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Förord 
Den här rapporten har tagits fram av Evelina Ericsson och Jakob 

Marktorp, antikvarier 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, Vattenmyndigheten i 

Södra Östersjöns vattendistrikt, Havs- och Vattenmyndigheten 

och Riksantikvarieämbetet. 

 

Rapporten har tagits fram för att bedöma vilka kulturhistoriska 

värden som finns och som kan tänkas påverkas i samband med 

vattenvårdsåtgärder och tillståndsprövning av vattenverksamheter. 

Länsstyrelsen genomför tillsyn och åtgärder för att uppfylla de 

EU-direktiv som antagits på nationell nivå och för att nå 

miljömålen. Sammanfattningsvis finns det många miljöer av högt 

värde längs Vramsån. För att bevara dessa för kommande 

generationer krävs åtgärder och kompromisser som gynnar både 

natur- och kulturhistoriska värden. 

 

Synpunkter på rapporten har lämnats av: 

Maria Nitare, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne. 

Johan Wagnström, Fiskeridirektör, Länsstyrelsen Skåne. 

Lukas Österling, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne. 

Karl-Oskar Erlandsson, Arkeolog, Länsstyrelsen Blekinge län.  

Thomas Romberg, Länsantikvarie, Länsstyrelsen Skåne. 

Alice Öberg, Antikvarie, Länsstyrelsen Skåne. 

 

Synpunkter på delar av rapporten har även lämnats av: 

Rune Jönsson, ägare till Tollarps färgeri. 

Gunnar Olsson, ägare till Ugerups mölla. 

Bertil Trobro, ägare till Trobromölla. 

 

Övriga medlemmar i den ideella föreningen Vramsåns Vänner har 

även getts möjlighet att lämna synpunkter på delar av rapporten. 

 

Fotografier som ej anges med referens är tagna av författarna.  
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Inledning 

För att utvinna vattenkraft har det historiskt funnits ett större antal 

dammanläggningar i områden där fallen och vattenmängden var lägre. Även de 

enklaste vattenkraftverken, såsom skvaltkvarnar, krävde en dammanläggning 

för att drivas; i synnerhet i mindre vattendrag och vattendrag med låg 

vattenföring (Ek 1962). Vattnets demolerande krafter har under århundraden 

krävt att dammbyggnaderna har underhållits och anpassat efter yttre 

omständigheter.  

 

Fram till att Skåne blev svenskt reglerade de danska landskapslagarna 

kvarnarna i Skåne. Dessa gav varje jordägare rätt att uppföra kvarnar. Den 

byggande var dock tvungen att ha särskild rätt till flod och flodställe, damm 

och dammfästen samt dammställe. För att kvarnen skulle anses vara lovlig 

skulle den dessutom ha stått utan anmärkning under tre flodmål (3 år). Dessa 

grundregler blev bestående för Skåne tills den svenska rätten infördes. 

 

Under 1500- och 1600-talen genomförde Kronan ”mölleplikten”. Detta 

innebar att Kronan ägde rättighet att bevilja eller avslå uppförandet av nya 

kvarnar på kronojord. Många kvarnar uppfördes dock utan lov. Under 1500- 

och 1600-talen utfärdades flera lokala påbud och förbud mot skvaltor, 

värderkvarnar och hästkvarnar. Påbuden underbyggdes med att skvalt-

kvarntypen vållade förluster för odals- och landgillekvarnarna. Således kom 

fogdar och länsmän att pröva kvarnarnas laga tillkomst.  

 

År 1617 kom en förordning som ålade alla Kronans underlydande att söka sig 

till de Kronokvarnar som funnits sedan ”Arilds tid” eller som anvisades av 

länsmännen. En lovlig kvarn under 1600-talet skulle nämligen ha funnits sedan 

”Arilds tid” eller vara särskilt skattlagd. År 1639 kom en allmän förordning om 

kvarnar; vilken innebar att skattlagda kvarnar som var belägna mer än en mil 

från lovliga landgillemöllor fick bevaras. Vidare kunde nya husbehovskvarnar 

ges tillstånd att uppföras på samma kriterier som de redan skattlagda. I Skåne 

kom samma år en lokal förordning mot skvaltorna, då de ansågs stjäla mäld 

från landgillekvarnarna. 

