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Förord
Rapporten har tagits fram av Jenny Brantestad, byggnadsantikvarie, Jakob
Marktorp, vattenantikvarie vid Länsstyrelsen Blekinge län i samverkan med
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen Skåne inom projektet
Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns
vattendistrikt (SÖVD). Vidare är rapporten ett resultat med finansiering av
Länsstyrelserna, Havs- och Vattenmyndighetens 1:12 anslag och Riksantikvarieämbetets 7:2 anslag. Rapporten ska ses som ett kulturhistoriskt
kunskapsunderlag och inte som en beslutande handling.
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.
Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära
vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med
kulturhistoriska värden att påverkas negativt. För att bevara, använda och
utveckla kulturhistoriskt intressanta miljöer krävs ökad kunskap och
dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.
Synpunkter på rapporten har lämnats av:
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne
Fiske-och vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne
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Rapportens upplägg
I den här rapporten har miljöer vid ett flertal olika vattendrag inventerats efter
önskemål ifrån Fiske-och vattenvårdsenheten vid Länsstyrelsen Skåne. Olika
många miljöer har besökts vid de olika vattendragen och därmed är det inte
någon helhetsbild som ges av samtliga kulturmiljöerna för något av
vattendragen, utan nedslag på ett eller ett flertal ställen för var vattendrag. De
vattendrag där miljöer har inventerats är följande: Hallabäcken, Hovdalaån,
Klövabäcken, Mjöån, Nybroån, Segesholmsån, Skärån, Stensån, Julebodaån,
Rörums norr å, Björkaån, Linnekullabäcken och Tolångaån. Miljöerna som har
inventerats utgör antingen vandringshinder för vattenfauna, är eller kan bli
aktuella för vattenvårdande åtgärder eller saknar giltigt tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken.
Varje vattendrags beskrivs i korthet och miljöerna för det aktuella vattendraget
följer därefter. Miljöerna beskrivs i en kortare historik vilket ger en bakgrund
till platsens tillkomst och betydelse. Kvarnarna och lämningarna har även delats
in efter deras historiska sammanhang. Sedan följer en beskrivning av den
befintliga miljön, dess beståndsdelar samt dess nuvarande sammanhang. Varje
miljö har därefter värderats och delats in i fyra värdeklasser. 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 kartoch arkivstudier där de historiska miljöerna sedan inventeras och värderas i fält.
Materialet har bestått av historiska kartor och arkivmaterial. Även sekundär
litteratur och äldre fotografier har varit givande vid sammanställningen av
miljöernas historik. Litteraturen och fotografierna kommer framförallt från
hembygdsföreningar och markägare. Även muntliga uppgifter har varit
användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då lite finns
dokumenterat kring denna typ av anläggningar. En källkritisk bedömning har
gjorts i dessa fall.
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Kulturhistorisk värdering
De dokumenterade kulturmiljöerna har värderats utifrån fyra värdeklasser:
1.
2.
3.
4.

Mycket högt kulturhistoriskt värde
Högt kulturhistoriskt värde
Kulturhistoriskt värde
Visst 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.
13

I den här rapporten ingår även två miljöer som vi har värderat som ett lågt
kulturhistoriskt värde. Det är miljöer som saknar avläsbara historiska
beståndsdelar och/eller äldre historiska belägg.
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 värderring och urval – plattform för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet (remissversion).
I värdebeskrivningen kommenteras:
 Kvarnbyggnaden med beståndsdelar (i de fall de finns 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.
Även kvarnbyggnadens arkitektur och maskineri kan visa på 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).
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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.
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 kring kvarnen/kraftverket
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.
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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
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 en aspekt som inte direkt utgör ett kulturhistoriskt
värde, men som däremot har varit av stor vikt då ett förslag till kulturmiljöhänsyn har formulerats. 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.
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Tabell över värderade miljöer
Kulturmiljö
Fiskdämmen i
Hallabäcken

Vattendrag

Värdering

Vandringshinder

Fiskväg/faunapassage

Historiskt sammanhang

Hallabäcken

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Fiskodling

Bauseröd

Hallabäcken

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Hammarmölla

Hovdalaån

Kulturhistoriskt värde

Definitivt

Nej

Kraftstation

Dymöllan

Klövabäcken

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Öradekaren

Julebodaån

Partiellt

Nej

Öradekar/kvarnplats

Blåherremölla

Julebodaån

Högt kulturhistoriskt värde
Mycket högt kulturhistoriskt
värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Dämme

Rörums norra å

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Hålldamm för fruktodling

Lyngbymölla

Mjöån/Söndreå

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Mjöviks kvarn

Mjöån/Söndreå

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Gräsma kvarn

Mjöån/Söndreå

Högt kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Ekdala kvarn

Mjöån/Söndreå

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Granelund
Dämme
Linnekullabäcken

Mjöån/Söndreå

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Passage/dämme

Linnekullabäcken

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Dämme

Allevads mölla

Nybroån

Högt kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet
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Kulturmiljö

Vattendrag

Värdering

Vandringshinder

Fiskväg/faunapassage

Historiskt sammanhang

Köpingemölla

Nybroån

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Svenstorps mölla

Nybroån

Kulturhistoriskt värde
Mycket högt kulturhistoriskt
värde

Partiellt

Ja

Kvarnverksamhet

Trollemölla

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Definitivt

Nej

Kraftstation

Mörkavad

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Sågverk vid Degeberga

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Sågverk

Lillehems kvarn

Segesholmsån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarn i hembygdspark

Dämme i Degeberga 1
Segesholmsån
Dämme i Degeberga 2 &
3
Segesholmsån

Lågt kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Hålldamm

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Dämmemölla

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Ja

Kvarnverksamhet

Herremölla

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Ja

Kvarnverksamhet

Segesholm

Segesholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Passerbart

Ja

Kraftstation

Gropemölla

Stensån

Lågt kulturhistoriskt värde

Passerbart

Nej

Kvarnverksamhet

Kvarn vid Tolånga

Tolångaån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Tolånga övre dämme

Tolångaån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet
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Hallabäcken
Hallabäcken är ett biflöde till Vege Å HARO 95 inom Bjuv och Svalövs
kommuner i Skåne län. Vattendraget slingrar sig genom
kulturlandskapsregionen Skånes inre sjö- och åslandskap, vilket är ett tämligen
kuperat och bokskogsdominerat landskap med inslag av åkerlyckor. Närmsta
ort är Billesholm, direkt väster om vattendraget. Sydväst om Hallabäcken finns
även orten Kågeröd och mot nordost ligger Ljungbyhed. Hallabäcken är utpekat
som värdefullt vattendrag enligt Naturvårdsverket. Vattendraget är till stora
delar opåverkat av människan och föroreningar. Beskuggningen längs
vattendraget är god och det finns flera nyckelbiotoper samt ett rikt och varierat
fågelliv längs hela vattendraget. Hallabäckens dalgång är geovetenskapligt
intressant med värdefulla raviner och grusterrasser.
Hallabäcken har varit av betydelse för människan. Om detta vittnar exempelvis
flera områden med fossil åkermark samt hägnadssystem som angränsar mot ån.
Vidare finns lämningar efter förhistoriska boplatser och senare tids
lägenhetsbebyggelse. Längs Hallabäcken finns även två kända kvarnplatser
(Kartbilaga) registrerade i fornminnesregistret. Hallabäcken har även varit en
strategiskt viktig gräns som ägorgräns och skydd. Exempelvis var vattendraget
naturlig gräns mellan Vrams Gunnarstorp, Bauseröd och Lökagårdens ägor.
Vattendraget har historiskt även nyttjats till fiske.
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Fiskdämmen i Hallabäcken

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Svalöv, Stenestad, Kågeröd och
Konga

HARO:

95 Vege Å

Byggår:

Omkring 1800-talets senare hälft

Lagskydd:

Kan vara fornlämning enligt 2 kap. KML
(osäker datering). Övrig kulturhistorisk
lämning 2 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnader, stenrensningar och
upplagda stenvallar.

Kärnvärden:

Vittnar om äldre metoder för fiskodling.
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Historik
I Häradsekonomiska kartan från 1926-34 (Historisk karta 1) benämns de fyra
(1-4 i kartan över Hallabäcken) närbelägna dammarna i Hallabäcken som
fiskdammar. Även vid den intilliggande Oregården finns ett antal
sammanlänkade fiskdammar. Eftersom det finns flertalet sammanhängande
dammar är det troligt att man på Oregården bedrev fiskodling vid 1900-talets
början. Det är oklart vilken/vilka fiskarter som odlades men det var under
nödåren vanligt med odling av ruda.
Beskrivning av miljön
I ett kuperat bokskogsdominerat landskap ligger ett antal fiskdämmen på rad i
Hallabäcken. Nedströms den första dammbyggnaden är vattendraget rensat och
sten upplagd längs sidorna (Bild 4 & 7). Flera äldre stenmurar angränsar mot
eller korsar ån (Bild 6). Dammbyggnaden vid punkt 1 (kartbilaga) är en
skalmursdamm med ca 12 m långa armar räknat från det centrala flodutskovet
(Bild 1-2). Dammkroppen är som högst knappt 2 meter och uppförd i kallmurad
tuktad och otuktad sten ca 0,2 – 0,8 meter stora stenar. Utskovet har en tröskel
i sten. Nedanför dammbyggnaden finns upplagd sten och en liten bassäng med
oklar funktion (Bild 3 & 4).
Den andre (nr 2 i kartbilagan) dammbyggnaden utgörs av en dammkropp om
ca 20 meter långa armar på ömse sidor det centrala utskovet som dämmer upp
vattenspegeln (Bild 8 – 10). Dammkroppen är som lägst ca 1 meter hög och
som högst knappt 2 meter centralt i dammkroppen. Dammbyggnaden är en
skalmursdamm som är uppförd i tuktad och otuktad kallmur med 0,1-1 meter
stora stenar.
Den tredje dammbyggnaden i Hallabäcken (nr 3 i kartbilagan) utgörs av en
gedigen skalmur mitt i åfåran (Bild 11, 14 och 15). Vid höga flöden söker sig
vattnet via ett naturligt omlöp förbi dämmet på den södra sidan (Bild 12 och
13). Vid låga flöden går troligtvis det mesta vattnet genom dammkroppen i
skalmur som saknar flodutskov. Dammbyggnaden är ca 26 meter lång och som
högst ca 4 meter. Skalmuren utgörs av ca 0,2 – 0,8 meter stora stenar.
Nedströms dämmet finns en stenmur längs ån på den norra sidan.
Den fjärde dammen (nr 4 i kartbilagan) gick inte att hitta i fält. Dateringen av
dammbyggnaderna är osäker. Konstruktionerna var dock typiska under 1800talet. Detta i kombination med den historiska bakgrunden gör det troligt att
dammbyggnaderna härrör från omkring 1800-talets andra hälft. Det finns inga
spår efter betong (vilket var vanligt under 1900-talet) vilket ytterligare stärker
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dateringen. Detta innebär att de fyra dammbyggnaderna kan vara fornlämning
enligt 2 kap. KML.
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dammbyggnaderna vid Hallabäcken för ses som ett och samma system då de
har en gemensam kulturhistorisk kontext som fiskdammar. I synnerhet det
tredje dämmet har en intressant och unik konstruktion. Alla dämmena utgör
påtagliga inslag och historiska landmärken i dagens landskap. Vidare vittnar
dämmena om vattnets mångsidiga nyttjande och äldre metoder för fiskodling.
Dammsystemet vid Hallabäcken har ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
I samband med vattenvårdsåtgärder kan en avsänkning av utskoven vid dämme
1 och 2 gå bra. Vid dämme 3 bör det naturliga omlöpet prioriteras och
förbättras med ett flöde även under lågvatten.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Det första dämmet i Hallabäcken.

Bild 2. Utskov
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Bild 3. Vy nedanför dammen. Notera den lilla vattenfyllda bassängen hitom vattendraget.

Bild 4. Renssten är upplagd i högar längs vattendraget.
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Bild 5. Vy över dammen med spegel och fall.

Bild 6. En bit nedströms det första dämmet angränsar hägnader mot ån.

Bild 7. Nedströms det första
dämmet finns även en del
upplagd sten i åfåran.
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Bild 8. Det andra dämmet i Hallabäcken påminner mycket om det första.

Bild 9. Utskov med tröskel i kallmurad sten.

27

Bild 10. Vy över det andra dämmet i Hallabäcken.

Bild 11. Det tredje dämmet. Den gedigna skalmursdammen.
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Bild 12. Det naturliga omlöpet söder om det tredje dämmet.

Bild 13. Det naturliga omlöpet.

Bild 14. Skalmuren.
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Bild 15. Dammkroppen.

Historisk karta 1. Häradsekonomiska kartan från 1926-34 visar de fyra fiskdämmena i Hallabäcken. Rikets allmänna kartverks arkiv.

Historiska dokument, kartor och bilder
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Bauseröd

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Svalöv, Stenestad och Kågeröd

HARO:

95 Vege å

Byggår:

1700-talet

Lagskydd:

Kan vara fornlämning enligt 2 kap KML

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Stenskodd kvarnränna, mölleö, damm
”Engla gölen”.

Kärnvärden:

Vittnar om husbehovskvarnens viktiga
funktion i jordbruket och som
samlingsplats på landsbygden.
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Historik
I en storskifteskarta över Lökagårdens ägor år 1799 visar en kvarn vid holmen
strax nordost om Bauseröds gård (Historisk karta 1). Norr om kvarnen finns
även ett fast ålfiske utmärkt tillhörande Lökagården. Kvarnen var troligen en
skvaltkvarn som skulle kunna ha rivits i samband med allt strängare lagstiftning
kring skvaltkvarnar under 1800-talet. Kanske hade detta hänt redan innan 1831
då laga skifte genomdrevs över Bauseröds ägor men ingen kvarn återges i
kartunderlaget.
Hallabäcken kallades på den här platsen och vid den här tidsperioden för
Vedbäck. Gränsen mellan Bauseröd och Lökagården utgjordes av vattendraget
och på vissa ställen ska även en äldre stengärdsgård intill ån utgjort gräns.
Utmarken nyttjades till bördigt gräsbete. Skogen var mindre betydande och
utgjordes i synnerhet av ek med inslag av bok, björk, ask och al samt någon en.
Skogen nyttjades bl.a. till svinbete. Husbehovskvarnen var endast i drift då det
fanns tillräckligt med vatten.1

Beskrivning av miljön
Det sista vandringshindret i Hallabäcken utgörs av en äldre kvarnmiljö.
Vattendraget rinner i kanten av en brant i ett lövskogsbeklätt landskap. Mot
sydväst angränsar ett allt mer åkerpräglat landskap. Omnejden kännetecknas av
äldre hägnadssystem, hålvägar, fossil åkermark och boplatsområden. På gränsen
mellan Bauseröds och Lökagårdens ägor låg tidigare Bauseröds kvarn. Kvarnen
låg på den sydvästra sidan (Historisk karta 1) där Hallabäcken delar sig i flera
fåror. Grundmuren efter kvarnbyggnaden återfanns inte vid fältbesöket men en
tydlig stenskodd kvarnränna vittnar om platsens tidigare nyttjande som
kvarnplats. Sydväst om kvarnrännan har ett naturligt omlöp bildats vid
högvatten. Norr om kvarnläget låg ”Engla gölen” (Historisk karta 1), vilken
tidigare troligen nyttjades som vattenmagasin till kvarnen.
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Den värdebärande landskapsstrukturen vid Bauseröds kvarn är den stenskodda
sydvästra kvarnrännan samt strukturen av mölleön mitt i åfåran. Vidare är
strukturen av Engla gölen viktig för förståelsen av hur kvarnen har brukats.
Vidare har troligtvis Engla gölen varit en betydande plats för tvätt, bad och byk
till de gårdar som låg omkring Bauseröd.

1 Lantmäterimyndigheternas arkiv. Storskifte Lökagården 1799 12-STN-6.
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Helhetsmiljön
Bauseröds kvarn vittnar om husbehovskvarnens viktiga funktion i jordbruket
och som samlingsplats på landsbygden. Inte mycket av själva kvarnen finns
bevarat men de landskapsstrukturer såsom kvarnränna och damm utgör ett
system som är viktigt för platsens kulturhistoriska kontext. Vidare är platsen
viktig och pedagogisk för att förstå vattenkraftsutnyttjandets mest
grundläggande principer. Platsen har ett visst kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2
kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2016
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Den röda ringen i storskifteskartan visar kvarnen till Bauseröd. Norr om den återges en göl
”Engla gölen” och ytterligare norrut en fiskeplats till Lökagården. Lantmäterimyndigheternas arkiv 1799.
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Historisk karta 2. Kartutsnittet visar markanvändningen vid Bauseröd omkring laga skifte år 1831. Den
blå linjen visar Hallabäckens meandring i landskapet.
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Hovdalaån
Hovdalaån avvattnar ett mossrikt område nordväst om Tjörnarp, Höörs
kommun, i centrala Skåne och mynnar i Finjasjön i Hässleholms kommun.
Hovdalaån/Brönnestadsån är utpekat som särskilt värdefullt vatten av
Naturvårdsverket. Vattendraget rinner genom ädellövskog och kulturmarker.
Vattendraget har strömmande sträckor över sandig, stenig och blockrik botten.
Sträckan mellan Finjasjön och Hammarmölledamm är även utpekad som särskilt
värdefull av Fiskeriverket.
Längs Hovdalaån finns lämningar efter äldre boplatser, fossil åkermark och
kvarnverksamhet. Bl.a. finns kvarnmiljöerna vid Korsaröds kvarn, Brönnestads
kvarn, Vannaröds kvarn, Ellamölla, Slättarödsmölla, Hedensjömölla och
Hammarmölla.

39

40

Hammarmölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Hässleholms kommun, Matteröd
socken

HARO:

Helge å

Byggår:

Kraftstationen 1948, dammen 1916

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammspegel, dammbyggnad,
kraftverkstub, kraftstation

Kärnvärden:

Plats med en lång kontinuitet för nyttjande
av vattenkraft på olika sätt och för olika
ändamål, från 1600-talet fram till idag.
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Historik
Vattenkraft har utvunnits ur Hovdalaån under lång tid ur det naturliga vattenfall
som fanns här. På 1600-talet ska det ha funnits en hammarsmedja i Hovdalaån
och ur den närliggande Filesjön hämtades järnmalm som järn bearbetades fram
ur. Hammarsmedjan drevs av hammarsmeden Jacob Aastel, en man som
troligen var inflyttad ifrån Holland. Platsens namn Hammarmöllan kommer just
av den smedja som en gång låg här. Det har även funnits en sågkvarn vid fallets
övre del och en mjölkvarn vid fallets nedre del. Den ena kvarnen brann ner år
1800 men byggdes upp på en ny plats vid Broslätt.
Dammen till kraftstationen byggdes 1916. I och med det försvann vattenfallet.
Vid byggandet av dammen lades tidigare odlad mark tillhörande Hammarmöllan
under vatten. En lång trätub anlades parallellt med åfåran 1916. År 1917
startades på platsen en kraftstation av ett bolag i Sösdala och Johan Nygren var
den som hade översyn av kraftstationen. Sösdala kraft AB arrenderade fallet på
49 år. År 1937 förbättrades anläggningen genom att dammfästen byggdes om,
vattenmagasinet utökades och fallhöjden utökades till 24 meter.
En ny kraftstation uppfördes 1948 med förbättrad teknikutrustning och var
sedan i bruk fram till 1975. Driften av kraftstationen sattes sedan igång igen
1988 i privat regi, året innan, 1987 restaurerades dämmet och i samband med
detta torrlades dammen. Då syntes det dels hur ån hade löpt tidigare liksom hur
åkermarkerna som lades under vatten var fördelade. I samband med
restaureringen av dammen byggdes också en ny tub av betong. 2

Beskrivning av miljön
Hammarmölledammen ligger ca en kilometer söder om Hovdala slott (bild 1)
söder om Finjasjön i Hässleholms kommun. Omgivningarna är starkt präglade
av godsets agrara utveckling i ett småbrutet blandskogsdominerat landskap med
inslag av åkermark. Topografin är förhållandevis kuperad och Hovdalaån har
under mycket lång tid flutit genom den ravinbildning som kommit att nyttjas
för vattenkraftsändamål. Ett landmärke i landskapet är Hammarmölledammen
som dämmer upp ett ca 6 ha stort vattenmagasin. Längs dammspegeln finns en
slinga av Skåneleden.
Idag finns en kraftverksbyggnad, det är en kvadratisk slätputsad byggnad i beige
kulör med flackt sadeltak. Ett par fönsteröppningar finns i byggnadens fasad.
Dels ett par kvadratiska spröjsade rutor samt ett par rektangulära spröjsade
fönster med stående proportioner (bild 2). Kraftstationen som finns här idag är
inte den ursprungliga som byggdes i början av 1900-talet, dagens byggnad är
uppförd 1948.
2

P 2 Kamratföreningen, 1988, s. 16ff
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Vid kraftstationens norra gavelsida angränsar gavelsidan av en mindre
magasinsbyggnad med rödslammad locklistpanel, sadeltaket är belagt med
korrugerat plåttak (bild 3).
Ytterligare en magasinsbyggnad angränsar mittemot kraftstationen och det
mindre magasinet (bild 4). Byggnadens västra gavelsida är uppbyggd på en
stensockel med gavelsidan i rödslammad brädpanel. Övriga sidor har röd
locklistpanel, sadeltaket är belagt med sinuskorrugerad plåt. Det finns en
dubbelport samt två mindre bräddörrar på byggnadens södra långsida och
ytterligare en dubbelport och en mindre bräddörr på byggnadens norra
långsida.
Ett boningshus ligger i nära anslutning till kraftverksbyggnaderna. Huset vilar
på en stensockel och är klätt med röd locklistpanel, fönstren har mittpost och
enkel spröjs, sadeltaket är belagt med plåt (bild 5).
Hammarmölledamm ligger söder om kraftstationen. Dammbyggnaden dämmer
upp ett tämligen stort vattenmagasin om ca 6 ha i ravinlandskapet.
Skalmursdammen är uppförd i murad sten och betong (bild 6-8). I
dammkroppen finns två utskov och ett intag. Utskovet längst österut är ett
reservutskov/skibordsvärn. Centralt i dammbyggnaden finns ett triangulärt
överfall. Längst västerut är intaget till kraftverkstuben (bild 9), vilket regleras
med en planlucka med spel. Vid sidan om intagstuben nedströms dammen är
torrfåran. Nedströms kraftstationen förenas det kraftutvunna vattnet med
åfåran via en stenskodd utloppskanal (bild 10).
Kulturhistorisk värdering
Kraftstationen och angränsande bebyggelse
Kraftstationen vid Hammarmölledamm återspeglar en topografiskt lämplig
plats i landskapet att nyttja vattenkraften. Platsen har under historien och
industrisamhällets utveckling förändrats där numera 1940-talet starkast återges.
Exempelvis är kraftstationen en typisk byggnad från den tiden.
Angränsande bebyggelse ger dock ytterligare en dimension i miljön där
förståelse för det vardagliga livet i anslutning till arbetet på kraftstationen
återspeglas.
Dammen och vattenvägarna
Den storslagna dammen är väl avläsbar och utgör ett tydligt landmärke i
landskapet.
Det markanta fallet tillsammans med vattenvägarna vittnar om hur vattnets
kraft nyttjats och varit av stor vikt för landsbygdens och industrisamhällets
utveckling.
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Helhetsmiljö
Miljön har lång kontinuitet som kvarn-, smedje- och sågplats med topologiska
värden kopplade till Hovdala slott. Det topografiska läget i landskapet vittnar
om vattenkraftens betydelse för den agrara utvecklingen. De rationaliseringar
och moderniseringar som gjorts i miljön återger i sin tur den allt fortgående
industrialiseringen under 1900-talet. Numera finns även starka
rekreationsvärden kopplade till platsen genom vandringsleden Skåneleden.
Detta stärker således de kulturhistoriska värdena genom tillgänglighet och
delaktighet. Värdebärande beståndsdelar i miljön är dammbyggnaden med
vattenfall och vattenspegel. Även kraftverksbyggnaden med intagstub och
stenskodd utloppskanal. Omgivande bebyggelse och närheten till Hovdala slott
är likaså viktiga för den kulturhistoriska kontexten.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid fysiska ingrepp i miljön bevaras de kulturhistoriska värdena enklast genom
en teknisk påbyggnadslösning. Terrängen är troligtvis för kuperad för omlöp.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Hovdala slott

Bild 2. Kraftstationen och angränsande mindre magasin.

