och att de olika ängarna och jordlotterna m.m.
fortfarande innehar sina gamla namn, höjer gårdsmiljöns kulturhistoriska värde.
Gården har varit i samma släkts ägo sedan mitten av 1600-talet och dokumentationen kring gården visar att
det funnits kvarnar på fastigheten sedan åtminstone 1600-talet. De olika vattenverksamheterna inom
fastigheten visar på ett stort kontinuitetsvärde.
Helhetsmiljön är komplex med både gårdsmiljön, kraftverket, olika historiska lämningar och de flertalet
vattenvägar som har försett och förser olika sorters verksamheter med vattenkraft. Helhetsmiljön ger ett
mycket fint intryck med en blandning av det nya och det gamla, och med en försiktighet att återanvända de
gamla vattenvägarna och det gamla sättet att bruka vattenkraften till nya moderna verksamheter. Eftersom
flertalet beståndsdelar i kvarnmiljön (vid kraftverket) fattas, såsom utloppsrännan, de stående byggnaderna,
vattenhjulet osv, blir det svårare att läsa av platsen och det drar ner helhetsmiljöns värdering.
Gårdsmiljön, de oskiftade markerna, kvarngrunden, lämningarna efter skvaltkvarnarna, stenvalvsbroarna,
dammen, de äldre och nyare vattenvägarna har som helhet ett värde mellan ett kulturhistoriskt värde och ett
högt kulturhistoriskt värde. Eftersom kulturmiljön vid kraftverket är relativt påverkat och att flera beståndsdelar
fattas, tillskrivs helhetsmiljön ett kulturhistoriskt värde, men med en reservation om att olika delar i miljön har
högre och lägre värden.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Skvaltkvarnlämningen nedströms kraftverket har en känslighet för åtgärder och det skulle krävas anpassning
av åtgärder. Grunden är en fornlämning och tillstånd enligt Kulturmiljölagen krävs vid eventuella åtgärder.
Grunden efter byggnadslängan från 1884 är en viktig del i miljön eftersom den visar hur vattnets fallhöjd
nyttjades för att driva flera historiska verksamheter på samma plats. Grunden har en känslighet och anpassning
av åtgärder krävs. Inloppet och utloppskulverten anses vara relativt tåliga eftersom de redan påverkats och
till viss del anpassats till de nyare verksamheterna under andra halvan av 1900-talet och 2000-talet.
Dammen med tillhörande dammvall, reglage och bräddöverfall, är en central del för att förstå dammens
funktion som vattenmagasin till kvarnen. Dammen har reparerats och underhållits för att behålla sitt
ursprungliga utseende från 1884, vilket gör att den har en hög känslighet och särskild anpassning av åtgärder krävs.
De tre stenvalvsbroarna är en del av den historiska kvarnmiljön och visar även ur ett teknikhistoriskt
perspektiv hur man byggde broar i äldre tiden. Broarna har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs.
De gamla vattenvägarna som tillhör fornlämningarna (nedströms kraftverket och uppströms dammen) har
stensatta konstruktioner från både kvarnlämningarna och i kvarnrännorna, vilket gör att vattenvägarna i
områdena kring lämningarna har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs.
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Bilder av miljön

Bild 1. Mangårdsbyggnaden, byggd 1930. Foto taget mot norr. Foto: Eva Eliasson

Bild 2. Den östra längan, byggd ca 1870. Foto taget mot sydöst. Foto: Eva Eliasson.
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Bild 3. Den västra längan, byggd ca 1870. Foto taget mot sydöst. Foto: Marie Sandberg

Bild 4. Lämningar efter en skvaltkvarn, nedströms kraftverket. På bilden syns kallmurade konstruktioner. Foto taget mot nordöst.
Foto: Eva Eliasson
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Bild 5. Vid skvaltkvarnen kommer
vattnet från turbinen ut i ett rör som
syns i nederkanten på bilden. Foto
taget mot nordöst. Foto: Marie
Sandberg

Bild 6. Kraftstationen med kvarnlämningen i bakgrunden. Den tidigare utloppsrännan från kvarnen kulverterades på 1990-talet och
går under ängen. Foto taget mot sydväst. Foto: Marie Sandberg
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Bild 7. Kraftverket som byggdes 1987. I tuben kommer vatten från kvarndammen. Foto: Marie Sandberg

Bild 8. Maskineriet i kraftverket. Foto: Ägare David Göransson
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Bild 9. Den norra delen av kvarnlängan med tuben till turbinen t.v. i bild. Foto: Eva Eliasson

Bild 10. Bostadsdelen på längan med kraftverket t.h. i bild. Foto taget mot väst. Foto: Marie Sandberg.
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Bild 11. Närmast i bild syns kvarndelen med en kvarnsten. I bakgrunden syns bostadsdelen. Foto taget mot norr. Foto: Marie
Sandberg.

Bild 12. Hjulgraven till vattenhjulet
med en del konstruktioner kvar i
lämningen. Foto taget mot sydöst.
Foto: Eva Eliasson
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Bild 13. Sågen med ramrågen kvar i lämningen. Foto taget mot söder. Foto: Eva Eliasson

Bild 14. Intaget till kraftverket med två spettluckor och rensgaller. Foto taget mot nordöst. Foto: Marie Sandberg.
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Bild 15. Intagsrännan till kraftverket
är samma ränna som tidigare gick till
kvarnen. Foto taget mot sydväst.
Foto: Marie Sandberg

Bild 16. Vid intaget till kraftverkets inloppsränna (vid utloppet från dammen) sitter ett rensgaller. Foto taget mot nordöst. Foto:
Marie Sandberg
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Bild 17. I kvarndammens södra del
sitter ytterligare ett utskov. Foto:
Marie Sandberg.

Bild 18. I utskovet i den södra delen av dammen, sitter en spettlucka och en sättlucka. Foto: Marie Sandberg
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Bild 19. Bräddavloppet som finns i
dammens västra del. Foto: Marie
Sandberg

Bild 20. Huvudfåran med träbro från 1980-talet och bottensyll från 1884. I träbron går det att sätta i sättar. T.h. i
bild går vatten in till kvarndammen. I bakgrunden syns en stenvalsbro. Foto taget mot nordväst. Foto: Eva Eliasson

90

Bild 21. Foto taget från stenvalvsbron ner mot dammen. T.v. i bild går vattnet in till kvarndammen och t.h. i bild
går huvudfåran under träbron. Foto taget mot sydöst. Foto: Eva Eliasson

Bild 22. Den gamla åfåran, som numera är torrlagd efter sjösänkningen 1884. I åfåran har det legat en skvaltkvarn
och stensättningarna på bilden skulle kunna vara grunden till kvarnen. Foto taget mot norr. Foto: Eva Eliasson
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Bild 23. I den gamla åfåran låg ytterligare en kvarn, uppströms den andra skvaltkvarnen. Den lägre muren är
grunden till en anläggning. Stenmuren har tillkommit senare. Foto: Eva Eliasson.

Bild 24. I utloppet från den gamla kvarnen är åfåran stenskodd. Åfåran är torrlagd. Foto: Eva Eliasson
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Bild 25. Stenvalvsbron som ligger vid den gamla kvarnlämningen. Foto mot nordöst. Foto: Eva Eliasson.

Bild 26. Översiktsbild över Rumperöds gård. Foto taget mot norr. Foto: Marie Sandberg.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Ritningar
över såg, stamp, kvarn, bostad,
samt vattenhjul och vattenvägar,
innan anläggningen förföll. Detta
gjordes
på
uppdrag
av
Folklivsarkivet i Lund, för att
tillverka
modeller
över
anläggningen.

Ritningarna är upprättade av
Sture Nilsson och Eddy Nilsson
1958.
Ritningarna
kommer
från
Glimåkra Bygdevårdskommitté
och är delgivna till ägarna.

Historiskt dokument 2. Ritning över såg, vattenhjul, intagsrännan, samt trätuben till turbinen.
Ritningarna är upprättade av Sture Nilsson och Eddy Nilsson 1958.
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Historiskt dokument 3. Ritning i profil över såg, vattenhjul, stamp, kvarn och bostadsdel.
Ritningarna är upprättade av Sture Nilsson och Eddy Nilsson 1958.

Historiskt dokument 4. Ritning över sågen och vattenhjulet.
Ritningarna är upprättade av Sture Nilsson och Eddy Nilsson 1958.
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Historisk karta 1. Karta från 1784.
Vid symbol e finns två kvarnsymboler. I beskrivningstexten avser de
Sven Nilssons Stampemölla och
kvarn.
Vid symbol f, ligger Ola Niclassons
kvarn. Alla tre kvarnarna tillhörde
Rumpemöllan.
Källa: www.arkivkopia.se. Lantmäteristyrelsens arkiv, Rågångskarta
1784, Rumperöd nr 1, akt K35-46:1

Historisk karta 2. Karta från 1884.
Figur 131–181 tillhörde Sven
Månsson Rumperöd. Uppe i
högra hörnet syns Ekeröd sjön,
innan den sänktes.
Kartan visar det övre kvarnläget,
lämning: L1991:1409 Kvarn
Källa: Lantmäterimyndigheternas
arkiv, Syneförrättning 1884, 11GLJ-168.
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Historisk karta 3. Karta från
1926–34. En kvarnsymbol visar
kvarnens nya läge, där den
byggdes 1884. Samma ställe där
kraftverket ligger idag.

Rikets allmänna kartverks arkiv
Häradsekonomiska kartan 1926–
34, Glimåkra J112-3-29

Historisk bild 1. Foto över sågen, samt stamp, kvarn och bostadsdel t.v. i bild. Foto taget mot nordöst.
Fotograf och årtal okänt. Foto tillhör ägarna.
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Historisk bild 2. Vid krysset är
ingången till kvarnen. T.v. syns fönstret
till kvarnkammaren. Foto taget mot
öst.
Foto: Bernt Svensson, sep. 1954.

Historisk bild 3. Vattenhjulet skymtar
t.h. om brädorna. T.v. syns sågen.
Foto: Bernt Svensson, sep. 1954.

Historisk bild 4. Kvarnen, där mälden
hämtades när den var färdig. Vid
krysset innanför dörren fanns stampen.
Foto: Bernt Svensson, aug. 1955.
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5. Brittedals kraftverk

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Hässleholm, Norra Sandby

HARO/Vattendrag:

88/Almaån (Helge Å 2)

Byggår:

1924 och 1950

Lagskydd:

Fornlämning L1990:2271. Oregistrerad
fornlämning. I övrigt gäller generella
hänsynsbestämmelser enligt KML, MB
och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Pappersbruk, kraftstation, damm med
dammkropp och tillhörande vattenvägar.
Kvarn- och sågruiner med tillhörande
vattenvägar och dämme

Kärnvärden:

En plats där småskalig industri pågått i
flera hundra år och där vattnet använts
som energikälla.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn, såg, pappersbruk, gummifabrik, kraftverk
I handlingar från 1702 hittar vi vid vattendraget en kvarn som är benämnd som Siktemöllan (historisk karta
1) som vid tiden ägdes av Överste Nils Skytte på Sincklersholms herrgård, idag stavat Sinclairsholm, och
som arrenderades av Steen Andersson. 1 I Fornminnesregistret kan vi läsa att det även funnits en såg på
samma plats som kvarnen.2 Utöver kvarnen och sågen har det funnits ett handpappersbruk som anlades
1762 av Brita Skytte och som utökades 1782 av hennes son, Generalmajor Carl Gustaf Skytte. 3 Någon gång
vid den här tiden uppfördes ett bostadshus i skiftesverk och korsvirke på området. Längan blev tillbyggd åt
norr före 1810. År 1812 köptes pappersbruket av Lessebo Bruk AB 4 som lät bygga till bostadslängan åt
söder 1849. Efter några förlustår lades handpapperstillverkningen ned 1868. Lessebo Bruk sålde sedan
fastigheten 1896. 5 Under första världskriget inhyste byggnaden en gummifabrik. 6
År 1919 gick M.N. Martell och Ragnar Persson runt och samlade namn på en teckningslista där de som
tecknade förband sig att solidariskt dela på en köpesumma om 17 000 kronor för inköp av ett markområde
och byggnader vid Brittedal. Som tidigare nämnts fanns vid den här tiden en gummifabrik vid Brittedal men
ägaren Lange Nielsen ville ha så mycket betalt så det blev inget köp av området. 7
Ett första möte för att bilda en andelsförening hölls den 18 november 1922 och den 7 december 1922, 8
bildades så Andelsföreningen Brittendals Kraftverk. 9 Vid sammanträdet fick styrelsen i uppdrag att köpa
Siktemöllans vattenfall den 15 februari 1923 för 8 000 kronor. 10 Ett köpekontrakt finns upprättat 1924 för
markområde med tillhörande vattenfall, säljare var Nils och Hanna Jönsson, Siktemöllan 1:1, Sandby
socken. 11 Vid samma möte bestämdes också att köpa gummifabrikens område vid Brittedal, fastigheten 1/8
mtl No 8 Aska, för 17 000 kronor. 12 Under tidigt 1920-tal var det lågkonjunktur och ägaren till
gummifabriken var därför villig att sälja. 13
Vid ett möte i januari 1923 beslöt sig Aska Byalag att köpa vattenfallet för 900 kronor. I mars samma år
beslöts att köpa en generator som skulle kopplas samman med det vattenhjul som fanns på platsen. Detta
för att till en början ha ström till utbyggnaden av fallen. 14 Vattenhjulet användes även under den första tiden
av elleveranser, den så kallade vattenhjulsepoken. Generatorn drevs då med en drivrem som var kopplat till
vattenhjulet. Denna rem hade en skarv som förorsakade ett blinkande ljus varför Brittedal i folkmun kallades
”Blinkedal”. 15 Som entreprenör för utbyggnaden av elnätet anlitades firma Hj. Smith som också levererade
en generator.
Hamndirektör G. Edlund i Malmö tog fram förslag till kraftstation och dammbyggnad. Som entreprenör
för dammbyggnader och kanal anlitades byggmästare Hoff men han avsade sig uppdraget och i stället
anlitades Trelleborgs Cementvaru AB som entreprenör. Turbin om 125 hk inköptes från Borås Mekaniska. 16
Skånska Cement byggde kraftstationen och firma Hj. Smith ersattes med Ingenjör Stibe för fortsatt

Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1702, Norra Sandby socken Siktemöllan nr 1
Riksantikvarieämbetet, Fornsök, Fornlämning, L1990:2271, Kvarn
3 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, Övrig kulturhistorisk lämning, L1990:2251, Pappersindustri
4 Clemensson, 1964, s. 258
5 Pettersson, 1999, s. 17-34
6 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, Övrig kulturhistorisk lämning, L1990:2251, Pappersindustri
7 Nilsson, 1973, s. 2
8 Nilsson, 1973, s. 2
9 Nilsson, 1973, s. 4
10 Nilsson, 1973, s. 3
11 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Avsöndring 1924, 11-NSA-AVS28
12 Nilsson, 1973, s. 3, 4
13 Nilsson, 1973, s. 2
14 Nilsson, 1973, s. 4
15 Nilsson, 1973, s. 40
16 Nilsson, 1973, s. 5
1
2
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utbyggnad av elnätet. 17 Den 6 november 1924 var kraftverksbygget vid Brittedal klart (historisk karta 2, samt
historisk bild 1 & 2) och den totala summan för kraftverksbygget med fallen slutade på 171 115: 04 kronor
och utbyggnaden av ledningsnätet på 132 366:56 kronor. 18 Första stationsmästare var Nils Nilsson,
Brittedals-Nilsson kallad. År 1925 anställdes Carl Ericsson och han kom att stanna i föreningens tjänst i 45
år. 19
Redan 1926 beslöts att en tillbyggnad skulle uppföras vid kraftstationen. Turbin inköptes från Finnshyttan
och generator och regulator inköptes från Elektromekano. Själva byggnaden fick också byggas ut, som
entreprenör anlitades Joel Bengtsson från Hässleholm och Skånska Cement utförde isgrind och luckor vid
utskovet. 20
Efter en del torra somrar med dålig vattenföring installerades 1935 reservkraft i form av en dieselmotor om
220 hk, generator och Elektromekanisk instrumentering från Atlas Diesel. 21
År 1941 fick man godkänt av vattenöverdomstolen att höja uppdämningen vid Brittedal. 22 År 1944 beslöts
att byta ut den äldre turbinen och generatorn mot en större, 23 1946 var detta färdigt. 24 År 1949–50 utfördes
en om- och tillbyggnad för mottagning av elleveranser från Sydkraft samt från framtida kraftstationen i
Hästberga som planerades att uppföras av föreningen. 25
År 1955 beslöts att bygga ett garage vid Brittedal för två bilar. Garaget sammanbyggdes med
pappersbruksbyggnadens södra sida. Arbetet utfördes av byggmästare Emil Paulsson, Balingslöv. 26
Omkring 1972 bytte föreningen namn till Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening. 27 År 1976 började
Brittedals Kraftverk hyra datatjänst av IBM i Malmö för debitering av el. 28 År 1977 var man nära försäljning
men ekonomin stabiliserades och man kunde fortsätta verksamheten. 29 I slutet av 1982 fanns 3 039
abonnenter varav 1 894 var andelsägare som bestod av industrier, lantbruk och villaägare. 30 Inköp av en
egen datoranläggning genomfördes och den 1 januari 1985 genomfördes debitering över egen dator. 31
Våren 1994 stannade en av maskinerna vid Brittedal på grund av skador. Reparation utfördes på maskin 1
(turbin 1) och samtidigt genomfördes viss automatisering på ställverket. En ny rensningsmaskin monterades
vid turbininloppet. Redan på hösten samma år var det aktuellt att även renovera turbin 2, båda
renoveringarna genomfördes av AB Hällaryds Turbiner. Samma höst diskuterades frågan om att anställa en
heltidsanställd företagsledare. Styrelseledamoten Seve Sigesgård tillträdde som Brittedals VD våren 1995. 32
I oktober 1995 beslöt riksdagen att avreglera elmarknaden, ett beslut som trädde i kraft 1 januari 1996. Ett
stort arbete påbörjades för att bemöta detta på bästa sätt. I och med avregleringen blev det krav på skilda
juridiska enheter för nät och inköp och försäljning av energi. Ett nytt helägt aktiebolag bildades, Brittedals
Energi AB som skulle ta hand om inköp och försäljning av energi. Brittedals Kraftproduktion AB bildades
med uppgift att äga och förvalta kraftverket i Hästberga och Brittedal med åtföljande fastigheter. 33
Nilsson, 1973, s. 7
Nilsson, 1973, s. 8
19 Nilsson, 1973, s. 9
20 Nilsson, 1973, s. 10
21 Nilsson, 1973, s. 12
22 Nilsson, 1973, s. 12
23 Nilsson, 1973, s. 13
24 Nilsson, 1973, s. 14
25 Nilsson, 1973, s. 15
26 Nilsson, 1973, s. 22
27 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 2
28 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 5
29 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 2
30 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 2
31 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 5
32 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 2002, s. 4
33 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 2002, s. 5
17
18
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Sommaren 1998 byggdes en ny fiskväg av naturliknande typ vid regleringsdammen vid Brittedal. Den bestod
av en sluttande nyskapad liten åfåra från området nedanför dammens luckor, runt dammvallen och upp
genom ett nybyggt utskov till den uppdämda vattenytan. Byggnationen utfördes av Fiskvårdsteknik i Sverige
AB. Den 1 augusti 1999 tillträdde Lars Truedsson som ny VD och teknisk chef med behörighetsansvar. 34
År 1992 bestod Brittedal av en jordbruksfastighet med bostadshus samt kraftverk. 35 Bostadshuset vid
Brittedal innehöll två lägenheter som 1993 var i stort behov av renovering. Vid tiden ansågs en försäljning
inte vara rätt i tiden utan en reparation var att föredra. Efter diskussioner med länsantikvarien om vad som
gällde för den gamla byggnaden kunde reparationer av fastigheten genomföras. Under 2002 lades byggnaden
ut till försäljning och ägs idag av privatpersoner. 36
Under sensommaren 2016 påbörjades en renovering av dammkroppen vid Brittedals kraftverk. Vid
renoveringen gjordes en ny dränering av dammtån och dammkrönet gjordes betydligt bredare. Genom detta
ökar trycket på dammkroppen som ger högre stabilitet. 37 Själva regleringen vid huvudfåran renoverades
2018. Företaget heter nu Brittedals Elnät Ekonomisk Förening.

Beskrivning av miljön

Brittedals kraftverk ligger på en liten ö tillsammans med ett bostadshus och en byggnad som uppfördes som
ett handpappersbruk och som sedan inhyste en gummifabrik. I norr finns dammen (bild 1) och delar av den
kraftiga dammkroppen (bild 2). I väster finns intagskanalen (bild 19 & 20) och i öster finns huvudfåran som
regleras av fyra gjutna utskov (bild 3 & 4). Tre av utskoven regleras med sättar, fyra i bredd i varje utskov.
Ett utskov regleras med tre spettluckor och en planlucka (bild 5). Huvudfåran ringlar sig vidare söderut (bild
6–8).
En bit nedströms vägbron finns lämningar efter Siktemöllans kvarn och såg (bild 9) som brann ned på 1920talet. Området är ca 70 x 30 meter (NNÖ-SSV). I öst finns två kvarnfåror som är avgränsade av strand samt
två vattenledare som är uppbyggda av sten, ca 25–35 meter långa. I östra strandkanten finns en ingrävd,
kallmurad grund till kvarnbyggnaden, ca 15 x 5 meter (NNÖ-SSV) och 2 meter hög. Dämmet utgörs av en
S-formad stenvall som sträcker sig tvärs över åfåran, numera öppen i mitten. Dämmet och kvarnen finns på
karta från 1702 (historisk karta 1). Området är klassat som Fornlämning, Kvarn, L1990:2271 i
Fornminnesregistret. 38
Strax intill den norra delen av dammkroppen och huvudfåran finns en pappersbrukslämning, 15 x 10 meter
(NV-SÖ) efter det handpappersbruk som uppfördes 1762 av Brita Skytte (bild 6, & 7). Byggnaden är
uppförd av vitputsat tegel samt trästomme med gavelrösten och en tillbyggnad mot huvudfåran av
rödslammad locklistpanel (bild 15). Byggnaden har ett sadeltak med rödmålad pannplåt, under finns delvis
det gamla spåntaket bevarat (bild 10). Ovanför ingången finns en inmurad skylt med texten: Anlagt åhr 1762
af fru Brita Magdalena Skytte. Ombygt och förökat åhr 1782 af des son Gen.may. Carl Gust. Skytte (bild 13). Den är
klassad som Övrig kulturhistorisk lämning, Minnessten, L1990:2201. Invändigt finns inget maskineri
bevarat. Under pappersbruksbyggnadens östra del finns en stenskodd vattenränna (bild 11) samt lämningar
efter ett av vattenhjulets fundament som är byggt av kallmurade stenblock som är ca 0,4–1,0 meter stora,
överst finns ett lager, även kallat dyna, med en nedsänkning för hjulstockens nål (bild 12). Vattenrännan är
3 meter bred. På byggnadens södra sida finns en utloppskanal (bild 16) som mynnar ut i huvudfåran.
Byggnaden inrymde en gummifabrik under första världskriget. På den södra sidan finns en tillbyggd
garagedel som vitputsats under sadeltak med korrugerade eternitplattor och två bruna garageportar (bild
14). Tillbyggnaden uppfördes 1955 för företagets två bilar och är en tydlig årsring som visar att byggnader
används och utvecklas. Anläggningen är klassad som Övrig kulturhistorisk lämning, Pappersindustri,
Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 2002, s. 6
Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 1992, s. 12
36 Brittedals Kraftverk Ekonomisk Förening, 2002, s. 2
37 Brittedals Elnät Ekonomisk Förening, 2016, s. 43
38 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, Fornlämning, L1990:2271, Kvarn
34
35
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L1990:2251 i Fornminnesregistret. 39 Den stenskodda vattenrännan, lämningarna efter ett av vattenhjulets
fundament och lager samt utloppskanalen är oregistrerade fornlämningar. Den stående byggnaden är en
övrig kulturhistorisk lämning.
Strax söder om handpappersbrukets byggnad finns ett grävt omlöp (bild 17) som börjar i huvudfåran och
som slingar sig tvärs över ön och som mynnar ut i kraftstationens intagskanal (bild 21). På ön finns
bostadshuset (bild 18) med tomt som omges av vatten, intagskanalen i väster, dammen i norr, huvudfåran i
öster och fiskvägen i söder. Bostadshuset består av en lång länga som är klädd med gråmålad locklistpanel
under sadeltak med svarta enkupiga betongpannor. Byggnaden har en stor takkupa samt en veranda med
balkong, vita fönster och dörrar. Bostadshuset med tomt är sålt och av styckat från kraftstationen och har
idag en annan ägare.
Intagskanalen börjar vid dammen och sträcker sig bakom bostadshuset med tillhörande garage (bild 19) för
att slutligen nå kraftstationens intag (bild 20). Intaget består av en gjuten intagsbassäng (bild 22) med ett
bräddavlopp strax intill själva intaget (bild 23). Framför intagets sex spettluckor (bild 25) finns ett rensgaller
(bild 24). Spettluckorna styrs hydrauliskt sedan mitten av 1990-talet. Ovanpå intagsbassängen finns ett
durkgaller som det går att gå på. Fallhöjden är 6 meter. Intagsbassängen har samma läge som på historisk
bild 1 och är den ursprungliga som genom åren underhållits.
Kraftstationsbyggnaden är delad i två delar, den låga delen är maskinhallen som har en stomme av tegel och
som åtminstone till viss del är den ursprungliga kraftstationsbyggnaden. Den höga delen är det före detta
ställverket som togs bort på 1990-talet. Den har troligen en stomme av betong. Ovanför ställverksporten
finns en inmurad skylt med texten: Denna byggnad är uppförd av byggnadsfirman Gustav Andersson Vinslöv år 1950
(bild 28). Båda byggnadskropparna har gulputsad fasad under flackt sadeltak med svart papp, maskinhallen
har bruna spröjsade fönster av trä samt en modern aluminiumport. Ställverksbyggnaden har grå fönster av
trä, grå port av trä samt en brun dörr (bild 26, 27 & 29).
Inne i maskinhallen är den gamla kontrolltavlan av marmor borttagen och ersatt med flera grå manöverskåp
(bild 30). Här finns också turbinernas generatorer (bild 31) samt en dieselmotor (bild 32) som fungerar som
reservaggregat.
På kraftstationens baksida finns utloppskanalen som har gjutna kanter (bild 33 & 34). Från intagets
bräddavlopp finns en gjuten ränna där överskottsvatten rinner för att slutligen landa i utloppskanalen (bild
34).

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
År 1949–50 uppfördes ställverksbyggnaden i en klassisk funktionalistisk stil vid Brittedal. Samtidigt byggdes
kraftverkets maskinhall om så att även den fick en funktionalistisk stil för att passa ihop med
ställverksbyggnaden. Den var tidigare uppförd i en mer nationalromantisk stil. Efter denna om- och
tillbyggnad har endast portarna till maskinhallen bytts ut, i övrigt är byggnaderna orörda exteriört. Interiört
har ställverksbyggnaden tömts på sin tekniska utrustning medan maskinhallen är orörd så när som på att
kontrolltavlan bytts ut mot manöverskåp, övrigt maskineri är från tiden före ombyggnaden och i drift, vilket
medför att byggnaden med tillhörande maskiner har ett pedagogiskt värde. Exteriört har byggnaderna ett
tidstypiskt utseende från 1950-talet och detta motiverar till kulturhistoriskt värde.
Byggnaden som uppfördes som handpappersbruk 1762 har naturligtvis genomgått vissa förändringar genom
århundradena, den har bland annat utökats 1782 samt blivit tillbyggd med en garagedel 1955. Under första
världskriget användes byggnaden som gummifabrik och idag fungerar den som förråd. Detta medför att den
inte har några maskiner eller annan utrustning bevarad från de olika verksamheterna men stomme och andra
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byggnadsdetaljer finns kvar. Den har ett byggnadshistoriskt värde då den visar hur ett handpappersbruks
byggnad kunde se ut på landsbygden under 1700- och 1800-talen. Den har ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
En damm har funnits i ån sedan åtminstone 1702 och troligen betydligt längre än så. Vid den tiden hade
dämmet en annan placering än idag eftersom kvarnen hade en annan placering än kraftstationen. Däremot
så har det förmodligen funnits någon typ av dämme till det handpappersbruk som uppfördes 1762 och det
dämmet bör ha haft ungefär samma placering som dagens. Den nuvarande dammen och dammkroppen är
anlagda i samband med kraftstationens uppförande 1924, likaså intaget till densamma. De är alla viktiga
delar av anläggningen och visar tydligt sin funktion, som varit en förutsättning för att bedriva den
vattendrivna verksamhet som pågått på platsen. Den nuvarande dammen med sin mäktiga vattenspegel har
en central och visuell plats i miljön som hjälper till att öka förståelsen för hur vatten lagrats för att
vattenkraften ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Den har även ett estetiskt värde för upplevelsen av landskapet.
Tillsammans med kraftstationsbyggnaden hjälper dammen, dammkroppen, intagsbassängen och övriga
vattenvägar till att öka förståelsen för helhetsmiljön och för vattnets betydelse som energikälla och de har
därmed ett pedagogiskt värde. Sammantaget anses de ha ett kulturhistoriskt värde.
Tvärs över ön finns ett omlöp, som börjar i huvudfåran strax nedströms handpappersbrukets byggnad och
som slingrar sig fram över ön innan den slutar i intagskanalen där fisken kan ta sig ut för att simma vidare i
åfåran. Omlöpet byggdes 1998 och ser ut som ett naturligt inslag i miljön då den liknar en naturlig bäck
snarare än en av människan byggd vattenväg. Omlöpet har inget kulturhistoriskt värde men är ett fint inslag i
miljön.
I huvudfåran, och nedströms vägbron som leder över till ön, finns lämningar efter Siktemöllans kvarn och
såg med tillhörande vattenvägar. I öst finns två kvarnfåror som är avgränsade av strand samt två vattenledare
som är uppbyggda av sten. I östra strandkanten finns en ingrävd, kallmurad grund till kvarnbyggnaden.
Dämmet utgörs av en S-formad stenvall som sträcker sig tvärs över åfåran, numer öppen i mitten. Området
har ett kulturhistoriskt värde och är klassat som en fornlämning i Fornminnesregistret. 40
Helhetsmiljön
Platsen har en industrihistoria som sträcker sig tillbaka till 1700-talet och kanske längre än så och där
vattenkraften nyttjats till olika verksamheter. Vid vattendraget har det under åren funnits kvarn- och
sågverksrörelse, handpappersbruk, gummifabrik för att slutligen bli en plats för elproduktion. Detta gör att
platsen har en kontinuitet när det gäller att utnyttja vattnet som drivkraft och har därmed ett kontinuitetsvärde.
Här var människorna tidiga med att skapa småskaliga industriella verksamheter samt att tidigt förse
landsbygdens människor med elektricitet vilket medför att platsen har ett teknik- och industrihistoriskt värde.
Redan 1924 uppfördes den första kraftstationen som producerade och levererade elektricitet till de
kringliggande byarna. Detta tillsammans med den betydelse som platsen haft genom att producera mat till
omkringliggande gårdar samt att vara arbetsgivare som skapat arbetstillfällen i de olika verksamheter som
funnits och finns på platsen medför att den har ett lokalhistoriska värde.
Bostadshuset ska vara uppfört på 1700-talet och tillbyggt 1810 och 1849. Byggnaden var från början
reveterad men har idag fått en locklistpanel av trä som är målad i en grå kulör under ett tak med svarta
betongpannor. Byggnaden har en hög ålder, den är i mycket bra skick men dess ursprungliga utseende är
kraftigt förvanskat. Den är dock en viktig del i helhetsmiljön och ges ett kulturhistoriskt värde.
Efter hela åstråket har det under flera hundra år pågått vattenanknutna verksamheter varav platsen för
kraftstation varit en av dessa. Kraftstaionen är tillsammans med åstråkets övriga lämningar efter olika
verksamheter ett historiskt viktigt inslag i Brittedal. Sammantaget anses helhetsmiljön ha ett kulturhistoriskt
värde.