  

Kvarnbrist i Skåne utbröt under 1700- och 1800-talen. Eftersom detta var en 

period av skiftesreformernas genomdrivande berodde kvarnbristen sannerligen 

inte på något sämre ekonomiskt välstånd. Det skulle däremot kunna hänga 

ihop med allt påtagligare utdikning och markavvattning vilket gjorde att 

många kvarnar fick en för låg vattenföring och slutade användas. En annan 

avgörande faktor var nya ändringar i lagstiftningen.  
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Eftersom det var de skattlagda tullkvarnarna som gav intäkter till staten 

beslutades utrivning av många olovliga husbehovskvarnar under 1700-talet och 

i samband med att förordningen om skattläggning kom år 1759. Många 

husbehovskvarnar som ej kunde bevisas vara lagligen uppförda dömdes till 

rivning. Det var vid den här perioden vanligt att få avslag i ansökan om att 

uppföra en laglig kvarn vilket gjorde att många uppförde olovliga kvarnar. En 

lagligt uppförd kvarn skulle under 1700-talet vara omnämnd i 

jordrevningsprotokollen eller i kvarnkommissionens protokoll eller vara 

särskilt skattlagd (Ek 1962). 

 

Vid slutet av 1700-talet saknade flera socknar i nordöstra Skåne skattlagda 

tullmjölkvarnar. Åkerbruket hade under senare delen av 1700-talet ökat 

avkastningen, varför behovet av förmalning blev större än vid det förra 

århundradet. Kvarnarna Trobro, Lyngsjö och Ugerup skattlades redan under 

1600-talet och malde både för tillhörande socken samt till angränsande 

socknar i häradet, exempelvis Skepparslöv. Det fanns dock regler kring när 

kvarnarna inte fick mala; dels om sommaren vid torka och dels om vintertid 

vid stark köld. Detta i kombination med åkerbrukets ökade produktion 

förorsakade ett s.k. ”mölle trång” i trakten (Landsarkivet i Lund 1799).  

 

Svårigheter och förluster som möllebristen orsakade samt den långa vägen till 

närmsta kvarn gjorde att protester och begäran om tillstånd till nya kvarnar 

lämnades in till staten (Landsarkivet i Lund 1799). År 1863 upphörde 

förbudet att mala för tullmäld vid oskattlagd kvarn vilket medförde att 

skillnaden mellan tullkvarn och husbehovskvarn försvann (Ek 1962). I 

samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-talet 

rationaliserades också många kvarnar vid sekelskiftet 1900 genom att vatten-

hjul byttes ut mot turbin. 

 

Till grund för vattenturbinens intåg i det industriella samhället låg avancerade 

hydrodynamiska teorier som utvecklades under 1700-talet. Under 1700-talet 

genomfördes även experiment på olika varianter av turbiner men det var först 

i början av 1800-talet som de första fungerande vattenturbinerna 

producerades för kommersiellt bruk. Det var i synnerhet den franska turbinen 

fourneyronturbinen som gjorde stort genombrott. Även tyskarna kom att 

utveckla en turbin kallad henschel-jonvalturbinen, vilken kom att bli 

fourneyronturbinens största konkurrent.  

 

I USA utvecklades fourneyronturbinen ytterligare och kom att bli en 

grundläggande konstruktion i kommande turbinutveckling. Exempelvis 

utvecklades howdturbinen samt boydenturbinen, vilka byggde på fourneyron-

turbinens konstruktion. Engelsmannen James Bicheno Francis var teknisk chef 
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vid Lowells industrier i USA och fick i uppdrag att effektivisera företagets 

vattenreglering. Francis effektiviserade energiutvinningen genom att ersätta 

löphjulen i de befintliga boydenturbinerna med löphjul från howdturbinen. 

Konstruktionen kom sedermera att kallas Francisturbinen, vilken idag är den 

vanligaste turbintypen (Spade 2008).  

 

En francisturbin är konstruerad på så sätt att löphjulet är placerat i mitten och 

ledhjulet ytterst. Vattnet strömmar in radialt genom turbinens ledskovlar mot 

löphjulet. Vattnet leds sedan axialt mot sugröret genom att vattenströmmen 

leds nedåt i löphjulets skovlar. Turbinens effekt ökar således genom sugverkan 

då vattnet pressas genom sågröret utan lufttillförsel. Francisturbinen är en s.k. 

reaktionsturbin i vilken tryckskillnaden vid in- och utlopp utnyttjas. De 

tidigaste francisturbinerna hade fasta ledskenor men mot 1800-talets 

sekelskifte blev det allt vanligare med rörliga ledskenor. De äldre 

francisturbinerna var ofta placerade i en öppen sump till vilken vatten leddes. 