45

Bild 3. Magasinsbyggnaden sedd ifrån norr.

Bild 4. Den större angränsande magasinsbyggnaden, här sedd ifrån norr.
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Bild 5. Boningshuset

Bild 6. Överfall.
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Bild 7. Överfallsvärn/reservutskov.

Bild 8. Vy över dammen, sedd från nordväst.
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Bild 9. Tubröret och åfåran löper parallellt.

Bild 10. Utloppskanalen som delvis löper under kraftstationen.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Geometrisk karta över
Hammarmölle wången från 1734.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1734.
Historisk karta 2. Häradsekonomiska kartan över
Hammarmöllan, här syns dammen inritad i kartan.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.
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Historisk karta 3. Den ekonomiska kartan från
1971-72. Rikets allmänna kartverks arkiv 197172.

Historisk bild 1. Vattenfallet vid Hovdala innan dammen byggdes.
Hämtad ur: Försvunna miljöer på Hovdalafältet, 1988.
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Historisk bild 2. Byggande av
dammen 1916.
Historisk bild 3. Tuben av trä
byggs 1916.
Historisk bild 4. Även
kraftstationen uppförs 1916.
Bilder hämtade ur: Försvunna
miljöer på Hovdalafältet, 1988.
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Historisk bild 5. Dammen
torrläggs 1987 för
restaurering.
Historisk bild 6. Restaurering
av dammfästet.
Historisk bild 7 & 8. Th: Den
gamla tuben av trä 1976
innan den revs. Tv: Den nya
tuben av betong.
Bilder hämtade ur: Försvunna
miljöer på Hovdalafältet,
1988.
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Klövabäcken
Klövabäcken (HARO 96 Rönne å) är utpekat som värdefullt vattendrag av
Naturvårdsverket för dess naturvärden. Vattendraget har en mycket intressant
flora och fauna och har fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax
och öring. Vattendraget har sträckor av värdefulla forsande miljöer och raviner
samt välutvecklade alkärr. Klövabäcken bedöms vara relativt lite påverkat av
mänskliga aktiviteter. Klövabäcken är även utpekat som särskilt värdefullt
vatten av Fiskeriverket med flertalet rödlistade arter, skyddsstammar och
skyddsarter. Klövabäcken är dessutom viktig för de naturvärden som är
skyddade inom naturreservatet Klöva hallar.
Klövabäcken rinner genom kommunerna Åstorp, Svalöv och Klippan inom
kulturlandskapsregionerna Nordvästra Skånes slättbygd, Inre Skånes sjö- och
åslandskap samt Norra Skånes skogsbygd. Klövabäcken rinner från
Tranerödsmossen, genom Söderåsens kuperade och lövskogsbeklädda branter
och vidare genom det åkerpräglade landskapet söder om Klippan för att
slutligen mynna i Rönne å.
I närheten av Klövabäcken finns flera spår efter mänsklig aktivitet, exempelvis
gravplatser, fossil åkermark, äldre by- och gårdstomter samt hägnadssystem.
Längs vattendraget finns även flera kvarnplatser och tidigindustriella
verksamheter. Kända sådana platser är Frumölla, Dymöllan, Hörsmölla,
Forsgård, Klövamöllan och Maglerödsmölla.
I samband med upprättandet av en militärgeografisk/topografisk karta år 1795
beskrevs Rönneås vattensystem med tillhörande biflöden:
Explication
De gula linier visa de nämde läger ställen af hvilka a-b tyckes få
bästa vattningarna och lämna bästa utrymme till Excercice.
Därvid c, synes blifwa tjenligaste stället för Ponton bryggan i
afseende på communication emellan lägret och Herrevads kloster
utan hinder för Högra flygelns vattning, som … i wadet öfwer
åen Rönn nedan om Nybro.
Beskrfvning
På hela denna tract som chartan innefattar finnes blott 2ne
obetydliga insjöar, neml vid Bonarp och Sjöleden.
Åen Rönn är det största wattendraget, av 30 til 40 alnars
medelbredd. Har 3ne pålitliga broar till öfwerfart, neml
Spångebro, Nybro och Sönnarslöfs Stenbro. En träbro är wäl
också wid Klippan, men swag och osäker att öfwerkjöra eller rida.
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Öwfer de å chartan anwiste åhlfisken äro spänger lagde på hvilka
allenast en man till fots kan defilera och wadena äro ej bredare än
för 2 a 3 mans front, hwarvid en pålitlig wägwisare är nödig.
Rynkebäck är af 2 a 3 famnars medelbredd och ej djupare än at
den, på några få ställen när, kan öfwerwadas; men de sumpiga
ängarne hwarigenom han löper nödga wid en öfwergång af
cavallerie till wägwisare. Öfwer denna bäck äro swaga träbroar
wid Toftarp, Slättåkra och Bonarp. Wid Rynke Mölla och
Smedjehuset äro grunda kör-wad.
Bilbäcken är en obetydlig wattenrännil; men dess branta border
tillstädja icke lätt passage utom wid Krika och Kumle.
Klöfwabäcken som flyter igenom en mycket sumpig, med små
skog bewäxt och brantsidig ravin; har till öfwerfart wid Rafteboda
en stenbrygga; men dessutom wid Klintarp, Hörsmölla och
Fruemöllan kjörwar.
Af torra fält på denna charta, är det största beläget imellan Bonarp
och Järbäck; men såsom bewäxt med högre ljung samt tilfaktigare
än det framför Herrewads kloster; är dett sednare preferablement
walt till campements plats. De öfrige fälten såsom imellan
Toftarp och Ljungby, Krika och Westra Swenstorp, samt
kejsarehuset och Elgehuset , äro mer och mindre tjenlige dertill:
något för Etenduen skull, men det mästa för omständigheten af
stora kärr och stenbunden mark som är bewäxt med enbuskar och
ljung.3

3

Riksarkivet Topografiska kartor, Skåne, detaljkartor, SE/KrA/0400/17B/011d, 1795-96.
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Dymöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Svalöv, Stenestad och Kågeröd

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1797

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB. Bevakningsobjekt 59:2 i
Västra Sönnarslöv sn; gårdstomt enligt 2
kap KML.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad och dammbyggnad

Kärnvärden:

Platsen vittnar om vattenkraftens
betydelse för samhällsutvecklingen i
bygden.
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Historik
Dymöllan har historiskt även kallats Dynemölla och Dyemölla. I samband med
att en militärgeografisk/topografisk karta upprättades återgavs och beskrevs
Dymöllan. Kvarnen var vid den här tiden en rusthållskvarn med 3/8
hemmansdelar. Den tillhörande gården var kringbyggd (Historisk karta 1).
Bostadsdelen hade två rum varav ett med eldstad.4 Kvarnen återges på nytt i
storskifteskartan från 1803 (Historisk karta 2).
Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes år 1797 vid ett 3 meter högt
vattenfall. Kvarnen drevs av ett vattenhjul som genererade kraft motsvarande
25 hkr och en motor om 5 hkr. Kvarnverket drevs även av en råoljemotor om
20 hkr och bestod av 3 stenpar, sikt, utsädestriör och sädeskross. Kvarnen drevs
av en person som jämsides hade jordbruk.5 Driften upphörde år 1960 och då
Skånes hembygdsförbund gjorde en inventering år 1980 var vattenhjulet
borttaget men delar av kvarnverket fanns kvar.6

Beskrivning
I odlingslandskapet väster om Västra Sönnarslövs kyrka leder allékantad mindre
väg fram till Dymöllan vid Klövabäcken (Rönne å 96). Kvarnbyggnaden är
uppförd på en grundmur av tuktad och otuktad murad sten. Delen mot vattnet
är uppförd i skiftesverk. Då byggnaden blev bostad har sentida fönsternischer
tagits upp. Resterande del av byggnaden är klädd med locklistpanel i gul kulör,
en frontespis är uppbyggd på entrésidan. På den gavelsida som angränsar mot
vattnet syns tydligt delar av skiftesverkskonstruktionen, en del av väggen verkar
vara förstärkt av en tegelmurad del. Sockeln av murad sten syns också tydligt
här. Gavelröstet är klätt med locklistpanel i en röd kulör och en sentida
fönsteröppning tar upp en stor del av gavelns övre del. De flesta fönstren är
utbytta, flertalet fönster har mittpost och spröjsindelning. Sadeltaket är belagt
med sinuskorrugerad plåt (eller möjligen eternit). Enligt uppgift från
nuvarande ägare finns kvarnverket inte bevarat interiört.
Dammbyggnaden vid Dymöllan utgörs av ett långsmalt dämme/intagskanal.
Den västra strandbrinken är kallmurad i tuktad sten och dammvallen finns två
utskov – ett överfallsvärn och ett reservutskov/bottenlucka. I anslutning till
Dymöllan ligger ett fiskrökeri. Intill kvarnkanalen leds vatten om till mindre
fiskdammar med öring. Systemet av fiskdammar bildar en parkliknande miljö
mellan fiskrökeriet och Dymöllan.
Riksarkivet Topografiska kartor, Skåne, detaljkartor, SE/KrA/0400/17B/011d, 1795-96.
Winning 1940, s.392.
6 Werdenfels 1981, s. 125.
4
5
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Kulturhistorisk värdering
Dymöllan är tydligt moderniserad och ombyggd efter att kvarnverksamheten
lade ner och kvarnbyggnaden blev bostad. Byggnadens läge vid vattnet och
dämmet vittnar dock om platsens kulturhistoriska kontext som kvarnplats och
vattenkraftens betydelse för bygdens samhällsutveckling i Klövabäckens närhet.
Dymöllan har ett kulturhistorisk värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Ur kulturmiljösynpunkt bör dammbyggnadens fundament bevaras i samband
med eventuella vattenvårdande åtgärder.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Det långsmala dämmet/intagskanalen till Dymöllan.

Bild 2. Det långsmala dämmet/intagskanalen till Dymöllan. Strandbrinken är kallmurad med tuktad sten.
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Bild 3. Dymöllan från östra gavelsidan.

Bild 4. Uppströms Dymöllan leds vattnet in i fiskdammar där öring odlas. Vid dessa finns
regleringsanordningar.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. En topografisk karta över militärstrategiska platser återger Dymöllanmellan Hörsmölla
och Stampen. Vid den här tiden var Dymöllan en rusthållskvarn. Riksarkivet 1795-96.

Historisk karta 2. I storskifteskartan över Västra Sönnarslöv socken återges Dymöllan.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1803.
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Julebodaån
Söder om Degeberga och norr om Stenshuvud på Österlen i Skåne ligger
Julebodaån i kulturlandskapsregionen Norra skånes skogsbygd inom
huvudavrinningsområdet kustområde 88/89. Julebodaån utgör gräns mellan
kommunerna Kristianstad i norr, Hörby i väst, Tomelilla i söder och
Simrishamn i sydost. Vattendraget är utpekat som särskilt värdefullt enligt
Riksantikvarieämbetet. Det utpekade området täcker Mölleån, Klammersbäck,
Verkeån och Julebodaån. Värdebärande i området är kustlandskapet med
kyrkbyar, fiskelägen, strandängar, ålabodar och förhistoriska gravar. Den fasta
laxfiskeanläggningen Öradekaren vid Verkeån. Julebodaån är även utpekad som
värdefullt vattendrag enligt Fiskeriverket p.g.a den havsvandrande
öringstammen. I anslutning till vattendraget finns områden med höga
naturvärden såsom ädellövskogar, lundmiljöer, lövsumpskog och kärr.
Landskapet omkring Julebodaån präglas även av sommarstugebebyggelse längs
den långa sandstrandskusten, tallplanteringar och fruktodlingar.
Julebodaån har nyttjats av människan under mycket lång tid. Det goda fisket har
varit en av de viktigare näringarna i bygden då jordbrukets avkastning historiskt
har varit tämligen dålig till följd av flygsandens negativa inverkan. Om detta
vittnar öringfisket vid Stora Juleboda gård. Vid Julebådaån fanns under 1800talets mitt minst 6 kvarnar. Andra spår i vattendragets omnejd är äldre by- och
gårdstomter, gränsstenar och fyndplatser som vittnar om människans tidiga
exploatering av landskapet (Kartbilaga).

65

66

Öradekaren i Julebodaån

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstad, Maglehem

HARO:

Kustområde 88/89

Vattendrag:

Julebodaån

Byggår:

1600-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML och
MB

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Öradekar, kvarnplats och gårdsmiljö

Kärnvärden:

Vittnar om fiskets viktiga näring för bygden och
Skånes östra kust. Få liknande anläggningar finns
idag bevarade.
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Historik
I samband med en skattläggningsundersökning av onoterade lägenheter i Gärds
härad, Kristianstads län år 1811 togs Öradefisket i Julebodaån upp. Detta
gjordes med anledning av 1641 års jordsrevningsintroduktion och kungliga
skattläggningar i Skåne år 1694. Öradefisket tillhörde gården Juleboda no.1.
Enligt skattläggningen från år 1811 köptes en del av marken till gården Juleboda
år 1753. Vidare brukades tillhörande mark i 2 år för att sedan vila i 24 år vilket
innebar att en del av Julebodas mark producerade för lite grödor för att
skattläggas. Friseboda ale och Vestra kärr brukades under Juleboda no.1. Detta
område bestod år 1811 av flygsand och kunde därmed inte användas till annat
än furuplantering.7
Före år 1725 hade Stora Juleboda gård varit ett Kronohästhemman under Södra
skånska kavallerieregementet men såldes år 1725 som skattehemman. I
samband med detta gjordes en värdering till åbon Mårten Nilsson vars förfäder
hade bott och brukat gården sedan urminnes tid. Bygden och intilliggande
hemman hade återkommande besvär med flygsand, vilken ständigt skapade nya
sandhögar. Av den anledningen brukades åkrarna genom 6-10 års träda emellan
två- och fyrsäde. Det var i synnerhet bovete och råg men även korn som
odlades. Mark i träda nyttjades som gräslindor, där vinterfoder inhöstades. Till
gården fanns ingen tillhörande betesmark, som istället lejdes i grann- och
kyrkojord. Det fanns inte heller någon tillhörande skog, förutom de alar som
växte längs ån. Dessa avverkades inte men grenar användes till att bygga
gärdsgårdstäppor. I ån fanns ett laxöringfiske där karen var byggda tvärt över
strömmen. Där fanns även en skvaltkvarn men eftersom fallet var litet kunde
kvarnen endast användas vid högt vattenstånd. 8
Enligt nuvarande ägare finns uppgifter i ägandelängder från 1625 om att en
kvarn fanns under gårdens ägor redan då. I en geometrisk avmätning från 1712
återges såväl öradekaren som kvarnen (Historisk karta 1). Kvarnen är även
avbildad i skånska rekognosceringskartan från omkring 1820-talet, i
generalstabskartan från 1862 och i häradsekonomiska kartan från 1926-34. I
Stora Julebodas gårdsarkivet finns en vattendom från 1935 som utreder
rättigheten till fisket vid öradekaren. Domen bekräftar att hävden av fisket
tillhör Stora Juleboda gård.
Beskrivning
Strax innan Julebodaån mynnar i havet ligger Stora Juleboda gård (Bild1).
Allévägen från väster leder fram till den kringbyggda gården. Mot nordost
angränsar sommarstugebebyggelse, i öst Östersjön och i söder Julebodaån och
Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad, FIIIa:1-2, 1811.
Stora Juleboda gårdsarkiv, Gärds häradsrätt AIa:23. No40 Uplästes wärderingsinstrumentet till Skatte
Kiöp öfwer Crono Hästhemmanet No 1 1/3 Juleboda af Maglehems Sokn. D 15 februari 1725.
7
8
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Ravlunda skjutfält. Närmast gården finns idag äppelodlingar och betesmark. I
vattendraget, precis i anslutning till gården ligger ett öradekar – ett äldre
laxfiske. Där skvaltkvarnen tidigare låg står idag en mindre träbyggnad (Bild 2).
Kanske är det kvarnbyggnaden som i senare tid byggts om och bytt funktion.
Öradekaren utgörs av ett stenfundament med betong utanpå. I fundamentet
finns 6 rännor. Då fisket var aktivt fanns troligen spjälhoar i några av rännorna
(Bild 3). Det var vanligt att någon ränna lämnades öppen så att fisk kunde
passera. I hoarna fanns platta, upprättstående spjälor. Hoarna var placerade på
så vis att uppvandrande fisk föll tillbaka in och fångades i spjälorna då de försökte
passera rännorna. Ett par av rännorna/utskoven är igensatta (Bild 4).

Kulturhistorisk värdering
Öradekaren i Julebodaån har historiskt varit en betydelsefull tillgång för gården
och bygden. Detta återspeglas idag i den välbevarade fångstanläggningen i
anslutning till gården. Därmed utgör öradekaren en pedagogiskt viktig del för
den kulturhistoriska kontexten kring hur Stora Juleboda har brukats.
Fångstanläggningen även viktig för förståelsen av fiskets betydelse för Skånes
östra kust. Ett fåtal öradekar är bevarade i Skåne vilket ger gör platsen unik med
starka regionala värden. Öradekaren i Julebodaån har i sin helhetsmiljö ett högt
kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid eventuella vattenvårdande åtgärder bedöms omlöp eller tekniska
påbyggnadslösningar vara bra alternativ. Det skulle även vara möjligt att öppna
upp de igensatta utskoven.
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.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Stora Juleboda gård.

Bild 2. Öradekaren vid Stora Juleboda. Gårdsbebyggelse går att skönja i bakgrunden. På
andra sidan vattendraget är den gamla skvaltkvarnsplatsen där det nu står ett förråd.
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Bild 3. Utskoven/rännorna i det äldre öradefisket där spjälhoarna tidigare samlat upp de
uppströmsvandrande laxfiskarna.

Bild 4. Ett par av utskoven är igensatta.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en geometrisk avmätning över Stora Julebodas ägor år 1712 återges öradekaren och den
intilliggande kvarnen i den röda markeringen. Lantmäteristyrelsens arkiv 1712.
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Blåherremölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstad, Maglehem

HARO:

Kustområde 88/89

Vattendrag:

Julebodaån

Byggår:

1600-tal

Lagskydd:

Byggnadsminne enligt 3 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Mycket högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarn- och bostadslänga, bevarad
kvarnutrustning, arrendatorsbostad, stalloch loglänga, svinhus, kvarndamm,
vattenhjul och vattenvägar.

Kärnvärden:

Välbevarad kvarnmiljö med högt
teknikhistoriskt
värde
och
stort
upplevelsevärde. Vittnar om kvarnens
betydelse som nav i den agrara
utvecklingen.
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Historik
Blåherremölla ligger i Julebodaåns dalgång och namnet kan härledas till
”blåhäre” - den dialektala benämningen på häger. Platsen sägs ha varit en stor
häckningsplats för hägrar.9 Platsen omnämns första gången i skrift år 1610
”Blaaherre Mølle”.10
Torups gods ägde kvarnen från 1700-talet fram till 1944.11 I en geometrisk
avmätning från 1807 syns Blåherremölla ingå i Torups säteris ägor (Historisk
karta 1).
Det har funnits två kvinnliga mjölnare här, båda hette Hanna och var verksamma
under 1800-talet och tog över i samband med att deras makar dog. Den första
Hanna drev kvarnen under ett par år och den andra Hanna under en 15- års
period.12
Renoveringar av anläggningen har gjorts av Gärds härads hembygdsförening
1973 och 1984, de var dåvarande ägare av anläggningen. Fråga om att
byggnadsminnesförklara anläggningen väcktes 2007 vilket ledde fram till att
anläggningen år 2012 byggnadsminnesförklaras enligt 3 kapitlet KML. Inom
byggnadsminnet ingår kvarn-och bostadslängan, arrendatorsbostaden, stall -och
loglängan, svinhuset, utedass och anläggningarna vid och i vattnet: kvarndamm,
vattenrännor, tvättplats vid ån samt spång och broar. Blåherremölla har idag en
privat ägare.13

Beskrivning av miljön
Blåherremölla med omgivande bebyggelse består av kvarn-och bostadslänga,
arrendatorsbostad, stall- och loglänga, svinhus, utedass och kvarndamm med
vattenrännor. Byggnaderna är uppförda inom ett stort tidsspann, från 17001800- och 1900-talen, de ramar in en gårdsplan som ligger emellan dem.
Kvarnhuset kan ha kvar delar som kan vara ifrån 1600-talet.14
Kvarnbyggnaden är uppförd i en våning med sadeltak täckt med vass (bild 1).
Byggnaden är uppförd i stolpverk, korsvirke och skiftesverk. Färgsättningen på
fasaden varierar likaså. Längans gavlar är färgsatta med röd slamfärg, mittdelen
i vitt och fönsterbågar och dörrar har en grön kulör. Bostadsdelen är belägen i
den östra delen av byggnaden, som består av flera rum. Exempelvis:
drängkammare, farstu, vävstuga och vedbod (bild 2). I den västra delen av
Gärds härads hembygdsförenings årsbok, 1990, s.13
Institutet för språk och folkminnen, Skånsk ortnamnsdatabas.
11 Byggnadsminnesförklaring, Lst Skåne
12 ibid
13 ibid
14 ibid
9

10
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byggnaden finns hjulhuset med kvarnrännan och det vattendrivna
bröstfallshjulet (bild 3 & 4). På ovanvåningen finns det dubbla stenparet.
Kvarnverket är i gott skick och maler i pedagogiskt syfte ett par gånger om året.
Mittemot kvarn- och bostadslängan finns arrendatorsbostaden. Fasaden är klädd
med rödslammad locklistpanel och sadeltaket är klätt med vass (bild 5). Stalloch loglängan som omsluter gårdsplanen från öst är uppförd i tegel och
stolpverkskonstruktion med rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med
enkupigt lertegel. Svinhuset är uppfört av tegel med vitputsad fasad under ett
sadeltak av korrugerade eternitplattor (bild 6).
Julebodaån förser Blåherremölla med vatten från nordväst (bild 7 & 8).
Dammbyggnaden leder in vatten till det betongförstärkta kvarnintaget (bild 9).
Nedströms vattenhjulet leds det bearbetade vattnet vidare genom en stensatt
utloppskanal (bild 10). I den västra armen finns ett reservutskov (bild 11).
Överflödigt vatten passerar dämmet via överfallsvärnet i dammbyggnadens
östra arm (bild 12). I det stenskodda ytterlivet finns en fisktrappa (bild 8 & 11).