40

Riksantikvarieämbetet, Fornsök, Fornlämning, L1990:2271, Kvarn
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kraftstationen med sina beståndsdelar är i bra skick och fortfarande i bruk och är den yngsta byggnaden av
de små industribyggnader som funnits på platsen och som berättar om Brittedals industrihistoria och
nyttjande av vattenkraften. Kraftstationen anses ha en känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
Det gamla handpappersbruket och sedermera gummifabrikens byggnad har hög ålder och är en viktig del i
platsens industriella historia. Byggnaden med tillhörande vattenvägar är klassade som övrig kulturhistorisk
lämning i Fornminnesregistret men bör bedömas som fornlämning då de äldsta delarna är uppförda före
1850 och den är övergiven som industriell byggnad sedan tidigt 1920-tal. Byggnaden har hög känslighet för
ingrepp och särskild anpassning av åtgärder krävs. Observera att om handpappersbruket bedöms som en
fornlämning, krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen för att göra åtgärder i och vid dess vattenvägar.
Dammen med tillhörande dammkropp och vattenvägar fyller en viktig funktion, inte bara praktiskt utan
även för att de hjälper till att förklara sambandet mellan vattnet och de verksamheter som bedrivs och som
tidigare har bedrivits på platsen. Dammen, dammkroppen och intagskanalen har viktiga och centrala platser
i helhetsmiljön och de har därmed en känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
Omlöpet har inget kulturhistoriskt värde då det är byggt 1998. Vid eventuella åtgärder bör ändå viss aktsamhet
tagas då det har ett funktionellt syfte och är ett fint och viktigt inslag i helhetsmiljön.
Bostadshuset har genomgått stora renoveringar och hade med fördel kunnat renoveras i äldre stil, bland
annat med reveterad fasad och tegelpannor. Trots detta är byggnaden ett viktigt inslag i miljön och har en
känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder är önskvärda.
Området med lämningarna efter Siktemöllans kvarn och såg med tillhörande dämme och vattenvägar är
klassat som fornlämning i Fornminnesregistret och det krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen för att göra
åtgärder i och vid dess vattenvägar.
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Bilder av miljön

Bild 1. Dammen sedd mot nordväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 2. Dammkroppen sedd mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 3. Dammkroppens reglering i huvudfåran. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 4. Dammkroppens utskov och reglering sedda från dammkroppen. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

108

Bild 5. Ett av utskoven regleras med tre spettluckor och en planlucka. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 6. Huvudfåran sedd mot sydväst. Till höger i bild syns taket på det gamla handpappersbrukets byggnad. I fonden skymtar
vägbron som leder ned till området. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Huvudfåran sedd mot nordost. Foto: Eva Eliasson

Bild 8. Huvudfåran nedströms vägbron. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 9. Lämningar efter Siktemöllans kvarn och såg. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Strax nedströms huvudfårans reglering ligger byggnaden som tidigare inrymde ett handpappersbruk och sedan en
gummifabrik. Bilden tagen mot sydost. Foto: Eva Eliasson
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Bild 11. På byggnadens norra sida finns intagskanalen där det tidigare funnits ett vattenhjul. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena
Lundgren

Bild 12. Lämning efter ett av vattenhjulets fundament av gråsten. Överst syns ett lager, även kallat dyna, med en nedsänkning för
hjulstockens nål. Bilden tagen mot öster. Foto: Eva Eliasson
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Bild 13. Ovanför byggnadens dörr finns denna minnessten. Foto: Helena Lundgren

Bild 14. På handpappersbrukets baksida finns ett garage som uppfördes 1955. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 15. Hanpappersbruksbyggnadens södra sida. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 16. På den södra sidan finns utloppet och utloppskanalen rinner ut i bildens nedre högra hörn. Foto: Helena Lundgren
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Bild 17. Strax nedströms handpappersbrukets byggnad finns ett omlöp som börjar i huvudfåran och sedan slingrar sig tvärs över
ön för att sluta i kraftstationens intagskanal. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 18. Bostadshuset som ligger omgärdat av vatten, intagskanalen i väster, dammen i norr, huvudfåran i öster och fiskvägen i
söder. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 19. Intagskanalen sedd mot dammen i norr. Till vänster skymtar bostadshusets nordvästra hörn samt dess tillhörande
garagebyggnad. Foto: Helena Lundgren

Bild 20. Intagskanalen sedd mot kraftstationen. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren

116

Bild 21. Regleringen där omlöpet ansluter till intagskanalen. Nätet som sitter i utskovet är till för att räkna fisk. Bilden tagen mot
sydost. Foto: Helena Lundgren

Bild 22. Intaget till kraftstationen. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 23. Intagets bräddavlopp kan regleras med en spettlucka. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 24. Intagsbassängen med intagets reglering och rensgaller. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 25. Intaget regleras med hjälp av sex spettluckor av trä och metall, på bilden syns fyra av dem. Foto: Helena Lundgren

Bild 26. Kraftstationsbyggnaden. Bilden tagen mot söder. Foto: Eva Eliasson
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Bild 27. Kraftstationen sedd uppifrån dammkroppen. Till vänster ställverksbyggnaden och till höger maskinhallen. Bilden tagen
mot sydost. Foto: Helena Lundgren

Bild 28. Ovanför ställverksdörren finns denna skylt inmurad. Foto: Helena Lundgren
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Bild 29. Kraftstationsbyggnadens södra och östra fasader. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 30. Inne i kraftstationens maskinhall finns dessa manöverskåp. Här fanns tidigare kontrolltavlan av marmor. Bilden tagen
motsydost. Foto: Helena Lundgren
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Bild 31. Generatorer och svänghjul till turbinerna. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Eva Eliasson

Bild 32. En dieselmotor står innanför kraftstationens dörr. På väggen syns en verktygstavla som är tillverkad vid Finnshyttans Bruk.
Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren
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Bild 33. Utloppskanalen sedd uppifrån intagsbassängen. Bilden tagen mot söder. Foto. Helena Lundgren

Bild 34. Till vänster syns vattnet som kommer från intagets bräddavlopp och till höger i bild kommer turbinernas utlopp. Bilden
tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. På kartan från 1702 framgår inte tydligt hur platsen såg ut men vi kan se att det vid möllan fanns ett
vattenhjul samt ett dämme tvärs över vattendraget vid Siktemöllan Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk
avmätning 1702, Aska nr 1-9

Historisk karta 2. På kartan syns kraftverket med damm och kanaler som uppfördes 1924. Källa: Rikets allmänna
kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–34, Vanås J112-3-39

Historisk karta 3. Karta från 1972–73. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1972-73, Norra Sandby J 1333D6g75
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Historisk bild 1. Första kraftstationen i Brittedal som stod klar 1924. Källa: ur En ljuspunkt i bygden, s. 8

Historisk bild 2. Dammkroppens utskov som reglerar vattenflödet i huvudfåran. Till vänster om dammkroppen syns en del av ett
vattenhjul, troligen det som först användes och som kopplades ihop med en generator via remdrift. Bilden är troligen tagen på 1920talet när kraftverket var nytt. Källa: Vykort

Historisk bild 3. Maskinhallen som den såg ut efter ombyggnaden 1946. Ett reservaggregat hade tillkommit. Källa: ur En ljuspunkt
i bygden, s. 14
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Kartbilaga
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6. Sandåkra

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Hässleholm, Norra Mellby

HARO/Vattendrag:

88/Tormestorpsån

Byggår:

Lämningar 1839, kraftstation 1980-tal

Lagskydd:

Oregistrerade fornlämningar. För övriga
beståndsdelar gäller generella
hänsynsbestämmelser enligt KML, MB och
PBL

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Damm, äldre dammkropp, stenskodd
utloppsränna, stengrund efter hus

Kärnvärden:

Plats som nyttjat vattnets kraft till olika
verksamheter från åtminstone 1600-talet.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn, kraftstation
Kvarnar har funnits på platsen sedan minst slutet av 1600-talet. I Kungliga kvarnkommissionens protokoll
från augusti 1698, beskrivs att Nr 3 Sandåkra var ett skatterusthåll som ägdes av Nils Svensson, och att
kvarnen skulle finnas kvar utan hinder. Kvarnen beskrivs vara uppförd för 5–6 år sedan (1692-93), men att
det varit kvarnställe även före det. I kvarnen maldes till husbehov men även lite till andra hushåll. 1
Från början av 1800-talet var kvarnens beteckning Sandåkra 3, 1/8 mantal. 2 Ägaren mellan 1812–1832
hette Per Eskilsson. I bouppteckningen efter hans första hustrus död värderades 1/8 mantal nr 3 Sandåkra
till 500 riksdaler. Paret hade gemensamma skulder som var långt över fastigheternas och lösörets värde och
år 1831, efter att hans andra hustru hade avlidit värderades fastigheten till endast 200 riksdaler. Per dog året
därpå och fastigheten såldes på offentlig auktion till Nils Bengtsson (historisk bild 1) för 1006 riksdaler 32
skilling banco. 3
Möllan var ursprungligen en husbehovskvarn till Sandåkra nr 3 och 1834 ville Nils Bengtsson få den
registrerad som en tullkvarn och därmed kunna mala åt andra mot betalning. En utredning gjordes där man
skulle ta hänsyn till hela åns förgrenade vattenflöde och vilka verkningar en fördämning skulle ha på området
runtomkring, hur många tullkvarnar det fanns i närheten, samt kvarnens förväntade kapacitet. I november
1834 gjordes en provmalning där man kom fram till att kvarnen skulle klara att mala 350 tunnor om året.
Nils byggde ett nytt kombinerat bonings- och kvarnhus 1839. Byggnaden ska ha legat dels intill och dels
över ån. 4 Från ca 1840 var beteckningen för kvarnen 5/64 mantal. 5 I brandförsäkringen som tecknades av
Nils Bengtsson den 4 februari 1841, står det att bonings- och kvarnhuset var byggt av ek och timmer, och
beskrivs som ”alldeles nytt uppfört år 1839”. Byggnaden var 32 alnar lång, 15 alnar bred och 4 alnar hög. I
den norra änden av byggnaden låg mjölkvarnen. I beskrivningen till kvarnen går det att läsa att det bl.a.
fanns ett vattenhjul med axlar, kugghjul, kvarnstenar, kvarnstenslyft och tullskopa. Hela kvarnbyggnaden
värderades till 2 398 riksdaler banco. Ladugårdslängan var uppförd 1830 och var 18 alnar lång, 10 alnar bred
och 3 alnar hög. Det totala värdet för hela brandförsäkringen uppgick till 2 959 riksdaler banco. 6 Vattenhjulet
var en aln brett och sex alnar och 22 tum i diameter, vilket motsvarar över 4 meter. Kvarnstenarna var ett
par åtta spann stora stenar och fallet i ån uppmättes från grundstockens överkant till 18 tum. Dammfästet
var kraftigt byggd med sten invändigt och trästockar utanför. Fästet var en aln högt vid dammhalsen
(dammkroppen) och därifrån sträckte sig två armar, där den ena gick åt nordväst i 41 alnar över åns bredd
och den andra åt sydväst. Dammhalsen var 10 ¾ alnar, en ishäck var byggd 40 alnar därifrån. Det fanns två
dammluckor, en nedanför kvarnhjulet och en som satt 4 alnar och 20 tum norrut. 7
I lagaskifteshandlingar från 1831 8, benämns Sandåkra mölla som en av de kvarnplatser som finns i Sandåkra
by. 9 Laga skifte gjordes i Sandåkra mellan 1841–1847 (historisk karta 1).
I september 1842 begav sig Nils Bengtsson biträdd av kronolänsman G Th Resfeldt, till häradsrätten i
Röinge. Bengtsson ansåg att skattläggningen var för hög. Han hade nyligen inrättat en grovmäldkvarn och
en siktkvarn, dessa drevs av samma vattenhjul och kunde därmed inte drivas på samma gång. Han ansåg
därför att kapaciteten skulle räknades om till 150 tunnor per år.10 År 1843 såldes möllan till samme

Hammarlund 2007, s. 70
Hammarlund 2007, s. 220
3 Hammarlund 2007, s. 208ff
4 Hammarlund 2007, s. 213f
5 Hammarlund 2007, s. 220
6 Brandförsäkringsverket, brandförsäkringar nr 17901–17950, 1841
7 Hammarlund 2007, s. 70
8 Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1831, 11-NME-19
9 Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1841, 11-nme-27, akt 198, s.107
10 Hammarlund 2007, s. 74
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kronolänsman som ovan och arrenderades av Lars Larsson. När möllan såldes 1851 var kvarnen en skattlagd
tullkvarn med tre par stenar. Köpeskillingen var 4 444 riksdaler och 4 skilling banco.11
Ytterligare ett bostadshus förutom bostadsdelen i möllan finns med på historisk bild 4. I köpehandlingar
från 1856 ska ägaren av möllan ha skänkt 3 ½ tunnland till den gamla möllaren Ola Nilsson till undantag
för honom och hans hustru 12, vilket kan vara huset på fotot.
I augusti 1893 inlämnades en ansökan till Lantmäteriämbetet angående vattenflödet i Sandåkra och
torrläggning av vattensjuk mark. Bönderna till dessa marker var förstås angelägna att få sina åkrar bättre
brukbara. Men de var även i stort behov att få tillgång till att använda kvarnen och för att driva kvarnen
behövdes en fördämning för att hålla vattnet i kvarndammen. Tio villkor sattes upp och karta (historisk
karta 3) och ritningar (historiskt dokument 1) gjordes 1894. Handlingarna finns i sin helhet i
Lantmäterimyndigheternas arkiv 13 och en tolkning av texten är gjord i Hammarlund (2007) 14.
Flera försäljningar gjordes under andra halvan av 1800-talet och en detaljerad lista över ägare och möllare
finns i Hammarlund (2007). I folkmun kallades kvarnen länge för Mattsa/Mattes mölla efter möllaren Mattis
Svensson som arrenderade kvarnen mellan 1888–1901. 15
År 1918 såldes fastigheten (historisk bild 4) till fyra delägare som planerade att bilda ett kraftbolag. I köpet
ingick ett vattenfall, kvarnbyggnad jämte boningshus (historisk bild 4 - 6), omkringliggande gårdsplan,
uthuslänga, dammanläggning (historisk bild 3) och åkerareal. De betalde 9 250 kronor för fastigheten
(Sandåkra 3:9 1/16 mantal 16) och den gamle ägaren Lundén fick dessutom bo kvar. 17 Kvarnen byggdes om
till ett kraftverk och vattenhjulet fick driva en generator som alstrade elektriskt ljus till de fyra bönderna,
samt några andra som köpte el av dem. Fotogen var det ont om vid denna tid och detta var ett behändigt
sätt att få el. 18 Lyset fick bönderna spara på och i stället prioriterades mjölkningsmaskinerna. Vid lågvatten
kopplades en råoljemotor in som förstärkning. 19 Böndernas elverksamhet upphörde omkring 1940, då större
elektriska elnät byggdes ut. 20 Möllan såldes till Göte Persson 1948, som sågade gengasved med vattnet som
kraftkälla. Gengasved var mycket eftertraktat vid denna tid eftersom det var svårt att importera bensin. Han
drev även bränslehandel i Hässleholm. 21 Efter Perssons tid verkar verksamheterna ha upphört och i en
beskrivning av åns möllor 1961 beskrivs att ”Mattes mölla” inte var i bruk. 22
Nuvarande ägare, Anders Lindblom, köpte fastigheten 1983. Vid denna tid var kvarnen riven och tidigare
ägare hade påbörjat byggnation av en kraftstation samt en större byggnad (där kvarnen tidigare stod), som
skulle innefatta bl.a. bastu, hobbyrum m.m. Endast grunderna blev klara och står kvar på samma sätt idag.
Denna ägare renoverade även dammkroppen på 1970-talet och förstärkte redan befintliga fundament med
betong. På slutet av 1980-talet byggde Anders den nuvarande kraftstationen och i början av 1990-talet
byggde han även den nuvarande fisktrappan.23

Beskrivning av miljön

Sandåkra vattenkraftverk ligger i en dalgång, öster om stambanan och väster om väg 23. Området ingår i
Kulturmiljöprogram Skåne, i Kulturmiljöstråk: Södra stambanan.
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13 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Syneförrättning 1895, 11-NME-56
14 Hammarlund 2007, s. 85
15 Hammarlund 2007, s. 208
16 Hammarlund 2007, s. 220
17 Hammarlund 2007, s. 221f
18 Månsson 1961, s.15
19 Hammarlund 2007, s. 221f
20 Månsson 1961, s.15
21 Hammarlund 2007, s. 223
22 Månsson 1961, s. 15
23 Muntliga uppgifter Anders Lindblom
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Kraftverksbyggnaden (bild 1 & 3) är byggd i slutet på 1980-talet. Byggnaden har stående brunfärgad,
locklistpanel, sadeltak med svarta betongpannor och ståldörr. Maskineriet (bild 2a & b) i kraftverket är köpt
begagnat och turbinen är en Francisturbin och i byggnaden finns även en asynkronmotor. Vid intaget till
turbinen sitter ett rensgaller och två spettluckor (bild 3). Utloppsrännan från kraftstationen är densamma
som den tidigare kvarnen hade. Utloppsrännan har stenskodda sidor (bild 1 & 4) men vissa partier har
sprängts sönder av större träd.
Inloppet till kraftstationen är gjord av betong och i konstruktionen (bild 5) finns fästen till sättar.
Dammkroppen (bild 6) har en äldre stenkonstruktion i botten av grunden (bild 7) och de gjutna delarna av
dammkroppen är gjutna ovanpå de gamla konstruktionerna. De gjutna delarna är gjorda på 1970-talet,
förutom fisktrappan (bild 8–10) som är byggd på 1990-talet. Vid inloppet till fisktrappan (från dammen)
finns fästen för sättar (bild 8). I dammkroppens västra del finns ytterligare två öppningar för sättluckor (bild
7). Dammkroppen fortsätter sedan en bit mot väster som stödmur för dammen. Kvarnfallet är 3,2 meter. 24
Dammen (bild 11–12) ligger sydväst om kraftstationen. Vid inventeringstillfället var vattennivån låg och
dammen växer då snabbt igen. När det är normal- och högvatten i dammen har den en ganska stor
vattenspegel och då är det endast några träd som bildar en liten ö, som syns i dammen. I dammen finns fisk
och den har även ett rikt djur- och fågelliv med bl.a. svanar som häckar här.
När kvarnen revs på 1970-talet påbörjades en byggnation (där kvarnen tidigare stod), av en kraftstation.
Grunden (bild 1 & 13) till denna ligger några meter söder om nuvarande kraftstation och ytterligare några
meter därifrån finns grunden till en större byggnad (bild 14) som skulle innefatta bl.a. bastu, hobbyrum m.m.
Endast grunderna blev klara och står kvar på samma sätt idag. Denna ägare renoverade även dammkroppen
på 1970-talet och förstärkte redan befintliga fundament med betong.
Strax intill vägen som går till kvarnstället, och ca 40 meter sydöst om kraftstationen, ligger en grund efter en
byggnad. Det som finns kvar av grunden är en sida som är ca 8 meter och två sidor som är ca 4 meter.
Grunden är gjord av huggna kallmurade stenar och är som högst ca 1,5 meter. På historisk bild 4 syns ett
bostadshus sydöst om kvarnen, vilket mycket väl kan stämma in med grunden. Sydväst om grunden finns
flera äppelträn, päronträd och körsbärsträd, vilket också tyder på att ett bostadshus har legat i närheten.
Från söder kommer huvudfåran, och den går sedan väster om dammen och viker sedan av mot öst, där
vattnet från utskoven i dammen och kraftstationen ansluter till huvudrännan (bild 9–10).

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Kvarnen är riven och inga spår av några kvarnlämningar finns kvar i miljön. Kraftstation byggdes i slutet på
1980-talet och har därför inget kulturhistoriskt värde. Dock har kraftstationen och dess förekomst på platsen i
över 100 år, ett samhälleligt värde.
Grunderna till ett kraftverk och en större byggnad som påbörjades på 1970-talet har inget kulturhistoriskt värde.
Lämningarna efter ett bostadshus som ligger sydöst om kraftverket och som finns med på bild från tidigt
1900-tal, är i fint skick, dock fattas minst en sida på lämningen. Husets ålder är inte helt fastställd men det
kan vara det undantagshus som nämns i köpehandlingar från 1856, vilket kan innebära att lämningen är en
fornlämning. Grunden efter huslämningen tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Fallet vid kraftstationen har med stor sannolikhet legat på samma ställe under mycket lång tid. År 1839 fick
ägaren tillstånd att fördämma och bygga en ny hjulkvarn och det var troligen i samband med detta som
dammen tillkom på nuvarande plats. Dammen har vid normalt och högt vattenflöde en vacker dammspegel

24

Muntliga uppgifter Anders Lindblom
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som har en central plats och ett estetiskt värde för helhetsmiljön, samt ett rikt djur- och fågelliv som lever i
och vid dammen.
De äldre stenarna från den gamla dammkroppen ligger kvar under den nya betongkroppen och den gamla
stenskodda utloppsrännan finns också kvar. Eftersom samma kvarn från 1839 stod kvar tills den revs på
1970-talet är det sannolikt att de äldre lämningarna i och vid vattnet är samtida med kvarnen. Ytterligare
äldre konstruktioner kan framkomma vid torrläggning. Dammen, de äldre konstruktionerna i dammkroppen
och utloppsrännan bör betraktas som fornlämningar, då de högst sannolikt anlades samtidigt som kvarnen.
Dessa beståndsdelar tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Fisktrappan har ett funktionellt värde men eftersom den är byggd på 1990-talet har den inget kulturhistoriskt
värde.
Helhetsmiljön
Platsen har ett lokalhistoriskt värde då den varit viktig och betydelsefull för bygden, först som kvarnverksamhet
och sedan 1910-talet som kraftstation. Inga stående historiska byggnader finns kvar i miljön och de flesta
lämningar är borttaget för en stor satsning med byggnationer som påbörjades på 1970-talet men som
stannade upp och aldrig färdigställdes.
Den moderna kraftstationsmiljön är lätt att förstå, men eftersom många beståndsdelar från kvarnmiljön har
tagits bort är den historiska miljön svår att läsa av. Det är därför desto viktigare att de kvarvarande historiska
lämningarna finns kvar i miljön och bevaras på bästa sätt.
Sandåkra mölla har en väl dokumenterad historia både när det gäller verksamheterna på platsen och över de
människor som levde och arbete där. Det finns flera äldre beståndsdelar som troligtvis är från 1839, men
den moderna kraftsverksmiljön med sin början på 1970-talet är kraftigt överrepresenterad och sänker det
totala helhetsvärdet till visst kulturhistoriskt värde. Observera dock att vissa beståndsdelar har högre värden
och att vissa delar i miljön bör betraktas som fornlämningar.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kraftstationen, grunderna som byggdes på 1970-talet och fisktrappan har inget kulturhistoriskt värde och
därmed har beståndsdelarna som sådana en låg känslighet och obetydlig anpassning av åtgärder krävs. Däremot
finns känsliga, äldre beståndsdelar i eller vid de nyare konstruktioner och de kan komma att påverkas om
åtgärder görs på konstruktionerna runtomkring.
Dammen, de äldre konstruktionerna i dammkroppen, stengrunden och utloppsrännan är troligen samtida
med när kvarnen uppfördes 1839 och dessa beståndsdelar är de enda kvarvarande historiska delarna. För
att den historiska kvarnmiljön inte ska försvinna helt från platsen behöver dessa delar bevaras. Dammen, de
äldre konstruktionerna i dammkroppen, och utloppsrännan har en hög känslighet och särskild anpassning av
åtgärder krävs. Stengrunden som troligen är efter undantagshuset har en känslighet och viss anpassning av åtgärder
krävs. Observera att dessa lämningar är oregistrerade fornlämningar och tillstånd krävs enligt
Kulturmiljölagen vid eventuella åtgärder.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kraftstationen som byggdes på
slutet av 1980-talet. T.v. syns grunden till
en annan kraftstation som påbörjades på
1970-talet. På bilden syns även den äldre
stenskodda utloppsrännan.
Foto taget mot väst. Foto: Eva Eliasson

Bild 2a & b. Maskineri inne i kraftstationen. Foto: Anders Lindblom
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Bild 3. Kraftstationen med rensgaller och två
spettluckor som sitter vid intaget.
Foto taget mot öst. Foto: Eva Eliasson

Bild 4. Utloppsrännan från kraftstationen, och tidigare från kvarnen. Båda sidor har varit stenskodda men stora träd har sprängt
sönder vissa partier. Foto taget mot öster. Foto: Eva Eliasson.
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Bild 5. I inloppsrännan till kraftstationen finns fästen för sättar. T.h. syns dammkroppen. Foto taget mot väst. Foto: Eva Eliasson.

Bild 6. Dammkroppen med öppning för
fisktrappan närmast i bild.
Foto taget mot väst. Foto: Eva Eliasson
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Bild 7. I dammkroppen finns två öppningar för sättluckor. I det forsande vattnet skymtar dammens äldre stenkonstruktioner.
Foto taget mot väst. Foto: Eva Eliasson.

Bild 8. Öppningen till fisktrappan, som regleras med sättar. Foto: Eva Eliasson.
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Bild 9. Fisktrappan med utloppet dammen och huvudfåran i bakgrunden. Foto taget mot norr. Foto: Eva Eliasson.

Bild 10. Fisktrappan med huvudfåran i övre
kant på bilden.
Foto taget mot nordöst. Foto: Eva Eliasson
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Bild 11. Dammen som vid inventeringen var igenväxt. T.h. skymtar dammkroppen. Foto taget mot nordväst. Foto: Eva Eliasson.

Bild 12. Dammen vid högt vattenflöde. Foto taget mot sydväst. Foto: Anders Lindblom.
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Bild 13. Grunden till en kraftstation som började byggas på 1970-talet. T.v. skymtar kraftstationen. Foto taget mot öst. Foto: Eva
Eliasson.

Bild 14. Grunden till en större byggnad som påbörjades på 1970-talet. Foto taget mot sydöst. Foto: Eva Eliasson.
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Bild 15. Lämningarna är troligtvis efter ett bostadshus som låg ca 40 meter sydöst om kraftstationen. Foto: Eva Eliasson.

Bild 16. Del av dammen. Vid den bortre trädlinjen går huvudfåran. Foto mot väst. Foto: Eva Eliasson.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historiskt dokument 1. Ritning från 1894 över bäcken vid Sandåkra kvarn.
Källa: Hammarlund 2007, s. 98.

Historisk karta 1. Lagaskifteskarta från 1841. Vid pilen syns möllan.
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1841, Norra Mellby socken Sandåkra nr 1-4
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Historisk karta 2. Kvarnsymbol utritad vid
Sandåkra mölla 1865.
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv,
Generalstabskartan 1865, J243-9-1

Historisk karta 3. Karta från 1895 där Sandåkra kvarn är utritad.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Syneförrättning 1895, 11-NME-56

Historisk karta 4. Karta från 1926–
34 där en kvarnsymbol finns
utritad.
Källa: Rikets allmänna kartverks
arkiv, Häradsekonomiska kartan
1926–34, Nävlinge J112-3-60
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Historisk bild 1. Nils Bengtsson
(1812–1891), ägde Sandåkra kvarn
mellan 1832–1843. Nils Bengtsson
hann under sin tid som kvarnägare
att få kvarnen registrerad som
tullkvarn och var troligen den första
i området att skaffa en brandförsäkring.
Bilden är troligen från mitten av
1800-talet och Bengtsson hade stora
guldringar i öronen.
Källa: Hammarlund 2007, s. 214,
fotograf okänd.

Historisk bild 2. Bild på möllan, troligen tidigt 1900-tal.
Källa: Hammarlund 2007, s. 219, fotograf okänd.
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Historisk bild 3. Två personer står i kvarnfallet, troligen tidigt 1900-tal. Fotograf okänd. Privat foto hos ägaren.

Historisk bild 4. Bild på möllan troligen från 1910–20. Männen på bilden är: Baningenjör Oscar Frithiof Zander,
Sontag, Falkman och Pettersson.
Källa: Järnvägsmuseet, fotograf okänd
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Historisk bild 5. Bild troligen från 1940-talet, då Arvid Gustavsson med familj arrenderade
möllan och skötte kraftverket. T.v. syns möllan med bostadshus och finingången till
bostadshuset. Flickan på bilden är dottern Olli.
Källa: Hammarlund 2007, s. 222, fotograf okänd.

Historisk bild 6. Bild troligen från 1940-talet, T.v. syns ingången till möllan. Även
familjen använde ingången till möllan till vardags för att gå därigenom till
bostadshuset.
Källa: Hammarlund 2007, s. 223, fotograf okänd.
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Kartbilaga
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7. Djupadals mölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Hässleholm, Norra Mellby

HARO/Vattendrag:

88/Mellbyån

Byggår:

Troligen 1700-tal, ombyggd 1850

Lagskydd:

Fornlämningsområde

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnen med beståndsdelar, grund till
ladugårdslänga, damm, vattenvägar.