Numera är francisturbinerna ofta utrustade med en spiralformad trycksump en 

s.k. ”snäcka” (Tekniska museet 2014-12-03). 

 

Under senare delen av 1800-talet utvecklades även andra turbintyper utifrån 

Franciskonstruktionen. Exempelvis Peltonturbinen – där en vattenstråle 

driver ett löphjul med en mängd skopor. Konstruktionen var en anpassning 

för östra USAs naturliga förhållanden. Kaplanturbinen är en annan variant där 

löphjulet har få men vridbara skovlar vilka gör att konstruktionen kan anpassas 

för olika flöden och fallhöjder utan att förlora verkningsgrad. En annan turbin 

är Lawaczeckturbinen som utvecklades i Tyskland och karaktäriseras av fasta 

propellerliknande skovlar (Spade 2008). 

 

Kartbilagan ”Vattenkvarnar i Skåne län” visar vattenkvarnarnas utbredning i 

Skåne län under 1800-talets första hälft. Det finns en tydlig koppling mellan 

kvarnarnas förekomst och topografin i landskapet. Liksom vid flera av Skånes 

övriga vattendrag utgör kvarnarna längs Vramsån tillsammans ett topologiskt 

system av brukningsenheter. Dammbyggnaderna i kvarnsystemet var ofta 

anpassade efter varandra. Historiskt uppstod nämligen konflikter mellan 

kvarngrannar då uppdämningarna kunde påverka en annan kvarnverksamhet 

negativt.   

 

Kännetecknande för en kvarnmiljö vid Vramsån är en kvarnbyggnad från 

1800-talet som idag drivs av en francisturbin och vattnet magasineras av en 

överfallsdamm med stenlagt ytterliv. Kvarnarna har ofta en lång historisk 

kontinuitet och omnämns redan under dansktiden. Vidare har de flesta av de 

idag bevarade kvarnarna från början varit skvaltkvarnar men under modern tid 

drivits av vattenhjul vilket vittnar om en allt rikare och rationaliserad 
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odlingsbygd. Åberg (1962) menar att vattenhjul var dyra att uppföra och 

krävde en sakkunnig byggmästare. Därför uppfördes och drevs hjulkvarnar 

inte av enskilda bönder till skillnad från de flesta skvaltkvarnar. I första hand 

förekom hjulkvarnar på kyrkans och adelns gårdar, på kronans egna gods eller 

i städerna. 

 

Fiskvägarna i Vramsån benämns som bassängtrappor med överfall, vilka 

tillkom inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt i mitten av 1980-talet. 

Fiskvägarnas konstruktion skapar vandringsmöjlighet enbart för simstarka 

fiskarter såsom lax och öring. Detta gör att de idag anses vara artdiskrim-

inerande då krav ställs på vandringsmöjligheter för ett större antal 

vattenlevande arter.  

 

Kartbilagan ”Inventerade miljöer vid Vramsån” visar de miljöer som besöktes i 

samband med denna inventering. Vid Vramsån finns utöver kvarnar även 

miljöer som vittnar om tidigindustriell verksamhet, så som färgerier, 

pappersbruk, tegelindustri och stampar. Ofta har sådana verksamheter under 

perioder kombinerats med kvarnverksamhet. Vattenmagasinen som bildas vid 

dammarna användes även till tvätt, bad och byk. Närhet till vatten i någon 

form var grundläggande för personhygienen och således en förutsättning för 

ett fungerande samhälle. Vramsåns kvarnmiljöer återspeglar därmed en 

mångfald av berättelser om regionens samhälleliga utveckling. 
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Rapportens upplägg  

I samband med vattenvårdsåtgärder och tillståndsprövningar av vatten-

verksamheter har 23 platser längs Vramsån (HARO 88 Helge å) valts ut där 

det löper risk att kulturhistoriska värden går förlorade. De inventerade 

miljöerna längs Vramsån är indelade i individuella kapitel och följer ån 

uppströms. Miljöerna beskrivs med en kortare historik vilket ger en bakgrund 

till platsens tillkomst och betydelse. Kvarnarna och lämningarna har även 

delats in i ett historiskt sammanhang. Därefter 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 

utförlig förklaring av klasserna samt värderingskriterierna.  