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Kvarnbyggnadens byggnadsteknik förmedlar kunskap och förståelse om äldre
tiders byggnadstraditioner. Byggnaden är sällsynt som ett äldre exempel på en
kvarnbyggnad från 1700-talet. Gårdsmiljön med ett flertal funktionsbyggnader
visar också upp behovet av flera näringar vid sidan av kvarnverksamheten.
Dammen och vattenvägarna
Damm och vattenvägar är väl avläsbara i miljön och det är tydligt hur de hänger
samman med kvarnbyggnaden och dess nyttjande av vattnets kraft. Dammen
och vattenvägarna utgör en viktig funktion i miljön som är en förutsättning för
driften av kvarnen. Dammen och vattenvägarna fyller även ett estetiskt värde
och ett upplevelsevärde för platsen.
Helhetsmiljö
Helhetsmiljön vid Blåherremölla är tydligt läsbar med hög kulturhistorisk
relevans och dignitet. Gårdsmiljön med kvarnbyggnad och vattenvägar är
välbevarad och unik. Genom fungerande kvarnverk och maskineri är kvarnen
mycket pedagogisk och tekniskt intressant vilket på så vis bidrar ytterligare till
kunskapen och förståelsen för kvarnmiljös drift och funktion i ett större
landskapsperspektiv. Blåherremölla har utgjort ett viktigt industriellt nav i det
äldre agrara landskapet. Miljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Förslag till kulturmiljöhänsyn
Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att bibehålla den unika kulturmiljö som
Blåherremölla utgör där kvarnmiljön med samtliga byggnader liksom
angränsande vattenvägar ingår som värdebärande beståndsdelar. Tekniska
påbyggnadslösningar eller omlöp är därmed att föredra ur kulturmiljösynpunkt.
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön
undviks eller begränsas. Eventuella ingrepp i miljön ska prövas enligt 3 kap.
KML.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Blåherremölla kvarnbyggnad, uppdelad i en kvarndel och en bostadsdel.

Bild 2. Bostadsdelen av kvarnhuset.
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Bild 3. Kvarndelen av gårdsbyggnaden.

Bild 4. Bröstfallshjulet i kvarnrännan.
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Bild 5. Arrendatorsbostaden.

Bild 6. Del av stall- och loglängan syns till höger i bild och till vänster syns svinhuset.
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Bild 7. Dammen och kvarnen sett från nordväst. Till vänster är överfallet, i mitten kvarnintaget och till höger
reservutskovet.

Bild 8. Överfallsvärnet från öst med fisktrappan centralt i ytterlivet.
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Bild 9. Intagskanalen till vattenhjulet med betongförstärkt kant.

Bild 10. Den stenskodda kvarnrännan med bröstfallshjulet.
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Bild 11. Vattenmagasinet med överfallsvärnet.

Bild 12. Reservutskovet.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Blåherremölla inritad inom Torups säteris ägor. Geometrisk avmätning.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1807.

Historisk karta 2. Kvarnen är även återgiven i häradsekonomiska kartan från 1926-34.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.
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Kartbilaga
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Rörums norra å
Rörums norra å ligger helt inom Simrishamns kommun, HARO 88/89 och
tillhör kulturlandskapsregionen Inre skånes sjö- och åslandskap. Vattendraget
rinner i foten av nationalparken Stenshuvud. Det kuperade
ädellövskogsdominerande landskapet med inslag av ljungfälader har sedan forna
tider lämpat sig för mänsklig aktivitet. Om detta vittnar lämningar efter bl.a.
en fornborg, hålvägar och odlingsrösen. Det geologiska landskapet utgörs av ett
restberg av i synnerhet porfyr och gnejs. Lätteroderade bergarter har under lång
tid vittrat sönder och vid den norra sidan av Stenshuvud finns utbredda
klapperstensfält/strandvallar. Det omkringliggande böljande backlandskapet är
bildat av isälvsavlagringar. Markanvändningen är främst inriktad mot
fruktodling, åker och betesmark som bibehållit en småbruten
landskapsstruktur.
Rörums norra å har sedan länge varit betydelsefull för människor bosatta i
närheten. Om detta vittnar exempelvis äldre färdvägar, hällristning/älvkvarn
och dämmen efter tidigare vattenkraftutvinning. Nära vattendragets
mynningsområde finns även ett öradefiske som inte längre är i bruk.
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Dämme i Rörums Norra å

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Simrishamn, Södra Mellby

HARO:

Kustområde 88/89

Vattendrag:

Rörums Norra å

Byggår:

1900-talets andra hälft

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dämmen och hålldammar

Kärnvärden:

Vittnar om vattnets betydelse i den
fruktodlingspräglade bygden
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Historik
I samband med enskifte av Svabesholms ägor år 1811 15 återges en trolig kvarn
ungefär vid platsen där det aktuella dämmet idag finns (Historisk karta 1). I
kartbilagan återges i öster även ett öradefiske. I en skattläggningsundersökning
från år 1811 över Villands, Gärds och Albo härader uppges att Svabesholm ägde
3 av Helvigs åledrätte, 6 av Tobis åledrätter och 2 av Krokens åledrätter.
Svabesholm ägde även 3 öradefisken som brukades av Vik. Till Rörums by hörde
även flertalet åledrätter. I skattläggningsprotokollet uppges även att en kvarn
fanns tillhörande Rörums by. Den kallades för Strandmöllan och ägde ingen
tillhörande jord.16 Det är dock in helt säkert att det är samma kvarn som återges
i Laga skifteskartan år 1811.
Efter år 1811 är den troliga kvarnen försvunnen. I häradsekonomiska kartan från
år 1926-3417 visar inga tecken på någon vattenrelaterad verksamhet på platsen.
Det är först då Ekonomiska kartan upprättas år 1971 18 som en grävd damm
återges i anslutning till det lilla dämmet (Historisk karta 2). Det
omkringliggande landskapet präglas vid den här tiden av fruktodlingar vilket gör
det troligt att den grävda dammen har anlagts någon gång i mitten av 1900-talet
som bevattningsdamm alternativt fiskdamm.
I Filip Tryboms beskrivning av Verkeån och Rörumsåarna år 1890 återges
laxöringfisket.
… den största Rörumsbäcken var så fattig på vatten, att man att döma
därav icke kunde komma för den tanken, att ett så pass rikt laxöringsfiske,
som nu upplyst blivit, där på vintern skulle kunna äga rum. Meddelandet
om, att icke något egentligt fiske kunde i dessa bäckar försiggå förrän efter
regntidens inträffande på hösten, står härmed där i sammanhang.
Lax- och laxöringsfisket i Skipparpsån är både till tid och till natur i övrigt
helt olika laxöringsfisket i Rörumsbäckarna. Det synes nu, som om samma
stadganden ej skulle passa för det förra och för de senare av dessa vattendrag;
som om de nu gällande stadgarna, vilka hava tillkommit med i första hand
på Skipparpsån fästat avseende, verkligen skulle vålla Rörumsbäckarnas
strandägare större avbrott i deras laxöringsfiske, än vad omtanken för
detsammas bestånd och det allmännas bästa rimligtvis kan fordra, då man tar
i betraktande ifrågavarande bäckars obetydlighet, det jämförelsevis mycket
Lantmäterimyndigheternas arkiv 11-SME-9, Enskifte 1811.
Landsarkivet i Lund; Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad FIIIa:1-2. Protokoll hållet vid
skattläggningsundersökningar i Villands, Gärds och Albo härad 1811.
17 Rikets allmänna kartverks arkiv Baskemölla J112-3-82, Häradsekonomiska kartan 1926-34.
18 Rikets allmänna kartverks arkiv Rörum J133-2E3a74, Ekonomiska kartan 1971-72.
15
16
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stora fisket i dem samt den uppgift, som lämnades vid möte i Brösarp den 9
juni 1884, att laxöringar i dem skulle leka så ovanligt sent som i januari –
mars, ligger det nära till hands att antaga, att många laxöringar söker sig in i
Rörumsbäckarna utan att de leka. Hur härmed än må förhålla sig, så vore den
för hela året föreslagna fredningstiden under helgdagarna betydelselös under
de tider, då ingen laxöring finns uppe eller brukar fångas i dessa bäckar… 19

Beskrivning
Längs nationalparken Stenshuvuds södra gräns ringlar sig Rörums Norr å genom
det backiga ädellövskogsdominerande landskapet med inslag av fruktodlingar
och sommarstugebebyggelse. Det aktuella dämmet ligger intill en parkering till
nationalparken och vid en bro över vattendraget (Bild 1) norr om
sommarstugeområdet Rörums strand och mellan gårdarna Skogsdala och
Björkenäs samt söder om Svabesholms gård.
Det lilla överfallsdämmet reglerar vattenintaget till en intilliggande hålldamm.
Det kulverterade intaget finns i dämmets norra stötsida/strandbrink (Bild 2)
och avleder vatten från huvudfåran till en intilliggande grävd hålldamm (Bild 3).
Vattnet leds sedan ut igen till åfåran via ytterligare ett överfallsutskov (Bild 4).
Systemet av dämmena och hålldammen är sannolikt uppfört under 1900-talets
första hälft som bevattningsanläggning alternativt som fiskodling. På så vis
tryggade anläggningen fruktodlingarnas vattentillgång under torra
sommarmånader.
Kulturhistorisk värdering
Helhetsmiljön
Bevattningsanläggningen vid Rörums Norra å är en modern lämning som vittnar
om 1900-talets uppodlingsperiod under mellankrigstiden. På så vis förmedlar
anläggningen om vattendragens mångsidiga nyttjande i samklang med
samhällsutvecklingen. Värdebärande i miljön är de bägge fallen, hålldammen
och stenskoningar. Vi bedömer att dämmet är en övrig kulturhistorisk lämning.
Lämningarna har ett visst kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Ur kulturmiljösynpunkt skulle det bästa alternativet vara att bygga upp/jämna
ut fallet och på så vis återskapa en reversibel strömsträcka och bibehålla
dämmets fundament. Det skulle även vara möjligt att sänka av dämmet centralt
i utskovet och på så vid bevara fundament och stenskoningar.

Riksarkivet Arninge. Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå, E IX a : 5, Ett fragment ur fiskerihistorien om
Skipparps- eller Värkeån och Rörumsbäckarna, skrivelse 1890.
19
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Dämmet i Rörums Norra å. T.v. syns bron över vattendraget och t.h. dämmet som reglerar vattentillförseln
till hålldammen.

Bild 2. Överfallsutskovet reglerar vattentillförseln till det kulverterade intaget (röd markering) till hålldammen.
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Bild 3. Det kulverterade intaget avleder vatten till en intilliggande grävd hålldamm.

Bild 4. Utskovet från hålldammen till vattendraget.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I enskifteskartan över Svabeshoms ägor år 1811 återges i den röda markeringen en byggnad i
Rörums norra å på samma plats som dämmet idag finns. Troligen är det en kvarn. Den lila markeringen visar
öradefisket. Lantmäterimyndigheternas arkiv 1811.

Historisk karta 2. I ekonomiska kartan från år 1971 visas hålldammen och intilliggande fruktodlingar vid dämmet i
Rörums Norra å. Rikets allmänna kartverks arkiv 1971.
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Kartbilaga
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Mjöån och Söndreå
Söndreå avvattnar Fjällmossen på Linderödsåsen och mynnar i Mjöån som i sin
tur mynnar i Helge å. Båda vattendragen ligger helt inom Kristianstad kommun.
Den nordöstra delen av Mjöån tillhör det flacka slättlandskapet i
kulturlandskapsregionen Kristianstadslätten. Hela Söndreå och den västra delen
av Mjöån tillhör istället det mer kuperade och blandskogsdominerande Norra
Skånes skogsbygd.
Mjöån och en stor del av Söndreå är utpekad som särskilt värdefullt vattendrag
av Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Vattendraget är en av Skånes renaste åar
med mycket rik och varierad bottenfauna. Vidare är ån en av Skånes vackraste
och viktigaste bäckraviner. Vattendraget är emellanåt naturligt torrlagd och
utgör en viktig reproduktionslokal för många arter, bl.a. öring, flod- och
bäcknejonöga. Vattendraget har en mycket artrik fiskfauna och är.
Söndreå och Mjöån har under lång tid varit betydelsefull och påverkats av
mänsklig aktivitet. Exempelvis finns flera kvarnar eller lämningar efter kvarnar,
broar, hällristning, fossil åkermark och boplatser (se kartbilaga).
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Lyngbymölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Everöd

HARO:

88 Helge å

Byggår:

Ca 1820

Lagskydd:

Fornlämning enligt 2 kap. KML

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnad, stenskoningar,
kvarnbyggnadslämningar och stenvalvsbro.

Kärnvärden:

Viktig tidigindustriell funktion för bygden
och jordbruket. Historiskt viktig
knutpunkt och mötesplats. God
tillgänglighet.
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Historik
Lyngby omnämns i skrift första gången 1344. Det är oklart om någon kvarn fanns
redan på den då. Det är först år 1613 som Lyngbymölla
omnämns,”Løngbÿmølle”. 20 I samband med en delning av inägor i Lyngby år
1762 återges kvarnen (Historisk karta 1). Vid den här tiden låg Lyngbymölla
uppströms bron. Kvarnens inflytande och betydelse för bygden verkar ha varit
stort, då detta återspeglas i markområden som uppkallats efter kvarnen,
exempelvis ”Mölleåkrarna” och ”Möllelyckan”. Landskapet var starkt präglat av
flygsand, vilket återges i kartan från 1762. Redan under 1700-talet fanns
tallodlingar norr om Lyngby som anlagts för att binda den flyktiga sandjorden.
Den gödslade jorden nyttjades till kornodling och i den näringsfattigare
sandjorden odlades bovete.21
År 1796 upprättades en plan för ett nytt kvarnläge till Lyngbymölla, uppströms
bron (sydväst om det gamla läget). Detta gjordes efter föreliggande plan från
1793. För att verkställa planen genomfördes ett ägobyte av mark i byn. Vid den
här tiden tillhörde Lyngbymölla landshövdingen C.A Wrangel. I samband med
flytten av kvarnen skulle den odugliga träbron bytas ut mot en ny i sten. Denna
skulle anpassas och konstrueras så att valven fungerade som utlopp till
kvarnen.22 Innan enskiftet av Lyngby år 181423 låg Lyngbymölla kvar vid samma
kvarnläge som den tidigare hade gjort. Flytten bör ha skett i samband med
enskiftets verkställande eftersom kvarnen återges i Skånska
rekognosceringskartan från omkring 1820 (Historisk karta 3). 24
I ett skattläggningsprotokoll från år 1811 redovisas Lyngbymöllas skatt efter att
kvarnen beskrivits år 1807.25 I ett skattläggningsprotokoll från år 1841 var
Lyngbymölla skattlagd som sågkvarn. Enligt protokollet fanns kvarnen
upptagen i 1728 års rusttjänstlängd under Lyngby säteri.26 Lyngbymölla kom
dock att skattläggas på nytt 1847 mot ränta under 10 månader om året.27 I
skånska rekognosceringskartan från 1810-talet är Everöd och Lyngby tydligt två
skilda byar. Lyngby kvarn finns återgiven på den sydöstra sidan om den
kvarnholmen som sockenvägen mot Vittskövle passerar. 28 Det är oklart när
kvarnverksamheten upphörde men troligtvis var det någon gång under 1900talets första hälft.
20

Institutet för språk och folkminnen, Skånsk ortnamnsdatabas.

21

Lantmäteristyrelsens arkiv. Delning av inägor Lyngby 1762, Everöds socken 2-29.

22

Lantmäteristyrelsens arkiv. Ägobyte inom skifteslaget 1796, Everöds socken 2-29.

23

Lantmäteristyrelsens arkiv. Enskifte Lyngby 1811-1814, Everöds socken 2-29.

24

Krigsarkivet; Militärgeografi, Skåne, vol 7-8, Skånska rekognosceringskartan, 1812-1820.

25

Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad, FIIIa:1-2, 1811.

26

Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad, FIIIa:1-2, 1841.

27

Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad, FIIIa:1-2, 1848.

28

Krigsarkivet; Militärgeografi, Skåne, vol 7-8, Skånska rekognosceringskartan, 1812-1820.
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Beskrivning
Där bygatan genom Everöd delar sig i norr mot Kristianstad och i söder mot
Vittskövle ligger Lyngby gamla kvarnläge. Av kvarnen finns idag endast grunden
till kvarnbyggnaden samt dammen bevarad. Nedströms kvarnen finns även en
äldre stenvalvsbro med tre valv efter den gamla sockenvägen bevarad intill den
moderna plattbron i trafik.
Kvarnlämningen efter Lyngbymölla ligger på den norra sidan av Mjöån, på en
villatomt, och dammbyggnaden sträcker sig tvärs över vattendraget ca 20 meter
med ca 10-15 % lutning mot intaget till kvarnen. Dammbyggnaden utgörs av
ett betongskott intag till den gamla turbinsumpen vid kvarnen. Vidare finns
även ett flodutskov intill intaget till kvarnen. Centralt i dammbyggnaden finns
två betongfundament där ytterligare ett utskov har funnits emellan. Längst
söderut har det funnits ett överfallsvärn och den södra strandbrinken har
stenskott erosionsskydd/stötsida i tuktad och otuktad sten.
Dammbyggnaden regleras inte längre utan har raserats, vilket fortfarande ger
en dämmande effekt på vattendraget. Kvarnbyggnaden utgörs av en hög med
sten om ca 5x5 meter på vattendragets norra sida. Ca 1 meter hög med 0.2-1.2
meter stora otuktade och tuktade stenar. Kvarnlämningen bedöms vara
fornlämning enligt 2 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering
Helhetsmiljön
Lyngbymölla är ett historiskt landmärke i bygden som tidigare varit en central
knutpunkt för råvaruförädling och människomöten. Platsen vittnar om äldre
tiders vattenbruk som industriellt nav i det äldre agrara landskapet omkring
Everöd och Lyngby. Värdebärande element i miljön utgörs av dammvallen,
lämningen efter kvarnbyggnaden, stenskoningar samt stenvalvsbron.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Lyngby kvarnmiljö bedöms vara fornlämning enligt 2 kap. KML. För att
eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel
ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
Vid Lyngby kvarn finns ingen påtaglig dammspegel som är väsentlig för det
kulturhistoriska värdet. Däremot är dammvallen, utan vattenmagasin, som
enskilt objekt viktig för förståelsen av platsen. Vid eventuella vattenvårdande
åtgärder skulle därför en avsänkning centralt i dämmet, mellan
betongfundamenten, vara det mest lämpliga. Skibordet vid södra landfästet och
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Bild 2. Dämmet vid Lyngbymölla. Strandbrinkarna är stensatta.

Bild 1. En panoramavy över kvarnområdet. T.v är grundmuren efter kvarnbyggnaden med turbinsump och intag. T.h. dämmet.

intaget till kvarnen bör bevaras för att bibehålla platsens kulturhistoriska
kontext.

Bilder av miljön 2016
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Bild 3. Turbinsumpen och den stensatta utloppskanalen/hjulgraven.

Bild 4. Dämmet vid Lyngbymölla.
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Bild 5. Dämmet vid Lyngbymölla.

Bild 6. Stenvalvsbron över Mjöån uppströms kvarnen.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en delning av inägor i Lyngby visas Lyngbymölla i den röda ringen. Kvarnläget
låg vid den tiden nedströms vägbron. Den blå ringen visar Mjöviks nuvarande kvarnläge.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1762.