Kärnvärden:

Kvarn som är komplett med
kvarnmaskiner och kvarnverk.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn, såg, kraftverk
Kvarn har funnits på platsen sedan minst slutet av 1600-talet, då Kungliga kvarnkommissionen gett tillstånd
1698 till Djupadals mölla, att mala till husbehov och lite åt andra hushåll. Vid denna tid var möllan en
skvaltkvarn. 1 På karta från 1733 (historisk karta 1), finns en kvarn utritad på platsen, där benämnd som
Lunnahöga mölla.
I en häradsyn från april 1778 ska åboar ha upplåtit kvarnfallet Djupadal, som var beläget mellan Sandåkra
och Lunnahöja, till dåvarande ägare som fick lov att fritt mala på kvarnen till ”nödvändigt hushåll”. 2
I handlingar från häradsrätten från september 1851 beskrivs en tvist mellan ägaren till ”Pers kvarn”, Per
Johnsson och den nya ägaren till Djupadals mölla, lanthandlaren Jöns Olsson. Kvarnarna låg mittemot
varandra vid samma dämme och Johnsson ville börja använda sin gamla husbehovsmölla igen och behövde
då tillgång till vattenfallet. I rätten visade Olsson fram köpekontrakt 3 och andra dokument som styrkte hans
rätt att driva Djupadals mölla som skattekvarn, samt att han hade ensamrätt till dämmet som gick över hela
kvarnfallet. Alltså samma fall som Jonsson ville nyttja till sin mölla. Jönsson hade köpt kvarnen i maj 1850
för lite mer än 89 riksdaler. 4 I handlingarna framgår det funnits en gammal kvarn och kvarnfall på fastigheten
och Jönsson tillsammans med Ola Tufvesson byggt om kvarnbyggnaden med både bostadshus och
kvarnanläggning, sommaren 1850. Dammfästet som i handlingarna benämns som gammal, var 10 famnar
lång och uppförd av stenar och grus. Häradsrätten beslutade till sist att de tvistande parterna skulle ha rätt
till halva dämmet var. 5
I Winning (1940), beskrivs Djupadalskvarnen vara uppförd på 1700-talet och ombyggd runt 1840-talet 6. I
Kvarnar och kvarndrift från 1961, beskrivs att både Djupadalskvarnen och ”Mattes mölla” (se Sandåkra), som
låg en halv kilometer uppströms, vara byggda runt 1840–50 7. Även i boken Vattenkvarnar i Skåne ska kvarnen
funnits på plats åtminstone 1850. Enligt 1995-års ägare till kvarnen ska årtalet ”1700”, finnas inskuret i en
bjälke. 8 Äldre byggnadsmaterial kan mycket väl ha återanvänts när kvarnen byggdes om.
Kvarnen tillbyggdes mot norr på 1930-talet (historiskt foto 1) och ett nytt kvarnverk installerades i samband
med detta. Fallet var på 1940-talet 2 meter och lämnade drivkraft under ca 6 månader. Tillskottskraft från
vattenhjulet var på 18 hk. Kvarnverket drevs av en råoljemotor på 20 hk. Maskineriet bestod av två par
stenar, en dubbelvalsstol, plansikt, fullständigt rensverk, sädeskross och utsädestriör. 9 Kvarnen var på den
södra sidan ihop byggd med boningshuset. 10
Kvarnen drevs med vattenhjul med underfall fram till 1949, då turbinen installerades. Senare togs även
elkraft i bruk. 11 Den södra delen av byggnaden byggdes till i samband med att turbinen installerades.
Kvarnverksamheten pågick fram till 1955. Turbinen stannade någon gång under 1950-talet och man ansåg
inte att det var lönsamt att sätta i gång den igen. Kvarnen var senast i bruk på 1980-talet när nuvarande
ägares far, Joel Svensson malde mjöl åt några äldre bönder. 12
Ägare 1960 var Joel Svensson och han hade efterträtt sin far Sven Svensson och före honom hette mjölnaren
Nils Södergren. Dessa mjölnare ska alla ha varit skickliga mjölnare och hållit kvarnen i bra skick. En tidigare
Hammarlund 2007, s 78
Hammarlund 2007, s 79
3 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Avsöndring 1855, 11-NME-AVS44
4 Hammarlund 2007, s 74f
5 Hammarlund 2007, s 77ff
6 Winning 1940, s. 391
7 Månsson 1961, s. 13f
8 Vattenkvarnar i Skåne. 1995, s. 37
9 Winning 1940, s. 391
10 Werdenfels 1981, s. 117
11 Vattenkvarnar i Skåne. 1995, s. 37
12 Muntlig uppgift ägare Lars Svensson
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mjölnare i kvarnen, vid namn Jöns Olsson, var vida känd i bygden för sin läkekonst och sin förmåga att
hjälpa till att hitta borttappade och stulna föremål. 13
I Kvarnar och kvarndrift från 1961, beskrivs Djupadals kvarn som en gammal men trevlig kvarn och i ännu
fullt fungerande skick. Kvarnen beskrivs ligga naturskönt i Mellbydalen och intill järnvägen.
Djupadalskvarnen hade cirka 3 meters fall och 1961 hade den två par kvarnstenar, en sikt, kross,
rensningsmaskiner samt ett sågverk för sågning av bräder och timmer. 14 I anteckningar från 1995 fanns även
en triör och en hammarkvarn. Sågen var fortfarande i drift men hade då flyttats ut från kvarnen. 15
År 2000 spenderades 2 veckor med att gräva fram den gamla turbinen från dy och annat, för att sedan
reparera och sätta i gång den igen.
Lars Svensson har varit ägare av fastigheten sedan 2003. Sedan 2006 finns tillstånd för vattenverksamhet
och kraftverket har en godkänd miljökonsekvensbeskrivning. En fisktrappa byggdes av Bengt Rahm 2012.
Bostadshuset som satt ihop med kvarnen på dess södra sida, var i mycket dåligt skick och revs 2012–2013.
Kvarnbyggnaden renoverades 2014 då man satte ny panel, samt bytte tak och satte in nya fönster. 16

Beskrivning av miljön

Kvarnbyggnaden (bild 1–3) består av den äldre kvarnen i mitten av byggnaden från 1850. Den är sedan
påbyggd i norr på 1930-talet, när ett nytt kvarnverk installerades, och i söder på 1940-talet när turbinen
installerades. Kvarnen är en träkonstruktion med rödslammad locklistpanel (bild 4). Byggnaden har sadeltak
med svarta betongpannor. Fönstren är moderna med spröjsade rutor och även dörrarna (bild 3) är utbytta.
Grunderna är förstärkta med betong och strax intill ingången till kvarnen finns en kvarnsten inmurad i
grunden (bild 4). Den norra grunden är gjord i betong med hjälp av formar, gjorda med bräder. Delvis har
byggnaden upp till två våningars höjd, med loft. Boningshuset som var sammanbyggt med kvarnen är rivet
och det som finns kvar av byggnaden är grunden.
Öster om kvarnen ligger lämningar efter ytterligare en ladugårdslänga (bild 5 & historisk bild 1), som enligt
ägaren ska ha innefattat bl.a. fähus, jordkällare och bakugn. Grunden är ca 25–30 meter lång och 5 meter
bred som mest. Grunden består av både murade och kallmurade partier och i mitten av lämningen syns
bakugnen (bild 5) tydligt.
Utloppsrännan från turbinen är stenskodd på båda sidor (bild 2 & 6). Väster om utloppsrännan finns en
fisktrappa (bild 1–2 & 6), som är byggd 2012 av Bengt Rahm. Ytterligare väster om fisktrappan finns
utskovet från dammen med en sättlucka (bild 2). Dammkroppen är betongskodd (bild 7) mot dammen.
Vattnet från fisktrappan och utskovsrännan går ihop strax nedanför dammkroppen och även denna
vattenränna är stenskodd på båda sidor (bild 2 & 6).
Sydväst om kvarnen ligger kvarndammen (bild 8). Vattnet från dammen går in under kvarnbyggnaden och
inne i byggnadens södra del sitter turbinen. Vid turbinen finns regleringsluckor i form av två spettluckor
(bild 9) och rensgaller (bild 10). På nedre plan finns generatorn, instrumentpanel (bild 11) m.m. till turbinen.
Vid turbinen finns en foderkross (bild 12) och det gamla kvarnverket (bild 13). Axeln drevs tidigare med
elmotor. På nedre våningen finns även en dubbel valsstol (bild 14 & 15), en rensmaskin (bild 16), elevator
(bild 15), stoftavskiljare där dammet sugs in i en fläkt samt två trärör (bild 15) där säckarna sattes fast när
de skulle fyllas med mjöl.
På andra våningen finns två par stenar med tillhörande kvarnkar (bild 17) och varsin påfyllningstratt. Mellan
kvarnkaren finns en stensax, som användes för att lyfta stenarna. På denna våning finns även övre delen av
elevatorn (bild 18). På byggnadens norra sida fanns en lucka där kvarnstenarna kunde hissas upp och ner.
Vevanordningen (bild 19) finns fortfarande kvar. På andra våningen finns även sikten (bild 20). I södra delen
Månsson 1961, s. 14
Månsson 1961, s. 13f
15 Vattenkvarnar i Skåne. 1995, s. 37
16 Muntlig uppgift ägare Lars Svensson
13
14
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finns mölledrängens kammare (bild 21) kvar. I kammaren har man hittat flera gamla böcker, bl.a. två olika
biblar, en från 1821 och en från 1835 (bild 22).
På andra våningen syns hur originalstommen från ombyggnaden 1850 har sett ut. Man har sparat
grundkonstruktionerna, såsom takstolarna (bild 23) och byggt tillbyggnaderna utanpå det gamla.
I kvarnbyggnaden finns även diverse verktyg, kistor och andra kvarn- och arbetsredskap, såsom en
honungsslunga (bild 24) med både vev och rem kvar.
I dagsläget finns inte området registrerat i fornminnesregistret. Platsen har varit en kvarnplats sedan minst
1600-talet och området innehåller både äldre och nyare beståndsdelar. Förslaget är platsen ska bedöms som
ett fornlämningsområde (förslagsvis småindustriområde), där beståndsdelar som såsom, kvarnbyggnaden,
grunden till ladugårdslängan, dammen och vattenvägarna, som tillhört den historiska verksamheten, ska ingå
i fornlämningsområdet.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Kvarnbyggnadens grundstomme är från ombyggnaden 1850 och är sedan tillbyggd i ytterligare två
omgångar, mot norr på 1930-talet och mot söder på 1940-talet. Byggnaden har även genomgått en större
renovering mellan 2012–2014, då det gamla boningshuset revs, samt att man bytte tak och fönster och satte
ny panel. Kvarnverksamheten upphörde 1955 men allt maskineri och kvarnverk finns fortfarande kvar.
Maskinerna samt kvarnverket är i fint skick. I kvarnen finns mölledrängens kammare kvar, samt även
takstommen efter den gamla kvarnen. Att den gamla kvarnbyggnaden är synlig inne i byggnaden är både
originellt och pedagogiskt för att kunna studera den äldre byggnadstekniken. Kvarnen har ett
byggnadstekniskt-, byggnadshistoriskt-, teknikhistoriskt- och ett pedagogiskt värde för att förstå hur en äldre kvarn
fungerade och användes.
I dagsläget är en kraftproduktionsverksamhet i gång och den nuvarande turbinen är densamma som sattes
in 1949. Verksamheten som återupptogs år 2000 har varit positiv för den kulturhistoriska miljön eftersom
kvarnbyggnaden har reparerats och underhållits och därmed har kvarnutrustningen hållits i fint skick.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar motiverar till ett högt kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammens nuvarande syfte, samt dess historiska syfte har varit att användas som vattenmagasin till
verksamheterna på platsen. Kartmaterialet från 1800-talet från platsen är skralt men dammen har funnits i
sin nuvarande form sedan åtminstone 1920-talet, då den finns utritad på karta. Både dammen och
vattenvägarna är lätta att läsa i miljön och ökar det pedagogiska värdet för att förstå hur vattnets kraft
användes till de historiska verksamheterna. Fiskvägen har inget kulturhistoriskt värde men är en anpassad åtgärd
i modern tid för att fiskar lättare ska kunna passera anläggningen. Dammen, dammkroppen och
vattenvägarna har förändrats och restaurerats under årens lopp, dock är syftet detsamma och dessa
beståndsdelar tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Helhetsmiljön är väldigt centrerad runt kvarnen och alla beståndsdelar ligger visuellt nära varandra, vilket
gör att platsen blir tydlig, pedagogisk och lätt att läsa av.
Den gamla grunden efter fähus, jordkällare och bakugn ingår i kvarnmiljön. Grunden kan vara uppförd och
ha tillhört den gamla gårdsmiljön, innan ombyggnaden 1850. I handlingar gällande ombyggnaden av kvarnen
nämns inte ladugårdslängan. Grunden har ett kulturhistoriskt värde.
Djupadals mölla är en tydlig historisk kvarnmiljö, med kvarnmaskiner och den äldre delen av kvarnen väl
bevarade. Den historiska kvarnmiljön har omhändertagits samtidigt som byggnaden används till modern
verksamhet. Helhetsmiljön tillskrivs sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde.
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kvarnen med beståndsdelar är tydliga uttryck för äldre tiders kvarnverksamheter och maskinerna och
tillbehör är i fint skick. Turbinen med tillhörande maskineri är placerat i den södra tillbyggnaden, som
byggdes på 1940-talet och påverkar därmed inte kvarndelen på ett betydande sätt. Kvarnbyggnaden är i fint
skick och har en hög känslighet och det skulle krävas långtgående anpassning av åtgärder.
Grunden efter den gamla ladugårdslängan ingår i kvarnplatsens helhetsmiljö och den har en känslighet och
anpassning av åtgärder krävs.
Dammen med tillhörande dammkropp och vattenvägar är viktiga för att förstå hur vattnets kraft användes
till de historiska verksamheterna. Konstruktionerna i vattnet har dock genomgått reparationer och
förändringar, tex har det byggts en modern fisktrappa. Dammen och vattenvägarna har dock kvar sitt
ursprungliga syfte och har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs. Observera att om kvarnplatsen
bedöms som en fornlämning, krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen för att göra åtgärder i och vid dammen
och vattenvägarna.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kvarnbyggnaden med fisktrappan och dammkroppen. Vid pilen är byggnadsdelen från ombyggnaden 1850.
Utbyggnaderna tillkom i söder på 1930-talet och norr på 1940-talet. Foto taget mot sydöst. Foto: Eva Eliasson

Bild 2. Kvarnens norra sida. Under kvarnen går utloppskanalen från turbinen och t.h. syns fisktrappan och utskovet från dammen.
Foto: Helena Lundgren.
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Bild 3. Den bruna dörren är ingången till kvarnen, i byggnaden vid den vita dörren sitter turbinen. Här låg tidigare bostadsdelen,
som revs 2012–2013. Foto taget mot norr. Foto: Helena Lundgren.

Bild 4. Kvarnen har ny panel och grunden är förstärkt med betong. Strax intill ingången till kvarnen finns en kvarnsten inmurad i
grunden. Foto: Helena Lundgren
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Bild 5. Delar av grunden som ligger öster om kvarnen. Byggnadslängan har varit fähus och källare med bakugn. Den syns i mitten
av bilden. Foto: Helena Lundgren.

Bild 6. Utloppsrännan från turbinen är stenskodd på båda sidor. T.h. om kvarnen syns fisktrappan och sättluckan till
utskovsrännan från dammen. Foto taget mot sydväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Dammkroppen är betongskodd mot dammen. På bilden syns sättluckan till dammutskovet. Foto taget mot nordväst. Foto:
Helena Lundgren.

Bild 8. Sydväst om kvarnen ligger kvarndammen. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 9. Två spettluckor inne i kvarnbyggnaden, som reglerar intaget till turbinen. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Rensgaller till turbinen. Foto: Helena Lundgren

155

Bild 11. Generator, instrumentpanel m.m. till turbinen. Foto: Helena Lundgren

Bild 12. Foderkross. Foto: Helena
Lundgren.
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Bild 13. Det gamla kvarnverket. Nere
i högra hörnet på bilden står en våg.
Foto: Helena Lundgren.

Bild 14. Bakom röret i trä syns en
dubbelvalsstol. Foto: Helena
Lundgren.

157

Bild 15. T.v. syns elevator, stoftavskiljaren och två rör där man fyllde säckarna med mjöl. T.h. övre delen av en dubbelvalsstol.
Foto: Eva Eliasson

Bild 16. På bilden syns en rensmaskin.
Foto: Helena Lundgren.

158

Bild 17. På andra våningen finns två par kvarnstenar, med kvarnkar och varsin påfyllnadstratt ovanpå. Mellan kvarnkaren syns
stensaxen, som användes för att lyfta stenarna. Foto: Eva Eliasson

Bild 18. Övre delen av elevatorn.
Foto: Helena Lundgren.
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Bild 19. Vevanordning som användes
för att hissa kvarnstenarna upp och
ner. Foto: Helena Lundgren.

Bild 20. Plansikten. Foto: Helena
Lundgren.
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Bild 21. Mot söder på andra våningen låg drängkammaren. Foto: Eva Eliasson.

Bild 22. Två biblar från 1821 och 1835 som hittats i drängkammaren. Foto: Eva Eliasson
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Bild 23. På andra våningen syns stommen och takstolarna från kvarnen som byggdes om 1850. Tillbyggnaderna har gjorts utanpå
den gamla byggnaden. Foto: Eva Eliasson.

Bild 24. I kvarnen finns diverse gamla verktyg, kistor och andra kvarn- och arbetsredskap. På bilden syns en
honungsslunga med både vev och rem kvar. Foto: Helena Lundgren.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Karta från 1733, som visar en
kvarnplats, då med namnet Lunnahöga.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1733, Sandåkra nr 1-4 IMS-K84-17:1. Källa:
www.arkivkopia.se

Historisk karta 2. Karta från 1926–34, där Djupadalsmöllan är utritad med en kvarnsymbol.
Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradekonomiska kartan 1926–34, Nävlinge J112-3-60

Historisk karta 3. Karta från 1971–72, där
Djupadals kvarn är utritad.
Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomisk karta
1971–72, Sandåkra J133-3D3e74
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Historisk bild 1. Bostadshuset ligger i mitten av bilden med sågmöllan bakom och t.h. är sågen och en vedkap. I vänstra delen på
fotot syns ladugårdslängan.
Foto är troligen taget på 1930-talet, eftersom den norra delen av kvarnen ser ut att ha blivit tillbyggd.
Källa: Hammarlund 2007, s. 280, okänd fotograf.
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Kartbilaga
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8. Gonarps vattenkraftverk

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Bromölla, Näsum

HARO/Vattendrag:

87 – Holjeån – Skräbeåns
avrinningsområde.

Byggår:

1929-30

Lagskydd:

Riksintresse för friluftsliv, FM21 IvsjönImmeln-Ryssberget. Generella
hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL
och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kraftstation med bostadsdel och
kraftverksdel. Intagskanal, vattenvägar och
dammbyggnad.

Kärnvärden:

Väl sammanhållen helhetsmiljö. Tydligt
avläsbar i alla sina beståndsdelar.
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Historik

Historiskt sammanhang Vattenkraftverk
Gonarps kraftverk uppfördes vid platsen omkring 1929–30. 1 Här fanns sedan tidigare ett naturligt fall på
omkring sex meters fallhöjd.2 Ansökan om att få anlägga kraftverk här beviljades genom en vattendom 1929.
Om tidigare verksamheter bedrivits vid platsen för nuvarande kraftverket kan inte beläggas. 3 På
Generalstabskartan från 1893 ses inga verksamheter på platsen (historisk karta 1). Kraftverket finns däremot
inritat, med texten kraftstation, på härdsekonomiska kartan från 1926-34 (historisk karta 2).
Omkring 400–450 meter nedströms Gonarps kraftverk, vid Forsagården, fanns tidigare ett pappersbruk
med verksamhet troligen fram till senare delen av 1800-talet. Vid bruket fanns ett kraftverk ägt av Gonarps
Kraft AB, bildat 1910. Företaget gick i konkurs 1926 och köptes sedermera upp av Olofströms Kraft AB
1931. 4 Olofströms Kraft AB har idag sin kraftstation i bolaget Olofströms Energiservice AB. Kraftverket
vid Forsagården revs senare.
Elen från Gonarps kraftverk levererades bland annat till Stensnäs gård i Mörrum, Vesans pumpstation i
Norje och Sölvesborgs samhälle. Det var vanligt att det bildades elföreningar i mindre orter och byar som
sedan köpte elen direkt från kraftverken. 5
Efter att kraftverket färdigställts 1933, flyttade den blivande maskinisten Arvid Svensson in i
maskinistbostaden tillsammans med sin fru Elly. Hyran var fri då Arvid skötte kraftverket, de fick till och
med 100 kr i månaden för arbetet. I arbetsuppgifterna ingick bland annat rensning av intagsgaller, service
och underhåll på kraftstationen samt av maskineriet och sumpen. 6 Några år senare, 1936, fick Arvid arbete
som montör för kraftbolaget Olofströms Kraft AB och Elly tog över uppgiften som maskinist. Med detta
blev troligen Elly Sveriges första kvinnliga kraftverksmaskinist, ett arbete som hon skötte i över 40 år. Paret
bodde kvar i kraftstationen fram till 1977 varefter de flyttade till en lägenhet i Näsum. 7
Redan efter några år i drift kopplades Gonarps kraftverket in med de två kraftverken i Olofström (Södra
Sund och Olofströms kraftverk). Då skedde även en modernisering av aggregatet vilket blev mer
automatiserat med hjälp av tekniks utrustning. En ny väg fram till kraftverket anlades för att underlätta när
turbinerna behövde repareras. 8 Möjligen var det i samband med dessa förändringar som en höjning av
dammbyggnaden gjordes.
Efter Elly och Arvid flyttat har andra hyresgäster bebott bostaden i kraftverket. År 2018 utbröt en brand i
kraftstationens bostadsdel vilket medförde en totalrenovering av bostadsdelens interiör samt tak och
fönster. Kraftverksdelen berördes dock aldrig då denna ligger i byggnadens källarplan. 9
Flottning har förekommit i Holjeån, troligen främst fram till sågverket i Olofström. 10 Om det förekommit
förbi Gonarp är oklart men en öppning i dammbyggnaden kan tyda på det (bild 15).

1 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
2 Informationsbroschyr Holjeleden. (Bromölla kommun)
3 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
4 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
5 Muntlig uppgift, Dan Orvegren, tidigare anställd (1965-2018), OKAB
6 Informationstavla vid Gonarps kraftverk.
7 Näsums hembydsförenings årskrift 1998, Artikelförfattare Sten Eriksson, s. 7-14.
8 Näsums hembydsförenings årskrift 1998, Artikelförfattare Sten Eriksson, s. 7-14.
9 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
10 Muntlig uppgift, Dan Orvegren, tidigare anställd (1965-2018), OKAB
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Beskrivning av miljön

Kraftverket med maskinistbostad
Gonarps kraftverk ligger i Holjeåns dalgång, drygt 3 km norr om Näsum, med placering på en holme mellan
utskovsfåran och intagskanalen. Området omkring kraftverket består till största del av beteshagar och
odlingslandskap varigenom ån ringlar sig i stor omfattning ända ner till utloppet i Ivösjön. Längre väster om
kraftverket finns större områden med skog. Kraftverket ligger inom ett område som innefattar riksintresse
för friluftsliv.11 Holjeån i sin helhet utgör ett Natura 2000-område. 12 Inga arkeologiska lämningar har
påträffats vid platsen.
Vid platsen finns två byggnader i rött tegel. Kraftverksbyggnaden är byggd i suterräng och består av en
bostadsdel i markplan som tidigare fungerat som maskinistbostad men i senare tid som hyresbostad.
Kraftstationen är uppförd med säteritak och har således två takfall med en mellanliggande våning med
fönster. Utformningen kan bero på att det, mot väster, tidigare fanns ett ställverk för utledning av elektricitet
till nätet (historisk bild 3). Alla fönstren på byggnaden är utbytta och av modernare snitt med spröjsade,
kopplade bågar. Även entrédörrarna till bostadsdelen är utbytta. Både fönstren och entrédörrarna är vita
(bild 1–3 och 5).
Kraftverket med dess maskineri inryms i en generatorhall (bild 7-9) i källarplanet, med ingång från
byggnadens baksida. Portarna till kraftstationen samt övriga två dörrar på denna sida är av trä och
brunmålade. Kraftverket är ett primärkraftverk med en fallhöjd på omkring fem meter. 13 Den öppna
turbinsumpen är av betong och vidbyggd på byggnadens västra sida (bild 5–6). Maskineriet består av en
dubbelturbin samt en enkelturbin på en horisontalaxel, båda är Francisturbiner. Utloppet sker, direkt till
åfåran, strax nedströms turbinsumpen med endast några meters utskovsfåra av betong (bild 10).
Utloppsvattnet och utskovsfåran rinner samman cirka 10–15 meter nedströms kraftstationen (bild 11).
Kraftverket var ur drift några år under 1970-talet då axeln gått av men togs i drift på nytt 1989-90 efter
omfattande reparationsarbete. Bland annat installerades en begagnad asynkron generator tillverkad av Asea.
Turbinerna uppges vara original från 1929–30. Reglering sköts med hjälp av motviktsreglage. I
kraftstationens interiör finns det ursprungliga kaklet på väggarna bevarat, en spiraltrappa av gjutjärn samt
den äldre kontrolltavlan. Ett modernare kontrollskåp finns också men idag sköts manövrering mycket via
fjärrstyrning.
Den andra byggnaden vid platsen ligger strax nordost om kraftverksbyggnaden och är ett tidigare brygghus
som numera fungerar som förråd (bild 4). Det är samtida med kraftstationen och även det uppfört i rött
tegel under sadeltak med enkupigt lertegel.
Dammbyggnad och vattenvägar
Gonarps kraftverk är ett strömfallsverk. Detta innebär att ingen dammspegel finns utan Hojeån i sin
naturliga bredd utgör kraftstationens verksvatten genom den långa intagskanalen. Platsen med sitt naturliga,
omkring fem-sex meter höga, fall gav ett topografiskt fördelaktigt läge för just placeringen av kraftverket.
Den omkring 35 meter långa verksdammen av betong är samtida med kraftstationen men blev förhöjd
omkring 1934, möjligen något senare. 14 Över dammbyggnaden går en träbro till den lilla holmen där
kraftstationen är placerad. Regleringen till intagskanalen ligger något vinklad gentemot utskovsdelen på östra
sidan om holmen. Dammbyggnaden har fyra öppningar med varierande regleringar. Nedan beskrivs
fördämningen från vänster till höger i strömriktningen.
Närmast vänstra landfästet finns på dammbyggnadens uppströmssida en hydraulisk svänglucka av typen
segmentlucka (bild 15). Tidigare fanns en planlucka vilken byttes ut mot befintlig svänglucka under en
11 Skyddad natur (naturvardsverket.se)
12 Skyddad natur (naturvardsverket.se)
13 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
14 Muntliga uppgifter, P-O Svensson och Håkan Björklund, OKAB
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renovering på 1990-talet. 15 Vid höga flöden i ån krävs det att kunna släppa stora mängder vatten snabbt
vilket luckan bidrar till. Luckan kan fjärrmanövreras. Mellan segmentluckan och bräddavloppet ses ett
smalare, igensatt utskov, som skulle kunna vara från flottningstiden i Holjeån. Höger om detta, i mitten av
dammbyggnaden, ses två bräddavlopp (överfall) av betong. Stötbotten består av betong och natursten (bild
15–16).
Därefter, på vänstra sida om holmen, finns ett luckutskov med fyra spettluckor av trä. Dessa regleras
manuellt. På nedströmssidan finns stötbotten i form av en större betongplatta. Utmed holmens kant, finns
en sträcka med stenskoningar av murad natursten som är förstärkt med betong närmast utskovet.
Mellan holmen och landfästet på högra sidan av ån finns en öppning med fem spettluckor av stål till
kraftverkets intagskanal (bild 12–13). Luckorna regleras manuellt. Den grävda intagskanalen löper mellan
dammbyggnaden och kraftstationen och är omkring 90 meter lång och cirka 3,5 meter djup. 16 Framför
intaget till sumpen finns ett rensgaller som görs rent med automatisk gallerrens (bild 6).
Ett plaströr som fungerar som smolt- och ålledare löper vid högra sida om intaget med utlopp i utskovsfåran,
ett tiotal meter nedströms kraftstationen.
En omkring 180 meter lång, naturlik fiskväg, s.k. omlöp, anlades längs Holjeåns östra sida under hösten
2000 (bild 22–23). Intaget till omlöpet ligger omkring 70 meter nordost om dammbyggnaden och är av
betong och regleras med två spettluckor, en smal och en bredare lucka (bild 20).

Kulturhistorisk värdering
Kraftverket med beståndsdelar
Få exteriöra förändringar av form, volym och karaktär har skett på kraftstationen, intaget, och
turbinsumpen. Emellertid har modernisering av aggregat och kontrollutrustning skett över tid. Bostadsdelen
renoverades efter branden 2018.
Utmärkande för kraftverksbyggnaden är dess, för tiden, representativa tegelarkitektur. En särpräglad
byggnadsdel är stationens säteritak, vilket i detta fall haft ett praktiskt syfte genom att det tidigare verkat
som ställverk och utledningstorn för matarledningarna vilket medverkar till ett byggnads-och teknikhistoriskt
värde.
Kraftstationen med alla dess beståndsdelar är påtagligt välbevarade och tydligt avläsbara i miljön. Alla delar
är betydelsefulla för det kulturhistoriska sammanhanget och bidrar till förståelsen av platsens bruk. De är
också viktiga för den tekniska förståelsen för framställningen av elektricitet och bidrar till ett pedagogiskt värde.
Anläggningen är uppförd under mellankrigstiden då självförsörjningsgraden spelade en viktig roll för landets
samhällsfunktioner, tillväxt och industrialisering. Kraftverket utgjorde en viktig del i såväl lokal elförsörjning
som regional vilket skapar både ett lokalhistoriskt värde och ett samhällshistoriskt värde.
Den sammanlagda bedömningen är att Gonarps kraftverk med beståndsdelar har ett kulturhistoriskt värde.
Dammbyggnad och vattenvägarna
Dammbyggnaden har genomgått måttliga förändringar och moderniseringar genom förhöjning, en anlagd
vägbro samt att en äldre planlucka bytts ut mot befintlig segmentlucka. Dammbyggnaden måste betecknas
som påtagligt läsbar och en komponent av stor vikt för förståelsen av platsens verksamhet och ändamål.
Dammbyggnaden, intagskanalen och utskovsfåran har ett bruksvärde som används för dess ursprungliga
funktion och verksamheten. Den ger också liv åt natur- och kulturmiljöns utpräglade karaktär.
Vid landfästet där dammbyggnaden möter holmen, ses stenskoningar. På vissa partier av dammbyggnadens
pelare ses murstensmönster som kan utgöra spår från dammbyggnadens ursprungliga utseende. Dessa

15 Muntlig uppgift, Dan Orvegren, tidigare anställd (1965-2018), OKAB
16 Informationsskylt vid Gonarps kraftverk
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bevarade detaljer och dess oförändrade läge sedan uppförandet förmedlar läsbarheten för dess upphov och
har ett pedagogiskt värde.
Sammantaget har dammbyggnaden och vattenvägarna ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Gonarps kraftverk är ett primärkraftverk uppfört 1929–30 och utgör en god representant för
mellankrigstidens samhällsstruktur med fokus på funktionalitet och självförsörjning. Lokalhistoriska
kopplingar finns till Stensnäs gård i Mörrum och orterna Norje och Sölvesborgs samhälle dit elektricitet
tidigt levererades vilket medverkar till ett lokalhistoriskt värde.
Holjeåns förutsättningar vid platsen för kraftstationen samt det faktum att vattenkraften har utnyttjats här
kontinuerligt under nästan hundra år utgör viktiga delar av för den kulturhistoriska bedömningen.
Förändringar och moderniseringar av stationens tekniska utrustning är uttryck för samhällsutvecklingen
över tid och skapar en viktig länk till kraftstationens kulturhistoriska kontext och ger ett samhällshistoriskt
värde.
Kraftstationens byggnad med den integrerade maskinistbostaden, tvättstugan, dammbyggnaden,
intagskanalen och utskovsfåran är utmärkande delar som tydligt berättar vilken typ av verksamhet som
bedrivs här ger ett pedagogiskt värde men alla delar bidrar också till ett bruksvärde med ett samhällsekonomiskt
motiv. Att kraftverket är i full drift har betydelse och skapar fortsatt tydlighet för helhetsmiljöns historiska
sammanhang.
Sammantaget bedöms kulturmiljön i sin helhet ha ett kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Gonarps vattenkraftverk med alla sina beståndsdelar - såsom kraftstation, intagskanal, turbinsump och
vattenvägar - har relevans för ett tydliggörande mellan vattnets betydelse och den verksamhet som bedrivs
här. Helhetsmiljön har ett kulturhistoriskt värde.
Kraftstationen och turbinsumpen tillsammans med intaget har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs.
Framför allt för framtida bevarande av kraftstationens exteriör, volym och karaktär. Vid framtida underhåll
av kraftverksbyggnaden rekommenderas att återgå till mer tidstypiska material, exempelvis enkupigt lertegel.
Förändringar av dammbyggnaden har förekommit över tid genom förhöjning, anläggning av vägbro och
byte till segmentlucka. Att kraftverket är i drift förstärker dess betydelse och dammbyggnaden är avgörande
för den fortsatta verksamheten på platsen. Trots tidigare ingrepp i utskovsdelen bedöms dammen ha
känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs. Det är viktigt att dammbyggnaden bibehåller sin äldre
karaktär och sin både visuella och funktionella betydelse för att bevara helheten och kulturmiljöns läsbarhet.
Detaljer som har känslighet är den stenskodda kanten på holmens östra sida samt nedre delarna av den
ursprungliga dammpelaren och anpassning av åtgärder krävs. Dessa kan härröra från dammbyggnadens
ursprungliga utformning. Skulle belägg för flottning framkomma kan bedömningen bli en annan.
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Bilder av miljön

Bild 1. Gonarps kraftverk, ligger på en långsmal holme, parallellt med den omkring 90 meter långa intagskanalen. Bild mot söder.
Foto: Marie Sandberg

Bild 2. Bild tagen mot sydväst. Kraftstationen med entré till bostadsdelen. Det karaktäristiska säteritaket är ovanligt på denna typ
av anläggningar. Troligen beroende det på att ställverket fanns på övervåningen i kraftstationen. Betongpannor ersatte enkupigt
lertegel efter branden 2018. Foto: Marie Sandberg
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Bild 3. Kraftverket är byggt i suterräng, där maskinistbostaden inrymdes i markplan och kraftstationen i källarplan, i byggnadens
västra del. Bild mot väster. Foto: Marie Sandberg

Bild 4. Bild mot norr. Förrådsbyggnaden, som tidigare bl.a. innehållit tvättstuga, ligger alldeles intill kraftstationen. Foto: Marie
Sandberg
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Bild 5. Intaget och turbinsumpen ansluter till kraftstationens generatorhallen som inryms i källarplanet. Bild mot öster. Foto: Marie
Sandberg

Bild 6. Bild mot sydväst. Intaget till turbinsumpen är av platsgjuten betong bakom intagsgallret och den automatiska gallerrensen.
Höger om sumpen finns ett ålrör som mynnar ut ett tiotal meter nedströms kraftverkets utlopp. Foto: Marie Sandberg
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Bild 7. T.v. I generatorhallen finns den asynkrona generatorn, tillverkad av Asea, vilken installerades 1989–90 då
kraftverket startades upp efter axelbrottet 1975. Bevarad spiraltrappan till andra våningen.
Bild 8. T.h. Gamla mätartavlan och originalkaklet är bevarat. Foton: Marie Sandberg

Bild 9. T.h. Den asynkrona generatorn. T.v. ses lagerbocken för den horisontala turbinaxeln. Till vänster, bakom skyddet, skymtar
motviktsreglagen. Foto: Marie Sandberg

174

Bild 10. Utskovsvattnet rinner ut i åfåran efter att ha passerat en ca 10–15 meter utloppskanal. T.h. syns sugröret till den lilla
turbinen. Foto: Marie Sandberg

Bild 11. Bild mot sydväst. Utloppet sker direkt till ån strax nedströms den korta utskovsfåran. Till vänster i bild mynnar frifåran ut
i ån. Det forsande vattnet t.h. kommer från ål- och smoltledarens utlopp. Foto: Marie Sandberg
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Bild 12. Bild taget mot norr. Intagskanalen löper parallellt med vägen fram till kraftstationen. Foto: Marie Sandberg

Bild 13. Bild mot nordväst. Intaget till kanalen har fem spettluckor av plåt som regleras manuellt. En träbro leder till en vandringsled
längs Holjeån. Foto: Marie Sandberg
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Bild 14. Dammbyggnadens nedströmssida. Plaströret längs vägbron innehåller kommunalt VA till bostaden i kraftstationen. Bild
mot nordost. Foto: Marie Sandberg

Bild 15. Dammbyggnaden från nedströmssidan. Till höger ses segmentluckan. Till vänster om segmentluckan finns ett igensatt
utskov som kan härröra från flottningstiden i Holjeån. Bild mot nordväst. Foto: Marie Sandberg
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Bild 16. Nedströms dammbyggnaden är holmens kanter förstärkta med murad natursten och betong. Stötbotten av betong och
natursten. Bild mot nordväst. Foto: Eva Eliasson

Bild 17. Nedströms dammbyggnaden, i sydlig riktning, är ån mycket sten- och blockrik. Bild mot söder. Foto: Marie Sandberg
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Bild 18. Dammbyggnaden från uppströmssidan. Till vänster segmentluckan, i mitten ses överfallen och till höger utskovregleringen.
Längst till höger – utanför bild – ligger intagskanalen. Bild tagen mot sydost. Foto: Marie Sandberg

Bild 19. Holjeån uppströms dammbyggnaden, i nordlig riktning. Bakom den lilla holmen i fonden ligger intaget till omlöpet öster
om ån. Foto: Marie Sandberg
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Bild 20. Regleringen till omlöpet är av betong och har två spettluckor, en smal och en bredare. Bild mot nordost.
Foto: Dan Orvegren, tidigare anställd på OKAB.