Historisk karta 2. År 1796
planerades en ny kvarnplats
uppströms bron. För att verkställa
den här planen gjordes ett
ägobyte av mark i byn. Planen
verkar dock inte ha blivit
verklighet förrän under 1800talets början.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1796.
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Historisk karta 3. Skånska rekognosceringskartan över Lyngby omkring 1820-talet. Kartan visar att
Lyngbymölla vid den här tidpunkten har flyttats till det nya kvarnläget. Krigsarkivet 1812-1820.
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Kartbilaga
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Mjöviks kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Everöd

HARO:

88 Helge å

Byggår:

Ca 1870

Lagskydd:

Övrig kulturhistorisk lämning enligt 2
kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnad, intagskanal,
stenskoningar och kvarnbyggnad

Kärnvärden:

Relativt välbevarad kvarnmiljö från
1900-talet som förmedlar
vattenkraftens grundläggande principer.
Viktig del i gården Mjövik och Lyngbys
sentida historia.
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Historik
Platsen där Mjöviks kvarn kom att uppföras omnämns i en delning av Lyngby
inägor år 1762. Gården Mjövik ligger på samma plats som den kringbyggda
gården nr 25 låg i Lyngby år 1762. Norr, söder och sydväst om nr 25 låg
ytterligare gårdar i tillhörande Lyngby. Väster om nr 25 låg byns tofter
(tomtmark) och kålgårdar. Mitt i bykärnan, på västra sidan av landsvägen, låg
ett sankkärr med al. Området där kvarnen idag ligger var 1762 värderad till
”sämre ängsmark” och kallades ”Mölleåkra fallet”. 29 Det betyder dock inte att
det vid den tiden fanns en kvarn på den här platsen utan troligen att fallet låg i
ängsmark som omgärdades av åkermark tillhörande Lyngbymölla. Dessutom
uppges att endast en kvarn, Lyngbymölla, fanns i byn.
Till Lyngby hörde vid den här tiden en åledrätt som delades av åborna på
nummer 16, 17 och 18 i Lyngby. Markområdet närmast Mjöån nyttjades år
1762 i synnerhet som ängsmark. Ängsmarken var indelad i 10 skiften och
utgjordes dels av bördig madäng, mavall, starrvall och ängar som präglades av
gräs som lokalt kallades ularegräs. Det här gräset växte vid åar på gyttjig botten,
där vattnet om våren höll områden översvämmade under en längre period.
Annan ängsmark utgjordes av staggvall som var jämn och slät, dels tuvig och
med buskar. Hårdvallen bestod av steniga backar som under torra somrar inte
var värda att hösta. Sex skiften var indelade efter yta och kvadratinnehåll medan
fyra skiften var indelade utifrån bredd. Det nummer som fick en sämre lott
kompenserades med en bättre lott i annat skifte.30
En hemmansklyvning i Lyngby visar platsen där Mjöviks kvarn kom att uppföras
(Historisk karta 1). År 1852 utgjorde ön i ån en ”bättre äng”. Intill låg ”planen
omkring fåraladan”. Ingen kvarn omnämns vid den här tiden 31 och platsen hade
åtminstone sedan år 1762 nyttjats som ängsmark (Historiskt karta 1
Lyngbymölla). Mjöviks kvarn måste därför ha uppförts någon gång därefter och
innan 1930-talet då kvarnen återges i häradsekonomiska kartan från 1926-34
(Historisk karta 2). Namnet Mjövik omnämns i skrift första gången år 1928.32 I
fornminnesregistret uppges att kvarnen ska finnas återgiven i en karta från
1876.33

Beskrivning
Ca 400 meter nedströms Lyngbymölla ligger Mjöviks kvarn. En allékantad väg
söder om Mjöån korsar Lyngbys äldre bytofter fram till kvarnplatsen.

Lantmäteristyrelsens arkiv. Delning av inägor Lyngby 1762, Everöds socken 2-29.
Lantmäteristyrelsens arkiv. Delning av inägor Lyngby 1762, Everöds socken 2-29.
31 Lantmäterimyndigheternas arkiv. Hemmansklyvning Lyngby 1852 11-EVE-30.
32 Institutet för språk och folkminnen, Skånsk ortnamnsdatabas
33 Riksantikvarieämbetet, fornminnesregistret FMIS; Övrig kulturhistorisk lämning Everöd 91:1.
29
30
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Strukturer i dagens landskap vittnar om flysandens prägel på
markanvändningen. Detta återspeglas bl.a. i potatisodling, tallplanteringar och
vallar längs med ägogränser. Vid Mjöviks kvarn finns idag en stående
kvarnbyggnad bevarad intill dammbyggnaden.
Dammbyggnaden utgörs av ett överfallsdämme med ett intag till kvarnen.
Strandbrinkarna är skodda med tuktad sten på ömse sidor uppströms och
nedströms kvarnen.
Kvarnbyggnaden är uppförd i ett våningsplan, dess långsidor är uppförda av
tuktad, murad sten och gavelsidorna uppförda av korsvirke med vitslammat
tegel mellan bjälkarna som är målade i en svart kulör. Sadeltaket är relativt
flackt och belagt med tvåkupigt lertegel. Entrén till kvarnen är belägen på den
norra gaveln här finns en dubbelport i trä med skurna rombmönster. Omkring
porten finns två partier där teglet inte är vitslammat, vilket ger en inramning åt
entrén. Två mindre enluftsfönster finns på var sida om entréporten, de är
spröjsindelade och har rundad övre fönsterbåge.
På motsatt gavelsida är gavelröstet utskjutande ca en meter från den nedre delen
av huskroppen. Också här syns korsvirkeskonstruktionen i fasaden. Ett träd
växer nära inpå den här gavelsidan och skymmer den delvis. På var långsida finns
en takkupa, på den västra sidan är den större och har glasade sidor med spröjsade
fönster, under takkupan sitter ett kvarnhjul inmurat i fasaden som en dekorativ
detalj. På motsatt långsida finns en mindre takkupa med endast ett spröjsat
tvåluftsfönster, under fönstret finns även här ett mindre kvarnhjul inmurat i
fasaden.
Inuti kvarnbyggnaden kvarstår ingen kvarninteriör. Det är ett öppet rum som i
den bortre delen är delvis indelat som ett rum med två väggar, en större
öppning och en trappa som leder upp till rummet. På väggarna intill öppningen
står det två stycken talesätt skrivna i vitt mot den röda väggen. Väggar och tak
ser ut att vara mera sentida renoverade. Möjligen har kvarnen byggts om och
använts som festlokal under en period.
Ett övergivet boningshus angränsar till kvarnen, det ligger ca 70 meter norr om
kvarnhuset. Boningshusets fasad är klätt med vitslammat tegel, i fasaden sitter
symmetriskt placerade tvåluftsfönster med spröjs av trä i röd kulör. Huset är
uppbyggt på en murad stensockel och sadeltaket är klätt med lertegel.
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Kulturhistorisk värdering
Relativt välbevarad kvarnmiljö från 1900-talet som förmedlar vattenkraftens
grundläggande principer. Viktig del i gården Mjövik och Lyngbys sentida
historia. Viktiga element för förståelsen av den kulturhistoriska kontexten i
miljön är relationen mellan dammbyggnad, intagskanal, stenskoningar och
kvarnbyggnad. Även det topografiska läget och närheten till Mjöviks gård och
Lyngby är väsentlig i miljön. Mjöviks kvarn har ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
I samband med vattenvårdande åtgärder bör fundamentet av dammbyggnaden
och stenskoningar bevaras. 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.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Mjöviks kvarn och vattenfall.

Bild 2. Kvarnfallet och stenskoningarna uppströms och nedströms kvarnen.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Hemmansklyvning 1852 i Lyngby återger platsen där Mjöviks kvarn kom att uppföras.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1852.

Historisk karta 2. Häradsekonomiska kartan från 1926-34 visar Mjöviks kvarn i den röda
markeringen och Lyngbymölla i den blå.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.

Kartbilaga
Se Lyngbymöllla
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Gräsma kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Huaröd

HARO:

88 Helge å

Byggår:

Ca 1870

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, PBL och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad, tvättplatta,
gårdsbebyggelse, dammbyggnad,
vattenvägar och vattenspegel.

Kärnvärden:

Historiskt viktigt tidsdokument vilket
återspeglar bygdens agrara och
samhälleliga utveckling.
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Historik
Platsen Gräsma omnämns första gången år 1182 ”Gressmath” (Gärds härad, Huaröd socken) i ett
stadsfästelsebrev för Vä kloster.34 Det är dock oklart om det fanns en kvarn på den här platsen vid
den tiden. I en geometrisk avmätning över Gräsmas ägor från 1697 återges de två hemmanens
ägor. Ägobeskrivningen uppger att Nr1 hade ett tillhörande kvarnfall. Kvarnen var dock förfallen
då ägobeskrivningen upprättades.35 Gräsma ägor och den ungefärliga platsen för kvarnen återges i
kartutsnittet ’Historisk karta 1’. Gräsma kvarn återges i Skånska rekognosceringskartan från
omkring 1820-talet (Historisk karta 2).
Enligt en förteckning över skattläggningar för bl.a. kvarnar i Gärds och Albo Härader genomgick
Gräsma kvarn ett antal skattläggningar under 1800-talet, bl.a. år 1833.36 Vid laga skifte år 183035 återges Gräsma kvarn i skifteskartan. Vid tiden innan laga skifte vekar endast kvarnbyggnaden
ha funnits på platsen (Historisk karta 3). Det är dock troligt att resterande byggnader flyttades till
platsen i samband med skiftet.
I Regionmuseet Kristianstads vård- och underhållsplan om Gräsma kvarn uppges att spår i
anläggningen vittnar om att kvarnbyggnaden har uppförts någon gång omkring 1700-talet och
1850-talet.Omkring år 1935 är byggnadsbeståndet avbildat i en lantmäterikarta. Sedan dess har
två äldre längor rivits. Svinhuset är uppfört på samma plats som ena längan och troligen en rest av
densamma.37
Enligt uppgift från nuvarande ägare lades driften vid Gräsma kvarn ner på 1930-talet då också
kvarnutrustningen såldes. På 1950-talet drev föräldrarna till nuvarande ägare ett café i kvarnens
lokaler. Verksamheten lockade många besökare till platsen där även designern Katja (Geiger) of
Sweden ställde ut sina konfektioner.

Beskrivning
Den gamla sockenvägen från Östra Sönnarslöv slingrar sig upp längs Linderödsåsens nordöstra
sida. I utkanten av byn Huaröd passerar vägen gården Gräsma där också Gräsma kvarn ligger intill
Söndreå som skär igenom det bokskogsdominerande horstlandskapet och mynnar i Mjöån.
Kvarnbyggnaden är uppförd i tre våningar på en grund av fintuktad sten i bruksmur. Byggnaden
har en stomme i korsvirke där den nedre delen har putsade fackfyllningar och den övre delen är

34

Institutet för språk och folkminnen, Skånsk ortnamnsdatabas.

35

Lantmäteristyrelsens arkiv, Huaröd socken Gräsma 1-2 , Geometrisk avmätning 1697.

36

Landsarkivet i Lund; Kronofogden i Villands, Gärds och Albo härad FIIIa:1-2. Förteckning över skattlagda kvarnar och

andra verk 1838.
37 Alfberg Juhlin Jimmy & Åkesson Stalin Helene. Regionmuseet Kristianstad 2013:33 Gräsma kvarn; Vård och underhållsplan
2013, s. 5.
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panelklädd med rödmålad locklistpanel. Fackfyllningarna består av bränt blekgult tegel murat med
lerbruk (Bild 1 & historisk bild 1).38
Boningshuset är uppfört i en våning med rödmålad locklistpanel på en grund av tuktad sten med
kalkbruksfogar under ett stråtäkt tak. Intill boningshuset finns lämningarna efter en tidigare
ekonomibyggnad. Till kvarnen finns även ett f.d. svinhus i korsvirke på en grund i sten.
Gavelröstena är klädda med locklistpanel och sadeltaket är stråtäkt (Bild 1, 9 & historisk bild 3).
Strandbrinken längs Gräsma kvarn är stenskodd och i dammen finns en tvättplatta/klappbrygga.
Tvättplattan som är uppförd i tuktad sten nås via en trappa i tuktad sten. Tvättplattan användes av
boende i närområdet, framförallt kvinnor (Bild 8).
Dammbyggnaden vid Gräsma kvarn utgörs av en gravitationsdamm (skalmursdamm) med ett
överfallsvärn/utskov i dammkroppens norra arm. I samma utskov finns en bassängtrappa anlagd
omkring 1980-talet (Bild 2 & 4). Dammbyggnaden har tidigare sekundärt använts som bropassage.
Denna är idag borttagen och så är även eventuell tidigare manuell regleringsanordning av
dammbyggnaden. Kvarnbyggnaden angränsar mot dammbyggnadens södra landfäste där även
intaget till den inbyggda turbinsumpen med snedställd turbin finns (Bild 3, 5 & 7). Turbinen är
idag inte i drift. Intaget regleras av träsättar skulle tidigare kunna ha reglerats med ett spel eller
en liten spettlucka i trä.
Innan turbinen installerades drevs kvarnen troligen av ett bröstfallshjul. Nedströms
kvarnbyggnaden finns en ca 25 meter lång stenskodd smal utloppskanal i kallmurad sten som
mynnar i Söndreå nedströms kvarnen (Bild 6). Det tillhörande vattenmagasinet är delvis igenväxt
och har troligen varit större tidigare, då även vattenspegeln varit mer påtaglig än idag.
Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad med beståndsdelar
Kvarnbyggnaden vid Gräsma kvarn är efter restaureringar i mycket gott skick. Inga kvarnmaskiner
eller kvarnverk är bevarat men byggnadens läge vid vattenmagasinet och i förhållande till övrig
gårdsbebyggelse utgör en monumental bild av en sammanhållen och pedagogisk kvarnmiljö.

Dammbyggnad och vattenvägar
Dammbyggnaden är av stor vikt för platsens kulturhistoriska kontext som tidigindustri och vittnar
således om vattenkraftutvinningens grundläggande principer. Det strida fallet är topografiskt
lämpligt som kvarnplats och är därmed ett viktig för förståelsen av hur landskapet historiskt har
nyttjats. Stenskoningarna, dammbyggnaden, vattenspegeln och utloppskanalen är värdebärande
beståndsdelar som gemensamt visar hur vattnet historiskt har nyttjats för kraftutvinningsändamål.

Alfberg Juhlin Jimmy & Åkesson Stalin Helene. Regionmuseet Kristianstad 2013:33 Gräsma kvarn; Vård och underhållsplan
2013, s. 7.
38
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Helhetsmiljön
Gräsma kvarn har historiskt tillhört Gräsma gård som har mycket gamla anor. Kvarnen har varit
av stor vikt för gårdens utveckling och för bygdens människor som kom för att mala och tvätta.
Om detta vittnar exempelvis kvarnbyggnaden och tvättplattan. I helhetsmiljön är det välbevarade
boningshuset, svinhuset och lämningen efter ekonomibyggnaden viktiga för förståelsen av hur
platsen har nyttjats. Helhetsmiljön vid Gräsma kvarn är av högt kulturhistoriskt värde som utgör
ett historiskt viktigt tidsdokument med hög historisk dignitet vilket också återspeglar bygdens
agrara och samhälleliga utveckling.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Dammbyggnaden är av stor vikt för förståelsen av kvarnmiljöns kulturhistoriska kontext. Ur
kulturmiljösynpunkt är det därför önskvärt att eventuella miljöanpassningar koncentreras till det
norra landfästet och den redan anlagda bassängtrappan.
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.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Gräsma kvarn under restaureringsinsatser 2016. Intill ligger boningshuset.

Bild 2. Dämmet och vattenmagasinet vid Gräsma kvarn.
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Bild 3. Utgången från kvarnbyggnaden till dämmet.

Bild 4. Dämmets vattenfall och en bassängtrappa som är anlagd omkring 1980-talet för att möjliggöra vandringen
för laxartad fisk.
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Bild 5. Intaget till den snedställda turbinen.

Bild 6. Den stenskodda utloppskanalen.
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Bild 7. Baksidan av kvarnbyggnaden med utloppskanalen vid sidan om vattendraget.

Bild 8. Kvarnen var inte bara en samlingsplats för malandet av mjöl utan även för sanitärt viktig plats. Tvätt- och
bykplattan i vattenmagasinet nyttjades av bygdens befolkning, i synnerhet kvinnor.
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Bild 9. Boningshuset vid Gräsma kvarn.

Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en geometrisk avmätning från 1697 visas ägorna till Gräsmas två hemman. Den
röda markeringen visar kvarnens ungefärliga läge. Lantmäteristyrelsens arkiv 1697.

Historisk karta 2. Skånska
rekognosceringskartan från
omkring 1820 visar Gräsma
kvarn. Krigsarkivet 1820.
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Historisk karta 3. Kartan över laga skifte över Gräsmas hemmansägor återger även kvarnen inom den
röda markeringen. Lantmäteristyrelsens arkiv 1830.

Historisk bild 1. En kvinna med gårdens katt framför Gräsma kvarn någon gång under 1900-talets
första hälft. Fotografiet är hämtat från Fred Lundbergs fotoarkiv www.gammalstorp.se.
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Historisk bild 2. Samma kvinna står i
kurvan intill ruinen efter en tidigare
länga vid Gräsma kvarn. Fotografiet
är hämtat från Fred Lundbergs
fotoarkiv www.gammalstorp.se.
Historisk bild 3. En flicka betraktar
gårdsgässen vid kvarnens boningshus.
Fotografiet är hämtat från Fred Lundbergs
fotoarkiv www.gammalstorp.se.
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Ekdala kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Huaröd

HARO:

88 Helge å

Byggår:

1800-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB. OBS! Kan vara
fornlämning enligt 2 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dämme

Kärnvärden:

Vittnar om tidigare kvarnplats
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Historik
Platsen Ekdala nämns i skrift första gången år 1618 ”Egge” (Gärads härad, Huaröd socken). I en
geometrisk avmätning från år 1724 och en karta från år 1730 över byn Stensma i Huaröd socken
visas kvarnen vid Ekdala (Historisk karta 1 & 2). Troligtvis var det vid den tiden en mindre
betydelsefull kvarn, kanske en liten skvaltkvarn, eftersom övriga kvarnar i kartan är utmärkta med
”qvarn” (se kvarnen i väster i samma kartutsnitt).
Kvarnen vid Ekdala återges igen i samband med laga skifte år 1839 över Stensma (Historisk karta
2) men är försvunnen i häradsekonomiska kartan från år 1910-15. I häradsekonomen återges inte
heller några grävda fiskdammar. Endast den största dammen som är anlagd längst västerut vid
Ekdala finns återgiven i ekonomiska kartan från 1971. Resterande dammar måste ha tillkommit
därefter. Troligen i samband med att platsen blivit allt mer populär bland sportfiskare.

Beskrivning
Nordväst om byn Huaröd ligger den i samband med laga skifte utskiftade byn Stensma i ett
ädellövsskogsdominerat horstlandskap med inslag av åker och betesmark. Vid gården Ekdala
bedrivs idag fiskodlingsverksamhet med flertalet anlagda fiskdammar i omnejden (Bild 4). Söndreå
däms på den här platsen upp av ett litet betongdämme (Bild 1 & 2). Uppströms dämmet finns även
en anlagd betongbro (Bild 3).
Miljön omkring Ekdala är idag kraftigt modifierad av fiskodlingsverksamheten, vilket gör det svårt
att tolka äldre tiders bruk av landskapet. Även dämmet är kraftigt ombyggt i modernare tid vilket
ger en otydlig kulturhistorisk kontext. Det är således oklart om dagens uppdämning ens är
densamma som då kvarnverksamhet fanns i området.
Kulturhistorisk värdering
Helhetsmiljön
Dagens landskap genomsyras av anläggningar för sportfiskeändamål från 1900-talets senare del.
Den äldre kulturhistoriska kontexten är därmed otydlig i dagens landskapsbild. Uppdämningen
vittnar om att platsens topografiska läge nyttjats för kvarnverksamhet i anslutning till gården
Ekdala. Platsen är kraftigt modifierad vilket har gett en negativ påverkan på det kulturhistoriska
värdet. Platsen har därmed ett visst kulturhistoriskt värde. Värdebärande i miljön är det
återstående dämmet.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Observera att dämmet kan vara fornlämning enligt 2 kap KML. För att eventuella ingrepp ska
kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10 § 2
kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Eftersom dämmet är det sista på platsen som
vittnar om platsens kulturhistoriska kontext som kvarnplats så är det önskvärt att spara delar av
dämmet.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Dämmet vid Ekdala.

Bild 2. Dämmet vid Ekdala.
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Bild 3. Uppströms dämmet finns en vägbro över vattendraget.

Bild 4. Flera fiskdammar finns anlagda i det omkringliggande landskapet.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en geometrisk avmätning från år 1724 visas Ekdala kvarn i den röda markeringen.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1724.

Historisk karta 2. I en karta från år 1730 visar den då oskiftade byn Stensma och även Ekdala kvarn.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1730.
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Historisk karta 2. I en karta från år 1730 visar den då oskiftade byn Stensma och även Ekdala kvarn.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1730.
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Kartbilaga
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Granelund

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Huaröd

HARO:

88 Helge å

Byggår:

1830-tal

Lagskydd:

Kan vara fornlämning enligt 2 kap
KML.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Raserade fundament efter bro/dämme

Kärnvärden:

Dämme/passage över Söndre å.
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Historik
I Skånska rekognosceringskartan från omkring år 1820 återges ingen verksamhet vid Granelund.
Det är först i samband med laga skifte år 1830 och 1835 som en väg (eller ett kombinerat dämme
och väg) återges i tillhörande kartbilaga (Historisk karta 1 och 2). I kartan finns antydan till vad
som skulle kunna vara en mölleö. Omkringliggande markområde nyttjades som hårdvallsäng och
sidlänt kalvhagsmad.1 I häradsekonomiska kartan från 1926-34 återges även ett vattenmagasin
(Historisk karta 3). Gården Granelund flyttades ut i samband med Laga skifte år 1830-1835
(Historisk karta 1 och 2). Det var troligtvis i samband med skiftesreformen som också
bron/dämmet söder om gården anlades. Det ursprungliga syftet med anläggningen förblir oklar
men den har åtminstone använts som bro över Söndreå efter 1830-talet.
Beskrivning
Söder om gården Granelund nordost om Huaröd ligger lämningarna efter en äldre bro/dämme i
Söndreå. Vattendraget rinner på denna plats genom tät blandskog av framför allt klibbal och bok.
Lämningarna efter bron/dämmet utgörs av två landfästen av utrasad och lavad tuktad och otuktad
sten i blandad fraktion. Betongförstäkningar är gjorda, vilket går att skymta under stenmassorna.
Den raserade anläggningen dämmer upp ett vattenmagasin.
Kulturhistorisk värdering
Bron/dämmet söder om Granelund har troligen nyttjats i gårdens dagliga verksamhet efter 1830talet som passage över Söndreå. Anläggningen har ett visst kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
I samband med eventuella vattenvårdande åtgärder går en avsänkning centralt i dämmet bra.
Utrasad sten kan användas för att återskapa en strömsträcka men landfästena bör sparas. Observera
att lämningen kan vara fornlämning enligt 2 kap KML. I samband med ingrepp i fornlämning krävs
därför ett separat samråd enligt 2 kap. KML med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

1

Lantmäterimyndigheternas arkiv. Laga skifte 1835, 11-HUA-25.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Granelunds gård.

Bild 2. Fundament/landfästen efter dämmet vid Granelund.
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Bild 3. Fallet vid det raserade dämmet/bron.

Bild 4. Betongförstärkta fundament till bron/dämmet.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I laga skifteskartan över Gräsma från år 1830 återges vägen över Söndreå på den
plats där dämmet/bron idag finns. Lantmäteristyrelsens arkiv 1830.

Historisk karta 2. Platsen återges även i laga skifteskartan över Huaröd år 1835.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1835.
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Historisk karta 3. Häradsekonomiska kartan från 1926-34 återger dämmet vid Granelund. I kartutsnittet
återges en tydlig uppdämning av vatten. Syftet med verksamheten är dock oklar.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.
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Dämme i Linnekullabäcken

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Västra Vram

HARO:

88 Helge å

Byggår:

År 1803 eller tidigare

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB. OBS! Kan vara
fornlämning enligt 2 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnad med överfall

Kärnvärden:

Historiskt element i landskapet som
vittnar om nyttjandet av vattenkraft.
Platsen återspeglar ett utvecklingsskede
under 1900-talet där flertalet
verksamheter präglat miljön.
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Historik
I storskifteskartan över Västra Vram från år 1803 visas tre kvarnar längs Linnekullabäcken innan
vattendraget mynnar i Vramsån uppströms Västra Vrams kvarn (Historisk karta 1). Inget dämme
återges vid den aktuella kvarnplatsen men troligen fanns någon slags indämning av vatten vid den
här tiden. År 1885 uppfördes bränneriet i Västra Vram intill det tidigare kvarnläget (Historisk
karta 2). Om dammbyggnaden användes i bränneriets verksamhet är oklart. Det är dock troligt
att vattenkraft nyttjades för att driva maskinerna i fabriksbyggnaden. Då mejeriet var verksamt
kan is ha brutits i dammen för att användas till nedkylning av mejeriprodukter.
Då byggnaden först anlades användes den som mejeri och mellan åren 1918 och 1923 ingick
lokalen i den verksamhet som drevs av Nordvästra Gärds Härads Mejeriförening. Från år 1923 till
1934 var anläggningen i Bränneriföreningens ägo och mellan 1934 och 1952 drevs verksamheten
av Westra Wrams Stärkelsefabriksförening som bl.a. tillverkade potatismjöl. 2 År 1968 köptes
lokalerna av Tollarps frukt och bärcentral AB som idag använder bränneribyggnaden som
lagerlokal.
Beskrivning
Söder om Västra Vrams/Skättilljunga kvarn i Vramsån ligger dämmet vid Västra Vrams bränneri
i Linnekullabäcken, ett biflöde till Vramsån (Kartbilaga och bild 1). Dämmet utgörs av ett ca 1
meter högt överfallsvärn som dämmer ett mindre vattenmagasin (Bild 2). I skifteskartan återges
en mölleö (Historisk karta 1). Denna är dock inte synlig i dagens landskapsbild. Uppströms
dammen finns en mindre plattbro. Dammkroppen är betongförstärkt med betongskodda
erosionsskydd längs strandbrinkarna. Intill dämmet ligger bränneribyggnaden (Bild 3 och 4).
Kulturhistorisk värdering
Dämmet i Linnekullabäcken utgör ett visst kulturhistoriskt värde. Platsen är tillgänglig nära
Tollarps centrum men den kulturhistoriska kontexten är svårtolkad eftersom platsen är kraftigt
förändrad under 1900-talets senare del. De värdebärande beståndsdelarna i miljön utgörs av
dammkroppen. Det intilliggande bränneriet i relation till dämmet vittnar om 1800-talets
industrialisering av Tollarp. Platsen återspeglar även 1900-talets prägel kring potatisodling i
bygden och det stora behovet av brännerier och stärkelsefabriker.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
I samband med vattenvårdande åtgärder eller avsänkning av dämmet bör landfästen/fundament
bevaras. För att eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska
ett separat samråd ske enligt 10 § 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

2

Skånes näringslivsarkiv: Wästra Wrams Stärkelsefabriksförenings arkiv SE/M069/M037/179-1.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Dämmet i Linnekullabäcken.

Bild 2. Överfallsdämmet. Uppströms går plattbron att skymta mellan träden.
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Bild 3. Intill dämmet (t.v.) uppfördes Västra Vrams bränneri år 1885.

Bild 4. Bränneriet i Västra Vram.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Bild 5. Kvarnen i Linnekullabäcken återges i en storskifteskarta från 1803. Lantmäteristyrelsens arkiv 1803.

Bild 4. Bränneriet i Västra Vram visas i häradsekonomiska kartan från 1930.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1930.
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Kartbilaga
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Nybroån
Nybroån HARO 89 är sydkustens största vattendrag, källflödena Fyleån och Trydeån flyter
samman vid gränsen mellan Ystad och Tomelilla kommuner. Vid Nedraby i Tomelilla kommun
övergår Fyleån efter sammanflödet med Orupsån till Nybroån och sedan rinner i stort sett rakt
söderut för att mynna ut i Öresund vid Nybrostrand. Området omkring vattendraget kallas för
Fyledalen och är en dalgång med omväxlande betes-och skogsmark. Åns största källflöden är
Fyleån, Kulleån och Trydeån som flyter samman i Fyledalen. Nybroån är 10 km lång,
avrinningsområdet är 270 km2 och sjöar saknas inom området. Åns dalgång klassas som både
naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse med både natur-och kulturmiljövärden.
Ån har tidigare varit mycket förorenad ifrån industrier, lantbruk och utsläpp ifrån avlopp, men
dess vattenkvalitet har förbättrats under de senaste 30 åren. I Nybroån finns viktiga lek-och
uppväxtområden för öring och ån är en av landets mest produktiva vattendrag vad gäller
havsöring.3 Delar av ån är restaurerad för fiskevård och sportfiske berör främst de nedre delarna
av ån. Omkring 15 olika fiskarter finns i Nybroån med tillflöden, där de vanligaste
förekommande är öring, stensimpa, elritsa, ål och signalkräfta. 4
Flertalet monumentala fornlämningar finns i landskapet utmed Nybroån då tillgången på vatten,
lämplig jordmån och goda betesmarker gjorde att människor etablerades här tidigt. Exempelvis
finns bronsåldershögar i karakteristiska höjdlägen nära vattendragen. Vattendraget har fungerat
både som färdväg och som gräns något som flertalet broar inom avrinningsområdet visar på, de
stenvalvsbroar som finns vid Allevadsmölla och Svenstorps mölla är från 1700-talet och tillhör
de få bevarade broarna ifrån det århundrandet inom länet.5

Kunskapsöversikt för Kulturmiljö och vattenförvaltning, Nybroåns avrinningsområde
www.fiskevard.se/nybroan
5 Kunskapsöversikt för Kulturmiljö och vattenförvaltning, Nybroåns avrinningsområde
3
4
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Allevadsmölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ystad, Högestad

Vattendrag:

Nybroån

HARO:

Nybroån 89

Byggår:

Kvarnplats sedan 1500-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML,
MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Gårdsmiljö med kvarnhus, boningshus,
magasin och ladugård, bevarad teknisk
utrustning och kvarninteriör samt närliggande
mejeri.

Kärnvärden:

Kvarnmiljö med lång historisk kontinuitet, en
samlingsplats och knutpunkt i bygden.
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Historik
Kvarnen är känd sedan 1500-talet och har varit betydelsefull för bygden. Bönder från flera
närliggande socknar kom hit för att mala och vanligt var att vagnarna stod i kö längs uppfartsvägen
i väntan på att få mala. Kvarnen hade god kapacitet så länge vattenflödet i ån var bra och drev två
kvarnstenar med sin kraftiga turbin.
Kvarnen finns nedtecknad i lantmäterihandlingar från den 5 juli 1765 vid storskiftet av Högestads
bys ägor, fastställt den 7 november 1767. Där stod följande nedskrivet:
Betecknar Allevads möllas Hagar och Gårdtompt hwilken tillhörer Högestads Kyrckia. Betecknar åkerjorden
till samma mölla. Ängbrynerne kring åckeren och madekroken. Norra och södra maden, brukas av Pastoren i
Högestad, emot årligen Landgille till Kyrckian.6

Marken var samlad i ett smalt skifte en bit uppströms ån, maderna var slåtterängar som vintertid
fick ett bra näringstillskott genom översvämning, de slogs sent på sommaren då de hade hunnit
torks upp.7
En anteckning för Allevads kvarn finns även i Jordeboken från 1801, där den står som en krono
kvarn med ordinarie ränta på fem speciemynt samt att den tillhörde kyrkan. 8
Vid laga skifte som kom att genomföras i Högestads by 1837 kom ägorna att ändras om en del, de
ägorna som tidigare hade funnits uppströms tillhörande Allevadsmölla tillföll istället en annan
fastighet. Kvarnen köptes på 1800-talets mitt av en man med namn Jöns Johansson och hans son
Nils Johansson övertog gården 1904, han hade innan dess gått som lärling hos sin far och fått en
yrkesutbildning som mjölnare. Han drev rörelsen vidare fram till sin död 1946. 9 Den siste
mjölnaren som malde i kvarnen hette Hugo Thulin, han arrenderade och drev kvarnen fram till
mitten av 1950-talet.10
Kvarnen var före år 1909 uppförd som ett korsvirkeshus med halmtäckt tak, ett åsknedslag
sommaren 1909 satte gården i brand och den brann ner till grunden men kom att återuppbyggas
i tegel, s.k. Veberödstegel. I samband med detta byggdes kvarnen i två våningar år 1910, dessa
siffror står även på kvarnhusets ena gavelsida. Ett nytt kvarnverk installerades även 1910 och den
drevs av ett vattenfall på 7 fot som lämnade drivkraft till en turbin under hela året, tillskottskraft
fanns att tillgå från elektriska motorer. I kvarnen fanns två par stenar och en valsstol samt skalare
och sädeskross, arbetet i kvarnen sysselsatte en man år 1940. 11 År 1979 såldes kvarnen till dagens
nuvarande ägare.12
6

Lantmäterimyndigheternas arkiv. Storskifte 1767

7

Lantmäterimyndigheternas arkiv. Storskifte 1767
Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 127
9 Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 129f
10 Muntlig uppgift av ägaren
11 Winning, 1940, s.443
12 Övraby och Nedraby kring år 2000, 2000, s. 83
8
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Jöns Johansson som köpte gården hade släktband till gården genom sin mor och ett flertal andra
släktingar erbjöds att köpa gården innan honom, de tackade dock nej då kvarnen var i ganska dåligt
skick vid tiden för försäljningen. Kvarnen blev under Jöns Johanssons ägo upprustad och i gott
skick. I och med upprustningen av gården insåg de som hade erbjudits att köpa gården vad de hade
gått miste om och gjorde ett besök för att försöka övertala Jöns Johansson om att sälja gården. De
kom oanmälda och hade tänkt överraska honom med sitt besök. Dock blev det inte riktigt som de
hade tänkt sig, just den här dagen var det storbak som gällde och de båda ryttarna upptäcktes då
de närmade sig gården varvid ägare Jöns Johansson hann förvarnas om besöket. Han mötte dem
på vägen med beskedet om att gården inte var till salu. Han tilldelades 1895
Hushållningssällskapets guldbägare för ett välskött åkerbruk.13
I anslutning till möllan grundades ett andelsmejeri 189514 vars byggnad fortfarande finns kvar idag.
Det var vanligt att det kom människor som ville banka sin tvätt vid ån som angränsande kvarnen
och mejeriet. Med hjälp av en flakvagn transporterades det baljor fyllda med tvätt. En rad flata
stenar fanns längs åkanten och här sköljdes tvätten. 15
En dag varje sommar stoppades vattenflödet i ån av en uppdämd vall för att torrlägga dammen.
Detta gjordes för att det skulle vara möjligt att ta bort alla vattenväxande växter som hindrade
vattenströmmen som behövdes för turbinen som drev kvarnen. De höggs bort med lie. 16
Kvarnen drevs under 1900-talets första hälft med turbindrift. Då kvarnverksamheten lades ner
fortsatte turbindriften för elproduktion men är numera ur bruk. Kraftverksanläggningen är dock
troligtvis i funktionsdugligt skick. Delar av boningshuset hyrs idag ut som Bed& Breakfast.

Beskrivning av miljön
En grusväg med en allé med valmade träd leder in till Allevadsmölla. Gårdsplanen är kringbyggd
och omges av ett sammanbyggt bonings och- kvarnhus samt en vinkelbyggd ladugård ochmagasinsbyggnad (bild 1-4). Kvarnbyggnaden är uppförd i ett och ett halvt våningsplan, fasaden
är klädd med rostrött tegel och i byggnadens första våningsplan finns småspröjsade enluftsfönster
vars övre fönsterbåge är rundad, ovan var fönster är det en mönstermurad inramning i teglet.
Ovan kvarnhusets entréport finns en takkupa och denna har en port av trä (bild 5). För att enkelt
kunna hissa upp och ner säckar finns en fästanordning för kedja eller rep på takkupan front.
Sadeltaket är belagt med korrugerad plåt, i taket finns även två stycken upptagna fönsterluckor.
Kvarnhuset är sammanbyggt med boningshuset och byggt med samma typ av rostrött tegel, s.k.
Veberödstegel. Kvarnhuset är dock lite högre än boningshuset, båda byggnaderna har markerad
takfot i teglet (bild 6). Sadeltaket för boningshuset är belagt med betongtegel. Boningshusets
fönster är tvåluftsfönster med spröjs av trä i en vit kulör. Vid entrén finns en pardörr i en brun
Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 130f
Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 131
15 Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 133
16 Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 135
13
14
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kulör med ett glasat ljusinsläpp ovan. På boningshusets gavelsida finns årtalet 1910 fastsatt,
siffrorna är av gjutjärn (?), på motsatt gavelsida där kvarnhusets gavelröste är klätt med träpanel
finns ett fönster mitt på gaveln (se bild 3).
Byggnaden som angränsar mot kvarn-och boningshuset är en vinkelställd byggnad, också den har
fasad i rostbrunt tegel. Den ena delen är en ladugårdslänga som ansluter till den vinkelställda del
där en stor dubbelport antyder förvarning för vagnar/ maskiner. Gaveländen på den här delen av
byggnaden inrymmer ett mindre rum som har använts som pigkammare (se bild 1 och 2).
Ytterligare en mindre förrådsbyggnad i rostrött tegel omger gårdsplanen, den ligger med baksidan
mot dammen (bild 7). Nybroåns vatten leder in mot fastigheten ifrån nordlig riktning och här
delas strömfåran upp i två riktningar. En intagskanal leder fram vatten mot den damm som breder
ut sig i anslutning till intaget vid kvarnhuset och ytterligare en strömfåra som leder förbi dammen
(bild 8). Ett litet överfall reglerar vattnet i dammen, här finns även en ålkista (bild 9). Endast två
galler sitter framför intaget till turbinen (bild 10).
Cirka 200 meter från Allevadsmölla, i sydlig riktning finns en mejeribyggnad, byggd 1895 och
verksamheten var i drift fram till nedläggningen på slutet av 1950-talet.17 Byggnaden är uppförd i
ett och ett halvt våningsplan i rostrött tegel, med frontespis ovan en utbyggd entrédel (bild 11).
Sadeltaket är belagt med betongtegel. Byggnadskroppen är rektangulär och har en utbyggd,
tvärställd del som sträcker ut sig ifrån den sydvästra delen av den södra långsidan. Även den delen
har fasad i röstrött tegel och sadeltak klätt med betongpannor. En hög skorsten sticker upp, murad
i rött tegel. Byggnadens västra gavelröste är klätt med röd plåt vilket troligen är ett sentida tillägg
på byggnaden. Det finns ett flertal fönster- och dörröppningar i byggnadens fasad, samtliga har
mönstermurade omfattningar som ramar in öppningen. De flesta av byggnadens fönster är
korspostfönster medan den vinkelställda huskroppen har småspröjsade enluftsfönster.

17

Övraby – Nedraby hembygdscirkel, 1990, s. 135
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Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Allevadsmölla har gamla anor både som kvarn- och gårdsmiljö och som mötesplats. Möllan har
varit av stor betydelse som industriellt nav för byn Allevad som därmed bidragit till bygdens agrara
utveckling. Den kvarvarande kvarninteriören ger förståelse för den tidigare kvarndriften och
återspeglar i synnerhet en kvarnmiljö från 1900-talets början. Övriga byggnader visar på andra
viktiga funktioner i gårdsmiljön.
Dammen och vattenvägarna
Vattenvägarna är tydliga och väl avläsbara och ger förståelse för vattnets betydelse för platsens
tillkomst och funktion. Det topografiska läget är därmed typiskt och värdebärande i förståelsen av
platsen kulturhistoriska sammanhang. Dammen och vattenvägarna har även ett estetiskt värde för
gårdsmiljön.
Helhetsmiljö
Platsen rymmer flera olika aspekter och berättelser, som kvarn- och gårdsmiljö och som
samlingsplats. Helhetsmiljöns gestaltning återspeglar i synnerhet det tidiga 1900-talet, då
bondesamhället allt mer industrialiserades och det agrara landskapets stordrift inträdde allt mer.
För förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang är kvarnbyggnaden, dämmet med
vattenmagasin och spegel samt övrig gårdsbebyggelse och intilliggande bro och mejeri
värdebärande beståndsdelar. Allevadsmölla har ett högt kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Allevadsmölla förmedlar kulturhistoriska värden i en mångfacetterad miljö. För att bibehålla
förståelsen för kvarnmiljön bör dammen bevaras. Tekniska påbyggnadslösningar eller omlöp är
därmed att föredra ur kulturmiljösynpunkt. Byggnadsmaterial bör dock inte tas från befintlig
anläggning.
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.
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Bilder av miljön

Bild 1.Vägen som leder in till gården med en allé med hamlade träd.

Bild 2. Den sammanbyggda, vinkelställda ladugårds-och magasinsbyggnaden.
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Bild 3. Boningshusets fasadsida med årtalet 1910, i bakgrunden syns Nybroån rinna förbi.

Bild 4. Det sammanbyggda bonings-och kvarnhuset.
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Bild 5. Entrén till kvarnhuset med ytterligare
intagslucka till det övre våningsplanet.

Bild 6. Kvarnhuset.
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Bild 7. Här syns den mindre förrådsbyggnaden till höger i bild.

Bild 8. Strömfåra delas in i två delar när det rinner förbi fastigheten, dels en del
damm och en strömfåra som rinner förbi nedanför dammen.
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Bild 9. Ett mindre överfall reglerar vatten i dammen, en ålkista syns närmast i
bild.

Bild 10. Intaget till turbinen.
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Bild 11. Mejeribyggnaden sedd ifrån norr.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Allevadsmölla utmärkt i den häradsekonomiska kartan från 1910-15.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1910-15.
Historisk karta 2.
Ekonomiska kartan från 1971.
Rikets allmänna kartverks arkiv
1971.
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Historisk karta 3. I ett kartutsnitt över Högestads storskifteskarta återger Allevadsmölla. Lantmäteristyrelsens arkiv 1765.

Historisk bild 1. Sällskap vid Allevadsmöllas damm. Foto i privat ägo.

Historisk bild 2. Allevadsmölla 1920-tal. Foto i privat ägo.
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Historisk bild 3. Mjölnaren vid Allevadsmölla 1930-talet. Foto i privat ägo.

Historisk bild 4. Tvätt vid dammen vid Allevadsmölla, 1920-tal. Foto i privat ägo.
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Köpingemölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ystad, Stora Köpinge

Vattendrag:

Nybroån

HARO:

Nybroån 89

Byggår:

1680-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnaden, damm och vattenvägar,

Kärnvärden:

Äldre kvarnplats med lång kontinuitet.
Vittnar om vattenkraftens tekniska
principer.
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Historik
Nybroåns vattenkraft har sedan länge använts för kvarndrift. Längs ån anlades tidigt två kvarnar,
Köpingemölla i norr, där det fanns spår av vad som kan ha varit en tilläggsplats för båtar samt
Barevadsmölla i söder.18
Kvarnen uppfördes 1682 i två våningar, detaljer i byggnaden kan härledas till den tiden men
möjligen är den ännu äldre.19 Vid kvarnen ska det finnas en ekstock med årtalet 1682 inhugget,
stocken har tidigare ingått i byggnadens konstruktion. En geometrisk avmätning från 1713 visar
en tydlig kringbyggd kvarnmiljö som ligger på en holme (Historisk karta1), en likadan kartbild
visar miljön ca 100 år senare i enskifteskartan från 1804 (Historisk karta 2). Ett nytt kvarnverk
ska ha installerats 1931, det var då kvarnen fick sitt nuvarande utseende. Den byggdes då om och
vattenhjulet ersattes av en turbin. Drivkraften till kvarnverket togs från ett vattenfall på 1,7 meter
där en turbin utvann energin på 25 hkr. Av detta drevs tre par stenar, skalningsmaskin och
sädeskross. Ett elverk som utvann likström för eget bruk med turbin och generator användes fram
till 1970-talet.20
Kvarnen sysselsatte en anställd och i dess kundkrets under början av 1900-talet fanns kunder från
intilliggande platser bl.a. Kabusa, Övraby, Lilla Köpinge och Stora Köpinge. I takt med att
malningen av spannmål rationaliserades då allt fler gårdar skaffade egna elektriskt drivna kvarnar
upphörde de mindre kvarnarnas verksamhet efter hand, Köpinge mölla slutade mala för kunder
1967. Den sista kunden var närmaste grannen Köpingegården. 21 Kvarnen ägdes av samma släkt
från 1800-talets mitt fram till 1900-talets slut.22 Den malde för husbehov så sent som på 1980talet.23 Köpingemölla är sedan några år tillbaka åter i samma släkts ägo. 24

Länsstyrelsen Skåne kulturmiljöprogram
Regionmuseet Kristianstad
20 Svensson, Israelsson, 1997, s.70
21 Svensson, Israelsson, 1997, s.71
22 Winning, 1940, s.473
23 Regionmuseet Kristianstad
24 Ystad Allehanda 10 nov 2012
18
19

164

Beskrivning av miljön
En mindre grusväg leder in ifrån norr och genom fastigheten, vägen går emellan kvarn-och
boningshuset och en enplansvilla som ligger mittemot (bild 1).
Kvarnhuset är uppfört i två och ett halvt våningsplan i tegel som har putsats i en rosa kulör.
Sadeltaket är klätt med eternitplattor som numera är mossbevuxna (bild 2). En del fönsterluckor
är igensatta men de fönster som finns kvar är tvåluftsfönster med spröjs. En frontespis finns ovan
en av entréportarna till byggnaden, här finns två intagsluckor till det övre våningsplanet. På
kvarnhusets östra gavelsida finns årtalet 1931skrivet i putsen.
Kvarnhuset är utbyggt mot baksidan, södersidan med ytterligare byggnadskroppar. Det är även
sammanbyggt med ett något lägre bostadshus i ett och ett halvt våningsplan, fasaden är slätputsad
i vit kulör och sadeltaket belagt med lertegel. Mittemot dessa finns ytterligare ett bostadshus, det
är troligen en senare tillkommen enplansvilla i ett och ett halvt våningsplan (bild 3). Nedre
våningens fasad är i rött tegel och det övre våningsplanets gavelrösten är klädda med locklistpanel.
Sadeltaket är belagt med pannplåt och fönstren är småspröjsade.
En intagskanal och damm angränsar mot enplansvillan, en fördämning finns här och vattnet kan
vid högre flöden även fortsätta i en strömfåra som leder väster om villan och vidare i en kanal förbi
kvarn-och boningshusets västra sida. (bild 4)Vattnet som leds mot intaget till turbinen leder under
en mindre bro under vägen och vidare fram till ett intag med galler framför (bild 5). Här finns
även en planlucka som står öppen, där vattnet strömmar fritt inunder och leds vidare öster om
byggnaden och sedan vidare söderut i en kanal (bild 6&7). Turbinen som ska ha satts ur drift mot
slutet av 90-talet kommer inte att användas igen då ägaren som planerade för att återuppta
verksamhet med vattenkraft nekades tillstånd för detta 2012. 25
Vi hade inte möjlighet att besöka kvarnen invändigt vid tiden för vårt besök och kan därför inte säga något
om dess interiör.