Bild 21. En minnesskylt monterad på en sten erinrar om landshövding
Bengt Holgerssons invigning av fiskomlöpet den 2 november 2000.
Foto: Dan Orvegren, tidigare anställd på OKAB.

180

Bild 22. Del av det naturlika fiskomlöpet. Omlöpet invigdes i november 2000. Bilden tagen mot nordost. Foto: Eva Eliasson.

Bild 23. Fiskomlöpet, här i nedre delen, har förlagts i en äldre åfåra på östra sidan om kraftstationen. Bild mot nordost. Foto: Marie
Sandberg
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Röda ringen visar ungefärlig plats för det nuvarande kraftverket.
Gul fyrkant på kartan visar det gamla pappersbruket samt tillhörande kvarn och
kraftverk, som låg ca 400 meter nedströms nuvarande kraftverk.
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, 1893, J243-10-1.

Historisk karta 2. På häradsekonomiska kartan är kraftverket inritat på nuvarande
plats. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv; 1926-34, J112-3-42.
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Historisk bild 1. Gonarps kraftstation mot söder. Troligen
från omkring 1940-tal. Källa: Arkiv, Olofströms Energiservice Ab

Historisk bild 2. Bild mot nordväst. Möjligen Elly som står vid hörnet av uthuset.
Troligen från omkring 1940-tal. Källa: Arkiv, Olofströms Energiservice Ab

Historisk bild 3. Kraftstationen från sydväst. Notera utmatningsledningar
från byggnadens takvåning. Bild tagen mot nordost. Troligen från omkring 1940-tal.
Källa: Arkiv, Olofströms Energiservice Ab
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Kartbilaga
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9. Möllarps säteri

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Svalöv, Kågeröd

HARO/Vattendrag:

95/Vege å

Byggår:

Kvarn och ladugårdslänga troligen 1700-tal,
säteribyggnaden 1821

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning och
fornlämningsområde

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnlämning med beståndsdelar,
säteribyggnad, kvarndamm, äldre
vattenvägar, ladugårdslänga, stenvalvsbro

Kärnvärden:

Säteri med anor från 1390-tal.
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Historik

Historiskt sammanhang Säteri, kvarn, stamp
Det äldsta kända belägget för namnet Mölletorp är från 1390 och stavades då Møllethorp. Namnet visar att
det funnits en kvarn på platsen under mycket låg tid. Från slutet av 1400-talet fram till den svenska tiden
skrevs namnet som Møllerup. 1
Vid slutet av 1400-talet ägdes Möllarp av släkten Kyrning (Myre). År 1579 bytte Severin Axelsen Jernskägg
bort Möllarp mot sin fädernegård Skottorp till danska riksrådet Axel Tönnessen Viffert. Det var Axel Viffert
som på 1560-talet anlade Axelvold som sin huvudgård och gav den gården sitt namn. Både Axelvold och
Möllarp kom sedan under lång tid att ha samma ägare.
Gårdarna försvann från släkten under en tid, efter att överste Knud Axelsen Urnes, fyra söner Frederik,
Wulf Hieronymus, Jörgen och Axel, pantförskrivit gårdarna efter faderns död 1670. Panten övertogs senare
av geheimerådet Knud Thott (Knutstorps gård), som köpte egendomarna 1691. Gårdarna återbördades
sedan till släkten 1697 av Jörgen Urne.
I början av 1700-talet var det ekonomiskt kärva tider med lågkonjunktur, missväxt och kostsamma
reparationer av byggnaderna, men med en viss skuldsättning lyckades man klara sig igenom svårigheterna. 2
Säteribyggnaden uppfördes 1821. 3 Vid denna tid fanns det troligen en kvarn på platsen, då det på historisk
karta ritad mellan åren 1812–1821 finns en kvarndamm utritad (historisk karta 3).
I husförhörslängder för Luggude härad 1824–1830, beskrivs att Möllarps säteri hade en egen kvarn. 4 På
gården ska även ha funnits en stamp.5
I Rosenbergs geografiska lexikon från 1882–1883, står det att Möllarp säteri är en Herregård i Kågeröds
socken, Rönneberga härad, och lydde under gården Axelvåld. Egendomen utgjordes av säteriet som
taxerades till 82 300 kronor och kvarnen taxerades till 1 200 kronor. I Möllarps säteri ingick även, Kågeröd
1/4 mtl och Sonarp 1/2, Luggude härad. Den totala taxeringen uppgick till 116 900 kr. 6
Kvarnbyggnaden revs troligen runt 1884 och återuppfördes aldrig. 7 På lagaskifteskarta från 1889 och 1890
(historisk karta 5 & 6) är kvarnen inte utritad och nämns inte heller i texten, vilket tyder på att den vara ur
bruk vid denna tid.
Möllarp ägdes inom ätten förenat med Axelvold till 1891, då den köptes av Johan Möller i Fosie. Säteriet
såldes sedan flera gånger på kort tid; först 1912, sedan ny ägare 1916 genom ett fastighetsbyte och såldes
igen 1917 och 1938. 8
Säteribyggnadens stora ingång byggdes till 1939 och en stenläggning gjordes även på husets östra sida. Man
ska även ha renoverat bron som går in till huset (som även fungerar som dammkropp), med tegelstolpar
och satt dit de grova kättingarna. Både ägaren från 1938 I. Gorthon och hans far Johan Gorthon var
sjökaptener och kättingarna är från rederiverksamheten. Vid denna tid fanns även en vädur 9 söder om bron.
År 1939 förstärktes dammkroppen vid kvarnen genom att betong göts i stenkonstruktionen. 10

Nordahl Bengt (u.å), Glimtar från Axelvolds historia
Åkesson Sylve (u.å), Skånska slott och herresäten
3 Åkesson Sylve (u.å), Skånska slott och herresäten
4 Kågeröd (1824-1830), Privat dokument hos ägarna.
5 Muntlig uppgift ägare Jacob Wachtmeister
6 Rosenbergs geografiska lexikon, Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1882–1883,
7 Muntlig uppgift ägare Jacob Wachtmeister
8 Åkesson Sylve (u.å), Skånska slott och herresäten
9 En vädur är en vattenpump som pumpar vatten automatiskt med hjälp av endast strömmande vatten.
10 Muntlig uppgift ägare Jacob Wachtmeister
1
2

186

På 1940-talet bedrevs en framgångsrik travhästuppfödning under namnet "Möllarps stuteri". År 1950–87
(historisk bild 1) ägdes Möllarp av Bengt Stenström och därefter av hans dödsbo fram till 1997, då gården
såldes till greve Tycho Wachtmeister och hans bror, greve Fredrik Wachtmeister. 11
Turbinhuset byggdes på 1990-talet och turbinen och maskineriet installerades i samband med detta. På 1990talet gjordes även omfattande reparationer på bron som går in till säteriet.
Säteriet har sedan 2016 förvaltats av Fredriks son Jacob Wachtmeister.

Beskrivning av miljön

Säteribyggnaden (bild 1) stod klar 1821. Byggnaden är uppförd i tegel med högt brutet tak och röda
tegelpannor. Fönsteröppningarna har bågvalv av tegel och fönstren är spröjsade. Den norra flygeln (bild 1)
ser lite annorlunda ut än den södra och är byggd i sten med bågvalv av tegel runt fönstren. Om båda flyglarna
byggdes samtidigt är inte fastställt, dock finns båda flyglarna med på kartor från 1889 och 1890 (historisk
karta 5 & 6). År 1939 byggdes den stora ingången mitt på huset och även en stensatt yta mot öst, mellan
flyglarna anlades.
Öster om säteribyggnaden, på andra sidan vattendraget ligger grunden efter säteriets kvarn (bild 2 - 4).
Troligen har det legat en kvarn på platsen sedan mycket lång tid, vilket bl.a. platsens namn tyder på. Den
nuvarande kvarnen tros vara från 1700-talet. Man vet att kvarnrörelsen fanns 1882–1883 men att den hade
lagts ner 1889, då den inte längre omnämns eller finns med på kartor. Grunden är gjord av huggna,
kallmurade stenar som är ca 20 x 25 cm till ca 45 x 50 cm stora. Trappan ner till kvarnen är gjord av
kvarnstenar (bild 4) och det finns även bord (bild 4b), gjorda av kvarnstenar. Ovanpå grunden har man vid
senare tillfälle lagt på Ölandssten (bild 2-4a) och även satt dit belysning. Grundens innermått är 3,14 x 3 m
och grundens yttermått är 3,66 x 3,9 m. Höjden på originalgrunden är 1,44 m och höjden inkl. Ölandstenen
är 2, 1 m. Åfåran vid grunden är stenskodd (bild 3) ca 20 meter på båda sidor av ån. Fallet vid kvarnen är ca
4 meter och troligen hade kvarnen ett överfallshjul.
Söder om kvarnlämningen ligger kvarndammen (bild 6). På karta från 1812–1821 (historisk karta 3) och från
1889 och 1890 (historisk karta 5 & 6) kan man att dammens nuvarande placering varit densamma under
lång tid. I utloppet från dammen finns en dammkropp (bild 6 & 7) med en träbro som går över åfåran.
Dammkroppen är gjord av huggna stenblock med pågjuten betong. Gjutningen ska ha gjorts 1939. I
dammkroppen finns två öppningar. I den västra öppningen sitter en spettlucka (bild 7). Härifrån går det ett
rör (kulverterat), som för vatten till turbinen. Under vattenytan, i början av röret sitter ett galler (bild 7).
Röret grävdes ner 1998, i samband med att turbinhuset byggdes. I den östra öppningen sitter luckan till
kvarnrännan, som är en sättlucka (bild 7).
I den södra delen av kvarndammen kommer en bäckfåra (bild 8), som är ett gammalt krondike. Dvs
ursprungligen var den en naturlig bäckfåra som grävts om i dikningsföretaget Axelvolds-Möllarp 1931 12. På
historisk karta 6, benämns den som ”bäck från Axelvolds gräns till kvarndammen”. Väster om utloppet från
bäcken smalnar kvarndammen av rejält, innan den breddar sig igen och sedan kröker av mot norr. Det finns
inga luckor eller någon dammkropp mellan dammarna, däremot finns det en träbro (bild 9–10) där dammen
är som smalast. Tidigare gick en av de gamla vägarna (historisk karta 5 & 6) in till gården här. Vid bron går
det en allé och det finns även två stora grindstolpar (bild 9) kvar. Vid den norra delen av kvarndammen (bild
11) går vägen in till säteriet. Bron har funnits på platsen sedan lång tid tillbaka och fungerar även som
dammkropp (bild 11) till kvarndammen. Bron restaurerades och utformades med tegelstolpar och kättingar
från fartyg, 1939. Dammkonstruktionen har två sättluckor (bild 11) som reglerar vattnet till kvarndammen.
På dammens sydvästra sida (bild 12) kommer vattnet från Duvekebäcken.
Nordöst om bron finns en trädgårdsdamm (bild 13). Dammen är anlagd i modern tid och den finns inte
med på kartor före 1975. I den östra delen av dammen går en liten vattenfåra som rinner genom ett stenröse
11
12

Åkesson Sylve (u.å), Skånska slott och herresäten
Länsstyrelsen Skånes webbgis
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(bild 14), ner i en liten sjö, som ligger öster om dammen. Sjön har tillkommit någon gång mellan 1915 –
1960. Sjön finns med på flygfoto från 1960 (historisk karta 7). Tidigare rann vattnet endast i en åfåra vid
platsen både för trädgårdsdammen och sjön.
Öster om säteriet, norr om den gamla kvarnbyggnaden finns turbinhuset (bild 15), som är byggt på 1990talet. Turbinen och maskineriet (bild 16) sattes in i samband med nybyggnationen och verksamheten
genererar el till huset. Röret som för vatten till turbinen från dammen (som löper parallellt med
kvarnrännan), ligger nedgrävt och syns inte i vegetationen (bild 3a). Utloppet från turbinen är en öppen
vattenränna (bild 17) och vattnet från rännan går sedan ut i den lilla sjön, norr om turbinhuset. Strax innan
turbinhuset viker den gamla kvarnrännan (bild 3a & b) av mot öster, och även den mynnar ut i den lilla sjön.
Vattnet från sjön går sedan i en åfåra som rinner ut i Vege å.
På den västra sidan av Möllarpsvägen ligger stall- och ladugårdsbyggnader tillhörande säteriet. De flesta av
de äldre byggnaderna som fanns tidigare förstördes i en brand på 1980-talet. Den äldsta kvarvarande
ladugårdslängan (bild 18) ligger närmast vägen och tros vara från 1700-talet. Byggnaden är renoverad i äldre
stil och fasaden är i rött och vitt korsvirke med rött sadeltak.
Söder om ladugårdsbyggnaderna finns ytterligare en damm (bild 19). Vattnet som rinner ut i dammen
kommer från Duveke och bäcken vid Möllarp är kulveterad (bild 19) ca 200 meter uppströms dammen. Vid
dammen finns en stenvalvsbro (bild 20). Den har ett valv och en vägbana av jord och gräs. Dess ålder är
inte känd, men på historiska kartor (historisk karta 5 & 6) är det tydligt att det gått en vägsträckning på
platsen över bäcken.
I fornminnesregistret har säteriet lämningsnummer: L1990:9580 Bytomt/gårdstomt och angiven som en:
Möjlig fornlämning. Lämningen är registrerad att vara ca 250 x 180 m (Ö-V). Den ungefärliga utsträckningen
av Möllarps tomt är gjord utifrån Lagaskifteskarta från 1889. 13
Kvarnen, kvarnrännan och kvarndammen bör registreras som en fornlämning (Kvarn), då alla beståndsdelar
i kvarnmiljön är uppförda före 1850. Stenvalvsbron vid fågeldammen bedöms även den vara uppförd före
1850 och bör registreras som en fornlämning (Bro).

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Bostadshuset uppfördes 1821 och eventuellt har den norra flygeln tillkommit senare under 1800-talet, dock
senast 1889. Under 1939 tillbyggdes en ingång och en stensatt yta mellan flyglarna, som anlades i äldre stil
för att passa ihop med resten av byggnaden. Huset inventerades inte interiört men är exteriört i fint skick
och ger ett pampigt och karakteristiskt uttryck för ett bostadshus till ett säteri. Byggnadens utförande helt i
tegel, gör att byggnaden ger ett exklusivt intryck för sin tid. Byggnadens ålder, karakteristiska utseende och
fina skick motiverar till ett högt kulturhistoriskt värde.
Kvarnlämningen är troligen från 1700-talet och verksamheten togs ur bruk runt 1884. Stengrunden är i
mycket fint skick och visar tydligt hur kvarnen varit placerad. Kvarnstenarna runt om i miljön som används
som trappsteg och bord, visar att man tagit tillvara och återbrukat de historiska beståndsdelarna.
Kvarnlämningens ålder, välbevarade skick och tydlighet i miljön motiverar till ett kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Vattenmiljön med dess dammar och vattenvägar har under lång tid varit utmärkande för säteriet. Även på
äldre kartor kan man se att säteriet varit omgivet av vatten.
I miljön finns fyra dammar som påverkar kulturmiljön på olika sätt. Kvarndammen är troligen samtida med
kvarnlämningen och har haft sitt syfte som vattenmagasin under mycket lång tid. Dammen har ett
kontinuitetsvärde och ett pedagogiskt värde för att visa hur vattenmagasin både används idag och har använts till
äldre verksamheter. Kvarndammens storlek har troligen förändrats genom åren men placeringen och dess
13

Fornsök, L1990:9580 Bytomt/gårdstomt
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syfte är detsamma som i äldre tider och tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde. Bron över kvarndammen,
som även fungerar som dammkropp, har ett speciellt staket bestående av tegelstolpar och grova järnkedjor,
är byggd i sitt nuvarande utseende 1939. Dess funktion som både dammkropp och bro, dess säregna staket,
och att vägsträckningen troligen legat på samma plats under lång tid, motiverar till ett kulturhistoriskt värde.
Trädgårdsdammen är anlagd i modern tid (efter 1975) och på äldre kartor kan man i stället se att det gått en
åfåra här. Även sjön nedströms kvarnen har tidigare varit en åfåra och sjön har tillkommit någon gång mellan
1915–1960. Trädgårdsdammen och sjön har endast ett visst kulturhistoriskt värde p.g.a. dess ringa ålder, men
kan ha andra värden såsom biotopvärden och estetiska värden. Fågeldammen verkar även den vara anlagd
i modern tid och har inget kulturhistoriskt värde.
Kvarnrännan är i fint skick och båda sidorna av kvarnrännan är stenskodd. Både dammkroppen och
kvarnrännan innefattar högst troligen äldre konstruktioner som byggts till kvarnen. Kvarnrännan är minst
samtida med kvarnen, eftersom dessa konstruktioner går in i varandra. Väster om kvarnrännan ligger det
rör som grävdes ner 1998 och som för vatten till turbinhuset. Det ska inte ha funnits någon vattenränna här
sedan tidigare och det finns heller ingen vattenränna på någon av de historiska kartorna, därför har den
kulverterade rännan inget kulturhistoriskt värde. Dammkroppen och kvarnrännan är viktiga beståndsdelar som
sammanhör med kvarnen och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Säteribyggnaden får ett exceptionellt pampigt uttryck eftersom byggnaden är helt omgiven med vatten och
ser ut att ligga på en egen ö. Runt säteribyggnaden finns en lummig parkmiljö.
Ladugårdsbyggnaderna ligger på andra sidan Möllarpsvägen, mot väst. Dessa byggnader är till största del
byggda i modern tid efter en brand på 1980-talet. En äldre ladugårdslänga vid vägen finns dock kvar.
Byggnaden är i mycket fint skick och är renoverad i äldre stil. Byggnaden har ingen direkt koppling till
vattenmiljön men den har som enskild beståndsdel ett kulturhistoriskt värde.
Vid fågeldammen finns en stenvalvbro. Byggnadstekniken ser ut att vara gjord runt tidigt 1800-tal till tidigt
1900-tal. Eftersom det gick en väg över ån på platsen åtminstone 1889, kan bron vara gjord före 1850. Bron
är i fint skick och håller fortfarande att gå på. Bron har ett byggnadstekniskt värde och tillskrivs ett kulturhistoriskt
värde och bedöms utifrån utseende, byggnadsteknik och den historiska information som finns i dagsläget,
vara en fornlämning.
Helhetsmiljön är en blandning av en tidstypisk säterimiljö från 1800-talet, med moderna inslag som byggds
på ett sätt så att de inkluderas i den äldre miljön. De högst värderade beståndsdelarna i miljön är
säteribyggnaden, samt att den gamla kvarnmiljön är komplett med alla beståndsdelar kvar, såsom:
kvarngrunden, kvarndammen, dammkroppen, vattenfallet, trappa av kvarnstenar och kvarnränna med
stenskodd kanal. Helhetsmiljön tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Säteribyggnaden har ett högt värde i helhetsmiljön och det är viktigt att byggnadens tidstypiska exteriör
bevaras på ett bra sätt. Säteribyggnaden har en hög känslighet för förändring och långtgående anpassning av åtgärder
krävs.
Grunden till kvarnlämningen (den äldsta delen) är en fornlämning. Den äldre grunden har en hög känslighet
och särskild anpassning av åtgärder krävs. De nyare konstruktionerna (Ölandstens samt belysning) bör inte tas
bort ifall att avlägsnandet av dessa kan komma att skada fornlämningen. De äldre delarna i dammkroppen
och kvarnrännan är troligen samtida med kvarnen (eller ännu äldre) och ingår i den äldre
kvarnverksamhetens beståndsdelar och förståelsen för densamma. Dessa delar har en hög känslighet och
särskild anpassning av åtgärder krävs. Röret som för vatten till turbinhuset har i sig inget kulturhistoriskt värde
men arbete i och vid denna bör ske med försiktighet för att inte skada kvarnrännan, kvarnen och övriga
lämningar runtomkring.
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Kvarndammens utseende och utbredning har förändrats genom åren men dess placering och funktion har
varit densamma sedan åtminstone början av 1800-talet. Därför är dess utbredning inte lika känslig för
förändring som dess placering och funktion som vattenmagasin. Kvarndammen har en hög känslighet och
särskild anpassning av åtgärder krävs.
Bron in till säteriet, som även är en dammkropp till kvarndammen, är byggd i nuvarande stil 1939 och
renoverad under 1990-talet, har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs.
Trädgårdsdammen och fågeldammen verkar vara anlagda i modern tid, då det tidigare gått åfåror på dessa
platser. Dammarna har låg känslighet och obetydlig anpassning av åtgärder krävs. Även sjön nedströms kvarnen
har tidigare varit en åfåra och sjön har tillkommit mellan 1915–1960. Ur kulturmiljösynpunkt har sjön en låg
känslighet och obetydlig anpassning av åtgärder. Dock har trädgårdsdammen och sjön estetiska värden för
parkmiljön och de är även viktiga för djur- och växtliv. Stenvalvsbron vid fågeldammen bör bedömas som
en fornlämning och har en känslighet och anpassning av åtgärder krävs.
Ladugårdsbyggnaderna som är byggda på 1980-talet och senare har inget kulturhistoriskt värde, förutom
den äldre ladugårdslängan som ligger vid vägen. Den bör renoveras och bevaras i äldre stil även framöver
för att behålla sitt kulturhistoriska värde. Den äldre ladugårdslängan har en känslighet och anpassning av åtgärder
krävs.
Observera att det krävs tillstånd enligt Kulturmiljölagen för att göra åtgärder i och vid fornlämningar.
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Bilder av miljön

Bild 1. Säteribyggnaden uppfördes 1821. Foto mot norr. Foto: Helena Lundgren.

Bild 2. Säteribyggnaden t.v. och kvarngrunden t.h. Foto mot nordväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 3a. t.h. kvarngrunden och den stenskodda
kvarnrännan.
Bakom buskaget, vid pilen ligger turbinhuset.
T.v. i bild (under växtligheten) går det ett rör
som för vatten till turbinen.
I bildens högra hörn syns utloppsrännan från
kvarnen, som först viker av en bit mot öster
och sedan mynnar ut i den lilla sjön.
Foto mot norr. Foto: Jacob Wachtmeister

Bild 3b. Kvarnrännan där den mynnar ut i den lilla sjön. Foto mot norr. Foto: Jacob Wachtmeister
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Bild 4a. Trappan ner till kvarnen är gjord av kvarnstenar. Foto mot norr. Foto: Helena Lundgren

Bild 4b. Kvarnsten som gjorts om till bord. Foto: Helena Lundgren
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Bild 5. Fallet och bron över vattendraget vid
kvarnen. Foto taget mot söder. Foto: Eva
Eliasson.

Bild 6. Kvarndammen och dammkroppen. Foto taget mot nordöst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Dammkroppen med spettlucka t.v. I denna öppning ligger röret som går till turbinen. Framför röret sitter ett galler. T.h. är
sättluckan till kvarnrännan. Foto mot nordöst. Foto: Helena Lundgren.

Bild 8. Inloppet till kvarndammen från Axelvolds ägor. Foto taget mot sydöst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 9. Den gamla vägen och infarten, med träbro över vattendraget. Foto taget mot söder. Foto: Helena Lundgren.

Bild 10. T.v. syns kvarndammen, som även sträcker sig åt väster. Foto taget mot sydväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 11. Bron över dammen fungerar även som dammkropp. Bron är tillbyggd 1939 med tegelstolpar och kättingar och bron har
två sättluckor. Foto taget mot väst. Foto: Helena Lundgren.

Bild 12. Den norra delen av kvarndammen. T.h. i bild kommer bäcken från Duveke. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 13. Nordöst om bron finns en trädgårdsdamm. Foto taget mot söder. Foto: Helena Lundgren.

Bild 14. I stenröset rinner vattnet från trädgårdsdammen ner i den lilla sjön som ligger öster om dammen. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 15. Turbinhuset är byggt på 1990-talet. Under bron går utloppsrännan från turbinen. Foto taget mot öst. Foto: Helena
Lundgren.

Bild 16. Bild inne i turbinhuset. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 17. Vattnet från turbinen går ut i den lilla sjön
som ligger norr om turbinhuset. Foto: Helena
Lundgren.

Bild 18. Den äldsta av ladugårdsbyggnaderna. Foto taget mot norr. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 19. Söder om ladugårdsbyggnaderna ligger ytterligare en damm, som är en fågeldamm. Bäckfåran som rinner från Duveke är
kulverterad ca 200 meter uppströms dammen och vattnet kommer ut i betongröret. Foto taget mot sydväst. Foto Helena Lundgren.

Bild 20. Stenvalvsbron vid fågeldammen. I bakgrunden syns ladugårdsbyggnaderna. Foto taget mot norr. Foto: Eva Eliasson.
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Historiska dokument, kartor och bilder
Historisk karta 1. Karta från 1684, då
säteriet var pantförskrivet.
Sverige Topografiska kartor, Skåne,
generalkartor, 1684, bildid:
K0003042_00001

Historisk karta 2. På lagadelningskarta
från 1800, är säteriet utritat som en
schablon och nr 51 är angivet som
”Möllemad”.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga delning 1800, Möllarp nr 1, IMS-L11647:2.

Historisk karta 3. På karta från tidigt
1800-tal kan man se kvarndammens
utbredning.
Skånska rekognosceringskartan, 1812–
1821, Topografiska kåren, Fältmätningskåren, Ingenjörskåren, akt IÖ
201.
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Historisk karta 4. På karta från 1865, finns en
kvarnsymbol utritad vid säteriet.
Rikets allmänna kartverks arkiv,
Generalstabskartan 1865, Lund J243-5-1

Historisk karta 5. På karta från
1889, kan man bl.a. se att kvarndammens utbredning liknar den
idag. I nedre kant t.h. syns gamla
vägen in till säteriet. Kvarnverksamheten lades troligen ner 1884
och på denna karta är den inte
längre utritad.
Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga
skifte 1889, Möllarp nr 1, IMSL116-47:3

Historisk karta 6. Karta från 1890,
där bl.a. alla dammar, bäckar,
vattendrag osv, beskrivs i de tillhörande dokumenten.
Lantmäterimyndigheternas arkiv,
Hemmansklyvning, Laga skifte
1890, 12-KÅG-42.
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Historisk karta 7. På flygfoto från 1960 syns att det vid denna tid tillkommit en liten sjö mot norr.
Källa: www.minkarta.lantmateriet.se_1960

Historisk bild 1. Foto på säteribyggnaden, troligen taget runt 1940–50-talet. Foto: O. Liljeqvists Konstförlag, Dals
Långed
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Kartbilaga
Vege å

Kvarnränna

Kulverterat inlopp till
turbinen
Bäck från Duveke

Axelvoldsbäcken
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10. Lilla Harrie Valskvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kävlinge, Lilla Harrie

HARO/Vattendrag:

92/Kävlingeån

Byggår:

Delar av dammkropp 1500-talet, 1950-tal.
Kvarn 1958, 1980. Silor 1950-tal, 1970-tal,
1990-tal. Kraftstation 1981. Bostadshus
1904.

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning. I övrigt gäller
generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammkropp, kvarnbyggnad från 1958, silo
från 1970-talet

Kärnvärden:

Kontinuerlig kvarndrift sedan 1500-talet.
Platsen har haft en betydande roll i kriget
mellan Sverige och Danmark 1676.
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Historik

Historiskt sammanhang Mjölkvarn och kraftverk
Från utloppet ur Vombsjön och ned till kusten har Kävlingeån en fallhöjd på nära 20 meter som i huvudsak
är koncentrerad till området Örtofta-Hög. Det var utmed denna sträckan som de största vattenkvarnarna
var placerade: Håstamölla, Mellanmöllan (Kvarnvik), Vadmöllan, Böösmöllan (Bösamöllan), Lilla Harrie
mölla, Krutmöllan, Rinnebäcks mölla, Kävlinge mölla och Högsmölla. 1
År 1343 benämns ortnamnet Lilla Harrie som Harthaker little, socknen Harthaker nämns redan 1314 som
en egen socken. Namnet tros härröra från det fornskånska adjektivet harth som betyder hård samt en
böjningsform av det fornskånska aker. 2
Platsen har en lång och intressant historia. Lilla Harrie kvarn omtalas redan 1503 då danske kung Hans
(1481-1513), tillika unionskung över Danmark och Sverige, lät försälja delar av Laxmandgodset som han
konfiskerat 1502 och där ingick Lilla Harrie mölla. 3 Ärkebiskopen i Lund, Birger Gunnersen (1497-1519),
som var den som köpt Lilla Harrie mölla, skänkte den samt 18 gårdar till domkyrkan 1519 men kom senare
att tillhöra Landskrona slott och län. År 1591 anges att möllan var väldigt förfallen och behövde renoveras.
Samtidigt nämns dammen och det är troligen vid den här tiden som den byggdes i sin nuvarande form. Den
ursprungliga grävda vattenrännan som försåg kvarnhjulet med vatten kunde därmed ersättas (historisk karta
3). 4 Möllan var en så kallad tullkvarn vilket innebar att bönderna betalade tull för malningen med ett mått
med spannmål ur varje säck. Tullen var en skatt till Kronan (staten) men även betalning till mjölnaren. 5 Vid
den här tiden drevs kvarnstenarna av ett underfallshjul och fallhöjden var ca 1,9 till 2 meter. Det som maldes
var råg och korn. 6
I början av 1600-talet var kvarnen i mycket dåligt skick för renoveringarna som nämndes 1591 hade inte
genomförts till fullo. Under åren 1620-1637 genomfördes större och mindre renoveringar med nya
kvarnstenar om 11 spann, två nya vattenhjul, ny gavel på byggnaden, nytt halmtak, stenkistor för dammen,
ett nytt möllelopp och så vidare. Vid den här tiden ska kvarnen haft tre kvarnstenspar. Den 1 januari 1663
hade en tragisk olycka hänt vid kvarnen, möllaren Bengt Michelsson hade fallit under vattenhjulet och
omkommit. Vintern var kall och det är mycket möjligt att han halkat när han skulle hacka bort is från
vattenhjulet. 7
Platsen hade en stor betydelse i kriget mellan Sverige och Danmark och slaget vid Lund 1676 (historisk karta
1). Den 11 november nådde svenska armén fram till Lilla Harrie vid Kävlingeåns norra strand. På
vattendragets södra sida fanns den danska armén som redan etablerat sig där och som förstört broarna vid
Kävlinge. Civilbefolkningen i Lilla Harrie by hade redan flytt när beskjutningarna påbörjades den 12
november.8 Natten mot den 4 december kunde den svenska armén ta sig över den istäckta Kävlingeån vid
en plats i närheten av Lilla Harrie kvarn där isen bar, platsen för passagen hade förstärkts med plankor. 9 Vid
den här tiden, när Skåne blev svenskt, ägdes kvarnen av Kronan. 10 Kvarnen finns utmärkt på karta från
1684 (historisk karta 2). Det finns uppgifter om att en kvarnbyggnad i tre våningar uppfördes under 1600talet. 11 Om det gjordes i samband med renoveringarna 1620-1637 eller om kvarnen blev nedbränd vid slaget
om Lund 1676 och sedan återuppbyggd framgår inte.