25

Ystad Allehanda 10 nov 2012
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Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Ur ett lokalt perspektiv finns ett kontinuitetsvärde då byggnaden har funnits på platsen under en
lång tidsperiod. Byggnaden som den ser ut idag har främst drag av 1930-talets arkitektur och det
avläsbara i byggnaden speglar främst denna tid.
Dammen och vattenvägarna
Dammen är viktig för förståelsen av miljön och utan den och de vattenvägar som löper förbi och
bort längs kvarnhuset skulle miljöns tidigare sammanhang vara svårare att förstå.
Helhetsmiljö
De olika delarna inom miljön skapar tillsamman en helhetsbild som gör det möjligt att avläsa och
förstå den. Dock är det svårare att avläsa dess långa historiska kontext vilket motiverar ett
kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Då dammen och vattenvägarna är viktiga för förståelsen av kulturmiljön är det önskvärt att dessa
bibehålls. Tekniska påbyggnadslösningar eller omlöp är därmed att föredra ur
kulturmiljösynpunkt.
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.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Köpingemölla sett ifrån norr.

Bild 2. Kvarnbyggnaden som fick sitt nuvarande utförande 1931.
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Bild 3. Det sammanbyggda bonings-och kvarnhuset och den angränsande
enplansvillan mittemot.

Bild 4. Här syns uppdämningen och hur vattnet leder vidare mot en kanal öster
om kvarnen.
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Bild 5. Till höger i bilden syns hur vattnet leder under en lägre bro därefter finns
intaget.

Bild 6. Planluckan som släpper igenom vattnet vidare i strömfåran
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Bild 7. I bilden nedan syns hur vattnet leds bort söderut längs med byggnaden.

170

Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Köpingemölla utmärkt i en geometrisk avmätning från 1713.
Lantmäteristyrelsens arkiv.

Historisk karta 2. Kvarnplatsen för Köpingemölla har inte förändrats i
enskifteskartan från 1804. Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Historisk karta 3. Köpingemölla utmärkt i den häradsekonomiska kartan från 1910-15.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1910-15.
Historisk bild.
Mjölnare vid Köpingemölla. Bilden tillhör Vittskövle
byalag.
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Svenstorps mölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ystad, Stora Köpinge

Vattendrag:

Nybroån

HARO:

Nybroån 89

Byggår:

1853

Lagskydd:

Byggnadsminne enligt 3 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Mycket högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnaden med interiör, f.d.
mjölnarbostaden, ekonomibyggnader,
dammbyggnad, vattenspegel och
vattenvägar.

Kärnvärden:

Välbevarad kvarn från mitten av 1800talet. Landmärke i landskapet och nav i
den samhälleliga utvecklingen i bygden.
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Historik
Kvarnplatsen antas ha anor från 1500-talet och då ska den ursprungliga kvarnen ha legat 2-300
meter nedströms från den plats där den är belägen idag. Kvarnen ska ha ingått i Örup och Högesta
gods men från 1812 kom den att tillhöra olika handelshus i Ystad, då den behövdes för att täcka
upp stadens behov av spannmål.26
Den nuvarande kvarnen är byggd 1853, men det kan ingå äldre byggnadsdelar i kvarnhuset.
Kvarnens ägare byggde även en närliggande villa, kallad Svenstorps villa som ligger på en höjd
söder om kvarnen. Villan är påkostad och blev möjlig att bygga då ägaren vunnit på lotto. Villan
skildes från kvarnen vid en försäljning 1912. Efter försäljningen genomfördes omfattande
modernisering av kvarnen, vattenhjulet ersattes av turbiner och en generator installerades för
framställning av likström, dåvarande ägare hette Per Nilsson. Hans son, Nils Persson köpte 1923
kvarnen av sin far och även han renoverade den en del.
Kvarnen ägdes sedan av en tredje generation, då hans son Per Fredrik Nilsson övertog den 1950.
Turbinerna byttes ut till nya 1942. Kvarnen var i drift fram till 1961 men malning för eget
husbehov pågick fram till 1988.27 Den eldistribution som från år 1913 när den installerades fram
till mitten av 1940-50-talen då den ska ha börjat avvecklas, levererade elström till ett hundratal
fastigheter i Svenstorp.28 Elström för gårdens behov fanns kvar fram till 1990-talet.
Bostadshuset eller mjölnarbostaden är byggd 1858. Till gården hörde också en ekonomibyggnad
då jordbruket var viktigt för gårdens ekonomi, det gick inta att ha kvarnen i drift på grund av
vattenbrist. En kringbyggd ekonomigård ligger nordväst om boningshuset och kvarnen. Här finns
bl.a. en lägenhet som inreddes på 1960-talet och en drängbostad vid stallets södra sida, den ska ha
iordningställts innan 1930-talet.
Kvarnen, mjölnarbostaden och damm med kvarnränna, utloppskanal, ålkista samt laxtrappor
byggnadsminnesförklarades 2005.29
Beskrivning av miljön
Kvarnbyggnaden är uppförd i ett och ett halvt våningsplan, i murad gråsten med frontespiser på
båda långsidorna i rött tegel (bild 1). Sadeltaket är klätt med röd sinuskorrugerad plåt. Plåttaket
lades under 1990-talets första hälft, innan dess var taket klätt med takspån.30 Gavelröstena är
klädda med rödslammad locklistpanel (bild 2). Fönstren sitter placerade symmetriskt i fasaden,
det är småspröjsade tvåluftsfönster. På frontespiserna och de två gavelsidorna finns vardera ett
lunettfönster. Dessa är nytillverkade efter gammal modell.31

Regionmuseet Kristianstad, inventering av kvarnar
Länsstyrelsen i Skåne, Byggnadsminnesförklaring
28 Regionmuseet Kristianstad, inventering av kvarnar
29 Länsstyrelsen i Skåne, Byggnadsminnesförklaring
30 ibid
31 ibid
26
27
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Det angränsande boningshuset, den f.d. mjölnarbostaden är uppförd i två och ett halvt våningsplan
(bild 3). Bygganden ligger i en sluttning vilket gör att en bottenvåning tillkommer (bild 4).
Byggnadskroppen är rektangulär och avlång. Fasaden är vitputsad och dekorerad på tidstypiskt vis
med lisener, blinderingar och friser. Tvåluftsfönstren är bytta på 1990-talet.32
Den angränsande kringbyggda ekonomibyggnaden är uppförd av rostbrunt tegel, på en av
gavelsidorna, den södra står årtalet 1872 och bokstäverna N. E. Den del av byggnaden som gränsar
ut mot vägen är slätputsad och har en takkupa i det tegelklädda sadeltaket (bild 5).
Fastigheten ligger i sluttande terräng ner mot Nybroån och nedanför boningshuset och kvarnen
finns en överfallsdamm (bild 6), som regleras med utskovsluckor. Dammvallen stabiliserades och
gjöts på nytt efter ett kantras 2001.33 Intaget till kvarnen regleras med en vinsch.
Vid besöket hade vi inte möjlighet att se kvarnens interiör men följande beskrivning finns i
byggnadsminnesförklaringen för byggnaden:34
Invändigt fördelar sig möllan på tre plan: bottenvåning, kvarnloft och hissloft/vind. Utrustnings- och
teknikmässigt är anläggningen imponerande med flera maskiner och en mängd anordningar för
kraftöverföring. Parallellt med kvarnnäringen har man producerat elektricitet och förädlat timmer. Av denna
sammanlagda verksamhet finns i stort sett all utrustning bevarad. Snickeridetaljer och timmerarbeten inomhus
är grova och enkla. I möllan finns två Francisturbiner den största har ca 25 hk och den mindre 8 hk. Båda
turbinaxlarna sträcker sig upp på vinden.
Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Kvarnmiljön är mycket välbevarad och visar upp en kvarnanläggning från 1800-talets mitt med
vissa moderniseringar från 1900-talets början. Teknikhistoriskt viktig med starka pedagogiska
värden kopplade till den välbevarade interiören i relation till övriga värdebärande beståndsdelar.
Dammen och vattenvägarna
Dammbyggnad med fördämning och vattenmagasin är av stor vikt för förståelsen av helhetsmiljöns
kulturhistoriska kontext. Dammbyggnaden utgör även en avgörande roll för kvarnens drift,
vidmakthållande och bevarande.
Helhetsmiljö
Det är en enhetlig gårdsmiljö som i stort sett är oförändrad sedan 1900-talets början. Svenstorps
mölla är en representativ och välbevarad kvarnmiljö som återspeglar kvarnens betydelse för
människomöten och livsöden. Vidare har platsen starka värden relaterade till platsens viktiga
funktion som landmärke i vardagslandskapet och som nav i den agrara och samhälleliga

ibid
ibid
34 Endast en del av beskrivningen är med i rapporten.
32
33
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utvecklingen i bygden. Svenstorps mölla utgör ett byggnadsminne sedan 2005 och har ett mycket
högt kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att bibehålla den unika kulturmiljö som Svenstorps mölla
utgör. Värdebärande beståndsdelar i miljön är kvarnbyggnaden med angränsande byggnader samt
dämme och vattenspegel. Övriga vattenvägar är också viktiga för förståelsen av den
kulturhistoriska kontexten. Tekniska påbyggnadslösningar eller omlöp är därmed att föredra ur
kulturmiljösynpunkt.
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller
begränsas. Eventuella ingrepp i miljön ska prövas enligt 3 kap. KML.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Svenstorps mölla, den södra långsidan.

Bild 2. Kvarnbyggnadens västra gavelsida.
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Bild 3. Den f.d. mjölnarbostaden.

Bild 4. Bostadens baksida, sedd ifrån öster.
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Bild 5. Angränsande ekonomibyggnad.

Bild 6. Överfallsdammen, i bakgrunden syns en del av Svenstorps villa ovan
kvarnhuset.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Enskifteskarta från 1804 där Svenstorp kvarn är markerad.
Lantmäteristyrelsens arkiv.

Historisk karta 2.
Generalstabskartan
från 1864 där
Svenstorpsmölla
finns utmärkt.
Rikets allmänna
kartverks arkiv
1864.

Historisk karta 3. Svenstorpsmölla i den häradsekonomiska kartan från
1910-15. Rikets allmänna kartverks arkiv 1910-15.

181

Kartbilaga

182

Segesholmsån
Segesholmsån ingår i kustavrinningsområdet Österlenåar 88/89 vilken omfattar 832 km2 och
här ingår 10 mindre havsmynnande vattendrag däribland Segesholmsån. 35 Ån har sin början på
Linderöåsen, ett område präglat av småskaligt jordbruk med skog och betesmark. Därefter tar
en ravin vid som skär genom en kraftig grusavlagring, här växter det blandad gran-och bokskog.
Vid ravinens fot finns Degeberga samhälle som ån slingrar förbi. Därefter tar den flacka
Kristianstadslätten vid där marken är sandig med betesmark och tallplanteringar för att sedan
närmare havet övergå i mulljord. Segesholmsån leder vid mötet med havet ut i Hanöbukten.36
Linderödåsen har liksom Kristianstadsslätten varit bebott och brukat tidigt. Spår av detta finns
exempelvis i form av mycket fossil åkermark på Linderödåsen och på Kristianstadsslätten med
bronsåldershögar och gravfält från järnåldern. Flertalet kvarnverksamheter har även funnits längs
vattendragen inom kustavrinningsområdet.37
Den ekologiska statusen för vattendraget bedöms som måttlig. Dock finns sträckor med fina
lekbottnar för öring och sällsynta bäcksländearter finns också vid vattendraget.38

Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning, Österlenåar
Vattendragen i Kristianstad, Kristianstad kommun
37 Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning, Österlenåar
38 Vattendragen i Kristianstad, Kristianstad kommun
35
36
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Trollemölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstads kommun,
Degerberga socken

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:

Belagt som kvarnplats sedan 1705.

Lagskydd:

Fornlämning Degeberga 126:1 ligger inom
fastigheten, 2 kap KML

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Damm, betongfundament, intagskanal,
f.d. turbinhus, vattenvägar

Kärnvärden:

Äldre kvarnmiljö med högt
kontinuitetsvärde som har ändrat skepnad
till nutida fiskemiljö.
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Historik
Äldsta namnbelägg för Trollemölla som en gammal kvarnplats finns nedtecknat för Gärds härad
1610-15 där Trolle Mölle finns daterad år 1610. 39 En äldre kvarngrund finns inom området (se
kartbilaga), ca 30X10 meter med en grävd vattenfåra. 40
Den äldsta kartan där Trollemölla är utmärkt är en geometrisk avmätning från 1705, (historisk
karta 1), här syns två kvarnar utmärkta liksom i enskifteskarta från 1811 (historisk karta 2). Den
häradsekonomiska kartan från 1926-34 (historisk karta 3) visar en tydlig damm liksom i den
ekonomiska kartan upprättad mellan 1971-72, i kartan finns ytterligare en angränsande damm
inritad. I den ekonomiska kartan syns även det angränsade turbinhuset till dammen.
Det kvarnhus som fanns på platsen senast ska ha varit byggt 1903, uppgift saknas om när
kvarnbyggnaden försvann.41
Trollemölla är idag en sportfiskeanläggning och har varit det sedan den invigdes 1967.42

Beskrivning av miljön
Vid Trollemölla finns ca stora vattenmagasin där det övre dämmer en yta om ca 0,56 ha och det
nedre 0,59 ha. Vattenmagasinen regleras av ett överfallsdämme vid Trollemölla.
Överfallsdämmet har stenlagt ytterliv och strandbrinken är stenskodd mot erosion (bild 1). Via
dämmet led även vatten in till ett turbinhus som ligger intill överfallsdämmet (bild 2). Vad som
ser ut som en äldre husgrund finns i anslutning till den tidigare intagsrännan, bestående av större
stenblock (bild 3). Möjligen är det en del av den tidigare intagsrännan som inte har blivit förstärkt
med betong.
Turbinhuset är ett mindre kvadratiskt hus klätt med rödslammad locklistpanel med ett sadeltak
klätt med lertegel (bild 4). Tidigare intag och avlopp är igenmurade på vardera sidan av huset,
härigenom har vattnet tidigare strömmat förbi en turbin (bild 5).

Nedströms överfallsdämmet delar på sig Segesholmsån i två fåror. Parallellt med den västra fåran
rinner utloppskanalen från det f.d. turbinhuset (bild 5). Den östra fåran förgrenar sig ytterligare
en bit nedströms och rinner via ett dämme med högre fall (bild 6 & 7). Platsen vid fallet är
registrerat i fornminnesregistret (FMIS) som bevakningsobjekt och bedöms vara ett äldre
kvarnläge till en av möllorna vid Trollemölla. De tre fårorna, den östra, västra och utloppskanalen
går sedan samman igen till en fåra som leder vattnet under en valvbro och vidare bort mot ett
antal fiskodlingsdammar (bild 8 & kartbilaga).

Skånsk ortnamnsdatabas
FMIS http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10103401260001
41 Muntlig uppgift av ägaren
42 http://trollemölla.nu/
39
40
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Nedanför vattenfallet finns ett f.d. stall som numera används som övernattningsboende.
Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt våningsplan, byggnaden är murad med större stenblock
som sedan delvis har vitputsats. Mindre spröjsade fönster finns i byggnaden liksom tre portar av
trä, sadeltaket är belagt med lertegel. En takkupa med rundat plåttak finns också på byggnadens
entrésida (bild 9).

Kulturhistorisk värdering
Turbinbyggnad och angränsande bebyggelse
Turbinbyggnaden med angränsande intagskanal, betongfundament och den äldre kvarngrunden är
alla värdebärande delar i miljön som visar på platsens kontinuitet kring nyttjandet av vatten.
Dammen och vattenvägarna
Den stora dammen som dominerar i miljön är liksom vattenvägarna tydliga och avläsbara.
Vattenspegeln tillsammans med de båda överfallsdämmena utgör viktiga landskapselement som
bidrar till förståelsen och upplevelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang som kvarnplats och
småindustrimiljö. Det lilla fallet är av stor vikt för förståelsen av att den tidigare kvarnen troligtvis
drivits av ett överfallshjul. Dammen och vattenvägarna höjer även platsens estetiska värden.
Helhetsmiljö
De mest kulturhistoriskt intressanta objekten vid Trollemölla utgörs idag av de stora
vattenmagasinen, överfallsdämmena och de stenskodda kanalerna. Turbinhuset och lämningar
efter äldre kvarnverksamhet vittnar om platsens betydelse som tidigindustriellt nav och viktiga
funktion i det äldre agrara samhället. Platsen har ett visst kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid eventuella vattenvårdande åtgärder bör kanalernas stenskoningar bevaras intakta. Vidare är
det lilla överfallet speciellt i sitt kulturhistoriska sammanhang och bör bevaras.
Observera att det inom platsen finns fornlämningar som skyddas av 2 kap. KML. Den som planerar
eller utför ett arbete ska dock se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Detta görs
lämpligen genom att samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Överfallsdammen med intilliggande sten-och betongfundament.

Bild 2. Intagsrännan till turbinhuset.
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Bild 3. Fallet, turbinhuset och nedanför detta syns vad som ser ut att vara en
äldre husgrund.

Bild 4. Turbinhuset.
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Bild 5. Utloppskanalen som löper parallellt med åfåran.

Bild 6. Till vänster i bilden syns det hur de båda fårorna går samman till en.
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Bild 7. Det mindre vattenfallet med en del av en äldre byggnad tillhörande den
tidigare kvarnen i förgrunden.

Bild 8. Under bron rinner vattnet bort mot fiskodlingen.
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Bild 9. Det f.d. stallet som numera används som övernattningsboende.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en geometrisk avmätning från 1705 visas möllorna vid Trollemölla.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1705.

Historisk karta 2. Även i enskifteskartan från 1811 visas Trollemöllor.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1811.
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Historisk karta 3. Häradsekonomiska kartan från 1926-34 återger Trollemölla. Här syns dammen
inritad liknande dagens struktur. Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.

Historisk karta 4. I ekonomiska kartan från 1971-72 syns två dammar i kartbilden. Rikets
allmänna kartverks arkiv 1971-72.
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Kartbilaga
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Mörkavad

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstads kommun,
Degerberga socken

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:
Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistorisk värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dämme, strömfåra, stenvalvsbro

Kärnvärden:

Äldre möjlig kvarnplats och äldre vadställe
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Historik
Mörkavad har troligen fått sitt namn av det vadställe som en gång fanns här med omgivande mörka
skog. Mörkavad var utmark till Degeberga by fram till skiftena och marken användes i huvudsak
till bete.43 Längs Segeholmsån har det funnits ett flertal kvarnar som gav liv åt bygden. 44 Namnet
Mörkavad finns med i en karta över området från 1722, det är dock svårt att se i kartan om det
finns någon kvarn markerad (Historisk karta 1). I en något äldre karta över området, den
geometriska kartan från 1705 finns en kvarn, Sörremölla markerad, dess läge skulle kunna vara en
kvarnplats vid läget för Mörkavad (Historisk karta 2). I enskifteskartan från 1811 finns inte namnet
utskrivet, dock syns bron och en angränsande byggnad intill åfåran på platsen för Mörkavad, någon
markering av kvarn finns inte (Historisk karta 3). I laga skiftes-kartan över området från 1838
finns på platsen för Mörkavad två byggnader utritade, brofästet syns tydligt liksom ån, men ingen
markering för någon uppdämning eller kvarnplats. Namnet Mörkavad finns utmärkt även i den
häradsekonomiska kartan upprättad mellan 1926-34 (Historisk karta 4). Det finns inga kända
kvarnlämningar på platsen enligt FMIS.

Beskrivning av miljön
Segeholmsån rinner fram till Mörkavad under en gammal stenvalvsbro, cirka 25 meter nedströms
bron finns en mindre dämme finns i vattendraget (bild 1&2). Strax ovanför dämmet mot åfårans
norra sida finns ett intag till en mindre damm som ligger i anslutning till ett bostadshus och ett
troligt turbinhus (bild 3). Ett intag finns framför turbinhuset. Strömfåran leder parallellt med
dammen och ytterligare en grävd men torrlagd fåra finns söder om denna (bild 4). Den torrlagda
fåran leder fram till en torrlagd damm (bild 5).
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dämmet och den mindre dammen är viktiga för förståelsen av det angränsande turbinhuset men
de är troligen sentida strukturer liksom strömfåran samt den parallella torrlagda fåran.
Stenvalvsbron som leder över det äldre vadstället visar på kontinuitet och är en viktig
värdebärande del i miljön.
Helhetsmiljö
Som helhetsmiljö idag berättar platsen inget om äldre tiders bruk av vattenkraft utan utgör idag
en sentida anläggning. Dock har det troligen funnits en äldre kvarnplats i anslutning till platsen
men det finns inga avläsbara spår efter den idag vid läget för dagens dämme och miljön har därmed
ett visst kulturhistorisk värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid eventuella åtgärder är det viktigt att stenvalvsbron inte tar skada.

43
44

Gärds härads hembygdsförening, 1983, s. 22f
Widtsköfle byalag, 1999, s.100
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Stenvalvsbron

Bild 2. Dämmet och innanför detta syns lite av dammen.
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Bild 3. Det angränsande bostadshuset med dammen framför.

Bild 4. Strömfåran och parallellt med denna en torrlagd fåra.
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Bild 5. Den torrlagda dammen.
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Historiska dokument, bilder och kartor

Historisk karta 1. I den geometriska kartan från 1705 finns
syns i utsnittet tre kvarnar, Saxamölla längst norrut, sedan
följer söderut Brinkamölla och Sörremölla. Platsen för
Sörremölla ligger möjligen vid platsen för dagens Mörkavad.
Lantmäteristyrelsens arkiv.
Historisk karta 2. Namnet Mörkavad finns markerat i en
karta från 1722. Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Historis

ka dokument, kartor och bilder
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Historisk karta 3. Mörkavad i enskifteskartan från 1811, här syns två byggnader
inritade liksom bron över åfåran. Lantmäteristyrelsens arkiv.

Kartbilaga

Historisk karta 4. Mörkavad finns utmärkt i den häradsekonomiska kartan från
1926-34. Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.
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Kartbilaga

203

Sågverk i Degeberga

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstads kommun,
Degerberga socken

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:

1900-talets första hälft

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Sågbyggnad, turbinhus, intag till
turbinhuset, utloppskanal

Kärnvärden:

Vittnar om sågverkens och
småindustriernas nyttjande av vattnet.
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Historik
Fastigheten med byggnaderna finns med i den häradsekonomiska kartan över området som är
upprättad mellan 1926-34 (se historisk karta 1). Strömfåran ser ut att vara uppdämd där i
anslutning till en långsmal rektangulär byggnad, som skulle kunna vara en såg. Troligast är dock
att byggnaderna som ligger här idag är sentida byggnader. I den ekonomiska kartan från 1970-talet
så finns fastigheten tydligt utmärkt, här syns dock inga spår av någon uppdämning eller damm (se
historisk karta 2). I äldre kartmaterial som laga skiftes-kartan från 1838 syns ingen fördämning
eller byggnad vid platsen (Historisk karta 3).
Utifrån underlag i FMIS finns inga kända kvarnlämningar eller andra fornlämningar inom
fastigheten.
Beskrivning av miljön
Sågverket ligger cirka 200 meter söder om hembygdsparken, på fastigheten finns förutom
sågverksbyggnaden flera mindre förrådsbyggnader och ett turbinhus även ett boningshus som
ligger närmast vägen (bild 1&2). Själva sågen syns inte från vägen då den ligger i en sluttning
bakom boningshuset ner mot Segesholmsån.
Sågbyggnaden är anspråkslös, uppförd av en enkel brädkonstruktion med framsidan öppen. Taket,
ett flackt sadeltak belagt med sinuskorrugerad plåt sträcker sig över hela byggnaden. Två minde
förrådsbyggnader ligger i anslutning till sågverksbyggnaden. De ena har rödslammad locklistpanel
medan den andra har enkel brädpanel, taken är klädda med korrugerad plåt (bild 3).
Vid åfåran finns ett mindre turbinhus, det är ett knuttimrat hus med sadeltak, även det klätt med
sinuskorrugerad plåt (bild 4). Vid turbinhuset, som inte längre är i bruk, finns dock spår kvar av
tidigare turbindrift. Det finns spår av en tidigare intagskanal som delvis ramas in av brädor. Två
mindre sättluckor av trä finns kvar vid intaget (bild 5). Turbinen är troligen inte längre i drift. Det
finns även en tydlig utloppskanal som dock har börjat växa igen (bild 6). Den delar upp strömfåran
i en utloppskanal och sidofåra där vattnet rinner fram, längs kanterna ligger stockar och
stenfundament som markerar kanten. En mittfåra finns uppbyggd, möjligen finns det ett
stenfundament därinunder som numera är övervuxet av vegetation (se bild 6).
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Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Byggnaderna har i sig inget kulturhistoriskt värde, de är troligen mera sentida byggnader. Men
sågen och turbinhuset utgör värdebärande beståndsdelar i miljön.
Dammen och vattenvägarna
Värdebärande i miljön är intaget till turbinhuset, de två sättluckorna samt den utloppskanal som
är tydlig och avläsbar efter turbinhuset.
Helhetsmiljö
Det är ett exempel på en småskalig vattenkraftsutvinning av sentida årgång. Det kan vara en miljö
med kontinuitet av användning för verksamheter som har nyttjat vattenkraft, dock är inte detta
avläsbart idag. Platsen tillskrivs därför ett visst kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid eventuella åtgärder bör stenfundamentet som tillhör utloppskanalen bibehållas för förståelsen
av miljöns tidigare verksamhet.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Sågversbyggnaden, förrådsbyggnader och turbinhuset som syns till
vänster i bild.

Bild 2. Det angränsande boningshuset.
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Bild 3. Sågbyggnaden

Bild 4. Turbinhuset
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Bild 5. Intaget till turbinen har reglerats två luckor.

Bild 6. Utloppskanalen som löper parallellt med åfåran.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I den häradsekonomiska kartan över
området syns en fördämning vid platsen där sågen ligger
idag. Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.

Historisk kara 2. I den ekonomiska kartan syns fastigheten
för sågen tydligt markerad. Rikets allmänna kartverks arkiv
1971-72.

Historisk karta 3. I laga skiftes-kartan över
Segesholmsån från 1838 finns nedanför Furumöllan
inga markeringar för möllor eller sågar.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1838.
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Kartbilaga
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Lillehems kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Degerberga

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:

Uppförd i hembygdsparken 1936
byggnaden är dock äldre.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL. Övrig kulturhistorisk
lämning Degeberga 125:1

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad med bevarad kvarninteriör,
underfallshjul, stenskodd intagskanal

Kärnvärden:

Ett pedagogiskt exempel en mindre kvarn
med ett underfallshjul.
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Historik
Lillehams kvarn byggdes upp i Degeberga hembygdspark 1936, kvarnbyggnaden är inte
ursprunglig utan sammansatt av delar från två olika kvarnar som var byggda med ungefär samma
konstruktion. De flesta av delarna till kvarnen kommer från en mölla som fanns i Lillehem i
Maglehems socken, kallad Trulsamöllan och mindre delar kommer från en kvarn som fanns i
Bjärnhult i Skepparlövs socken. Kvarnen fick våren 1993 en ny vattenränna och de murkna delarna
på vattenhjulet ersattes med friskt virke.45
I anslutning till dagens kvarnbyggnad finns en kvarnlämning med kvarngrund, grävd vattenfåra
samt rester av en fördämning som troligen är platsen för Furumöllan. Den utgör en övrig
kulturhistorisk lämning.46

Beskrivning av miljön
Kvarnbyggnaden ligger i Degeberga hembygdpark där nästan ingen byggnad egentligen har funnits
ifrån början, byggnaden har alltså inget tydligt sammanhang eller koppling till platsen mera än att
den ingår som ett av flera pedagogiska exempel på den byggnadstradition som parken önskar visa
upp.
Själva kvarnbyggnaden är välbevarad och ett gott exempel på en mindre, förindustriell kvarn som
drivits av vattenkraft. Kvarnbyggnaden är uppförd med korsvirkeskonstruktion och skiftesverk
där timmerstockar i korsvirkeskonstruktionen är svartmålade och vitputsade fack (bild 1). Delen
med skiftesverk är rödslammad och gavelröstet är klätt med locklistpanel, ett mindre
rektangulärts, spröjsat fönster med stående proportioner finns här (bild 2). Sadeltaket är belagt
med strå. Byggnaden vilar på en sockel av sten.
En kvarnränna som leder fram till vattenhjulet, ett underfallshjul, är uppbyggd av sten (bild 3).
Inget vatten fanns i den vid vårt besök. Ett mindre överfall finns i åfåran som leder fram och förbi
kvarnbyggnaden (bild 4 & 5), vattnet leder sedan förbi kvarnbyggnaden. I anslutning till
kvarnhuset finns det en stor gräsyta och promenadvägar som leder vidare genom parken (bild 6).
Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Kvarnbyggnaden är ett pedagogiskt exempel på en äldre, förindustriell vattenkvarn för besökare
av hembygdsparken. Byggnaden saknar historisk anknytning till platsen.
Dammen och vattenvägarna
De vattenvägar som leder förbi kvarnen liksom intagskanalen till vattenhjulet är väl avläsbara i
landskapet och visar på vattenkraftens grundläggande principer.

45
46

Informationsskylt i hembygdsparken vid kvarnen
FMIS
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Helhetsmiljö
Som miljö är platsen främst en hembygdspark som på olika sätt visar upp traditionell och lokal
byggnadskultur. Byggnaderna inom parken har ingen koppling till varandra eller till platsen men
är var för sig bärare av sin historia och kvarnbyggnaden har på så sätt ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid eventuella åtgärder i miljön bör den lilla kvarnränna som leder vatten fram till vattenhjulet
behållas då den fyller ett viktigt pedagogiskt värde i miljön. Viktigt är också att tänka på att det
finns en angränsande kvarnlämning inom området
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Kvarnbyggnaden som är uppförd dels med korsvirkeskonstruktion.

Bild 2. I kombination med skiftesverk.
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Bild 3. Kvarnhjulet sitter
under byggnaden, här syns
även de kallmurade
kanterna av sten.

Bild 4. En mindre överfallsdamm angränsar till kvarnhuset, i bilden syns
intagskanalen till kvarnen samt åfåran parallellt.
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Bild 5. Överfallsdammen

Bild 6. Kvarnen ligger i hembygdsparken och är omgiven av parkområdet.
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Kartbilaga
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Dämme i Degeberga 1

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstads kommun,
Degerberga socken

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:

Okänt

Lagskydd:

-

Kulturhistorisk värdering:

Lågt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

-

Kärnvärden:

-
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Historik
Dammen som ligger nedanför bostadshuset finns inritad i den häradsekonomiska kartan från 192634 (historisk karta 1). Här syns en damm med liknande struktur som dagens och en byggnad, det
är dock inte markerat i kartmaterialet vad platsen hade för funktion. I äldre kartmaterial som laga
skiftes-karta från 1838 (historisk karta 2), syns ingen struktur av dammen, möjligt är därför att
den är ett något mera sentida inslag i miljön. Inom fastigheten finns inga kvarngrunder eller
fornlämningar enligt FMIS.
Beskrivning av miljön
Dammen ligger nedanför ett bostadshus och tillhör fastigheten. Uppgift saknas om vad dammen
har används till liksom när den anlades men möjligt är att den används till någon form av bevattning
och säkert utgör den ett estetiskt inslag i anslutning till tomten (bild 1). Någon form av intag,
möjligen ett rör, leder in vatten i dammens östra del. Ett par stålrör i den här änden markerar det
(bild 2). Dammen sträcker sig åt väster och i den delen finns betongfundament med utskov för
reglering av vattnet i dammen (bild 3&4). Själva dammen är cirka 70 meter lång.
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dammen utgör troligen ett estetiskt inslag i miljön men har inget med nyttjande av vattenkraft att
göra. Anläggningen är sentida och har inget tydligt historiskt sammanhang, den bedöms därmed
inte ha något kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Eventuella vattenvårdande åtgärder skulle nämnvärt inte påverka kulturhistoriska värden kopplade
till platsen.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Vy över dammen, bostadshuset syns till höger i bilden.

Bild 2. Intaget till dammen markeras med två stålrör som sticker upp ovan
vattenytan.
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Bild 3. Betongfundamentet för reglering av dammen.

Bild 4. En smal utloppskanal efter betongfundamentet.
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Historiska dokument, kartor och foton

Historisk karta 1. I den häradsekonomiska kartan ifrån 1926-34 är en byggnad som angränsar till en damm tydligt
utritad. Den ser ut att ha samma placering som dagens damm. Rikets allmänna kartverks arkiv.
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Historisk karta 2. Båda utsnitten är ifrån samma karta, laga
skiftes-kartan från 1838. Här syns Segesholmsån ifrån Mörkavad
upp till strax ovan Brinkamöllan. Brinkamölla liksom Furumölla
är markerade i kartan, i övrigt syns inga markeringar för
kvarnplatser eller dammar vid platsen för dagens damm.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1838.
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Dämme i Degeberga 2 och 3

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Degeberga

Vattendrag:

Segesholmsån

KARO:

Österlenåar 88/89

Byggår:

Lagskydd:

Bevakningsobjekt Degeberga 108:1
KML 2 kap fornminnen

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dämme, laxtrappa

Kärnvärden:

Äldre kvarnplats
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Historik
En kvarnlämning finns inom miljön för dämme nummer 3 (se kartbilagan). Kvarnlämningen
mäter 15X12 meter och består av kvarngrund och fördämning. Själva kvarngrunden är 12X6
meter och 70 cm hög, fördämningsvallen är ca 6 meter lång, 1 meter bred och 60 cm hög.
Kvarnlämningen angränsar till laxtrappan som finns i den norra fåran. 47
Kvarnlämning är troligen ifrån Brinkamöllan som finns utmärkt i ett flertal historiska kartor, den
äldsta är ifrån 1705 (historisk karta 1), den finns markerad i enskifteskartan över området från
1813 (historisk karta 2) liksom i den skånska rekognoseringskartan över området från 1810
(historisk karta 3). I mera sentida material som den häradsekonomiska kartan för området från
1926-34 (historisk karta 4). I den ekonomiska kartan från 1971 finns inte namnet Brinkamöllan
utskrivet i kartan, istället är en såg markerad vid dess plats (historisk karta 5).
Beskrivning av miljön
Nedanför Degeberga idrottsplats finns två vandringshinder, det ena, dämme två (se kartbilagan)
är ett mindre överfall och cirka 50 meter nedströms detta finns det andra, dämme tre (se
kartbilagan) som är ett dämme med en laxtrappa.
Vid överfallet som är ett bevattningsdämme,48 sticker det upp tre pinnar (bild 1). Vid dämmet
nedströms finns även kvarnlämningen, beskriven ovan och en laxtrappa (bild 2).
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dämmena, vattenvägarna och laxtrappan är samtliga åtgärder som har gjorts dels för
bevattningsuttag men också som fiskevårdande åtgärd.
Helhetsmiljö
I miljön finns tydliga spår av olika sentida åtgärder som människan har gjort i syfte att använda
vatten för bevattning men även åtgärder för att förbättra vandringsvägar för fisk. Dessa spår
berättar om nutida sätt att använda vatten samt arbeta med fiskevård. De bedöms inte ha något
kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Då det på platsen finns ett bevakningsobjekt som skyddas KML 2 kap krävs samråd med
länsstyrelsens kulturmiljöenhet innan åtgärder vidtas.

47
48

FMIS
Rapport Segesholmsån, Länsstyrelsen Skåne 2010
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Bilden visar ett överfall som fungerar som bevattningsdämme.

Bild 2. En laxtrappa.
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Historiska dokument, kartor och foton

Historisk karta 1. Geometrisk avmätning från 1705 där Brinkamöllan
finns inritad. Lantmäteristyrelsens arkiv.

Historisk karta 2. Enskifteskarta från 1813,
här syns en tydlig damm framför
kvarnplatsen. En bit nedanför syns
Furumöllan markerad.
Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Historisk karta 3. I den skånska rekognoseringskartan från 1810 syns ett flertal kvarnar längs Segesholmsån, däribland
kvarnläget för Brinkamölla söder om Saxamölla. Krigsarkivet 1810.
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Historisk karta 4. Häradsekonomisk karta visar ett flertal kvarnar längs
Segesholmsån, däribland Brinkamöllan. Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.

Historisk karta 5. I den ekonomiska kartan finns inte längre namnet
Brinkamöllan med, en såg finns markerad vid dess läge.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1971-72.
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Dämmemölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Degerberga

Vattendrag:

Segesholmsån

HARO:

88/89

Byggår:

Kvarnmiljö sedan 1700-talet

Lagskydd:

Fornlämning Degerberga 42:1 ligger inom
fastigheten, 2 kap KML

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Turbinhus, damm med delvis stenskodd
kant, intagskanal, strömfåra, utskov, äldre
kvarnruin

Kärnvärden:

Vittnar om platsens funktion och betydelse
för det agrara landskapet och
Degebergabygden.
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Historik
Dämmemölla står omnämnd i Winnings Svenska kvarnar men där
som Dämmö kvarn. Kvarnen uppfördes på 1700-talet i två våningar
och tillhörde först Lunds domkyrka. Drivkraft till kvarnen kom
ifrån ett 3 meter högt fall som lämnade drivkraft under hela året.
Kvarnverket bestod av ett par stenar, en dubbel valsstol, sädeskross
och skalningsmaskin.1
Kvarnen med tillhörande ägor finns utmärkt i enskifteskartan från
1811 (historisk karta 1) i kartan är dammen tydligt utmålad liksom
efterföljande vattenvägar. Gårdsstrukturen skiljer sig från dagens
beyggelse. Dämmemölla är även markerad i den häradsekonomiska
kartan från 1926-34, här är den en av flera kvarnar längs
Segesholmsån (historisk karta 2).

Beskrivning av miljön
Det äldre kvarnhuset är troligen inte längre kvar i gårdsmiljön som
idag består av ett flertal byggnader (bild 1). Ett äldre boningshus
som är sammanbyggt med ett senare tillkommit turbinhus
angränsar mittemot dammen (bild 2). Boningshuset i ett och ett
halvt våningsplan har en äldre murad stensockel samt slätputsade
fasader, sadeltaket är klätt med glaserat tegel. Det tillbyggda
turbinhuset är uppförd i ett våningsplan med locklistpanel,
enluftsfönster och sadeltak klätt med glaserat tegel.
Dammbyggnaden vid Dämmemölla är en skalmursdamm med
stenskodda erosionsskydd. (bild 3). Intaget till turbinsumpen
regleras med ett spel i betongförstärkt fundament (bild 4).
Vattenmagasinet regleras i vid den västra armen av en
luckanordning.
Ytterligare ett boningshus finns på fastigheten, också det har
slätputsad fasad, tvåluftsfönster och sadeltak klätt med lertegel (bild
5). Gissningsvis är det utifrån dess arkitektoniska drag, uppfört på
1940-talet eller renoverat då. Ett flertal mera sentida
ekonomibyggnader finns även inom fastigheten.
Dammen breder ut sig framför boningshusen, två utskov reglerar
dammen, dels intaget till turbinen samt utskoven till strömfåran.
1

Winning, 1940 s. 392
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Inga luckor fanns där då vi besökte platsen. Dammvallen längs
kanten för utskoven är stenskodd (bild 6). Möjligen är dammvallen
mycket äldre än dess omgivande miljö.
Platsen är registrerad i fornminnesregistret, FMIS, med
beskrivningen: Kvarnlämning , ruin inom ett område av ca 70X20
m bestående av 1 kvarngrund, 1 fördämningsvall och 1
dammanläggning. Antikvarisk bedömning ej gjord p.g.a. tidsbrist.2

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Turbinhuset utgör en värdebärande del i miljön då den förtydligar
dammens funktion i miljön. Gårdsmiljön domineras av mera
sentida bebyggelse vilket lägger till årsringar till gårdsmiljön.
Dammen och vattenvägarna
Dammen med vattenvägar är väl avläsbara och utgör dominerande
inslag i gårdsmiljön. Vattenvägarna med dämmet har dessutom
varit oförändrade i sin struktur över lång historik tid.
Helhetsmiljö
Miljön avläses idag främst som en plats med ett småskaligt
vattenkraftverk. Platsens kulturhistoriska kontext som kvarnmiljö
återspeglas genom bebyggelsens läge vid dammen och
vattendraget. Kvarnmiljön har varit betydelsefull för den agrara
näringen vilket motiverar ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Observera att det inom platsen finns fornlämningar som skyddas av
2 kap. KML. För att eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt
10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

2

FMIS

233

Bilder av miljön 2016

Bild 1. Vy över en del av gårdsmiljön.

Bild 2. Turbinhuset är sammanbyggt med ett äldre boningshus.
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Bild 3. Vy över dammen, i bilden syns dels intaget till höger i bild och utskovet
som reglerar vattenståndet, till vänster i bild.

Bild 4.Intaget till turbinen.
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Bild 5. Det äldre boningshuset och ytterligare ett äldre bostadshus som hör till
fastigheten.

Bild 6. Luckanordningen reglerar uppdämningen i vattenmagasinet. Kanterna
är stenskodda.
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Historisk karta 1.
Enskifteskarta från 1811. Här
syns dammen med
efterföljande vattenvägar
tydligt utritade.
Lantmäteristyrelsens arkiv
1811.
Historisk karta 2. Lite mer än
hundra år senare är
kvarnmiljön på samma plats
med dammen och
vattenvägar.
Häradsekonomiska kartan,
Rikets allmänna kartverks
arkiv 1926-34.
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Herremölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Kristianstad, Degerberga

Vattendrag:

Segesholmsån

HARO:

Helge å 88

Byggår:

1767

Lagskydd:

Fornlämning Vittskövle 39:1, 2 kap KML

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Stengrund till kvarnhus, dammbyggnad,
bro och stenskodda kanter.

Kärnvärden:

Kvarnmiljö som historiskt varit
betydelsefull för Segesholms gård och
bygdens agrara utveckling.
239

Historik
Herremölla byggdes 1767 som sågkvarn och byggdes senare om, år
1888 till kross och sikt. År 1924 sattes en turbin in som gav 15 hk.
I anslutning till kvarnen ska det ha funnits ett boningshus, en
mjölnarbostad som troligen byggdes i början på 1800-talet. Huset
ska ha rivit i samband med en militärövning, då huset sprängdes.3
Kvarndriften lades ner här på 1930-talet och kvarnbyggnaden revs
på 1950-talet.4
Herremölla hörde till Segeholms gård under Vittskövle slotts ägo,
i skatteläggningsprotokoll från 1841 står följande nedtecknat: En
husbehofs wallero mjölquarn rå och hör under Widtsköfle.5
Herremölla hade ett ganska stort dammområde med god fallhöjd
vilket gjorde det möjligt att hushålla med vatten och mala hela året.
Kundkretsen till Herremölla omfattade förutom Vittskövle även
byar i närheten som Österlia, Olseröd och Åhuskärr.6
I FMIS står följande beskrivet; Kvarnruiner ca 70X20 meter
bestående av grundmurar och vid sidokanal även gavelvägg av
kvarnhus. Vid ursprunglig bäckfåra har en vattentrappa byggts.
Första skriftliga belägg 1624. Kvarnresterna är knappast från 1600talet.7
Laxtrappan är en sentida anordning för att underlätta för vandrande
fisk.