Werdenfels, 1980, s. 45
Kävlinge kommun, 1980, s. 12
3 Ödman, 2018, s. 159, 161-165
4 Ödman, 2018, s. 159, 161-165
5 Andrén & Hagestam, 1980, s. 22
6 Olsson, 2021-08-16
7 Ödman, 2018, s.166-169, 171
8 Knarrström & Nilsson, 2019, s. 91-93
9 Knarrström &Nilsson, 2019, s. 103, 105
10 Andrén & Hagestam, 1980, s. 23
11 Winning, 1940, s. 474
1
2
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På karta från 1703 finns möllans byggnad utritad liksom dämmet och öster om kvarnen finns möllegården
(historisk karta 3). 12 Möllegården blev 1748 boställe för häradsfogden i Torna-Bara- och Harjagers härader.
År 1763 skattköptes kvarnen av Nils Christoffersson Segerström och brukades under Vadmöllan. Vid tiden
fanns två par stenar som drevs med var sitt underfallshjul. Möllan och dammen var i gott skick och det gick
att mala året om. 13
På kartor från 1800-talet (historisk karta 4 & 5) syns det att Lilla Harrie kvarn ägde mark på södra sidan av
ån, invid Bösamöllans ägor. I och med att kvarnen hade dämmet så var man tvungen att äga mark på båda
sidor av ån. 14 I början av 1800-talet arbetades det i tvåskift där varje skift bestod av 12 timmars arbetstid.
Kvarnen hade moderniserats för år 1843 fanns sex par stenar, en skalkvarn med tillhörande siktar och
rensningsmaskiner. 15 År 1871 kom Måns Olsson till kvarnen som möllegesäll. Vid den tiden var
kvarnstenarna tillverkade av sandsten som hämtades vid Höör, och de var så porösa att de fick räfflas om
efter bara en dags malande. 16 Från 1888 fram till 1895 arrenderade Måns kvarnen, 17 ägare var släkten Dieden
i Malmö. 18 Samma år som han tog över arrendet påbörjades ombyggnationer av kvarnen. 19 Redan 1888
byttes de tre dammluckorna ut till en som reglerades inifrån huset, anledningen var att hela kvarnen drevs
med endast ett vattenhjul som var fem meter i diameter, tidigare hade varje kvarnstenspar drivits med eget
vattenhjul. 20 I samband med detta grävdes det ur i vattendraget invid kvarnen och då hittades seldon och
annat efter den danska armén och slaget vid Lund 1676. Måns lät även utloppskanalen skos med stora stenar
vilket gjordes 1889. 21 Vid den här tiden var kvarnen uppförd i korsvirkesteknik och bestod av broloft (botten
eller våning), kvarnloft och vind. Invändigt fanns tre stenpar, siktkvarn, rågkvarn och gröp- eller skråkvarn
med stenar som var 1,35-1,40 meter i diameter. Utöver det fanns sikt, kross samt en korngrynsskalare med
tillhörande renseri. 22 Kvarnstenarna av sandsten byttes ut mot konstgjutna kvarnstenar som importerades
från Frankrike, ett nytt kugghjul som kunde driva fyra kvarnstenar samtidigt installerades. 23
År 1903 ersattes vattenhjulet med två Francisturbiner. 24 Något senare installerades en valsstol med
stålvalsar. 25 År 1904 uppfördes ett nytt bostadshus invid kvarnen (historisk bild 1, 4 & 5). 26
År 1926 köpte Måns son Edvin kvarnen med mjölnarbostad (historisk bild 2 & 3). Han påbörjade genast
att bygga till 27 och utveckla kvarnen genom att investera i moderna maskiner som kunde göra ett bra mjöl. 28
En tändkulemotor om 25 hk 29 inköptes och den ensamma valsstolen fick inom tre år sällskap av ytterligare
tre valsstolar. År 1928 infördes treskift vid kvarnen. 30 Samma år flyttade Edvin med familj ut från det stora
bostadshuset, villan (historisk bild 5), och ned till det bostadshus som var sammanbyggd med kvarnen
(historisk bild 2 & 3). Villan hyrdes ut till en pensionerad ryttmästare. 31 Edvin byggde ett system med
flottörer som mätte vattennivån i ån. När den var tillräckligt hög för malning ringde en klocka i Edvins
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sovrum och han kunde springa ner till kvarnen och starta upp malningen. 32 Det var nära och praktiskt då
han hade en dörr från sovrummet direkt ut till kvarnverket. 33
År 1931 arrenderades jordbruket ut med arrendatorsbostad (historisk bild 6) och ekonomibyggnader till
Emil Andersson (f. 1897) och hans hustru Asta, född Jönsson. 34 År 1936 renoverade Edvin villan och
flyttade in där med sin familj. Byggnaden hade då fått centralvärme och vattenklosett, första huset i byn som
fick vattenklosett. 35
År 1937 byggdes kvarnen om, 36 bland annat ersattes turbinen från tidigt 1900-tal med nya turbiner. 37 Vid
tiden sysselsatte kvarnen sju man. Drivkraften kom från ett vattenfall med 1 ½ meters fallhöjd och som
lämnade drivkraft under 9 månader. Utöver detta fanns tillskottskraft från en råoljemotor om 50 hk.
Kvarnverket bestod av två par stenar, fem stycken dubbla valsstolar och fullständigt rensverk. Elektrisk
belysning fanns från eget kraftverk. Jämsides med kvarnverksamheten bedrevs jordbruk om 20 tunnland. 38
På 1930-talet ersattes tullförmalningen vid kvarnen med handelsförmalning, vilket innebar att spannmålen
köptes in, maldes till mjöl som sedan såldes till bagerierna. Vid Lilla Harrie fanns dock en liten del
tullförmalning kvar så länge som statarsystemet fanns kvar i Skåne. Statarna fick ut en del av sin lön i
spannmål, denna spannmål maldes sedan på Lilla Harrie Valskvarn där varje statarfamilj hade sin
spannmålspåse stående. Räkningen, den så kallade tullen, sändes till godset där respektive statare var anställd,
bland annat till Slättäng och Örtofta. 39
På 1940-talet tog Edvins son Helge mer och mer över ansvaret för kvarnen, endast 16 år gammal. Det var
inte lätt för en så ung man att få kvarnarbetarna att lyda utan han fick själv arbeta nästan dygnet runt. Liksom
sina förfäder började han genast att utveckla kvarnen genom att bygga ett nytt kvarnhus med maskiner från
Schweiz som forslades genom Europa under brinnande krig. 40 År 1944 uppfördes en mindre kraftstation
en bit ut efter dämmet (historisk bild 7 & 9). År 1948 tog Helge över ansvaret helt och hållet, 41 samma år
utfördes ytterligare ombyggnationer av kvarnen (historisk bild 8 & 9). 42 Bland annat så elektrifierades
kvarnen och blev därmed inte längre beroende av turbinerna och vattenkraften. En generator sattes in som
drevs av den stora turbinen. 43
År 1953 uppfördes den första betongsilon 44 med en kapacitet på 1 600 ton. 45 År 1955 fick dämmet en
påbyggnad på 0,4 meter. 46 Den befintliga kvarnen blev för liten och en helt ny kvarnbyggnad uppfördes
1958 (historisk bild 10) och vars hus fortfarande utgör huvuddelen av nuvarande anläggning. 47 Kvarnverket
hade en malningskapacitet på 35 ton vete per dygn. År 1962 byggdes kvarnverket om och fick en
malningskapaciteten på 48 ton vete eller 35 ton råg per dygn. 48
År 1970 uppfördes en silo som en av de första i världen där det gick att lagra 10 olika sorters mjöl i separata
fack. I slutet av 1970-talet hade anläggningen en lagringskapacitet på 12 000 ton. Det maldes 80 ton
spannmål per dygn, ca 80 procent blev mjöl och resten kli och foder. Grodden som blev över såldes dels
som hälsokost och dels som minkfoder. Anläggningen hade en kapacitet att fylla 700 stycken 40-kilossäckar
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med mjöl i timmen, därutöver distribuerades mjöl i lösvikt, så kallad bulk där det tog 10 minuter att fylla en
bulkbil med 22 ton mjöl. 49 År 1976 50 tog Helges son Mats tog över rollen som kvarnmästare efter sin
utbildning i Schweiz. 51 Han konstruerade en sinnrik manöverpanel varifrån spannmålssilorna sköttes.52
Den 2 augusti 1980 brann den gamla kvarnen ned till grunden. Den moderna kvarnen samt silorna klarade
sig helt i branden. 53 Turbinerna fanns kvar och de levererade 10 procent av kraften. 54 Eftersom man ville
ha möjligheten att utnyttja ån för fortsatt elproduktion göts en helt ny grund 55 och en helt ny byggnad
uppfördes på samma plats som den gamla kvarnen. 56 Vid den här tiden fanns 11 anställda utöver Helge och
Mats. 57 I samband med nybyggnationen skedde en upprustning av dämme och fiskväg. 58 De gamla
turbinerna från 1903 renoverades. 59 Det är Francisturbiner med vertikal axeluppställning med
generatoreffekt på 75 respektive 55 KW och med en maximal vattenavledning via turbinerna är 7,5 m3 med
båda turbinerna i drift. 60 Vid den här tiden togs den lilla kraftstationen bort och dämmet göts igen. 61 På
platsen finns årtalet 1982 samt initialerna HO (Helge Olsson) och MO (Mats Olsson) skrivet i betongen. År
1983 byggdes kvarnverket om med en stor sikt och många valsstolar renoverades. Kapaciteten blev 100 ton
vete per dygn. Omfattande renoveringar samt byte av maskiner i spannmålssilorna genomfördes samtidigt. 62
År 1982 63 genomfördes en muddring av ån nedströms Lilla Harrie kvarn, mängder av människoben hittades
på platsen. Området, som är ca 270 x 20 m (NV-SÖ), är inte undersökt på plats av arkeologer men registrerat
i Fornsök som Övrig kulturhistorisk lämning. 64 Mycket troligt att dessa ben härrör från slaget om Lund
1676. År 1984 övertogs ägandet av Lilla Harrie Valskvarn av Pågen-koncernen och expansionen fortsatte. 65
Det mesta av spannmålen kom fortfarande ifrån slättbygden i närheten av kvarnen. 66 Nya silor uppfördes
1985. 67
År 1990 uppfördes ytterligare silor. Invid Lilla Harries kraftverk uppfördes en fisktrappa av trä 1990. 68
Denna ansågs ha en bristfällig funktion och sommaren 2010 öppnades dämmet upp på åns södra sida där
den lägsta fallhöjden finns. Öppningen fick ett fast utskov som samlar ett flöde på denna sidan av ån och
som ökar vattenståndet i ån. 69
Enligt domstolsbeslut i Mark- och miljödomstolen fick Lilla Harrie Valskvarn avslag på ansökan att få
bedriva vattenverksamhet på platsen då kraftförsörjningen ansågs vara så obetydlig att den inte uppvägde
den skada som vattenanläggningen och där till hörande vattenverksamhet orsakar på faunans
vandringsmöjlighet i Kävlingeån. 70 Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som gav
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tillstånd till verksamheten men med vissa villkor. Beslutet baserades delvis på att anläggningens verksamhet
medför större nytta än kostnad och får därför bedrivas utifrån kravet på samhällsekonomisk tillåtlighet. 71

Beskrivning av miljön

Lilla Harrie Valskvarn är en kvarnanläggning som fortfarande är i drift. Den består idag till största delen av
byggnader som uppförts under 1950-talet och fram till idag (bild 1-3). Här finns kvarnen som uppfördes
1958, idag inklädd i en plåtfasad. Silon som uppfördes 1970 som en av de första i världen som kunde lagra
10 olika sorters mjöl finns även den kvar dock har det genom åren utförts renoveringar, blanda annat har
sänkningsutrustning, vågar och el bytts ut. 72
Dammen är långsmal och sträcker sig ända fram till Bösmöllan och omfattar ca 2,4 ha. 73 Vattenmassorna
däms upp av en dammkropp som är 150 meter lång och sträcker sig snett över vattendraget. 74 Det är en så
kallad skalmursdamm med en tätkärna av lera, morän eller liknande och som har ett skal av kallmurad
natursten. Den är byggd som en överfallsdamm där vattnet vid höga vattenflöden får rinna fritt över
dammkroppens krön. Vid en jämförelse så tycks den ha samma sträckning idag som på karta från 1703
(historisk karta 2). Vid mitten av 1950-talet höjdes dammkrönet ca 0,4 meter 75 genom att betong gjöts på
detsamma (bild 6). Detta är fortfarande kvar men företaget är ålagt att ta bort denna pågjutning. De första
40 metrarna i dämmets södra del har en krönhöjd på ca 10,6 meter, följande 89 meter har en krönhöjd på
11,0 meter och de 20 metrarna närmast kraftstationen har en krönhöjd på ca 11,3 meter. 76 År 2010 öppnades
dämmet upp med ett fast utskov i dess södra sida där fallhöjden är som lägst (bild 4). 77
Strax före intaget till turbinerna ligger länsar snett över dammen (bild 5 & 8). Deras funktion är att stoppa
skräp från att komma fram till dammluckorna. Det finns en hel del växtlighet i dammen men även längs
med dammkroppen vilket medför att det är svårt att se dessa ordentligt (bild 5).
Tidigare fanns en liten kraftstation placerad en bit uppströms kvarnen (historisk bild 4 & 6). Den
kraftstationen är borttagen och öppningen i dammkroppen gjöts igen 1982 av Helge och Mats Olsson, deras
initialer och årtal finns ingjutet i betongen (bild 7).
Vid intaget till turbinerna är dämmets höjd över åbotten 2,44 meter och har en fallhöjd på ca 2,2 meter. 78
Här finns, söder om intaget, en fisktrappa av trä som är uppförd 1990 och som inte tycks användas längre
då den inte fungerat så bra (bild 11). Den fungerade endast för starksimmande fiskarter som öring och ål.
Bredvid den finns ett utskov (bild 10) som släpper vatten ned i naturfåran. Utskovet regleras med en
elektriskt driven planlucka av metall (bild 9).
Vattenflödet in till turbinerna regleras med fem stycken planluckor av trä och metall (bild 8, 9 & 12).
Luckorna stängs i stort sett bara vid service av turbinerna. Närmast bakom dessa finns en gångbro av
gallerdurk och sedan rensgaller som ska hindra skräp att komma in till turbinerna (bild 12). Själva
kraftstationen ligger inne i byggnaden som finns vid intaget (bild 8). Vid vårt besök kunde vi inte komma in
i kraftstationen då den var låst men där finns två turbiner av Francistyp med tillhörande generatorer som är
från 1903. Vid utloppet finns ett sugrör från respektive turbin. Utloppskanalen är 90 meter lång innan den
ansluter till Kävlingeån. 79 På dess norra sida är de ca 30 meterna närmast kraftstationen gjutna av betong
(bild 14 & 16) vilket gjordes i samband med att kraftstationen byggdes 1981. Då togs även den gamla
stenskodda kanalens stenar bort. 80
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Parallellt med dammen och dammkroppen finns Kävlingeåns ca 250 meter långa naturfåra. 81
Intill, och öster om, kvarnanläggningen finns bostadshuset från 1904 (bild 18). Den har en putsad grund
som är målad i en brun kulör, fasad av tegel och sadeltak med eternit, gröna fönster av trä. Verandan byggdes
om på 1950-talet och fick då en fasad av gult tegel, falsat plåttak och ett stort grönmålat panoramafönster.
Bostadshuset var nära att rivas men företagsledningen ändrade sig och idag används byggnaden bland annat
som konferenslokal.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
De gamla kvarnbyggnaderna som uppfördes på 1600-talet och fram till och med 1940-talet finns idag inte
kvar på grund av en brand 1980. På platsen finns kvarnbyggnader och silor som är uppförda från 1950-talet
och fram till idag. Dessa byggnader har var för sig inget större kulturhistoriskt värde men det finns två som
sticker ut lite och den ena är kvarnbyggnaden från 1958 som är uppförd i typisk funkisstil med vitputsade
väggar men som idag har en fasad av plåt liksom övriga byggnader. Detta drar ned det kulturhistoriska
värdet så den ges ett visst kulturhistoriskt värde.
År 1970 uppfördes en silo som en av de första i världen där det gick att lagra 10 olika sorters mjöl i separata
fack, detta medför att just denna silobyggnad har ett byggnadsteknikhistoriskt- och ett byggnadshistoriskt värde.
Den har blivit sammanbyggd med nyare silor och vissa tekniska delar har bytts ut genom åren. Trots detta
var den vid sitt uppförande en tidig innovation en ges ett kulturhistoriskt värde.
Kraftstationsbyggnaden är helt nyuppförd efter branden 1981 och har i sig inget kulturhistoriskt värde.
Turbinerna är från 1903 och har genererat kraft till kvarnanläggningen i mer än ett hundra år och ges ett
kulturhistoriskt värde på grund av sin höga ålder.
Dammen och vattenvägarna
Dammkroppens ålder sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Genom århundradena har naturligtvis vissa
renoveringar varit nödvändiga men grunden och dragningen ska vara desamma som när den uppfördes på
1500-talet. På 1950-talet höjdes dammkroppens krön ca 0,4 meter genom att betong gjöts på. Detta medför
att de äldre delarna av dammkroppen har ett kulturhistoriskt värde och är en oregistrerad fornlämning.
Det finns två fiskvägar i dammkroppen, en i dess södra del och en i dess norra del. Fisktrappan i den norra
delen byggdes av trä 1990 och tycks vara ur funktion. Den fiskpassage som finns i dammkroppens södra
ände byggdes 2010. Fiskpassagerna har inget kulturhistoriskt värde.
Dammen med sin dammspegel har betydelse för anläggningens upplevelsevärde men den har även ett
pedagogiskt värde då den hjälper till att öka förståelsen för hur vattnet använts som kraftkälla i anläggningen.
Dammen liksom dammkroppen har funnits på platsen sedan 1500-talet och har ett kulturhistoriskt värde.
Utloppskanalen är delvis gjuten i samband med kraftstationens uppbyggnad 1981 och de gamla stenarna
som skott kanalens sidor ska vara borttagna i samband med detta. Kanalens gjutna betongsidor har inget
kulturhistoriskt värde.
Nedströms Lilla Harrie kvarn, i utloppskanalen och naturfåran, finns ett område som är ca 270 x 20 meter
(NV-SÖ). Detta är fyndplatsen där människoben hittades vid muddring av ån 1985. I dagsläget är platsen
markerad som en Övrig kulturhistorisk lämning, L1990:8744 (Lilla Harrie 19:1).
Helhetsmiljön
Platsen har under lång tid haft stor betydelse för människorna för att få mat på bordet och den har haft en
stor betydelse för kriget mellan Sverige och Danmark i samband med slaget vid Lund 1676. Detta gör att
den har ett samhällshistoriskt värde för Lilla Harrie och Skåne men också ett värde för Sverige som nation.
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Det finns skriftliga belägg för att verksamheten har varit igång på platsen sedan 1500-talets början, men
troligen tidigare än så. Den har bedrivits utan uppehåll ända fram till idag där den industriella och tekniska
utvecklingen av anläggningen följt sin tid vilket gör att den har ett stort kontinuitetsvärde. Den har också
pedagogiskt värde eftersom den fortfarande är i drift, dock berättar den mer om den nutida kvarnindustrin
än om hur arbetet gick till i de gamla tullkvarnarna. Det som finns kvar av den gamla driften är dammen
och dammkroppen som hjälper till att förklara hur vattnet nyttjades som kraftkälla i äldre tider.
Bostadshuset från 1904 uppfördes som mjölnarbostad men tycks under perioder ha hyrts ut till andra
boende. Den är relativt orörd exteriört och detta tillsammans med kopplingen till kvarnanläggningen gör att
den ges ett kulturhistoriskt värde.
Det är en gammal kvarnplats med mycket historia som ges ett kulturhistoriskt värde, hade de gamla
kvarnbyggnaderna funnits kvar med sina olika tillbyggnader hade det kulturhistoriska värdet varit högre.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kvarnbyggnaden från 1958 är uppförd i typisk funkisstil med vitputsade väggar men har under senare år
fått en fasad av plåt och har på grund av detta låg känslighet och inget eller obetydlig anpassning av åtgärder krävs.
Det skulle däremot vara trevligt att få se den putsade fasaden igen som visar att byggnaden är uppförd i
funkisstil.
Silon från 1970, som uppfördes som en av de första i världen där det gick att lagra 10 olika sorters mjöl i
separata fack, har en känslighet för åtgärder då den har ett byggnadsteknikhistoriskt- och ett byggnadshistoriskt värde. Den bör inte förvanskas och anpassning av åtgärder krävs därför.
Dammkroppens placering sträcker sig tillbaka till 1500-talet och vid eventuella åtgärder måste man vara
uppmärksam på detta. Den har naturligtvis genom århundradena genomgått nödvändiga renoveringar men
äldre konstruktioner kan finnas som kan komma att bedömas som fornlämningar, den har därför hög
känslighet för åtgärder och särskild anpassning av åtgärder krävs.
Dammen med sin dammspegel har även den en hög ålder och den har ett pedagogiskt värde, både kopplat till
kvarnverksamheterna och till kriget mellan Sverige och Danmark. I området ska de svenska och danska
arméerna drabbats samman. Det här medför att man inte vet vad som kan gömma sig i vattendraget och
under dess nuvarande botten. Dammen har därför en hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av
åtgärder krävs.
Utloppskanalen är delvis gjuten i samband med kraftstationens uppbyggnad 1981 och de gamla stenarna
som skott kanalens sidor ska vara borttagna i samband med detta. Vid eventuella åtgärder bör försiktighet
ändå tagas då det kan finnas äldre konstruktioner i kanalen. I utloppskanalen och naturfåran finns ett område
som är ca 270 x 20 meter (NV-SÖ) och som är markerat som Övrig kulturhistorisk lämning, L1990:8744
(Lilla Harrie 19:1) Detta bör beaktas vid eventuella åtgärder då det är fyndplatsen för människoben.
Bostadshuset som är näst intill orört exteriört har en känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kvarnanläggningens entréport. Till höger innanför staketet syns de stora silorna av metall. Bilden tagen mot söder. Foto:
Helena Lundgren

Bild 2. Den låga byggnaden på bilden inhyser kvarnens kontor. I den nedre delen går man in i kvarnanläggningen. Bilden tagen mot
söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 3. Spannmålsmottagningen. Bilden tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren

Bild 4. År 2010 öppnades dämmet upp med ett fast gjutet utskov i dess södra sida där fallhöjden är som lägst. Foto: www.loddeanfiske.se/

215

Bild 5. Dammen sedd mot öster. Till höger i bild skymtar dammkroppens gjutna krön. Tvärs över vattendraget syns länsar som
hjälper till att stoppa skräp från att nå fram till dammluckorna vid intaget till turbinerna. Foto: Helena Lundgren

Bild 6. Dammkroppens pågjutna krön. Bilden tagen mot väster. Foto: Eva Eliasson
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Bild 7. Den lilla kraftstationen som låg en bit ut på dammkroppen togs bort och öppningen göts igen 1982. I gjutningen finns
initialerna HO (Helge Olsson) och MO (Mats Olsson) och årtalet 1980. Foto: Eva Eliasson

Bild 8. Den västra delen av dammen samt intaget till kraftstationen. Bilden tagen mot väster. Foto: Eva Eliasson
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Bild 9. Ett utskov där vattenflödet regleras av en planlucka av metall. Till höger skymtar tre av de fem luckorna som styr vattenflödet
till kraftstationen. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Breddavloppets utskov är gjutet av betong, till höger skymtar fisktrappan. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 11. Fisktrappan som finns intill utskovet och strax intill intaget till kraftstationen. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena
Lundgren

Bild 12. Vid intaget till kraftstationen finns fem planluckor av trä och metall. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 13. Bakom planluckorna finns rensgaller som ska stoppa skräp att komma in till turbinerna, Bilden tagen mot sydväst, Foto:
Helena Lundgren

Bild 14. Utloppet från kraftstationens är gjutet. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Mats Olsson
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Bild 15. På utloppets södra sida finns stora stenar lagda efter utloppskalens sida. Foto: Mats Olsson

Bild 16. På utloppskanalens norra sida består kanten av en gjuten husgrund och där den slutar finns några stora stenar. Bilden tagen
mot norr. Foto: Mats Olsson
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Bild 17. Utloppskanalen sedd mot nordväst. Foto: Mats Olsson

Bild 18. Bostadshuset från tidigt 1900-tal. Används idag bland annat som konferenslokal. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena
Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Skiss utförd av överste Erik Dahlberg efter slaget vid Lund 1676. Lilla Harrie kvarn är markerad på kartan som är
beskuren. Även Möllegården finns med. Observera att skissen är utförd med norr i nedre kanten och söder i den övre kanten. Källa:
ur Slaget vid Lund 1676, s. 114

Historisk karta 2. Reproduktion av Gerhard Buhrmans karta över Skåne från 1684. Källa: Privat karta hos Gunvor och Åke
Stridh, Bösamöllan

Historisk karta 3. På kartan från 1703 syns dämmet och kvarnen samt den äldre grävda rännan. Byggnaderna öster om kvarnen är
Möllegården. På kartan syns även dämmet vid Bösamöllan. Källa: Lantmäteri-styrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1703, Lilla
Harrie socken Lilla Harrie nr 1-20

223

Historisk karta 4. Kvarnen märkt Lilla Harrie mölla på kartan från 1808. Över ån syns en streckad markering för dammkroppen.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Enskifte 1808, 12-VÄH-5

Historisk karta 5. Lilla Harrie kvarn är markerad på karta som upprättats vid ägoutbyte av jord mellan Lilla Harrie mölla och Hoby
Prästgård 1840. Även dammkroppen syns på kartan. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Ägoutbyte 1841, 12-VÄH-15

Historisk karta 6. På kartan från 1910-1915 syns markering för Lilla Harrie kvarn med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader. Även dämmet kan anas. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1910-1915, Keflinge J112-1-33
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Historisk karta 7. På kartan syns den gamla kvarnbyggnaden sammanbyggd med den nya byggnaden från 1958, även en silo kan
anas. Dammkroppen tycks ha samma sträckning över ån som på tidigare kartor. Bostadshuset finns kvar liksom ekonomibyggnaden som delvis byggts till. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1968, Örtofta J133-2C7H71

Historisk bild 1. Kvarnen och lanthandeln till vänster, bostadshus och ekonomibyggnader till höger i bild. Oklart när bilden är
målad. Källa: ur Lilla Harrie Valskvarn AB, Bra mjöl för gott bröd, Broschyr, 1991, s. 3

Historisk bild 2. Kvarnen och mjölnarbostaden som Edvin köpte 1926. Vykortet är troligen från 1910-1920-tal. Källa: Vykort
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Historisk bild 3. Kvarnen och lanthandeln som Edvin köpte 1926. Källa: ur Lilla Harrie Valskvarn AB, Bra mjöl för gott bröd,
Broschyr, 1991, s. 3

Historisk bild 4. Kvarnen, lanthandeln och bostadshuset har på tavlan fått en annan färgsättning. På tavlan syns tydligt hur vattnet
strömmar över överfallsdammens krön. Årtal oklart och konstnär okänd. Källa: tavlan ägs av Lilla Harrie Valskvarn

Historisk bild 5. Bostadshuset som det såg ut 1944. Källa: ur Svenska gods och gårdar Del V, s. 635
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Historisk bild 6. Arrendatorbostaden som det såg ut 1944. Källa: ur Svenska gods och gårdar Del V, s. 635

Historisk bild 7. Fotot visar intaget till den lilla kraftstationen som var uppförd intill dämmet. Källa: Svenska Lax- och laxöringsföreningen UPA, Arkivbild 1945

Historisk bild 8. Kvarnen efter ombyggnaderna som skedde på 1940-talet. Källa: ur Lilla Harrie Valskvarn AB, Bra mjöl för gott
bröd, Broschyr, 1991, s. 3
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Historisk bild 9. På bilden syns kvarnanläggningen som den såg ut på 1950-talet innan dammkroppens krön höjdes och den nya
kvarnbyggnaden uppfördes 1958. Byggnaden längs ned till höger i bild är en liten kraftstation. Källa: bilden ägs av Lilla Harrie
Valskvarn

Historisk bild 10. På bilden syns kvarnanläggningen som den såg ut efter att den nya kvarnbyggnaden uppförts 1958. Källa: ur Lilla
Harrie Valskvarn AB, Bra mjöl för gott bröd, Broschyr, 2005

Historisk bild 11. Lilla Harrie Valskvarn 2005. I bildens nedre kant syns bostadshuset från tidigt 1900-tal. Källa: ur Lilla Harrie
Valskvarn AB, Bra mjöl för gott bröd, Broschyr, 2005
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11. Bösamöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Lund, Håstad

HARO/Vattendrag:

92/Kävlingeån

Byggår:

Dammvall troligen 1600-tal. Lilla kvarnen
1834, stora kvarnen ombyggd 1856. Bostadshusen 1833 och ca 1900, möllestall
1857–58, källare 1823, ladugård ca 1900,
kraftstationen 1989, bro 1854

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning. Ingår i riksintresseområde, Lackalänga [M45]. I övrigt
gäller generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnader, bostadshus, stall- och
ladugårdsbyggnader, damm, dammkropp

Kärnvärden:

Kvarnplats sedan 1600-talet. Haft en roll i
kriget mellan Sverige och Danmark 1676.
230

Historik

Historiskt sammanhang Mjölkvarn, stamp och kraftverk
I handlingarna ser vi att Bösamöllan har benämnts med olika namn genom århundradena; Bösmöllan
Bösamöllan, Bösemöllan, Böösmöllan. Idag benämns platsen som Bösamöllan.
Bösamöllan är känd sedan slutet på 1600-talet. 1 Den äldsta handlingen som Bösamöllan hittats i är i Danska
Riksarkivets ”Jordeböger fra Skaane og Bleking” 1670, en Ditleff Peerson tycks ha bott vid möllan vid den
tiden. 2 Liksom Lilla Harrie kvarn var Bösamöllan inblandad vid slaget vid Lund 1676. Två danska förband
placerades på möllans marker i november 1676, de skulle säkra vadstället vid Fladevadsmöllan. Slaget stod
natten mot den 4 december och Bösamöllan hamnade i skottlinjen och ska ha slagits i spillror. 3
År 1695 anhöll Hans Persson om att få återuppföra möllan. Tillstånd att uppföra en ”bröstkvarn” beviljades
vid hösttinget i Dalby samma år. Detta efter att man konstaterat att möllan funnits sedan gammalt och att
det fanns tydliga märken var dammen legat. År 1697 redovisas Bösamöllan som en ”Crono qwarn” vid
Torna Härads ting i Dalby, det vill säga en tull- och skattekvarn. 4 Kvarnen omnämns i Kvarnkommissionen
för första gången 1698. 5
I handlingar till karta från 1703 framgår att Kongliga Majestät och Kronan genom byte avstått Bösemöllan
med tillhörande åker och äng till Överste Barnekow på Örtofta gårdh. Kvarnen var i gott skick och hade
två stenpar som kunde mala året om. 6 I 1712 års Jordebok står Örtofta gods fortfarande som ägare, 7 kvarnen
beboddes av möllaren Måns Nilsson 8 vars son Måns Månsson friköpte kvarnen 1742. Måns Månsson tog
senare namnet Böös. 9
År 1820 nämns Måns Böös, kvarnägare, i handlingarna. 10 Detta är dock inte samma Måns Böös som köpte
kvarnen 1742, utan en son. Under åren 1824-1834 byggdes gårdskomplexet om med bland annat en ny
kvarn. 11 I brandförsäkringshandlingar från 1835 anges att Bösamöllan ägdes av hovkamrer M Böös, och
var ¼ mtl eget utsocknes Frälsehemman, Måns Böös hade stigit i ställning. Anläggningen beskrivs enligt
följande:
Nr 1. Bostadshus av sten uppfört 1833 i en våning, hade frontespis och var täckt med sticketak. Byggnaden
var 45 aln lång, 16 ½ aln bred och 5 ¾ aln hög.
Nr 2. Kvarn av korsvirke uppförd 1834, stod på 1 fot hög stenfot och täckt med sticketak. Byggnaden var
20 aln lång, 17 ½ aln bred och 5 ¾ aln hög. Uppförd intill byggnad Nr 1, i komplett stånd med egna väggar.
Nr 3 Kvarn och stamphus av korsvirke som stod på ½ fot hög stenfot och var täckt med halm. Byggnaden
var 49 ½ aln lång, 11 ½ aln bred, 4 aln hög och den stod 3 aln ifrån byggnad Nr 1.
Nr 4. Hus av korsvirke som stod på 1 fot hög stenfot utan källare och täckt med halm, en våning hög.
Byggnaden var 43 aln lång, 11 ½ aln bred och 4 aln hög, hade egna väggar men var sammanbyggd med
byggnad Nr 5.
Nr 5. Hus av korsvirke som stod på ½ aln hög stenfot utan källare och täckt med halm. Uppfört 1827 i en
våning. Byggnaden var 42 aln lång, 11 ½ aln bred och 4 aln hög. Sammanbyggd med Nr 4.
Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
Stridh, 2013
3 Olsson, s. 1 (otryckt och inget årtal)
4 Fridh, 1977, s. 178
5 Svea Hovrätt, 2019, Mark- och miljööverdomstolen, M 3373-18, s. 10
6 Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1703, Håstads socken Bösamöllan nr 1
7 Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
8 Stridh, 2013 (otryckt)
9 Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
10 Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring Mellanmöllan 1820, nr 11612
11 Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
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Nr 6. Hus av korsvirke uppfört 1827 i en våning. Den stod på en 3 ½ aln hög stenfot utan källare och var
täckt med halm. Byggnaden var 42 aln lång, 11 ½ aln bred och 4 aln hög.
Nr 7. Hus av korsvirke med tegelväggar i norr och lerväggar i öster. Uppförd 1828 i en våning. Stod på 1
aln hög stenfot och hade tak av halm. Byggnaden var 12 aln lång, 11 ¼ aln bred och 4 aln hög. Sammanbyggd
med Nr 5.
Nr 8. Hus av sten uppfört 1823 i en våning. Hade egna väggar på alla sidor och var täckt med halm.
Byggnaden var 15 aln lång, 12 aln bred och 7 aln hög och låg på 19 alns avstånd från Nr 6.
Nr 9. Möllestall av brädor som stod på ½ aln hög grund utan källare och med tak av halm. Uppfört 1826 i
en våning. Byggnaden var 24 aln lång, 11 ½ aln bred och 4 aln hög och stod 15 aln från Nr 6 och 4 aln från
Nr 8.
Nr 10. Svinhus som bestod av brädväggar under halmtak. 12
År 1854 byggdes en bro över vattendraget mellan Lilla Harrie och Bösamöllan. Den uppfördes av Nils
Fredrik Böös som var son till hovkamrer Måns Böös.13 På bron finns en sten med inskriptionen Byggd år
1854 N.F. Böös.
År 1857 gjordes en komplettering av brandförsäkringen då ombyggnader genomförts under åren 1850-51.
Kvarnägare var N.F. Böös. 14 Den stora kvarnens ombyggnad färdigställdes 1856. 15 Även den finns med i
brandförsäkringens beskrivning:
Nr 2. Den siktkvarn som tidigare fanns i byggnad Nr 3 hade flyttats till byggnad Nr 2 och samtidigt blivit
ombyggd. Den hade ett kvarnverk bestående av bland annat ett vattenhjul av ek och furu som var 9 alnar i
diameter och med tillbehör av järnbeslag mm. Hjulaxeln var 13 alnar lång och 22 tum i diameter, tillverkad
av ek. Ett kugghjul av järn och ek som var 4 ½ alnar i diameter, en stående axel av ek som var 8 ½ alnar
lång och 16 tum i diameter. Ett stjärnhjul av ek som var 5 alnar i diameter med tillbehör av järnbeslag, ett
lättverkshjul som var 3 alnar i diameter med rattar och tillbehör, ett gjutet järnhjul, ett par kvarnstenar, ett
järndrev med tillhörande axel som var 4 alnar lång och 2 ¼ tum i fyrkant, ett nytt mjölrenskar av furu med
tillhörande binge, en siktkista av ek med tillhörande maskineri, en mindre skalkvarn som hörde till och som
drevs med samma hjul och axel som siktkvarnen.
Nr 3. Stamphuset hade kortats av från 49 ½ aln lång till 36 ½ aln. Den beskrivs vara uppförd i en våning av
ekkorsvirke med mellanmurade väggar av tegel, alla fyra väggarna var byggnadens egna. Den hade sex par
fönster varav ett par var infattade med bly, en skorsten, ingen källare och var i gott skick efter reparationen
1851. Vid den här tiden innehöll byggnaden en kammare och ett stamphus. Stampverket hade genomgått
en fördelaktig förändring då den tidigare enkla stampen hade blivit helt och hållet ombyggd. Den hade bland
annat fått en axel som var 8 ½ alnar lång med drev som var 2 alnar i diameter tillsammans. Ett större
kugghjul om 5 alnar i diameter, 4 par hamrar med stampsko av ek med tillbehör, 3 stycken tappelag av ek.
Hus A. Den norra kvarnlängan beskrivs vara 28 alnar lång, 18 alnar bred och 10 ½ alnar hög. Den hade en
stomme av gråsten som var 8 ½ alnar hög, övervåningen var 50 alnar hög och bestod av ekkorsvirke med
tegelväggar. Takstolar av furu täckt med stickor. Inredningen bestod av fyra kvarnstenar som drevs med
ångmaskineri med 10 hk när vattenkraften inte räckte till.
Hus B. Pannhuset var 18 alnar långt, 10 alnar brett och 4 alnar högt med en stomme av tegel, takstolar av
furu, tak av papp. Intill fanns en fristående skorsten som var 38 alnar hög.
År 1858 hade försäkringen kompletterats med uppgifter från brandförsäkringen 1835:

Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring Bösemöllan 1835, nr 16551
Stridh, 2013 (otryckt)
14 Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring Böösmöllan 1857, nr 21075
15 Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
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Nr 6. Byggnaden hade byggts till med 10 alnar.
Nr 9. Byggnaden hade byggts om från korsvirke till grundmur och istället för 24 fot lång blivit 28 fot lång
och istället för 11 ½ fot bred blivit 14 fot bred.
Utöver detta får vi veta att denna brandfarliga verksamhet hade brandredskap som bestod av två stegar, två
svabbar, två brandsprutor av koppar, två brandhakar samt två läderembar, allt i gott skick. 16
År 1868 blev Örtofta gård, som då ägdes av greve Dycker, åter ägare av kvarnen. När han avled 1892 ärvdes
kvarnen av hans dotter Eva men genom ett gåvobrev 1893 övertogs den av August Nilsson. 17 Den första
turbinen tros ha installerats 1895. 18 År 1896 gick kvarnen i konkurs och anläggningen såldes till J. Nilsson.
År 1899 övertogs den av ett konsortium bestående av fyra herrar och året därpå bildades Bösmöllans
Valsqvarns kommanditbolag. 19
År 1908 fortsatte driften av kvarnen av Anders och Nils Olsson men redan 1911 ersattes Nils av Herman
Ekander. Herrarna gjorde goda vinster under första världskriget och kunde förstärka bron med flera
betongspann 1918. På grund av rådande cementbrist blev ett spann av trä aldrig ombyggt. 20
Det är oklart när anläggningen förändrades för på häradsekonomiska kartan från 1910-1915 syns det att den
kringbyggda gården delvis rivits om vi jämför med planritningen från 1857. Det har även tillkommit ett nytt
bostadshus samt flera ekonomibyggnader. 21 Detta syns tydligare på karta från 1928. 22
År 1919 tog Lunds Stenkols- och Foderämnes AB över kvarnen. 23 År 1923 kom Fabrikör Carl O. Lindroth
(f. 1875) till kvarnen som arrendator, 24 år 1928 stod han som kvarnägare. 25
År 1940 var drivkraften ett vattenfall med 5 fots fallhöjd som lämnade drivkraft 9 månader om året, utöver
det fanns tillskottskraft från en elektrisk motor om 40 hk. Det fanns två turbiner, en i valskvarnen om 45
hk och en i tullkvarnen om 30 hk. Kvarnverket bestod av två par stenar, fyra par dubbla valsstolar,
korngrynsverk och fullständigt rensverk. I anläggningen fanns elektrisk belysning. Vid den här tiden
sysselsatte kvarnen sex man. Utöver kvarnverksamheten bedrevs ett jordbruk om 20 tunnland.26 Vägbron
byggdes om 1944 27 efter att en lastbil havererat på den del som fortfarande bestod av trä. 28 Samma år anges
att det fortfarande var Lunds Stenkols- och Foderämnes AB som ägde Bösamöllan men själva lantbruket
arrenderades av Anton Westergren (f.1890) och hans hustru Jenny Johansson (f. 1895) sedan 1929. På
gården fanns då två hästar, tre kor, ett ungdjur, två modersuggor, fyra gödsvin samt höns. 29 Kvarnen
arrenderades fortfarande ut till Carl O. Lindroth. År 1947 köptes kvarnen av Olin & Malmström och bildade
Bösmöllans Gryn- och Valskvarn. Verksamheten lades ned och maskinerna såldes efter en konkurs 1954
och kvarnen såldes till privatpersoner. 30
På 1970-talet revs kvarninredning och tillhörande turbin ut från den lilla kvarnbyggnaden som är
sammanbyggd med bostadshuset. Inreddes senare till bostad. 31

Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring Böösmöllan 1857, nr 21075
Stridh, 2013 (otryckt)
18 Växjö Tingsrätt, 2015, Mark- och miljödomstolen, Ansökan i miljömål, M 2155-15, s. 2
19 Stridh, 2013 (otryckt)
20 Stridh, 2013 (otryckt)
21 Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1910-1915, Keflinge J112-1-33
22 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1928, 12-HÅT-34
23 Stridh, 2013 (otryckt)
24 Winning, 1940, s. 453
25 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1928, 12-HÅT-34, s. 101
26 Winning, 1940, s. 453
27 Växjö Tingsrätt, 2018, Mark- och miljödomstolen, Domslut, M 2155-15, s. 51
28 Stridh, 2013 (otryckt)
29 Björkman & von Sydow, 1944, Del VI, s. 452
30 Stridh, 2013 (otryckt)
31 Stridh, 2013 (otryckt)
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Det är oklart när ångpannehuset och stamphuset revs men det har skett någon gång mellan 1928 då
byggnaderna finns med på karta (historisk karta 6) och 1968 då den inte finns med på kartan (historisk karta
7). Med säkerhet vet vi att den var borta när nuvarande ägaren tillträdde 1986.32
Kvarnverksamhet och turbindrift stod stilla fram till och med 1989 då nuvarande ägare återupptog
turbindriften genom att starta den gamla turbinen. Ytterligare två turbiner har installerats och tagits i drift
vilket skedde 1989 och 1999. Den ursprungliga turbinen byttes ut 2007. 33
År 2001 byggdes en fiskväg på dämmets södra sida34 som endast fungerar för starksimmande fiskarter som
öring och ål. Idag produceras el vid anläggningen och kvarnens övre våning hyrs ibland ut som festlokal. 35
Bösamöllan ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Lackalänga [M45].
Enligt domstolsbeslut i Mark- och miljödomstolen fick Bösamöllan avslag på ansökan att få bedriva
vattenverksamhet på platsen då kraftförsörjningen ansågs vara så obetydlig att den inte uppvägde den skada
som vattenanläggningen och där till hörande vattenverksamhet orsakar på faunans vandringsmöjlighet i
Kävlingeån. 36 Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som gav tillstånd till verksamheten
men med vissa villkor. Beslutet baserades delvis på att anläggningen ligger inom ett riksintresseområde för
kulturmiljövården. 37

Beskrivning av miljön

Det finns två vägar till Bösamöllan, det ena är via landsvägen och det andra är via den gamla landsvägsbron
som det idag bara går att gå eller cykla över. Vi börjar vår beskrivning via den sistnämnda.
Från Lilla Harrie leder den gamla landsvägen ned till Kävlingeån där det går att ta sig över vattendraget via
den gamla landsvägsbron (bild 1). Bron är uppförd 1854 och ombyggd 1918 då den fick två betongvalv samt
1944 då den fick ett valv av stål med en körbana av trä (bild 2 & 3). Valven vilar på tre stenpelare av natursten
(bild 2) samt landfästen.
Under bron strömmar åns vatten fram. Vid vårt besök såg ån väldigt igenvuxen ut då det var lågt vattenstånd
efter den torra sommaren (bild 4 & 5). Även i dammen var vattenståndet lågt så inget vatten strömmade
över dammkroppen som är en överfallsdamm som ser ut att vara byggd som en jord- eller stenfyllnadsdamm
av natursten med tätkärna (bild 6 & 7) och som sträcker sig snett över vattendraget (historiska karta 2 & 47). Dämmet har en höjd som varierar mellan 12,19 meter och 12,23 meter. Dagens fallhöjd är 1,2 meter. 38
Tvärs över dammens ligger en läns som ska hjälpa till att stoppa skräp från att nå intaget till turbinerna (bild
6). En fisktrappa är byggd i dammvallens södra del (bild 6 & 8) och mellan den och bron finns ett utskov
som regleras med en typ av spettlucka av trä och metall (bild 9). Dammens södra sida är stenskodd med
natursten (bild 10).
Framför kvarnbyggnaden finns ett gemensamt intag till de två kraftstationerna. Framför det finns ett 11
meter brett galler som ska stoppa skräp från att åka med in i turbinerna. Bakom gallret finns en gångväg till
de spettluckor av trä och metall (bild 12) som reglerar vattenintaget till turbinen som finns i kvarnbyggnaden
(bild 11). På kvarnens baksida finns utloppet från turbinen (bild 13 & 14) och en kort stenskodd
utloppskanal (bild 15) som tidigare delvis fungerade som grund till ångmaskinhuset (historisk bild 3-5).
Själva kvarnbyggnadens nedre botten är uppförd som en kraftig stenmur av natursten med tjocka väggar.
Den övre bottens väggar består av korsvirke och tegel medans vindens gavelrösten har en rödslammad
träfasad (bild 13 & 17). Den västra gavelns väggar är vitslammade (bild 17). På kvarnbyggnadens norra och
Stridh, 2013 (otryckt)
Växjö Tingsrätt, 2015, Mark- och miljödomstolen, Ansökan i miljömål, M 2155-15, s. 2
34 Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning, s. 14
35 Olsson, s. 4 (otryckt)
36 Växjö Tingsrätt, 2018, Mark- och miljödomstolen, Domslut, M2155-15, s. 55
37 Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, Domslut, M 3373-18, s. 3, 4, 5, 25
38 Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning, s. 8
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södra väggar syns att en ombyggnad skett vid något tillfälle då det på den norra sidan är gjutet och på den
södra sidan syns tegel istället för gråsten (bild 16). Byggnaden har sadeltak med enkupigt tegel, vita fönster
av trä, en del är igensatta (bild 13 & 16). Ett fönster bredvid dörren in till kvarnen är väldigt snett och vint
och troligen gammalt (bild 18). Om man läser de gamla brandförsäkringshandlingarna så tycks kvarnen inte
vara byggd 1856 utan en ombyggnad färdigställdes 1856. Det innebär i sådana fall att byggnaden är äldre
vilket den nedre delen ser ut att vara.
Inne på nedre kvarnbottens inre regioner finns kraftstationen med remskiva (bild 19) och generator (bild
20). I ena hörnet står en gammal rensmaskin av fabrikatet Seck och som är en tidig typ av aspiratör och
sållrensmaskin (bild 21). Själva turbinen är en Francisturbin som installerades 2007 och som har en effekt
på 20 kW.
På övre kvarnbotten finns två fina kvarnkar med kvarnstenar från Malmö Franska kvarnstensfabrik, den
ena med kvarntratt (bild 22). Ytterligare en kvarntratt finns bevarat på kvarnvinden. På kvarnvinden finns
också två filterskåp, ibland även kallade stoftavskiljare, som fungerar på lite olika sätt (bild 23 & 24).
Filterskåpet finns för att man i möjligaste mån vill undvika dammexplosioner i kvarnen vilket kan få
förödande konsekvenser. Den äldre metoden är det öppna filterskåpet där strumporna syns (bild 24) och
det fungerar på följande sätt: vid dammande processer sugs dammet bort från rummet via en fläkt. Efter
fläkten trycks dammet med ett visst övertryck till filterskåpet där den dammberikade luften leds in i flera
textilstrumpor och en avskiljning sker genom att luften tränger ut genom strumpan och återgår till rummet
medan dammet fastnar och stannar i strumpan eller faller ner i en sluten behållare. I det stängda filterskåpet
(bild 23) avskiljs dammet på utsidan av strumpan vilket gör att det är lättare att rensa strumporna mekaniskt
eller med luft som man bakblåser strumpan med. Nackdelen är att strumporna måste stängas in i ett skåp.
Detta är den metod som används än idag. På kvarnvinden finns även en äldre sikt (bild 24).
Intill kvarnbyggnaden (bild 16) finns ytterligare en kvarnbyggnad som är uppförd 1834 i korsvirkeskonstruktion och som är sammanbyggd med bostadshuset. Den är vitputsad med sadeltak med enkupigt
tegel, svarta gjutjärnsfönster och svart dörr (bild 11, 16 & 25) samt gröna träfönster (bild 27). Ovanför
dörren finns den anordning kvar som användes för att hissa upp sädessäckarna till kvarnvinden (bild 26).
Byggnaden är idag ombyggd till bostadsdel.
Intill den vita kvarnen finns en byggnad med plåtfasad (bild 25 & 27). Det är en kraftstation vars intagskanal
löper under gårdsplanens träbro, förbi den stora kvarnbyggnaden och fram till intaget där det finns tre
avstängningsluckor dolda i trädäcket. Dessa har ingen reglerande funktion utan är antingen öppna eller
stängda. Turbinerna regleras med sina ledskenor i en öppen gjuten turbinsump (bild 28). Utloppskanalen är
22 meter lång (bild 29) och stenskodd med natursten, närmast kraftstationen är den gjuten (bild 28). Inne i
kraftstationen finns två remskivor och generatorer (bild 30). Under dem finns två Francisturbiner som
installerats 1989 (13 kW) och 1999 (14 kW).
Bakom den stora kvarnbyggnaden finns en gjuten grund (bild 31) som bör härröra från den tillbyggnad som
fanns på stamphusets baksida och som kan ses på historisk bild 4 och 5.
Intill, och sammanbyggd med, den vita kvarnbyggnaden finns bostadshuset från 1833. Det är ett vackert
hus med gul putsad fasad, sadeltak med enkupigt tegel, gröna fönster av trä, vita fönsterfoder samt en
frontespis (bild 11, 32 & 33). På baksidan finns en mindre tillbyggnad (bild 33).
Bredvid bostadshuset och mitt emot den stora kvarnbyggnaden finns ett nyare bostadshus, det är oklart
exakt när det är uppfört men det har skett någon gång mellan 1857 (historisk karta 4) och 1910 (historisk
karta 5). Även det har en gul putsad fasad, sadeltak med enkupigt tegel, gröna fönster och en grön port av
trä samt vita fönsterfoder (bild 11 & 34). Flera tillbyggnader har gjorts.
Väster om den nyare bostadshuset finns en byggnad murad av gråsten och med gavelrösten av rödslammad
träfasad under sadeltak med enkupigt tegel. På gaveln finns en svart dörr och på långsidan en modernare
hissport av aluminium (bild 35). Det är det gamla möllestallet som är uppfört 1857-58 och som ersatte en
tidigare byggnad som var uppförd i korsvirke och som var något mindre. Invid stallbyggnaden finns en
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byggnad som är uppförd som källare 1823 och som har samma konstruktion som stallbyggnaden men den
har ett sadeltak täckt med tegelliknande plåt. Även den har en modernare aluminiumport. (bild 35).
Väster om dessa byggnader finns en ladugårdsbyggnad i rödmålat korsvirke med vita putsade väggar,
gavelrösten av rödslammat träpanel under sadeltak med korrugerade eternitplattor (bild 36). Byggnaden är
uppförd någon gång mellan 1857 (historisk karta 4) och 1910 (historisk karta 5).

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Kvarnen är med all sannolikhet byggd före 1850 eftersom den sedan ombyggdes 1856 då den fick sitt
nuvarande utseende. Det är oklart när den ursprungliga delen uppfördes. Byggnaden är väl underhållen och
i bra skick men de flesta kvarnmaskinerna är borttagna vilket drar ned lite på det kulturhistoriska värdet.
Kvarnbyggnaden visar på äldre tiders byggnadstekniker som gör att den har ett byggnadshistoriskt och ett
byggnadstekniskt värde. Den är en mycket viktig del i kvarnmiljön och sammantaget har den ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaden kan trots Riksantikvarieämbetets nya vägledning inte komma att betraktas
som fornlämning.
Den lilla kvarnbyggnaden som är uppförd 1834 och som är sammanbyggd med bostadslängan, saknar även
den sin kvarnutrustning och är ombyggd till bostad. Detta drar ned det kulturhistoriska värdet på byggnaden
men liksom den stora kvarnbyggnaden är den en viktig del i kvarnmiljön och den har ett kulturhistoriskt värde.
Kraftstationen från 1989 har inget kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammen och dammkroppens dragning tros härleda tillbaka till 1500-talet. Dammkroppen blev troligen,
precis som kvarnbyggnaden, skadad vid slaget om Lund 1676 och fick återuppbyggas när den nya kvarnen
uppfördes 1695 och den finns utritad på karta från 1703. De har ett kontinuitetsvärde då de haft samma
placering i flera hundra år. Kvarndammen utgör ett estetiskt element i kvarnmiljön och den hjälper till att
visa vattnets grundläggande principer för kraftutvinning tillsammans med vattenvägarna. Sammantaget ges
dammen och dammkroppen ett högt kulturhistoriskt värde. Dammkroppen är en oregistrerad fornlämning.
Framför kvarnbyggnaden finns ett gemensamt intag till de två kraftstationerna. Efter intaget fördelas vattnet
i två kanaler, en som för vattnet till kvarnbyggnaden och en som för vattnet till kraftstationen. Kanalerna är
gömda under en stor yta som är belagd med trä. Konstruktionen är ovanlig och har funnits under lång tid
och den syns på planritningen från 1857. Dess ålder samt den ovanliga konstruktionen gör att den har ett
kulturhistoriskt värde.
På kvarnens baksida finns en kort stenskodd utloppskanal som tidigare fungerat som grund till
ångmaskinhuset. Även kraftstationens utloppskanal är till största delen stenskodd. Båda kanalerna har hög
ålder och är åtminstone byggda omkring 1856 då anläggningen till viss del byggdes om, kanalerna kan dock
vara äldre. Deras ålder och viktiga och pedagogiska funktion gör att de har ett kulturhistoriskt värde.
Den fisktrappa som 2001 byggdes i dammkroppens södra del och intill den före detta landsvägsbron har
inget kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Alla byggnader vid Bösamöllan har en hög ålder och tillsammans bildar de en fin kvarn- och gårdsmiljö som
är uppsnyggad och väl underhållen. Bostadslängan från 1833 är en av de äldsta byggnaderna på gården och
visar hur bostadshusen kunde byggas i landskapet på 1800-talets första hälft, den har därmed ett
byggnadshistoriskt och ett byggnadstekniskt värde. Bostadslängan är i mycket bra skick och den ges ett högt
kulturhistoriskt värde.
Övriga byggnader på gården så som stenkällaren, stallet, ladugården och det nyare bostadshuset är alla viktiga
delar i gårdsmiljön och de har en hög ålder då de yngsta byggnaderna är mer än 100 år gamla. De har ett
kulturhistoriskt värde.
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Väster om kvarnbyggnaden finns en gjuten grund som härrör från stamphusets tillbyggnad. Det är oklart
hur gammal den är men troligen runt sekelskiftet 1900. Den visar tydligt att det tidigare funnits en byggnad
på platsen, den har ett visst kulturhistoriskt värde.
Den tidigare landsvägsbron har haft stor betydelse för lokalbefolkningen då de lätt kunde ta sig över ån utan
att behöva ta en stor omväg. Den uppfördes 1854 av sten och trä där tre stenpelare samt landfästen av
natursten fortfarande stöttar upp vägbanan. År 1918 ersattes tre av de äldre trävalven med gjutna valv och
1944 tillkom ett valv av stål. Brons höga ålder tillsammans med att den är ett estetiskt element i kvarnmiljön
och ingår som en viktig del i densamma gör att den har ett kulturhistoriskt värde.
Vattendrivna verksamheter har pågått på platsen sedan 1600-talet, kanske längre, vilket gör att den har ett
kontinuitetsvärde. Den har också ett lokalhistoriskt värde då kvarnplatsen varit inblandad i kriget mellan Sverige
och Danmark och slaget vid Lund 1676.
Sammantaget är detta en fin kvarn- och gårdsmiljö från 1800-talet som är komplett och som har renoverats
och underhållits i äldre stil. Hela miljön har ett högt upplevelsevärde samt ett pedagogiskt värde då den tydligt
visar hur en kvarn- och gårdsmiljö fungerat och där varje del är ett viktigt inslag i helhetsmiljön.
Sammantaget motiverar detta till ett högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kvarnbyggnaden är välbevarad men till stor del utan sina maskiner. Det som finns kvar ger ändå en inblick
i att det är kvarnverksamhet som pågått i byggnaden. Kvarnen med beståndsdelar har hög känslighet för
åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krävs.
Den lilla kvarnbyggnaden som är sammanbyggd med bostadslängan är en viktig del i miljön och även den
har en hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av åtgärder krävs.
Dammen och dammkroppen är viktiga inslag i kvarnmiljön. Dammens södra sida är delvis stenskodd och
stenskoningarna liksom dammkroppen har hög ålder. Konstruktionerna i vattnet har genom århundradena
genomgått reparationer och förändringar men dammen och vattenvägarna har dock kvar sitt ursprungliga
syfte och har hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av åtgärder krävs. Här kan finnas äldre
konstruktioner som kan komma att bedömas som fornlämningar.
Både intagskanaler och utloppskanaler har haft samma dragning sedan åtminstone 1857 och förmodligen
mycket längre än så. De är viktiga inslag i helhetsmiljön och skulle någon del försvinna blir kvarnmiljön
svårare att läsa av. De har känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
Bostadshuset från 1833 är väl bevarat och underhållet och är den första byggnaden som besökaren möter
om denna kommer via landsvägen. Byggnaden är ett viktigt inslag i den sammantagna kvarnmiljön och har
hög känslighet för åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krävs.
Övriga byggnader på gården är alla viktiga inslag i den totala kvarn- och gårdsmiljön och har känslighet för
åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
Grunden efter stamphusets tillbyggnad har låg känslighet för åtgärder och ingen eller obetydlig anpassning av
åtgärder krävs.
Den före detta landsvägsbron som sträcker sig över vattendraget mellan Bösamöllan och Lilla Harrie är ett
även den ett viktigt inslag i den sammantagna kvarnmiljön och har känslighet för åtgärder och anpassning av
åtgärder krävs.
Kraftstationen från sent 1980-tal är ur kulturhistoriskt perspektiv tålig för åtgärder.
Observera att om delar av eller hela kvarnplatsen bedöms som en fornlämning, krävs tillstånd enligt
Kulturmiljölagen för att göra åtgärder i och vid dammen och vattenvägarna.
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Bilder av miljön

Bild 1. Den gamla landsvägsbron som sträcker sig över ån mellan Lilla Harrie och Bösamöllan. I fonden syns kvarnbyggnaden.
Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 2. Stålspannet med gångbana av träplank vilar på stora stenfundament av natursten. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 3. Den gamla landsvägsbrons tre spann. Bilden tagen mot öster. Foto: Eva Eliasson

Bild 4. Åfåran uppströms om den gamla landsvägsbron. Vattendraget är kraftigt igenväxt. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 5. Åfåran nedströms bron. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 6. Dammen. Till vänster skymtar dammkroppen och den befintliga fiskvägen Tvärs över dammen ligger en läns som hjälper
till att stoppa skräp från att komma fram till intaget till turbinerna. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Dammkroppens krön. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 8. Fiskväg i form av en klacktrappa som anlades 2001. Vid fototillfället rådde låg vattenföring och inget vatten rann vid
fisktrappan. Foto: Helena Lundgren
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Bild 9. Mellan laxtrappan och bron finns ett utskov som regleras med en typ av spettlucka av trä. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Närmast intaget är dammens södra sida stenskodd med natursten. Området ovanför var tidigare ängsmark. Bilden tagen
mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 11. Rensgaller framför kraftstationernas gemensamma vattenintag. I bakgrunden syns de gula bostadshusen samt den vita
kvarnbyggnaden. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 12. Intaget till turbinen som finns inne i kvarnbyggnaden regleras med tre spettluckor av trä och metall. Foto: Helena Lundgren

243

Bild 13. På kvarnbyggnadens norra sida finns utloppet från turbinen som finns i byggnaden. Foto: Helena Lundgren

Bild 14. Utloppet i närbild. Foto: Helena Lundgren
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Bild 15. Utloppets västra sida är stenskodd med natursten. Foto: Helena Lundgren

Bild 16. Kvarnbyggnadens södra fasad. Foto: Helena Lundgren
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Bild 17. Kvarnbyggnadens västra fasad. Till höger skymtar en bit av den nyare kraftstationen. Foto: Helena Lundgren

Bild 18. På kvarnbyggnadens framsida finns ett riktigt gammalt och snett fönster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 19. På nedre kvarnbottens bakre regioner finns en remskiva. Foto: Helena Lundgren

Bild 20. Sammankopplad med remskivan finns en tillhörande generator. Foto: Helena Lundgren
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Bild 21. En rensmaskin märkt Mühlenbauanstalt und Masschinenfabrik Vorm. Gebrüder Seck Dredsen. Foto: Helena Lundgren

Bild 22. På övre kvarnbotten finns två kvarnkar med kvarnstenar bevarade, det ena med kvarntratt. Foto: Eva Eliasson

248

Bild 23. Filterskåp märkt Amme, Giesecke & Konegen Aktiengesellschafl Braunschweig, D.R.P. Foto: Helena Lundgren

Bild 24. Filterskåp, ett så kallat tryckslangfilter, i hörnet står en sikt med trumman klädd med sidentyg. Foto: Helena Lundgren

249

Bild 25. Den vita byggnaden är en äldre kvarn, uppförd 1834, och som är sammanbyggd med det gula bostadshuset samt kraftstationen som finns till höger bakom en plåtfasad. Foto: Helena Lundgren

Bild 26. Den äldre kvarnens säckhiss. Foto: Helena Lundgren
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Bild 27. Baksidan av den äldsta kvarnen och den nyare kraftstationen med plåtfasad. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena
Lundgren

Bild 28. Utloppet från kraftstationens två turbiner. Utloppskanalen har stenskodda sidor., närmast kraftstationen är det gjutet. Foto:
Helena Lundgren
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Bild 29. Utloppskanalen ansluter till åfåran. Bilden tegen mot väster. Foto: Helena Lundgren

Bild 30. Inne i den nyare kraftstationen finns remskivor och generatorer till två turbiner. Bilden tagen mot öster. Foto: Kai Stridh
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Bild 31. Bakom kvarnbyggnaden finns en gjuten grund som bör härröra från den tillbyggnad som fanns på stamphusets baksida.
Foto: Helena Lundgren

Bild 32. Det gula bostadshuset från 1833 är sammanbyggt med den äldre kvarnbyggnaden. Bilden tagen mot söder. Foto: Eva
Eliasson
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Bild 33. Bostadshusets baksida. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 34. Bostadshuset uppfört någon gång mellan 1858 och 1910. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 35. Möllestallet från 1857-58, intill finns källaren från 1823. Bilden tagen mot sydväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 36. Ladugårdsbyggnad uppförd någon gång mellan 1857 och 1910. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Skiss utförd av överste Erik Dahlberg efter slaget vid Lund 1676. Bösamöllan är markerad på kartan som är
beskuren. Observera att skissen är utförd med norr i nedre kanten och söder i den övre kanten. Källa: ur Slaget vid Lund 1676, s.
114

Historisk karta 2. På kartan från 1703 syns dämmet tydligt utritat och med samma dragning som idag. Källa: Lantmäteristyrelsens
arkiv, Geometrisk avmätning 1703, Håstads socken Bösamöllan nr 1
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Historisk karta 3. På karta från 1841 är Bösamöllan markerad. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Ägoutbyte 1841, 12-VÄH15

Historisk karta 4. På den här planritningen har det tillkommit en landsvägsbro över vattendraget.
Planritning över Bösmöllan 1857
1 Boningshus
2 Kvarnhus
3 Stamphus
4 Kökslänga
5 Fähus
6 Logelänga
7 Huggehus
8 Källare
9 Möllestall
10 Svinhus
A Ångqvarn
B Ångpannehus
C Ångskorsten 36 alnar hög
D Trädgården
E Äng
F Kvarndämme
Källa: Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring Böösmöllan 1857, nr 21075
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Historisk karta 5. På kartan syns att den kringbyggda gården delvis rivits om vi jämför med planritningen från 1857. Det har även
tillkommit ett nytt bostadshus samt flera ekonomibyggnader. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan
1910-1915, Keflinge J112-1-33

Historisk karta 6. På kartan syns tydligt att det tillkommit ekonomibyggnader samt ett bostadshus. Av de byggnader som finns på
kartan från 1857 är byggnad 1, 2, 8, 9, A och B kvar. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1928, 12-HÅT-34

Historisk karta 7. Anläggningen 1968. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1968, Örtofta J133-2C7H71
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Historisk bild 1. På bilden kan stamhusets tak anas på kvarnens vänstra sida. En man står i dörrhålet till den övre botten. Kvarnen
har tegeltak. Källa: bilden ägs av Gunvor och Åke Stridh

Historisk bild 2. Interiörbild från kvarnen 1931. Källa: bilden ägs av Gunvor och Åke Stridh

Historisk bild 3. Kvarnbyggnadens baksida med ångpannehuset. Oklart vilket år bilden är tagen, ångpannehuset finns kvar på karta
från 1928 men är borta på karta från 1968. Källa: bilden ägs av Gunvor och Åke Stridh
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Historisk bild 4. På tavlan syns kvarnbyggnaden till vänster och framför den en lägre vit byggnad som är ångpannehuset. Till höger
om kvarnbyggnaden syns taket på stamphuset som fått en tillbyggnad med pulpettak som troligen användes som material-lager för
råvaror och färdigprodukter. På platsen för tillbyggnaden låg tidigare ångpannas skorsten. På bilden har kvarnens tak klätts med
pannplåt, falsad bandplåt eller listtäckning med svart papp, svårt att se på bilderna men det troliga är det senare. De övriga taken
tycks vara klädda med så kallad slättäckning med svart papp. Källa: tavlan ägs av Gunvor och Åke Stridh, konstnär är B. Nordgren