Beskrivning av miljön
Det i miljön som utgör vandringshinder är en laxtrappa, nedanför
denna finns en stengrund kvar till den tidigare Herremölla (bild
1&2). Utifrån historiska kartor har kvarnen legat på den nordvästra
sidan av ån (Historisk karta 2). Då det har gått över 60 år sedan
kvarnbyggnaden raserades finns idag väldigt få spår kvar av
byggnaden, de stenar som finns här är mossbevuxna och kan vara
svåra att urskilja gentemot övrig vegetation.

Widtsköfle byalag, 1999, s.198
Regionmuseet Kristianstad, kvarninventering
5 Skattläggningsprotokoll 1841
6 Widtskövle byalag, 1999, s. 100
7 FMIS
3
4
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Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Den stengrund som fortfarande finns kvar, mer eller mindre synlig
utgör ett viktigt värdebärande element i miljön.
Dammen och vattenvägarna
Vattenfallet vid dämmet samt bron och den stenskodda åfåran är
viktiga för förståelsen av miljöns kulturhistoriska kontext som
kvarnplats.
Helhetsmiljö
Kvarnmiljö som historiskt varit betydelsefull för Segesholms gård
och bygdens agrara utveckling. Om detta vittnar lämningarna efter
kvarnbyggnaden, bron, vattenfallet/dämmet och stenskoningar
längs åfåran. Platsen är dock fragmentarisk vilket motiverar ett visst
kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Observera att lämningarna vid Herremölla är fornlämning enligt 2
kap. KML. De kulturhistoriska värdena är kopplade till de
ruinstrukturer som återstår vid Herremöllan. Vid eventuella
ingrepp i miljön är det viktigt att bibehålla dammbyggnadens
fundament och att stenskoningar sparas.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Laxtrappan, en sentida konstruktion vid den f.d. kvarnplatsen.

Bild 2. Till vänster i bild syns en del av husgrunden till kvarnen.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild. Herremölla, årtal okänt. Bilden tillhör Vittskövle byalag.

Historisk karta 1. Den skånska rekognoseringskartan över Segesholmsån från 1810 visar Herremölla. Krigsarkivet 1810.
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Historisk karta 2. I generalstabskartan från
1862 syns flera kvarnar utmärkta längs
Segeholmsån, däribland Herremölla. Gården
Segesholm syns också i kartan.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1862.

Historisk karta 3. Den häradsekonomiska
kartan upprättad mellan 1926-34. Här syns
Herremölla och angränsande gården
Segesholm med stuteri.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.
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Segesholm

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Kristianstads kommun,
Degerberga socken

HARO:

Segesholmsån

Byggår:

Gården Segesholm tillkom under 1800talets början

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Herrgård, äldre ekonomibyggnader,
kraftstationen, vattenvägar som leder
förbi kraftstationen

Kärnvärden:

Äldre gårdsmiljö som har nyttjat
vattenkraft med egen kraftstation.
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Historik
Gården Segesholm ska ha tillkommit Vittskövle gård under 1800talets början, under Segesholms gård hörde även kvarnen
Herremölla. Vittskövle gård finns beskriven i Carl von Linnes
Skånska resa från den 27 maj 1749. Där beskrivs Vittskövle som ett
präktigt gods, byggt som ett slott med vallgrav och två
vindbryggor.8 Gården Segesholm finns beskriven i skrifter från
1818 där den står tecknad som en nyuppförd gård med 20 tunnors
utsäde, god höbärgning och tillräckligt med skog. Till gården hörde
även 30 mantal frälsehemman, 69 torp och fyra mjölkvarnar samt
en såg. Både boningshus och ladugårdsbyggnad var uppfört i
korsvirke.9 I skånska rekognoseringskartan från 1810 syns både
Segesholms gård liksom Vittskövle gård utritade (historisk karta 1).
Vid Vittskövle liksom Segesholm anlades det på 1860 - 70-talen
bevattningsanläggningar. Vid Segeholmsån som flyter genom
ängsområdet fanns då tre dämningsslussar. 10 Herremöllan som
hörde till gården hade ett ganska stort dammområde med god
fallhöjd vilket gjorde att de kunde hushålla med vatten och mala
hela året. Kundkretsen till Herremölla omfattade förutom
Vittskövle även byar i närheten som Österlia, Olseröd och
Åhuskärr.11

Beskrivning av miljön
Gården Segesholm består av en herrgårdsbyggnad och flera
ekonomibyggnader, en landsväg skär genom ägorna så att
herrgården och ekonomibyggnaderna ligger på var sin sida om den.
Ekonomibyggnaderna består av en äldre ladugårdsbyggnad och ett
flertal mera sentida byggnader där det bl.a. verkar vara någon typ
av småindustri inrymd. Den äldre ekonomibyggnaden är en
rektangulär, utsträckt byggnadskropp där det vid vardera
gaveländen är tvärställda utbyggnader i en U-form (bild 1).
Byggnaden ska vara uppförd omkring 1840.12 Sockel och möjligen
delar av stommen består av murad sten, fasaden är på flera
fasadsidor klädd med gult tegel med mönstermurade inslag av rött
Widtsköfle byalag, 1999, s.89
Ibid, s. 91
10 Ibid, s. 99
11 Ibid, s. 100
12 Ibid, s. 188
8
9
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tegel som skapar mönster och liv i fasaden. Exempelvis ovan
fönstren är en inramning av rött tegel.
Fönstren är symmetriskt placerade i fasaden, sadeltaket är klätt med
korrugerad plåt, vissa delar med röd plåt och andra med svart.
Övriga intilliggande ekonomibyggnader är sentida och uppförda i
plåt. Det verkar vara en mindre industri i den ena och möjligen
plats för förvaring i de övriga. En öppen lada förvarar ensilage. På
marken finns även vad som ser ut att vara spår av en tidigare
ladugårdsbyggnad, det enda som kvarstår är den gjutna
golvgrunden (se bild 1).
Cirka 100 meter norr om de här byggnaderna ligger den f.d.
kraftstationen som numera är ombyggd till bostadshus (bild 2).
Byggnaden är uppförd med tegelfasad, i en gråbeige kulör. I fasaden
sitter korspostfönster fyrlufts-och flerluftsfönster, på den västra
sidan finns två högre rektangulära småspröjsade fönster. Den här
delen verkar inte vara omgjord till boende utan här finns möjligen
en del kvar interiört från tiden som kraftverk.
Vid kraftstationen passerar idag Segesholmsån via ett omlöp
närmast kraftstationen samt i ett äldre utskov i andra änden av den
äldre dammbyggnaden. I det utskovet dämmer fortfarande ett antal
stenar vattnet. Åtgärder för att förbättra vandringsvägarna för fisk
gjordes under 2009. Omlöpet färdigställdes under 2010 (bild 35).13
Kulturhistorisk värdering
Kraftstation och angränsande bebyggelse
Kraftstationen har en förändrad funktion och dess koppling till den
angränsande åfåran är inte tydlig. Bebyggelsen är utspridd och
ligger på avstånd från varandra vilket gör att det otydligt att det
delvis är en äldre gårdsmiljö.
Dammen och vattenvägarna
Åtgärder har utförts som har förändrat tidigare vattenvägar och
dammbyggnaden. Detta har bidragit negativt till förståelsen av hur
vattnet har nyttjats på platsen. Kraftstationsbyggnaden i relation till
resterna av dammbyggnaden och vattnet som element är dock av
stor vikt för förståelsen av platsen som helhet och relation till
vattnet.
13

Segesholmsån inventering 2010, Lst Skåne
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Helhetsmiljö
Även fast helhetsmiljön är påtagligt förändrad vittnar de
värdebärande elementen (dammbyggnadens rester och
kraftstationen) om nyttjandet av vattenkraft samt platsens betydelse
för bygden och gården. Landskapsstrukturerna som idag finns
bevarade utgör därmed viktiga historiska nedslag för tolkningen av
miljön. Helhetsmiljön är dock idag fragmentarisk och väsentligt
förändrad vilket ger platsen ett visst kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Rester av dammbyggnaden är viktig för förståelsen av miljöns
tidigare sammanhang.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Längst bort i bild syns den U-formade ladugårdsbyggnaden och i
förgrunden den gjutna betonggrund som kvarstår av en tidigare
ladugårdsbyggnad.

Bild 2. Kraftstationen sedd ifrån sydöst.
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Bild 3. Vy över kraftstationen och intilliggande vattenvägar

Bild 4. I bilden till vänster syns ett tidigare vandringshinder, numera åtgärdat.

Bild 5. En åtgärd som har gjorts i form av ett omlöp.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Skånska rekognoseringskartan från 1810. Här syns Segesholm utritad liksom Vittskövle gods
norr om Segesholm. Krigsarkivet 1810.
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Historisk karta. Häradsekonomiska kartan över området från 1926-34.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-34.

Historisk bild 1. Äldre bild av Segesholms stallbyggnad. Årtal okänt. Bilden
tillhör Vittskövle byalag.
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Historisk bild 2. Hästar
tillhörande stuteriet vid
Segesholm, årtal okänt.
Bilden tillhör Vittskövle
byalag.

Historisk bild 3. Dammen till
kraftstationen 1903.
Historisk bild 4. Kraftstationen
vid Segesholm, i förgrunden
syns ett utskov, årtal okänt.
Bilderna tillhör Vittskövle
byalag.
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Stensån
Stensån HARO 97 är det sydligaste av de fem vattendragen som
ingår i Laholmsbuktens avrinningsområde och ingår i Västerhavets
vattendistrikt. Avrinningsområdet är långsmalt i väst-östlig riktning
och sträcker sig ca 40 km från källa till kust, områdets areal är på
285 km2 och karakteristiskt är den snabba tillrinningen från
Hallandsåsens nordsluttning.
Det finns genuina lax och öring-stammar i vattendraget liksom
sötvattenmusslor och en rik bottenfauna. Ån har delvis blivit
reglerad, den nedre sträckan har rätats och invallats.14 Stensån
utgör riksintresse för naturvården då den är unik som har
ursprungliga fiskstammar i vattendraget och ingen förädlad fisk. 15

14
15

Västerhavets vattendistrikt, Stensåns avrinningsområde
Länsstyrelsen Skåne

256

257

Gropemölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Båstads kommun, Östra Karup
socken

HARO:

Stensån

Byggår:

Kvarnen finns utmärkt på generalstabskartan
från 1861.

Lagskydd:

-

Kulturhistorisk värdering:

Lågt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Stenskodda kanter längs kanalliknande
struktur.

Kärnvärden:

Äldre kvarnplats
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Historik
Gropamölla lade ner kvarnverksamheten på 1920-talet då
vattenståndet sänktes och fallet försvann.16 Kvarnen finns utmärkt
på generalstabskartan från 1861 liksom i en avvägningskarta över
Gropamölla ifrån 1886. I den senare kartan syns kvarnhuset liksom
fördämning tydligt samt in-och utloppskanal och övriga vattenvägar
(Historisk karta 1). Den häradsekonomiska kartan upprättad mellan
1919-25 visar kvarnanläggningen vilket belägger att kvarnen fanns
kvar på platsen fram till dess (Historisk karta 2 & 3). På den
ekonomiska kartan från 1960-talets slut står endast namnet
utskrivet men ingen anläggning syns i kartan (Historisk karta 4).
Beskrivning av miljön
Miljön är mycket förändrad och svåravläst som en äldre kvarnmiljö
då det finns mycket få spår av den miljön som har funnits här.
Möjligen syns det fortfarande spår av en tidigare vattenväg med en
kanalliknande struktur och stenar lagda längs med dess ena sida
samt att delar av åfåran ser ut att vara rensad på sten och möjligen
rätad (bild 1 & 2). Den vattenväg som idag leder under bron och
vidare bort förbi den tidigare kvarnplatsen ser ut att ha liknande
dragning som i det äldre kartmaterialet. Idag finns inget dämme
kvar i anslutning till platsen och inte heller något spår av ett
kvarnhus. Vattnet leder fram till en mindre sjö, Öresjön där den
förgrenar sig, en del fortsätter västerut efter sjön medan en annan
del fortsätter norrut och rinner ut i Laholmsbukten (bild 3). Två
mera sentida bostadshus finns idag på platsen.
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
I miljön finns spår av vad som ser ut som delar av en stenskodd
kanal, möjligen är den en del av den tidigare intagskanalen till
kvarnen.
Helhetsmiljö
Miljön är så pass förändrad att dess tidigare historiska sammanhang
inte längre finns kvar avläsbart på platsen, den bedöms därmed ha
ett lågt kulturhistoriskt värde.

16

Inventering Regionmuseet Kristianstad
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Förslag till kulturmiljöhänsyn
Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att invända mot eventuella
åtgärder.
Bilder av miljön 2016

Bild 1. Vad som ser ut att vara en tidigare vattenväg är nästan
igenvuxet, spår syns av en stenlagd kant.

Bild 2. Åfåran sedd från vägbron som leder över ån.
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Bild 3. Vattnet leder fram till Öresjön.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Generalstabskartan från 1861, här syns Gropemöllan med kvarnsymbol utmärkt i
kartan. Rikets allmänna kartverks arkiv 1861.

Historisk karta 2. I en karta över Gropamölla från 1886 syns kvarnanläggningen tydligt inritad med
fördämning samt in-och utloppskanal. Lantmäterimyndigheternas arkiv 1886.
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Historisk karta 3. Den häradsekonomiska kartan, upprättad
mellan 1919-25. Rikets allmänna kartverks arkiv 1919-25.

Historisk karta 4. Den ekonomiska kartan, namnet Gropemölla
finns kvar i kartan men ingen tydlig anläggning är utmärkt. Rikets
allmänna kartverks arkiv 1968-69.
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Tolångaån
Tolångaån ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde, HARO 92.
Kävlingeån är Skånes tredje största vattendrag och berör nio
kommuner däribland Sjöbo där Tolångaån eller Björkaån som den
också benämns rinner igenom. Ån benämns på olika sätt i
vattensystemet såsom Tolångaån högre upp i systemet för att
övergå till Kävlingeån nedströms Vombsjön. Tolångaån är ett
nationellt särskilt värdefullt fiskevårdsområde, vattendraget har ett
meandrande lopp med en rik fiskfauna med värdefulla bestånd av
öring. Rödlistade arter finns också här som tjockskalig målarmussla
och ål.
Kävlingeån med huvudfåra och biflöden har haft stor betydelse ur
kulturhistoriskt perspektiv där omgivande betes och
odlingslandskap har en lång kontinuitet av bosättningar och
brukning av marken.17

17

Kunskapsöversikt Kulturmiljö och vattenförvaltning, Kävlingeåns avrinningsområde
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Kvarn vid Tolånga nedre dämme

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Sjöbo kommun, Tolånga socken

Vattendrag:

Tolångaån

HARO:

Kävlingeån 92

Byggår:

1800-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnhuset, överfallsdamm, intag och
utlopp.

Kärnvärden:

Det f.d. kvarnhuset i Tolånga vittnar om
kvarnens viktiga funktion i det äldre
bondesamhället fram till 1900-talets mitt.
Kvarnen har varit viktig för byn Tolångas
samhälleliga utveckling och för
människomöten.
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Historik
Bynamnet Tolånga finns belagt i skriftliga källor från 1350. To har
troligen betydelsen ”dal mellan två berg”, långa har betydelsen
”långsträckta ägor”.18 Dess namn stämmer överens med
omgivningen då byn ligger just i en långsträckt dal i ett kuperat
jordbrukslandskap, där Tolångaån slingrar sig genom landskapet.
Kartan med den geometriska avmätningen över Tolånga från 1701
visar att en kvarn fanns i byn (Historisk karta1). I skifteskartan från
1826 finns två kvarnar markerade en bit nedströms kvarnplatsen
från 1701 (Historiska kartan 2). Den häradsekonomiska kartan över
Tolånga från 1910-15 visar också den två kvarnlägen (Historisk
karta 3), varav det längst nedströms inte finns utmarkerat i de äldre
kartorna. Det övre dämmet i den häradsekonomiska kartan finns
dock med i laga skiftes-kartan. På generalstabskartan över området
syns fyra kvarnplatser utmärkta (Historisk karta 4), varav de två
nedre troligen är samma platser som i den häradsekonomiska
kartan. Den mer sentida ekonomiska kartan över området visar
tydligt den övre fördämningen och kvarnhusets placering vid det
nedre dämmet så som det även ser ut idag (Historisk karta 5).
Historiska kartor över området, se under Tolånga övre dämme.
Beskrivning av miljön
I anslutning till det tidigare numera delvis ombyggda kvarn-och
bostadshuset finns ett dämme som bildar ett lägre överfall, en
intagskanal leder vattnet fram till det intag som finns framför
kvarnbyggnaden (bild 1&2). När det f.d. kvarnhuset är uppfört är
inte fastlagt, det är sannolikt att ett äldre kvarnhus har funnits här
innan dagens byggnad.
Det f.d. kvarnhuset är uppfört i två och halv våning. Det är delvis
ombyggt med ny entré med skärmtak och med bytta fönster samt
en upptagen ruta ovan entrén. Byggnaden vilar på en stensockel av
huggen sten och fasaden är uppförd av rött tegel, sadeltaket är klätt
med sinuskorrugerad eternit. Boningshuset som är sammanbyggt
med kvarnbyggnaden, det är en våning lägre och har en slätputsad
gul fasad med vitputsade hörn och fönsteromfattningar. Fönstren
på båda byggnaderna är bytta, den f.d. kvarnbyggnaden har
småspröjsade enluftsfönster och ett enluftsfönster ovan entrén.
18

Fryksen, Ek, 1974, s.35
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Även bostadshuset har spröjsade fönster men i ett större format än
kvarnhusets samt ett par ospröjsade enluftsfönster. Sadeltaket är
belagt med eternitplattor (bild 3).
Själva intagskanalen leder dels fram till intaget som ligger i
anslutning till det f.d. kvarnhuset, här finns också två utskovsluckor
för att reglera vattenmängden till intaget. Utskovsluckorna är två
automatiserade planluckor (bild 4).
Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnad och angränsande bebyggelse
Kvarnhuset utgör en viktig i miljön för förståelsen av dess tidigare
sammanhang som kvarnmiljö, den visar även på teknisk utveckling
då kvarnen idag används som kraftstation.
Dammen och vattenvägarna
Överfallsdämmet och intagskanalen utgör värdebärande
beståndsdelar i miljön. Ytterligare viktiga delar är intaget till
turbinen samt utskovsluckorna då de visar på kopplingen mellan
vattnet och utvinnandet av dess kraft i kraftstationen.
Helhetsmiljö
Kvarnen i Tolånga vittnar om kvarnens viktiga funktion i det äldre
bondesamhället fram till 1900-talets mitt. Kvarnens historiska
kontinuitet har varit viktig för byn Tolångas samhälleliga utveckling
och för människomöten. Miljön har ett kulturhistoriskt värde
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Då överfallsdämmet fyller en viktig funktion för förståelsen av
miljön skulle ett inlöp vara en önskvärd åtgärd där delar av
dämmet kan bevaras.
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Bilder av miljön 2016

Bild 2. Intagskanalen som leder fram till utskov -och intagsluckor.

Bild 2. Intagskanalen som leder fram till utskov -och intagsluckor.
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Bild 3. Det ihopbyggda kvarn- och boningshuset.

Nn

Bild 4. Intaget till turbinen och utskovsluckorna till höger i bilden.
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Tolånga övre dämme

Län, Kommun, Socken:

Skåne län, Sjöbo kommun, Tolånga socken

HARO:

Kävlingeån 92

Byggår:

1800-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, MB och PBL.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Överfallsdämme

Kärnvärden:

Äldre fördämning som berättar om dess
tidigare sammanhang som kvarnmiljö, där
kvarnen har haft en betydande funktion i
samhället Tolånga samtidigt som det har
varit en mötesplats för människor i
bygden.
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Historik
Se även Tolånga nedre dämme.
Laga skiftes-kartan från 1826 visar två kvarnplatser varav den nedre
troligen är platsen för dämmet som fortfarande finns här idag. Då
fanns här två närliggande kvarnar (Historisk karta 2). I den
häradsekonomiska kartan finns också en tydlig kvarnmarkering vid
platsen för dämmet (Historisk karta 3).
Av den äldre kvarnmiljön kvarstår inget idag förutom själva
dämmet. Idag finns ett sentida turbinhus med intag till detta i
anslutning till dämmet. Den ekonomiska kartan över området visar
tydligt fördämningen (Historisk karta 5).

Beskrivning av miljön
Dämmet sträcker sig över hela vattendraget och leder även in
vatten mot ett intag, själva turbinhuset är en sentida byggnad av
betong (bild 1 & 2).
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dämmet utgör den främsta värdebärande beståndsdelen i miljön
som historiskt element som vittnar om att platsen nyttjats som
kvarnplats.
Helhetsmiljö
Dämmet i Tolånga utgör ett historiskt viktigt nedslag i byn Tolånga
vilket vittnar om kvarnens viktiga funktion i det omkringliggande
landskapet. Numera är dämmet ett viktigt element i
vardagslandskapet.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Då dämmet är den sista beståndsdelen av en äldre kvarnmiljö är det
pedagogiskt viktigt inom miljön, att anlägga ett inlöp skulle kunna
vara en möjlig lösning för att på så sätt bevara en del av
överfallsdämmet.
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Bilder av miljön 2016

Bild 1. Dämmet med överfall sträcker sig över hela åfåran.

Bild 2. Turbinhuset i betong syns i bild.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. En geometrisk avmätning från 1701 återger Tolånga by. Vid
den här tiden fanns en kvarn i byn. Lantmäteristyrelsens arkiv 1701.

Historisk karta 2. I laga skifteskartan från 1826 finns två kvarnar återgivna nedströms den
äldre kvarnplatsen som återges år 1701. Lantmäteristyrelsens arkiv 1826.
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Historisk karta 3. Den häradsekonomiska kartan från 1910-15, ger en detaljerad bild över området och
visar dels det övre dämmet som kvarnplats liksom det nedre. Rikets allmänna kartverks arkiv 1910-15.

Historisk karta 4. I generalstabskartan från 1864 syns fyra kvarnar inritade längs
Tolångaå. Rikets allmänna kartverks arkiv 1864.
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Historisk karta 5. I den ekonomiska kartan syns det övre dämmet markerat
liksom det nedre med intilliggande kvarnhusets. Rikets allmänna kartverks arkiv
1971.
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