Historisk bild 5. På bilden syns kvarnbyggnaden med ångpannehuset till vänster och till höger stamphusets tak och dess tillbyggnad. Observera barnen och kvinnan som badar i ån. Oklart vilket år bilden är tagen, men troligen någon gång på 1940-1950-talet.
Källa: bilden ägs av Gunvor och Åke Stridh
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Historisk bild 6. En del av dammen, årtal oklart. Källa: bilden ägs av Gunvor och Åke Stridh

Historisk bild 7. Bostadshuset och den lilla kvarnbyggnaden år 1944. Källa: ur Svenska Gods och gårdar Del VI, s.452
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Kartbilaga
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12. Kvarnviks Valskvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Lund, Håstad

HARO/Vattendrag:

92/Kävlingeån

Byggår:

Kvarn 1891, bostadslänga 1856, ekonomibyggnad nämns 1820 och ombyggd 1856,
garveri 1870, mejeri & stamp 1856, damm
och dammkropp oklar ålder

Lagskydd:

Oregistrerad fornlämning. Ingår i riksintresseområde, Lackalänga [M45]. I övrigt
gäller generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarn med maskineri, damm, dammkropp,
vattenvägar, bostadslänga, garveri, mejeri &
stamp, ekonomibyggnad

Kärnvärden:

Industrianläggning där kvarn, garveri och
mejeri tillsammans med bostadshus och
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Historik

Historiskt sammanhang Mjölkvarn, garveri, benstamp, mejeri och kraftverk
Kallades tidigare för Mellanmöllan 1 men även Krokamöllan efter en av de forna ägarna som hette Krook (f.
1743). 2
År 1609 finns Mellanmöllan omnämnd men kvarn och någon typ av dämme tros ha funnits redan på 1500talet. Nämns i Skånsk senmedeltid och Renässans, Lunds stifts Landebok Första delen, en bok från tiden
när den danske kungen Fredric II (1534-1588, kung fr 1559) styrde över Skåne. Mellanmöllan finns med på
karta över Skåne från 1684 (historisk karta 1). År 1697 nämns Mellanmöllan som en ”Crono qwarn”.3 År
1761 ska staten ha sålt kvarnen till en privatperson 4 vilket kan ha varit till möllaren Lars Persson som står
som ägare 1777. 5 På karta från 1812–1820 finns gården och kvarnen utritade (historisk karta 3).
I brandförsäkringshandlingar från 1820 anges att ägare var M. Krook, och att Mellanmöllan var
Kronoskattehemman No 1, 5/8 mtl. Anläggningen vid Mellanmöllan bestod vid den tiden av sju byggnader
som var belägna väster om den å som delvis flöt under kvarnbyggnaden. Byggnaderna beskrivs enligt
följande:
Byggnad 1. Byggnaden var uppförd i korsvirke med inmurat tegel i en våning. De yttre murarna var ½ aln
tjocka. Under byggnaden fanns en välvd källare med trappa av trä, källardörr av furu med lås och beslag.
Byggnaden var 22 alnar lång, 13 alnar bred och 4 alnar och 9 tum hög och täckt med halmtak. Den bestod
av rum, förstuga, sal, två kammare, storstuga och hade två spisar, tre kakelugnar och trappor av trä. På
bostadslängans västra gavel fanns en tillbyggnad som bland annat innehöll drängkammare, stall, fähus. Den
var uppförd av ektimmer på låg stenfot och täckt med halmtak. Byggnaden var 37 alnar lång, 13 alnar bred
och 4 alnar och 9 tum hög.
Kvarnhuset var sammanbyggt med bostadshuslängan (byggnad 1). Byggnadens konstruktion beskrivs inte i
handlingarna annat än att den var 18 ¾ alnar lång, 22 alnar bred och 4 ½ alnar hög. Kvarnverket bestod av:
Nr 1 Kvarn som bestod av ett par stenar, vattenhjul, hjulaxel, kugghjul, drev, järnringar, segel, långjärn,
ringkar, mjölkista, fyra remmar mm.
Nr 2 Bestod av ett par stenar, i övrigt som nr 1.
Nr 3 Bestod av ett par stenar, siktar med flor mm.
Siktkvarn med ett par stenar, i övrigt som föregående. Här fanns dammkista med tillbehör.
Byggnad 2. Den östra längan var uppförd av ektimmer på en låg stenfot, täckt med halmtak och sammanbyggd
med våningslängan (byggnad 1). Den var 34 alnar lång, 12 alnar bred och 3 ¼ alnar hög och bestod av kök
med skorsten, spiskammare, bakstuga, brygghus med skorsten och bakugn, gammrum med förstuga
(troligen undantagsstuga för de äldre på gården) samt torpstuga, en järnkakelugn.
Byggnad 3. Norra längan var uppförd av korsvirke av ek med inmurat tegel på 1 ¼ aln hög stenfot och täckt
med halmtak. De yttre väggarna var ½ alns tjocklek. Den var 45 ¾ alnar lång, 11 ½ alnar bred 3 ¾ alnar
hög och bestod bland annat av tre gästrum, portlider, packkammare, loge, vindstrappa av trä, vagnsport
samt källare under rummen.
Byggnad 4. Västra längan, som var sammanbyggd med norra och södra längorna, var byggd av korsvirke av
ek med inmurat tegel, stod på 1 ¾ aln hög stenfot och täckt med halmtak. Den 35 alnar långa, 12 alnar
breda och 3 ¾ höga byggnaden bestod av en loge med två loggolv.

Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 17
Ortsnamnsregistret, www4.isof.se/NAU/bilder/_s1mx001/111120b1.htm
3 Fridh, 1977, s. 178
4 Bauer & Walfisz, 2015, s. 1
5 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Laga skifte 1928, 12-HÅT-34, s. 31
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Byggnad 5. Stamplänga av gråstensmur under halmtak. Den var 23 ½ aln lång, 12 aln bred och 3 aln hög.
Den inrymde stamphus, stuga med två kamrar med skorsten och förstuga. Stampverket bestod av tre par
hammare, vattenhjul, hjulaxel, upphävare, tappar mm.
Byggnad 6. Stallänga med stomme av korsvirke av ek på låg stenfot och täckt med halmtak. Den 19 ¾ aln
långa, 9 ½ aln breda och 3 ½ aln höga byggnaden inrymde stall och svinstia och låg 15 alnar söder om
bostadslängan.
Byggnad 7. Byggnad med stomme av korsvirke av ek samt tegel på låg stenfot. Den 17 ½ aln långa, 11 ¼ aln
breda och 3 ¼ aln höga byggnaden inrymde kök, skorsten med bakugn, förstuga, stuga och två kamrar.
Byggnaden var belägen 54 alnar söder om stallängan.
Alla byggnader var i gott skick. På tomten fanns två brunnar och som brandredskap fanns två bleckspannar,
två blecksprutor (handsprutor), tre brandstegar, två brandhakar och två svabbar.
För mer information om byggnaderna hänvisas till: Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring
Mellanmöllan 1820, nr 11612. 6
På en stenplatta vid kvarnen finns en inskription som anger att nya byggnader uppfördes 1846 av H:r J.
Jönsson och Johanna Krook (bild 55). Jöns Jönsson och hans hustrun sålde kvarnen till Ola Larsson 1855. 7
År 1858 gjordes en uppdatering för brandförsäkringen. Vid den här tiden var, som tidigare angivits, Ola
Larsson ägare av Mellanmöllan, Skattefördelshemman Nr 1, 1/8 mtl. som beskrivs enligt följande:
Byggnad 1. Manhus (södra längan) uppfördes 1856 av bränt tegel i de ½ aln tjocka ytterväggarna (långsidor
och västra gaveln) som stod på stenfot och täckt med halmtak. Byggnaden var 44 ½ aln lång, 16 ½ aln bred
och 5 alnar hög och inrymde 10 rum bestående av förstuga, sal, sju kammare, kök med spis. Därutöver fanns
loftuppgång, inkörsport och den hade två skorstenar.
Kvarnhuset. Även kvarnbyggnaden var delvis nyuppförd, den hade uppförts under åren 1844 och 1847. Den
var 41 ¾ alnar lång, 20 ¾ alnar bred och 5 alnar hög, varav 21 alnar bestod av en stomme av korsvirke av
ek med bränt tegel och 20 ¾ alnar bestod av gråstensmur med därpå befintlig övervåning bestående av
frontespis på både norra och södra sidan som var 12 alnar bred och 4 alnar hög och av korsvirke med
inmurat tegel. Den östra gaveln var av gråsten. Byggnaden var täckt med halmtak och i gott skick. På utsidan
fanns ett hjulhus. Inne i kvarnen fanns fyrs stenar för grovmäld, två för sikt samt en skalkvarn. De beskrivs
enligt följande:
Nr 1. Grovmäldskvarn med stenpar om 9 ½ spann, vattenhjul, kugghjul mm.
Nr 2. Grovmäldskvarn, samma som nr 1
Nr 3. Grovmäldskvarn med ett stenpar om 8 spann, kvarnverket i övrigt lika som nr 1
Nr 4. Grovmäldskvarn med ett stenpar om 9 spann, kvarnverket i övrigt lika som nr 1. Kvarnstolarna var
av ek till detta verk, här fanns också dammkista.
Siktkvarn bestod av två par svenska stenar om vardera 8 spann, två siktar med tillbehör, långjärn, dragbommar och gjutna järndrev.
Skalkvarn med engelsk sten om 10 spann. Här fanns även rensmaskin, harpa och övriga tillbehör, vattenhjul, axel, kronhjul, stående axel med krondrev, stjärnhjul, lättverk, dammkista mm.
Byggnad.2. Östra längan, oförändrad.
Byggnad 3. Norra längan, oförändrad.
Byggnad 4. Västra längan var hade blivit 3 alnar kortare vid södra änden och sedan byggts till 1856 och
byggnaden var sedan 40 ½ alnar lång, 13 ¼ alnar bred och 4 alnar hög. Den var uppförd av bränt tegel med
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Riksarkivet, Branförsäkringsverket, Brandförsäkring Mellanmöllan 1820, nr 11612
Björkman & von Sydow, 1944, Del VI, s. 455
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yttermurar som var ½ aln tjocka, täckt med halmtak på läkt och inrett till bland annat möllestall med spiltor
för åtta hästar, fähus med bås för sex kreatur, fårhus och vagnsport.
Byggnad 5. Den gamla byggnaden hade rivits och ersatts med en ny byggnad 1856. Stommen var uppförd av
korsvirke av ek med murat tegel på 1 aln hög stenfot och sammanbyggd med östra längans södra gavel.
Byggnaden var 29 ¼ aln lång, 11 aln bred och 4 alnar hög.
Byggnad 6 och 7. Båda byggnaderna hade rivits.
Brandredskapen var i stort sett desamma men ägaren hade nyligen införskaffat en brandspruta med slang.
För mer information om byggnaderna hänvisas till: Riksarkivet, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkring
Mellanmöllan 1858, nr 21190. 8
Ett tegelhus uppfördes som garveri 1870. 9 År 1876 såldes Mellanmöllan till bolaget Nya Garveriet som i sin
tur sålde den vidare till Nils Svensson 1883. Inte heller han blev långvarig utan sålde anläggningen vidare till
P. Lindahl och N.M. Moberg 1891, samma år som den nya kvarnbyggnaden stod klar 10 och som den första
turbinen installerades. 11 Fyra år senare, år 1895, såldes kvarnen igen, köpare denna gång var I.H. Dieden
som sålde den vidare till Axel Andersson 1904. 12 Han blev kvar som ägare ända fram till sin konkurs som
skedde omkring 1929 13 och 1931 såldes Mellanmöllan till Alfred Persson (f. 1891) och hans hustru Mathilda
Olsson (f. 1886). 14 Dessa var nuvarande ägares farfar och farmor. 15 År 1935 installerades en ny turbin. 16
År 1944 hade gården 11 hektar åkermark, två hästar, en unghäst, fem kor, två ungdjur, 30 svin och 25 höns.
På en bild från den tiden syns att kvarn och bostadslänga har samma utseende som idag (historisk bild 1). 17
En ny turbin installerades 1959. 18
Lilla turbinhuset uppfördes på 1960-talet. Bostadshuset har varit obebott sedan 1960-talet. 19
Kvarnen är nedlagd sedan fem år. 20 Elproduktionen var inte kopplad till det allmänna nätet utan försörjde
kvarnverksamheten samt omkringliggande tre bostäder med el. 21
Kvarnviks kvarn ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Lackalänga [M45]
Enligt domstolsbeslut i Mark- och miljödomstolen fick Kvarnviks Valskvarn avslag på ansökan att få bedriva
vattenverksamhet på platsen då kraftförsörjningen ansågs vara så obetydlig att den inte uppväger den skada
som vattenanläggningen och där till hörande vattenverksamhet orsakar på faunans vandringsmöjlighet i
Kävlingeån. 22 Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som gav tillstånd till verksamheten
men med vissa villkor. Beslutet baserades delvis på att anläggningen ligger inom ett riksintresseområde för
kulturmiljövården samt att anläggningens verksamhet medför större nytta än kostnad och får därför bedrivas
utifrån kravet på samhällsekonomisk tillåtlighet. 23

Riksarkivet, Branförsäkringsverket, Brandförsäkring Mellanmöllan 1858, nr 21190
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14 Björkman & von Sydow, 1944, Del VI, s. 455
15 Persson, 2021-08-16
16 Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning s. 1
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Beskrivning av miljön

När besökaren anländer till Kvarnviks Valskvarn passerar denne först två bostadshus av senare datum. Väl
framme vid kvarnen möts man av en äldre bostadslänga som är sammanbyggd med kvarnbyggnaden (bild
2). Väster om dessa finns en äldre ekonomibyggnadslänga (bild 3) och sydost om kvarnbyggnaden finns en
mindre kraftstation från 1960-talet (bild 1). Vi börjar beskrivningen med bostadslängan och går sedan
medsols runt den kringbyggda innergården.
Bostadslängan är enligt brandförsäkringshandlingar uppförd 1856 av bränt tegel på stenfot. Den västra
gaveln är vitputsad med gavelröste av locklistpanel. Den östra gaveln är sammanbyggd med
kvarnbyggnaden. Spröjsade fönster som är gulmålade på byggnadens framsida och vita på byggnadens
baksida. Sadeltaket är idag täckt med pannplåt. På taket finns totalt fem mindre takkupor med vackra
lunettfönster. På framsidan av byggnaden finns en veranda som tidigare varit helt inglasad men där det idag
saknas några fönsterbågar, ovanför den finns en större takkupa (bild 2, 3 & 4). Bostadslängan beboddes av
kvarnägaren. 24
Väster om bostadslängan finns en ekonomibyggnad. Den omnämns i brandförsäkringshandlingar från 1820
som loge med loggolv och stomme av korsvirke, byggnadsår anges inte. År 1858 anges det att byggnaden
kortats av något och att den 1856 fått en tillbyggnad. Den anges vara uppförd av bränt tegel och innehöll
bland annat möllestall med spiltor för åtta hästar, fähus med bås för sex kreatur, fårhus och vagnsport.
Byggnaden har även idag kvar fasaden av bränt tegel och har sadeltak som är klätt med korrugerade
eternitplattor vilket bör ha ersatt halmtaket under 1900-talets första hälft. Röda trädörrar och gjutna fönster
(bild 3, 5 & 6).
Den norra längan som nämns i brandförsäkringshandlingarna har ersatts med en byggnad som är uppförd
1870 som garveri. Idag har den funktion som bostadshus. Den är uppförd av tegel som är slammat i en ljust
gul kulör, gavelrösten av locklistpanel. Byggnaden har sadeltak klätt med enkupigt tegel. Vid entrén leder en
trappa upp till en liten veranda. Under byggnaden finns en källare. Röd dörr och röda fönster av trä (bild 7
& 8). På byggnadens baksida finns en lucka i källarplanet som ser ut som en äldre ugnslucka och som
förmodligen använts när byggnaden fungerade som mejeri. För att komma in på gårdsplanen mellan denna
byggnad och den som ligger öster om, är det sydöstra hörnet byggt som en avfasning (bild 11).
Den östra längan är uppförd med en grund av gråstensmur. Den har en överbyggnad av bränt tegel (bild
10) som vitputsats på byggnadens västra och norra sida (bild 9 & 12). Den östra sidans övre del är klädd
med rödslammad locklistpanel och den södra gaveln är sammanbyggd med kvarnhuset (bild 10). På den
norra gaveln syns tydligt att en dörröppning har murats igen och att gavelröstet består av
korsvirkeskonstruktion (bild 9). I gråstensmuren finns en öppning som troligen är gjort för axeln till ett
vattenhjul (bild 10). Sadeltak täckt med pannplåt samt röd korrugerad plåt, bruna samt röda fönster av trä,
några gjutna järnfönster, röda dörrar av trä (bild 10 & 12). Gråstensmuren kan vara från stamphuset som
nämns i brandförsäkringshandlingar 1820. Det står dock i brandförsäkringshandlingar från 1858 att den
byggnaden revs och ersattes med en annan byggnad 1856. Stenarna har troligen återanvänts i varje fall.
Förmodligen fortsatte byggnaden att användas som stamp men blev senare mejeri. Till mejeriet fanns en ca
20 meter hög skorsten 25 som idag är riven. I byggnadens källare finns stora gjutna kar, oklart om de använts
i mejeriet eller till garverinäringen när den bedrevs på platsen.
Inne på gårdsplanen finns två höga silor byggda av metall som är uppförda omkring 1975 (bild 13).
På gårdsplanen som ligger framför kvarnbyggnaden och bostadslängan finns dammen, regleringar samt den
lilla kraftstationen. Vi börjar vid dammen (bild 14 & 15). Dammkroppen är en överfallsdamm som ser ut
att vara byggd som en jord- eller stenfyllnadsdamm av natursten med tätkärna och som sträcker sig snett
över vattendraget. Den var svår att se vid vårt besök då det var mycket växtlighet men den ska vara ca 200
meter lång och med en fallhöjd på 2,7 meter. Dammkroppen mättes upp på 1940-talet och har sedan dess
24
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bara reparerats. Enligt Lantmäteriets uppmätning varierar krönhöjden på dämmet mellan 15,35 och 15,47
meter. 26 Dammkroppens krön är pågjutet med ett tunt lager betong men under finns den gamla
dammkroppens stenkonstruktion (bild 16). Själva avrinningen sker över dammkrönet och ned till åfåran
(bild 17). Det är oklart hur gammal just denna dammen och dämmet är, de tros härleda tillbaka till 1600talet. De är inte utritade på äldre kartor eftersom dessa inte berört Kvarnviks valskvarn (Mellanmöllan). De
nämns inte heller i brandförsäkringarna eftersom de inte ingått i försäkringen då ingen brandrisk förelåg. På
karta från 1910-1915 är de utritade. Någon fiskväg finns inte i dagsläget men är under planeringsstadiet. Fisk
som havsöring och ål kan i dagsläget vandra där fallet är lågt.
Från dammen leds vatten in i en ca 4 meter lång, 5,5 meter bred och 2 meter hög, gjuten intagsbassäng på
turbinhusets södra gavel (bild 15) och den regleras med två luckor av trä och metall. Luckorna manövreras
med kuggstänger och kugghjul och för att dessa ska gå med samma hastighet finns en gemensam drivaxel
mellan kugghjulen. På sidan av anordningen finns en vev som används för att manuellt veva luckorna upp
eller ned (bild 18). Vid intaget finns ett rensgaller som ska stoppa skräp att följa med in till turbinen (bild
19).
Själva turbinhuset är uppfört på 1960-talet och är gjuten i betong under sadeltak med korrugerade
eternitplattor, röd dörr av trä samt ett brunt fönster (bild 1, 14, 15 & 20). Inne i turbinhuset finns en remskiva
(bild 21), generator och en varvtalsregulator (bild 22). Under turbinhuset finns turbinsumpen med en
Francisturbin från 1959 på 40 kW, med en löphjulsdiameter på 1,2 meter och 100-110 varvtal. 27 Turbinen
(T2) har ett koniskt sugrör i betongplattan och som mynnar ut i en separat utloppskanal som är 60 meter
lång innan den mynnar ut i huvudfåran i Kävlingeån. 28 Närmast turbinhuset är kanalen stenskodd på den
östra sidan, den västra sidan var svår att se men där den passerar förbi kvarnbyggnaden är den gjuten (bild
23-25). Turbinhuset förser fastighetens tre bostadshus med el.
Väster om turbinhuset finns tre reglerluckor till intaget till kvarnbyggnadens turbin (bild 20). Dessa är av trä
och metall och styrs på samma sätt som luckorna till det lilla turbinhusets intag (bild 26-28). Intagskanalen
är ca 11-14 meter lång, 4-8 meter bred, 1,4-1,8 meter hög med stenväggar och gjuten botten. 29 Turbinen
(T1) är en Francisturbin från 1935 på 90 kW, med ett löphjul som har en diameter på 1,5 meter och 68
varvtal. På turbinen finns ett koniskt sugrör som munnar ut i utloppskanalen. Idag är turbinen inte i drift då
den är under renovering. Utloppet är gjutet medan utloppskanalen är stenskodd närmast kvarnbyggnaden
på den östra sidan. På den västra sidan består sidan av den östra längans stengrund (bild 10, 29 & 30).
Utloppskanalen är ca 40 meter lång innan den mynnar ut i huvudfåran. 30
Kvarnbyggnaden är uppförd 1891 i gult tegel med putsade gavlar under mansardtak som på den övre delen
är klätt med röd pannplåt och skiffer på den nedre delen. Röda dörrar av trä och gjutjärnsfönster. Byggnaden
har fyra bottnar (våningar) samt kvarnvind. På kvarnvinden finns fyra takkupor, tre med fönster och en med
en pardörr (bild 1, 2, 15 & 31). Även på baksidan finns ett par takkupor med fönster (bild 30). Exteriört
finns mönstermurat tegel ovanför fönster och dörröppningar (bild 31).
Innanför dörrarna på kvarnens nedre botten finns det maskineri som är kopplat till kvarnens turbin (T1).
Denna var tidigare i drift när kvarnen kördes, det vill säga måndag-fredag, och en direktöverföring skedde
med remdrift från turbinen till kvarnen (bild 32 & 33). På nedre botten finns en del transportrör för mjöl
med anordning för att sätta fast säckarna när de ska fyllas (bild 34). Här finns en välbyggd trappa (bild 36)
som leder upp till den andra våningen, valsbotten.
På valsbottens norra del finner vi sex stycken valsstolar, några från Vilhelm Bäckman i Björköby, en del från
Aktiebolaget Malmö Kvarnstensfabrik och fabrik för kvarnmaskiner i Malmö-Örebro samt några från
Aktiebolaget Kvarnmaskiner i Malmö-Örebro (bild 37). I golvet finns en lucka där säckar kunde hissas upp
Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning, s. 9
Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning s. 12
28 Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning s. 13
29 Bauer & Walfisz, 2015, Miljökonsekvensbeskrivning, s. 18
30 Bauer & Walfisz, 2015, Teknisk beskrivning, s. 12
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eller ned mellan våningarna (bild 38). I den södra delen finns två stenkar med kvarnstenar med tillhörande
lättverk. Den ena har kvarntratten och andra tillbehör kvar (bild 39). På golvet syns märken efter ytterligare
stenpar (bild 40). I taket finns axelledningar för remtransmissionen till maskinerna (bild 37 & 42). I ett hörn
står en borst- och förkross som är den äldsta maskinen i kvarnen, dock oklart exakt hur gammal (bild 43).
På tredje våningen, kallad siktbotten, finns många trärör, en del med anordning för att spänna fast säckar
på när de ska fyllas (bild 44 & 49). Här finns även kvarnens plansiktar från olika leverantörer (bild 46, 47 &
50). Här finns en äldre putsmaskin (bild 45) samt en kross som installerades på 1960-talet (bild 48).
På kvarnvinden står ett stort filterskåp (bild 51). Här finns cykloner (bild 53) samt elevatorernas övre delar
(bild 52).
Byggnaden har många fina byggnadsdetaljer så som trästolpar (bild 54) och svarvade pelare som stöttar upp
bjälklaget. Interiört är väldigt mycket av detta målat i blått eller brunt.
Söder om ekonomibyggnaden finns en kvarnmästarbostad som det är oklart när den är uppförd, den finns
med på karta från 1910–1915 (historisk karta 4) men den finns inte angiven i brandförsäkringen från 1858.
Intill den finns ett nytt bostadshus som uppfördes 1994.
Mitt emot, och söder om kvarnbyggnaden och väster om dammen, har ägaren hittat en gammal grund under
marknivån 31 som kan härröra från någon av de byggnader som anges som nr 6 (stall) och 7 (bostadshus) i
brandförsäkringen från 1820 och som var placerade söder om det som anges som manbyggnad och
bostadslänga. I brandförsäkringen från 1858 anges de som rivna. Det är möjligt att det finns ytterligare en
grund under marknivån.
Söder om kvarnen och mitt emot nuvarande bostadshus finns en stenåldersboplats markerad som Möjlig
fornlämning L1988:2248 Boplats Håstad 19:1. Området som är 30 x 30 meter (N-S) verkar inte vara
besiktigad i fält. Berör inte själva kvarnanläggningen.

Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
Kvarnbyggnaden har många fina byggnadsdetaljer både interiört och exteriört och den har underhållits
genom åren. Inne i byggnaden finns alla maskiner kvar och de är till största delen i bra skick då de var i bruk
senast för fem år sedan och skulle därmed kunna startas upp och användas, visst underhåll som exempelvis
smörjning kan dock behöva genomföras på dem. Kvarnkar med tillbehör så som lättverk, stensax och
kvarntratt är från byggnadstiden liksom byggnadens rördragningar av trä samt delar av maskineriet för
remdriften. Kvarnens maskiner har genom åren kompletterats med valsstolar som, även om de inte är
ursprungliga, har en hög ålder. Den nuvarande turbinen är från 1935. Kvarnens maskiner har ett
teknikhistoriskt samt ett pedagogiskt värde då de hjälper till att öka förståelsen för hur kvarndriften gått till
på platsen från 1600-talet och fram till våra dagar. Då kvarnbyggnaden är i bra skick samt att alla maskiner
finns kvar och är både välbevarade och fungerande, ges kvarnbyggnaden med beståndsdelar ett mycket högt
kulturhistoriskt värde.
De två silorna som är uppförda i metall och som byggdes 1975 har inget kulturhistoriskt värde.
I den gamla stampen och mejeribyggnaden finns inga maskiner bevarade men däremot finns några stora kar
i källarplanet. Byggnaden har en betydande ålder och den har en betydelse för platsen ur ett kulturhistoriskt
perspektiv då den varit en del av den småskaliga industrianläggningen men också en del av den sydsvenska
gårdsbilden. Den ges ett kulturhistoriskt värde.
Byggnaden som varit bostad och garveri uppfördes 1870. Här finns inte mycket kvar från garverinäringen
som bedrevs i källaren men några krokar där skinnen hängdes upp finns kvar. Byggnaden är en viktig
31
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beståndsdel i den sydsvenska gårdsmiljön och skulle den rivas så försvinner gårdens typiska utseende, den
har därför ett kulturhistoriskt värde.
Turbinhuset och dess maskineri från 1960-talet alstrar ström till anläggningens bostäder. Dess ringa ålder
och enkla utseende med maskineri från samma tid har i sig inte något större kulturhistoriskt värde men den
har en tydlig koppling till anläggningen och är en del i dess utveckling och ges därför ett visst kulturhistoriskt
värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammen, dammkroppen och den delvis stenskodda utloppskanalen från kvarnens turbinsump visar tydligt
hur vattenkraften använts till verksamheterna på platsen under flera hundra år och har därför ett pedagogiskt
värde. Dammkroppen har troligen haft samma dragning under flera hundra år, den är dock inte utritad på
de kartor vi hittat då dessa oftast inte berört Kvarnviks kvarn (Mellanmöllan) som plats. Dammen,
dammkroppen med sitt överfall och två utskov med tillhörande luckor samt den delvis stensatta
utloppskanalen har tillsammans ett kulturhistoriskt värde.
Turbinhusets gjutna intagsbassäng med tillhörande luckor samt dess delvis gjutna utloppskanal är från 1960talet och har liksom turbinhuset ett visst kulturhistoriskt värde då de är delar av platsens verksamhetsutveckling
och viktiga delar som ökar förståelsen för turbinhusets funktion.
Helhetsmiljön
Bostadslängan är uppförd 1856. Glasverandan saknar delvis fönster med detta är lätt att återställa. Halmtaket
har bytts ut mot pannplåt vilket syns redan på bild från 1944. I övrigt tycks inga större förändringar ha skett
exteriört utan byggnaden har till stora delar samma utseende som på ett fotografi från 1944. Bostaden är
sammanbyggd med kvarnbyggnaden och är en viktig del i den fina kvarnmiljön, genom sin ålder samt att
den delvis är i originalskick gör att den ges ett högt kulturhistoriskt värde.
Ekonomibyggnaden som bland annat innehållit ett möllestall är i bra skick och har en tydlig tillhörighet till
kvarnfastigheten. Dess närvaro i miljön visar hur livet och boendeformerna såg ut i äldre tider och den
hjälper till att berätta att mjölnaren, utöver kvarnverksamheten ofta bedrev ett jordbruk för sin och familjens
överlevnad samt höll stallplats för sina kunder. Detta medför att den har ett socialhistoriskt värde. Det är oklart
när byggnaden är uppförd men den nämns i brandförsäkring 1820 och den förlängdes 1856. Dess tydliga
koppling till övriga byggnader samt dess ålder gör att den ges ett högt kulturhistoriskt värde.
Kvarnmästarbostaden som finns söder om ekonomilängan är ombyggd och moderniserad men har med sin
koppling till kvarnen ett visst kulturhistoriskt värde. Bostadshuset från 1994 har inget kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön visar en historisk kvarnmiljö med beståndsdelar som är lätta att läsa av och som har varit en
viktig kvarnplats ända sedan 1600-talet och kanske längre än så. Genom århundradena har det varit en
välbesökt plats för lokalbefolkningen men även långväga besökare ända fram till mitten av 2010-talet då
verksamheten lades ned. Det medför att platsen har både ett lokalhistoriskt värde samt ett kontinuitetsvärde.
Utöver kvarnverksamheten har här funnits både garveri, mejeri och benstamp under olika tidsperioder,
vilket gör att detta varit en plats för småskalig lantlig industri.
Bostadslängan, kvarnbyggnaden, garveriet, stamp- och mejeribyggnaden samt ekonomibyggnaden ligger väl
samlade och bildar en sydsvensk gårdsbild med innergård för både fä och människor. Strax intill finns
dammkroppen som bildar dammen med sin dammspegel, intagsregleringen och den delvis stenskodda
utloppskanalen. Allt ligger väl samlat och ökar därmed förståelse och samband för kvarnmiljön och har
därför ett miljöskapande värde. Det välbevarade maskineriet i kvarnen höjer helhetsmiljöns kulturhistoriska
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värde. Sammantaget motiverar alla beståndsdelar vid Kvarnviks Valskvarn, Mellanmöllan, till att platsen har
ett högt kulturhistoriskt värde.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kvarnbyggnaden är väl bevarad med alla sina maskiner och de visar tydligt vilken typ av verksamhet som
bedrivits här. Kvarnen med beståndsdelar har därför en mycket hög känslighet för åtgärder och inga åtgärder eller
extrem anpassning av åtgärder krävs.
I den gamla stampen och mejeribyggnaden finns endast några kar bevarade i källaren men byggnaden har
en hög ålder och har en betydande plats som en del av den småskaliga industrianläggningen men också som
en del av den sydsvenska gårdsbilden. Den har därför hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av
åtgärder krävs.
I byggnaden som varit bostad och garveri finns inte mycket kvar från garverinäringen. Den har, liksom
mejeribyggnaden, en betydande plats som en del av den småskaliga industrianläggningen men också som en
del av den sydsvenska gårdsbilden och har därför hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av åtgärder
krävs.
Turbinhuset med sin förhållandevis ringa ålder har låg känslighet för åtgärder och ingen eller obetydlig anpassning
av åtgärder krävs.
Bostadslängan som är uppförd på 1856 och sammanbyggd med kvarnen är relativt orörd exteriört och den
är en viktig del i kvarnmiljön liksom i den sydsvenska gårdsmiljön och har en mycket hög känslighet för åtgärder
och mycket långtgående anpassning av åtgärder krävs.
Ekonomilängan som bland annat innehållit ett möllestall har hög ålder och är liksom övriga byggnader en
viktig del i både kvarnmiljön liksom i den sydsvenska gårdsmiljön och har mycket hög känslighet för åtgärder
och mycket långtgående anpassning av åtgärder krävs.
Kvarnmästarbostaden som finns söder om ekonomilängan är ombyggd och moderniserad men har med sin
koppling till kvarnen ändå en betydande roll i kvarnmiljön om än inte i den sydsvenska gårdsmiljön då den
ligger lite på sidan om. Den har ändå känslighet för åtgärder och viss anpassning av åtgärder krävs.
Dammen, dammkroppen och den stenskodda utloppskanalen har alla en tydlig koppling till
kvarnverksamheten och en risk finns att miljön blir svårare att läsa av om någon beståndsdel i vattenmiljön
försvinner eller förändras. Dammen och dammkroppens placering sträcker sig troligen tillbaka till 1600talet. Vid eventuella åtgärder måste man vara medveten om att äldre konstruktioner kan finnas som kan
komma att bedömas som fornlämningar, de har därför hög känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder
krävs. Den stenskodda utloppskanalen från kvarnbyggnaden har hög känslighet för åtgärder då dess ena sida
består av en husgrund och särskild anpassning av åtgärder krävs.
Turbinhusets gjutna intagsbassäng med tillhörande luckor samt dess delvis gjutna utloppskanal har låg
känslighet för åtgärder och ingen eller obetydlig anpassning av åtgärder krävs.
Observera att det på området söder om kvarnbyggnaden och väster om dammen, finns husgrunder som
troligen är lämningar efter två byggnader som nämns i brandförsäkringar 1820. De är inte registrerade i
Fornminnesregistret men bör bedömas som fornlämningar.
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Bilder av miljön

Bild 1. Kvarnen till vänster i bild och turbinhuset från 1960-talet till höger i bild. Bilden tagen mot nordost. Foto: Helena Lundgren

Bild 2. Kvarnen till höger i bild är sammanbyggd med bostadshuset som syns till vänster i bild. Bakom syns två silor av metall.
Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren
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Bild 3. Till vänster i bild syns ekonomibyggnaderna och till höger skymtar den västra delen av bostadshuset. Bilden tagen mot norr.
Foto: Helena Lundgren

Bild 4. Bostadshusets baksida. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 5. Ekonomibyggnaderna sedda mot söder. Foto: Eva Eliasson

Bild 6. Ekonomibyggnadens norra gavel. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Bakom bostadshuset och bredvid ekonomibyggnadernas norra del ligger ytterligare ett bostadshus som tidigare användes
som garveri. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren

Bild 8. Bostadshusets norra och västra fasader. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena Lundgren
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Bild 9. På det norra bostadshusets östra sida ligger en stor delvis putsad tegelbyggnad som använts som mejeri. Bilden tagen mot
söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 10. Byggnadens östra sida står på en kraftig stengrund. Överbyggnadens nedre våning är uppförd av tegel och den övre våningen
har en rödslammad locklistpanel, sadeltak av galvad pannplåt samt röd korrugerad plåt. Bilden tagen mot nordväst. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 11. Mellan det norra bostadshuset och tegelbyggnaden är en öppning in till den kringbyggda gårdsplanen. Bostadshusets gavel
är avfasad för att ge mer plats att passera öppningen. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 12. Till vänster skymtar det norra bostadshuset. Rakt fram tegelbyggnaden och till höger skymtar en av silorna. Bilden tagen
mot öster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 13. De två silorna av metall. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 14. Dammens norra del. På bilden syns turbinhuset från 1960-talet. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 15. Dammen sedd mot norr. I fonden syns bostadshuset och kvarnbyggnaden och framför den syns det lilla turbinhuset. Bilden
tagen mot nordväst. Foto: Helena Lundgren

Bild 16. En del av dammkroppens krön. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 17. Del av dammkroppens östra sida där vattnet normalt flödar över. Vid vårt besök var vattenståndet lågt på grund av en torr
sommar och då blir dammkroppen snabbt överväxt. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 18. Intagsbassängen till turbinhuset regleras med två luckor av trä och metall. Luckan manövreras med kuggstänger och
kugghjul och för att dessa ska gå med samma hastighet finns en gemensam drivaxel mellan kugghjulen. På sidan av anordningen
finns en vev som används för att manuellt veva luckorna upp eller ned. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena Lundgren
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Bild 19. Vid intaget finns ett rensgaller som stoppar fisk och skräp från att komma in i turbinen. Bilden tagen mot norr. Foto:
Helena Lundgren

Bild 20. Turbinhuset från 1960-talet. Hitom syns intagsregleringen till kvarnbyggnadens turbin. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 21. Inne i turbinhusets sydöstra hörn finns denna remskiva som är kopplat till turbinen samt till en generator. Byte av lager
pågick vid fototillfället. Foto: Helena Lundgren

Bild 22. Inne i turbinhuset finns även en varvtalsregulator. Foto: Helena Lundgren
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Bild 23. Utloppskanalen kommer ut på turbinhusets östra sida, närmast byggnaden är den stenskodd på dess östra sida, den västra
sidan var svår att se men där den passerar förbi kvarnbyggnaden är den gjuten. I fonden skymtar turbinhuset. Bilden tagen mot
söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 24. Utloppskanalen från turbinhuset har en gjuten kant. Till vänster skymtar kvarnbyggnaden. Bilden tagen mot norr. Foto:
Eva Eliasson
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Bild 25. Utloppskanalen fortsätter mot norr innan den ansluter till ån. Mycket växtlighet och träd som fallit omkull vid kanalen.
Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren

Bild 26. Intagsregleringen till kraftstationen som finns inne i kvarnbyggnaden. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren
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Bild 27. Regleringens tre luckor sedda mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 28. Liksom intaget till det lilla turbinhuset manövreras dessa luckor med kuggstänger och kugghjul och för att dessa ska gå med
samma hastighet finns en gemensam drivaxel mellan kugghjulen. På dessa sitter ytterligare ett kugghjul mitt på stången där en vev
sätts fast och sedan kan man manuellt veva upp eller ned träluckorna. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 29. Utloppet från kvarnbyggnadens turbin. Kanalens östra sida är stenskodd precis vid utloppet. Den västra sidan är stenskodd
en lång bit då sidan består av mejeribyggnadens grund. Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren

Bild 30. Utloppskanalen från turbinen som finns i kvarnbyggnaden. Till höger i bild syns delar av mejeribyggnadens östra fasad.
Bilden tagen mot söder. Foto: Helena Lundgren
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Bild 31. Kvarnbyggnadens södra fasad. Foto: Helena Lundgren

Bild 32. Kvarnens nedre botten med maskineriet som drev kvarnens maskiner genom remdrift. Bilden tagen mot öster. Foto: Helena
Lundgren
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Bild 33. Här syns de stora metallhjulen som genererar kraften vidare i anläggningen via de remmar som går runt hjulen. Bilden tagen
mot öster. Foto: Helena Lundgren

Bild 34. Här fylldes säckarna med mjöl. Foto: Helena Lundgren
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Bild 35. Byggnaden har gjutjärnsfönster. Bilden tagen mot norr. Foto: Helena Lundgren

Bild 36. Den blåmålade trappan som leder upp till valsbotten. Bilden tagen mot väster. Foto: Helena Lundgren
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Bild 37. Valsbotten med valsstolar från Viljelm Bäckman, Björköby, en del från Aktiebolaget Malmö Kvarnstensfabrik och fabrik
för kvarnmaskiner, Malmö-Örebro samt Aktiebolaget Kvarnmaskiner Malmö-Örebro. Bilden tagen mot öster. Foto: Eva Eliasson

Bild 38. Lucka i golvet genom vilken säckar kunde hissas upp eller ned mellan bottnarna. Foto: Helena Lundgren
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Bild 39. Kvarnkar med kvarnstenar och lättverk. Vid den högra finns även kvarntratt och annat. Mellan kvarnkaren skymtar armen
till den kvarnsax som användes när stenarna skulle lyftas ur sitt läge för att knackas om eller bytas ut. Bilden tagen mot söder. Foto:
Helena Lundgren

Bild 40. I golvet finns märken där ytterligare kvarnstenar funnits. Foto: Helena Lundgren
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Bild 41. I det sydöstra hörnet står en del säckar samt en behållare. Foto: Helena Lundgren

Bild 42. I taket finns en axelledning med järnhjul som är till för remdriften. Bilden tagen mot sydost. Foto: Helena Lundgren
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Bild 43. I hörnet står denna borstmaskin- och förkross, märkt Mek.Verkstad, Hässleholm. Foto: Helena Lundgren

Bild 44. En del av rören där mjölet fraktas inom anläggningen. Detta är kvarnens tredje våning, i moderna kvarnar kan våningen
ofta kallas rörbotten. Foto: Helena Lundgren
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Bild 45. En putsmaskin. Foto: Helena Lundgren

Bild 46. Plansikt. I bakgrunden syns hjulen för remdriften. Foto: Helena Lundgren
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Bild 47. Frisvängande plansikt levererade från Aktiebolaget Kvarnmaskiner Malmö-Örebro. Foto: Helena Lundgren

Bild 48. På kvarnvinden finns en kross. Foto: Helena Lundgren
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Bild 49. Gammalt rör där tömning av filtermjöl gjordes från behållare. Foto: Helena Lundgren

Bild 50. En mindre och modernare sikt. Foto: Helena Lundgren
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Bild 51. På kvarnvinden står filterskåp, levererat av Vilhelm Bäckman Björköby Foto: Helena Lundgren

Bild 52. På kvarnvinden finns elevatorernas övre delar. Foto: Helena Lundgren
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Bild 53. På vinden finns flera cykloner. Foto: Helena Lundgren

Bild 54. Många fina byggnadsdetaljer finns i kvarnbyggnaden. Foto: Helena Lundgren
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Bild 55. Stenen med texten Uppbyggd af H:r J: Jonsson och Johanna C: Krook År 1846. Foto: Helena Lundgren

Bild 56. Flera kvarnstenar finns bevarade. Foto: Helena Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Kvarnmarkeringen inom ringen bör vara Mellanmöllan. Reproduktion av Gerhard Buhrmans karta över Skåne
från 1684. Källa: Privat karta hos Gunvor och Åke Stridh, Bösamöllan

Historisk karta 2. På karta från 1804 är kvarnen bara markerad. Källa: Lantmäterimyndighetrnas arkiv, Storskifte 1804, 12-HÅT-4

Historisk karta 3. På karta från 1812-1820 kan vi se att kvarngården ligger lite längre ifrån vattendraget än idag. Kvarnmarkeringen
är dock vid vattendraget. Källa: ur Lilla Harrie och stora Örtofta, s. 67
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Historisk karta 4. Kvarnviks kvarn som det såg ut 1910-1915. Källa: Rikets allmänna kvartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan
1910-1915, Örtofta J112-1-34

Historisk karta 5. Kvarnviks kvarn 1968. I stort sett oförändrad sedan 1910-1915, det är endast en liten vinkelbyggnad på
ekonomibyggnaden som försvunnit. Källa: Rikets allmänna kartverk, Ekonomiska kartan 1968, Örtofta J133-2C7H71

Historisk bild 1. Kvarnbyggnaden och bostadslängan som de såg ut 1944. Källa: ur Svenska gods och gårdar Del VI, s. 455
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Kartbilaga
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13. Täppamöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Tomelilla, Eljaröd

HARO/Vattendrag:

88/89 Verkeån

Byggår:

Bostadshus 1934–35, kvarn 1945,
ladugårdslänga 1700-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad med beståndsdelar,
bostadshuset, ladugårdslänga, grävd
intagskanal/långdämme

Kärnvärden:

Kvarnmiljö med beståndsdelar från olika
tidsepoker.
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Historik

Historiskt sammanhang Kvarn
I området har kvarnarna legat tätt. Ca 1 km uppströms Täppamöllan ligger Hallamölla. Platsen har fått sitt
namn efter Verkeåns tidigare namn Halleån. Kvarnplatsen tros ha sitt ursprung från 1200-talet. Fallen vid
Hallamölla, som är Skånes högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter, har genom tiderna
nyttjats av flera kvarnar. 1 I äldre kartmaterial (1600–1700-tal) är det svårt att utröna vilken kvarn som är
vilken eftersom de inte är namngivna, men namnet Täppamöllan visar på att det funnits en kvarn på platsen
sedan lång tid tillbaka.
Enligt lokala berättelser ska det stenskodda långdämmet (bild 1) ha grävts för hand någon gång under 1600–
1700-talet. 2 Muren på långdämmets östra sida restaurerades 2002. 3
År 1864–66 avstyckades Täppamöllan från fastigheten Ludaröd 1:3 och fick fastighetsbeteckningen Ludaröd
1:14. Den första hemmansägaren till Ludaröd 1:14, var möllaren Per Håkansson. I boken Eljaröds socken
1651–2017, finns en detaljerad beskrivning av de möllare, dess familjer, ägare, kvarnarbetare och andra som
bott på gården mellan åren 1864 – 1995. 4
Innan den nya kvarnbyggnaden uppfördes i början på 1940-talet, fanns på platsen en rödmålad
kvarnbyggnad 5, som drevs med ett vattenhjul 6. Denna kvarn var troligen byggd någon gång efter enskiftet
1821 och innan avstyckningen 1864. 7 I den ena halvan av byggnaden fanns kvarnen och i den andra halvan
var boningshuset.8 På kvarnhusets gavel, över dämmet, satt kvarnhjulet. 9 Under första världskriget
installerade dåvarande ägare, möllare Nils Olsson Lysell 10, en turbin i den delen av kvarnen där kvarnhjulet
tidigare satt. 11
Kvarnrörelsen övertogs 1929 av Anders Hansson, (som tidigare arrenderat möllan). Han byggde ett nytt
bostadshus 1934–35 12. Den gamla kvarnbyggnaden som innefattade både bostadsdel i öster och kvarndel i
väster, revs 1945 och en ny kvarn i två våningar byggdes på samma plats. Kvarnen ritades och inreddes av
en kunnig möllebyggare från Skåne. Dottern Karin Hansson minns att det fanns en liten damm innan
kvarnen, där barnen lärde sig att simma. Dammen tömdes vid malning och då passade man även på att
plocka kräftorna som kommit in i dammen. Vid breddöverfallet satt på den tiden en ålkista, med en öppning
på ca 15–20 cm. Karin berättar att glasålen vandrade uppströms till Verkasjön och kunde klättra uppför
klippväggar. När ålarna vandrade tillbaka till havet på höstarna, lät man de flesta passera för att ha ett fortsatt
bestånd av ål. 13 Det blev ett visst avbrott i kvarnrörelsen innan sonen Harry Hansson tog över 1949. Vid
denna tid fanns dammen kvar och i det västra tillbygget vid kvarnen fanns tändkulemotor installerad som
reservkraft under sommaren. Den tidigare kvarndammen som syns på historisk karta 1 & 2, ska ha fyllts
igen med sten, troligen i början på 1970-talet 14 och numera finns ingen damm på platsen.

Lagerstedt 2016, s.76
Skriftlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson i handlingar till Länsstyrelsen 2019-07-05
3 Muntlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson
4 Ericsson 2017, s. 246
5 Skriftlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson 2021-10-24
6 En bok om Albo härad och Albo härads hembygdsförening 2004, s. 74
7 Rapportskrivarnas tolkning, då kvarnen finns med vid avstyckningen 1864, men någon kvarn finns inte utritad 1821
8 En bok om Albo härad och Albo härads hembygdsförening 2004, s. 74
9 Skriftlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson i handlingar till Länsstyrelsen 2019-07-05
10 Ericsson 2017, s. 247
11 En bok om Albo härad och Albo härads hembygdsförening 2004, s. 74
12 Anders Hanssons dotter, Karin Hansson genom ägare Ingegärd Larsson och Ericsson 2017, s. 74
13 Anders Hanssons dotter, Karin Hansson genom ägare Ingegärd Larsson
14 Harry Hanssons son, Jan-Åke Hansson genom ägare Ingegärd Larsson
1
2
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Harry hade kvarnverksamheten i gång till 1980-talet. 15 År 1995 såldes gården till Ingegärd Larsson, som
numera använder turbinen till elproduktion på ca 10 000 kWh/år. Elproduktionen går både till egen
bostadsuppvärmning och hushållsel, samt distribution till E.ON. 16
Under 1990-talet breddades turbininloppet från ca 1 meter till knappt 2 meter. År 2010 gavs tillstånd från
Länsstyrelsen och miljöförbundet Österlen, att gräva ner en 300 meter kollektorslang i långdämmet, samt
byta ut en ved-oljeeldad värmepanna mot en värmepump. 17

Beskrivning av miljön

I den södra delen av gården ligger boningshuset (bild 1) som byggdes 1934–35. Byggnaden är 1,5 plan, med
stående gul locklistpanel, röda fönster och knutar, sadeltak med röda tegelpannor.
Väster om boningshuset finns ett sluttande långdämme (intagskanal), som är stenskodd på båda sidor (bild
1). Den ska ha grävts för hand på 1600–1700-talet. Delar av konstruktionen är gjord av kallmurad natursten.
Delar av stenskoningar som hade rasat ner från muren på långdämmets östra sida, restaurerades för hand
2002. I den västra sidan, finns en dammöppning (bild 1–3) i muren, som har förstärkts med betong (bild 3).
Över rännan finns en spång. Öppningen i vallen sitter ca 10 meter innan kvarnbyggnaden och i öppningen
sitter en sättlucka (bild 1–3). Väster om långdämme går en åfåra (bild 3 & 4) som löper parallellt med
långdämmet i ca 150 meter. Mellan vattenfårorna finns en jord och stenvall (bild 3), med växtlighet, som
ska ha tillkommit i samband med att långdämmet byggdes. Fallhöjden är ca 1,6 meter. 18
I slutet av långdämmet sitter intaget (bild 5) till kvarnen/turbinen. Intaget är gjort i betong och har ett
rensgaller (bild 5) och en träbro över intaget. Utloppsrännan (bild 6) från kvarnen/turbinen är stenskodd.
Över rännan ligger en spång.
Kvarnhuset (bild 7) är en träbyggnad, uppförd i två våningar med liggande gul fjällpanel, röda fönster och
knutar. Taket har grön pannplåt, liknande koppartak. Byggnadens fasad är i behov av underhåll och fönstren
är delvis i dåligt skick och vissa är i stort renoveringsbehov. Kvarnmaskinerna är i relativt fint skick men har
inte varit i gång sedan 1980-talet och är inte fungerande i det skick de är i nu. Innanför dörren på nedre
våningen i kvarnen finns en hammarkvarn (bild 8) med olika tillhörande såll, från AB Kvarnmaskiner
Malmö. På nedre våningen finns även triör (bild 9), en betingsmaskin (bild 10), våg, skrivbord (bild 11) och
kvarnverket (bild 12). Turbinen sitter under golvet och kvarnverket och är en begagnad Francisturbin som
sattes in 1995. Remmarna byttes för ca 3 år sedan. På andra våningen finns två par kvarnstenar (bild 13)
med kvarnkar, kvarntrattar och stensax. På denna våning finns även tre cylindrar, rör och remanordningar
till kvarnverket (bild 14) och en kross (bild 15). Golvet på andra våningen behöva repareras.
På kvarnhusets västra sida ligger kraftverket (bild 16). Byggnaden har gråa fasadplattor och svart pulpettak
i plåt. Byggnaden är uppförd på 1940-talet i samband med att den nya kvarnen byggdes och är renoverad
under 1990-talet.
Sydväst om kvarnen ligger en ladugårdslänga (bild 17) med uthus och fähus, där delar av byggnaden ska vara
från 1700-talet. På utsidan av byggnaden sitter vita fasadplattor. I byggnaden har det bl.a. funnits stall och
svinhus. Intill ladugårdslängan, på den södra sidan, är det tillbyggt ett garage. Den siste möllaren Harry
Hansson körde även mjölk i byn och använde detta som garage till mjölkbilen.
Verkeån vid Täppamöllan ingår i: Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla. 19 Täppamöllan ingår även i:
Kulturmiljöprogram Skåne. Särskilt värdefulla kulturmiljöer: Andrarum-Kivik. 20

Muntlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson
En bok om Albo härad och Albo härads hembygdsförening 2004, s. 74
17 Skriftlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson i handlingar till Länsstyrelsen 2019-07-05
18 Skriftlig uppgift från ägare Ingegärd Larsson 2021-10-24
19 Skogsstyrelsen - Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor [2021-09-16]
20 Kulturmiljöprogram Skåne, Länsstyrelsen Skånes geoportal
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Kulturhistorisk värdering
Byggnader med beståndsdelar
När kvarnen byggdes 1945, behöll man troligen inga delar av den gamla kvarnen från 1800-talet, utan
kvarnen nybyggdes helt och hållet. Kvarnhuset är exteriört behov av renovering, framför allt är fönstren i
stort renoveringsbehov och även golvet i andra våningen behöver repareras. Kvarnens interiörer och
maskineri är i relativt bra skick och dess teknikhistoriska värde, motiverar till att kvarnen interiört har ett högt
kulturhistoriskt värde. En upprustning av kvarnbyggnaden, förstärkning av golvet och framhävning av
maskiner och kvarninventarier skulle höja kvarnens kulturhistoriska värde rejält. Byggnaden behöver även
underhållas exteriört för kvarnens interiörer inte ska förstöras på sikt. Byggnadens nuvarande skick gör att
kvarnbyggnaden med beståndsdelar sammantaget får ett kulturhistoriskt värde.
Kraftverksbyggnaden är enkelt uppförd och är i funktionellt skick. Kraftverksbyggnaden är en del i gårdens
verksamhetsutveckling och har ett visst kulturhistoriskt värde.
Ladugårdslängans äldsta delar tros vara från 1700-talet, men det kan inte med säkerhet fastställas från några
skriftliga källor. Byggnaden har renoverats, reparerats och tillbyggts i omgångar. Ladugårdslängans är till
stora delar i relativt bra skick och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
Bostadshuset har en ganska tidstypisk 1930-tals utseende, med en enkel stil på huset, stående locklistpanel
och fönster utan spröjs. Huset är i behov av exteriör skötsel. Huset är en del i gårdsmiljön och tillskrivs ett
kulturhistoriskt värde.
Dammen och vattenvägarna
Det finns i dagsläget ingen kvarndamm och den tidigare dammen ska ha fyllts igen under 1970-talet.
Långdämmet (intagskanalen) sägs ha handgrävts någon gång under 1600–1700-talet, då även vallen mellan
åfårorna ska ha gjorts. Dock har de kallmurade delarna lagts om och man har även byggt ett dämme av
betong i muren mellan åfårorna. Det kan finnas mycket gamla konstruktioner i vattenvägarna men den
synliga miljön är kraftigt påverkad av olika nyare konstruktioner. Utloppsrännan är även den stenskodd vid
kvarnen. Långdämmet (intagskanalen), utloppsrännan och huvudfåran, bedöms utifrån den information vi
har idag, vara samma vattenvägar som användes till kvarnen som byggdes någon gång mellan 1821 – 1864.
Dock är kvarndammen borta och nyare konstruktioner av betong har byggts, därför tillskrivs vattenvägarna
ett visst kulturhistoriskt värde.
Helhetsmiljön
Helhetsmiljön värderas till ett kulturhistoriskt värde, men med förbehåll om att värderingen ligger och väger
mellan kulturhistoriskt värde och högt kulturhistoriskt värde. Det som motiverar till att helhetsmiljön har ett högt
värde är att kvarnverket och maskineriet i kvarnen är kvar och att alla beståndsdelar i kvarnmiljö, förutom
kvarndammen, finns kvar. Det som sänker helhetsmiljöns värden är framför byggnadernas exteriöra och
även kvarnens interiöra skick. En större restaurering av gårdens byggnader, kvarngolvet till andra våningen,
samt genomgång av alla kvarnmaskiner hade höjt helhetsmiljöns värde och helhetsintryck. Helhetsmiljön
skulle kunna bli en mycket fin och tidstypisk 1930–1940-tals miljö, med den gamla gårdslängan som ett äldre
inslag i gårdsmiljön.

Samlad bedömning av känslighet och tålighet

Kvarnen och dess läge vid vattendraget är ett tydligt uttryck för äldre tiders verksamheter på platsen. Om
byggnaden rustas upp exteriört och interiört kan den historiska kvarnverksamheten och dess pedagogiska
värden tas tillvara ännu mer. Kvarnbyggnaden med beståndsdelar har en känslighet och anpassning av åtgärder
krävs.
För att bevara bostadshusets, kvarnbyggnadens och ladugårdslängans olika tidsåldrar och kulturhistoriska
värden behöver man använda sig av byggnadsmaterial m.m. som är anpassade till tidseran då byggnaderna
är uppförda. Byggnadernas form, proportioner, panel, dörrar och fönster har en känslighet och anpassning av
åtgärder krävs.
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Långdämmet/intagskanalen till kvarnen har en tydlig och central plats i helhetsmiljön. Vid eventuell
torrläggning går det möjligtvis att utröna vilka konstruktioner som skulle kunna vara historiska.
Långdämmet, in- och utlopp till kvarnen och vallen mellan långdämmet och huvudfåran anses vara samma
vattenvägar som användes till den gamla kvarnen, men de är redan kraftigt påverkad av nyare konstruktioner
och har därför en känslighet och anpassning av åtgärder krävs, för att inte påverka de äldre konstruktionerna
ytterligare.
De delar av vattenvägarna som inte har några handgjorda konstruktioner anses ur kulturmiljösynpunkt ha
låg känslighet och viss anpassning av åtgärder behövs.
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Bilder av miljön

Bild 1. Boningshuset och det stenskodda långdämmet som går väster om boningshuset, ska ha grävts förhand på 1600–1700-talet.
Foto taget mot sydväst. Foto: Helena Lundgren.

Bild 2. Ca 10 meter innan kvarnbyggnaden, mot sydväst, finns en sättlucka i vallen mellan kanalen och åfåran. Foto: Helena
Lundgren.
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Bild 3. T.v. syns långdämmet, i mitten är öppningen i vallen med sättlucka och spång över rännan, t.h. är åfåran som löper parallellt
med intagskanalen. Mellan vattenfårorna finns en vall av sten, jord och växtlighet. Foto taget mot sydväst. Foto: Helena Lundgren.

Bild 4. Utloppsrännan från dammluckan och åfåran som löper parallellt med intagskanalen. Foto taget mot väst. Foto: Helena
Lundgren.
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Bild 5. I slutet av långdämmet finns intaget till kvarnen/turbinen. Intaget är gjort i betong och har ett rensgaller. Foto: Helena
Lundgren.

Bild 6. Utloppsrännan från kvarnen/turbinen är stenskodd. T.h. skymtar turbinhuset. Foto taget mot öst. Foto: Helena Lundgren
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Bild 7. Kvarnbyggnaden uppfördes 1945. T.v. om kvarnen i den ljusa byggnaden finns turbinhuset. T.h. i bild syns delar av
ladugårdslängan. Foto taget mot norr. Foto: Eva Eliasson

Bild 8. Innanför dörren på nedre
våningen i kvarnen finns en hammarkvarn. Foto: Helena Lundgren
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Bild 9. En triör. Foto: Helena
Lundgren

Bild 10. En betningsmaskin. Foto:
Helena Lundgren
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Bild 11. Skrivbord. Foto: Eva
Eliasson

Bild 12. Under golvet och kvarnverket sitter turbinen. Foto: Helena Lundgren
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Bild 13. På andra våningen finns två par kvarnstenar, kvarnkar, kvarntrattar och stensax. Foto Eva Eliasson

Bild 14. Remanordningar till kvarnverket, cylindrar och rör på andra våningen. Foto: Helena Lundgren
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Bild 15. Kross på andra våningen. Foto Eva Eliasson.

Bild 16. Kraftverksbyggnaden och kvarnens västra fasad. Foto: Helena Lundgren.
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Bild 17. Ladugårdslängan med garage t.h. i bild. Foto taget mot nordöst. Foto: Helena Lundgren.

Bild 18. Ladugårdslängans norra gavel och kvarnens östra gavel. Foto: Helena Lundgren
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Historiska dokument, kartor och bilder
Historisk karta 1. På karta från
1926–34, finns en kvarnsymbol
utritad vid Täppamöllan.

.

Rikets allmänna kartverks arkiv,
Häradsekonomiska kartan 1926–34,
Andrarum J112-3-77.

Historisk karta 2. Karta från 1971
över Täppamöllan och området
runtomkring.
På denna karta finns dammen ännu
kvar.
Rikets allmänna kartverks arkiv,
Ekonomiska karta 1971, Eljaröd
J133-2D5h73.

Historisk bild 1. Foto på kvarnbyggnaden och kraftverket ca 1981.
Källa: Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, 1981, s. 148. Foto: Åke Werdenfels
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Brev från Glimåkra Bygdevårdskommitté till styrelsen för AB Mårten Pehrsons Valsqvarn, dec. 1959.
Informationsbroschyr framtagen av Bromölla och Olofströms kommuner 2017, Välkommen till Holjeleden
Informationstavla vid Gonarps kraftverk, framtagen av Olofströms Kraft AB
Jordrevningsprotokoll, Romperödh i Glimåkra socken år 1671
Kågeröd (1824–1830), NAD: SE/LLA/13227. Källa: ArkivDigital AD AB.
Muntliga och skriftliga uppgifter från ägare
Muntliga uppgifter, Olofströms Kraft AB (OKAB), 2021-08-18
Muntlig uppgift, Dan Orvegren, tidigare anställd Olofströms Kraft AB (1965-2018), 2021-08-30
Näsums hembydsförenings årskrift 1998, Gonarps Kraftverk, Artikelförfattare Sten Eriksson
Olsson, Gunnar, Bösmöllan – där Skånelands öde beseglades, (otryckt)
Olsson, Mats, f d ägare Lilla Harrie Valskvarn, 2021-08-16
Osby kommun, beslut om kommunalt naturreservat 2007-10-22, Näset.pdf (osby.se)
Persson, Leif, Kvarnviks ägare i tredje generationen, 2021-08-16
Riksarkivet, Brandförsäkringsverket
Simontorp Konsult AB. Dokument angående Romperöds kvarnar och dämningar. Tolkning gjord av Anders och
Anette Blidberg. Översättning av alla handlingarna från 1746-47 finns i sin helhet hos Rumperöds gårds
ägare.
Skriftliga dokument tillhandahållna av ägaren, Gårdshistoria över Sibbarp 1:4 mfl. Utredning gjord av
Lantmäteriet i Skåne län, 1997
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Stridh, Åke, 2013, Möllorna vid Stora Strömmen, d v s Lödde ström eller Getinge å, numera kallad Kävlingeån,
(otryckt)
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Svensson, Bernt (1954) Kvarnar och kvarndrift. Sid 1-9. Lunds universitets Folkminnesarkiv.
Taxeringslängd, 1816, Östra Göinge Härad, Glimåkra socken
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
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Utdrag ur relaterade lagar
Kulturmiljölag (1988:950) – KML
Kulturmiljölagen kallades före 1 januari 2014 Kulturminneslagen. Den ändrades 2000:265 och 2013:548.
KML 1 kap. Inledande bestämmelser
KML 1 kap. 1 § - Kulturmiljölagens ”portalparagraf”:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt
möjligt undviks eller begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en
mångfald av kulturmiljöer.
KML 2 kap. Fornminnen
KML 2 kap. 1 § (Fornlämningar och fornfynd):
Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fornlämningar är […] lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna
KML 2 kap. 1 a §:
Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i fråga om fartygslämning,
förlist 1850 eller senare.
En lämning som avses i första stycket får förklaras för fornlämning av länsstyrelsen om det finns särskilda
skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.
KML 2 kap. 2 §:
Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område
benämns fornlämningsområde.
KML 2 kap. 6 §:
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.
KML 3 kap. Byggnadsminnen
KML 3 kap. 1 §:
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde
med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen.
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Bestämmelserna om byggnadsminnen […] får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra
anläggningar.
KML 3 kap. 2 §:
När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på
vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall
hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.
KMP 3 kap. 3 §:
Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med byggnadens ägare och ägare till
kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är
oundgängligen nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till
byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål.

Miljöbalk (1988:808) – MB

MB 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
MB 1 kap. 1 §:
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av
föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så
att ett kretslopp uppnås.<

Plan- och bygglag (2010:900) – PBL

PBL 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
PBL 1 kap. 1 §:
I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.
PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
PBL 8 kap. 13 § (Förbud mot förvanskning):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
får inte förvanskas.
PBL 8 kap. 14 § (Underhåll och varsamhet):
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
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egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
PBL 8 kap. 17 § 17 (Underhåll och varsamhet):
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden.

Skogsvårdslag (1979:429)

30 § (under: ”Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen”):
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som
ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog […]
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Begreppsförklaringar
Fornlämning
Fornlämningar definieras i kulturmiljölagens (1988:950) andra kapitel och omfattas därmed av ett
lagskydd.
Fornsök/Fornminnesregistret – Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister
Innehåller Sveriges alla hittills registrerade fornlämningar.
HARO – Huvudavrinningsområde
I Sverige finns 119 huvudavrinningsområden (avrinningsområden större än 200 km² med mynning i
havet). De är numrerade norrifrån och Bräkneån är nummer 84 (HARO 84).
KML – Kulturmiljölag (1988:950)
Den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Levande vattendrag och sjöar, miljömål
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
-Riksdagens definition av miljömålet 1
MB – Miljöbalk (1998:808)
En svensk balk som rör lagstiftning på miljöområdet.
PBL – Plan- och bygglag 2010:900
En svensk lag som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande.
Riksintresse
Riksintressen är områden som långsiktigt ska skyddas enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.

1

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/, hämtat 2017-09-29

326