Kulturhistorisk värdering 

De dokumenterade kulturmiljöerna vid Vramsån har delats in i fyra 

värdeklasser: 

 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 

2. Högt kulturhistoriskt värde 

3. Kulturhistoriskt värde 

4. Visst kulturhistoriskt värde 

 

Det kulturhistoriska värdet innebär miljöns 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. 
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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. 

 

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 miljön samt att särskilt tillstånd 

krävs vid ingrepp i fornlämningar. I de fall då miljöerna ej anses värdefulla ur 

kulturhistoriskt perspektiv har även detta påpekats. 

 

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 

(Lamke 2014) som genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet 

Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra Östersjöns vatten-

distrikt 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 det finns bevarat) 

 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.  
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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). 

 

Huruvida kvarnbyggnaden, men även andra delar av verket som damm-

byggnaden, 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 kultur-

historiskt 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. 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.  
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Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt 

vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet. Exempelvis äldre 

kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens 

komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i 

relation till aspekter så som makt, klass och genus.  

 

Helhetsmiljöns läsbarhet är centralt för möjligheten till kunskap om och 

förståelse av platsen. Utan tydliga samband kan en miljö uppfattas som 

svårbegriplig. De delar av miljön som är svåra att uppfatta kan inte heller bidra 

till förståelsen av platsens kulturhistoria. Tydligheten, i form av läge, 

utformning och omfattning av de relaterade byggnaderna eller lämningarna är 

viktig. 

 

Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde. 

Miljöer med många holmar, strömsträckor och markanta fall visar på 

geologiska och hydrologiska grundförutsättningar för människans vatten-

kraftutnyttjande. 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. 

 

Ytterligare aspekter 

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 kulturmiljö-

hänsyn 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 kultur-

historiskt 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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1 Klemmeds mölla 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1862 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB.  
 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnränna, brofundament och dammbyggnad.  

 

Kärnvärden: Vittnar om den tidigare kvarnverksamhet från 

1800-talets mitt. Har tillhört gården Klemmeds-

hus och visar på gårdskvarnaras utbredning. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Klemmeds kvarnlämning ligger mindre än tre kilometer från Vramsåns 

mynning i Helge å. Kvarnen byggdes år 1862 i två våningar av Sven 

Klemedsson och tillhörde Klemmedshus gård. Ett vattenfall om en meter drev 

kvarnverket under hela året. År 1940 drevs kvarnverket av ett vattenhjul om 

25 hkr och bestod av tre par stenar, sikt, utsädestriör, utsädeskross och 

betningsmaskin. Tillskottskraft från en traktor om 25 hkr fanns. Kvarnen 

sysselsatte en person som jämsides bedrev lantbruk (Winning 1940). 

Klemmeds mölla är återgiven i häradsekonomiska kartan från 1926-1934 

(Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-1934) men försvunnen i ekonomiska 

kartan från år 1972 (Rikets allmänna kartverks arkiv 1972) där enbart skjulet 

är avbildat. 

 

Någon kvarnplats före år 1862 fanns inte då denna inte återges i varken 

skånska rekognosceringskartan (Krigsarkivet 1812-1820), i lagaskifteskartan 

(Lantmäteristyrelsens arkiv 1832) eller i generalstabskartan (Krigsarkivet 

1862). Uppförandet av kvarnen och dämmet skulle kunna hänga ihop med 

upphörandet av den kungliga kungörelsen kring tullkvarnars ränta år 1863. 

Detta innebar att förbudet mot tullmäld på oskattlagd kvarn försvann och det 

blev således ingen skillnad mellan tullkvarn och husbehovskvarn. Vatten-

kvarnar kunde därmed fritt uppföras till tullmäld (Ek 1962).  

 

För att torrlägga vattensjuka marker år 1948 togs beslut om att tre stycken 

skibord i Klemmedsmöllas kvarndamms södra del skulle åtgärdas genom att 

två mellanpelare togs bort (Lantbruksstyrelsens arkiv 1949).  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnlämning 

Landskapet kännetecknas här av laga skiftetes utflyttade gårdar och 1900-talets 

rationaliserade åkerbruk. Precis vid Klemmeds kvarnlämning finns en 

fyndplats (Köpinge 10:1) och strax söder om kvarnlämningen ligger ett 

boplatsområde (Köpinge 31:1), vilket tyder på att platsen varit bebodd sedan 

förhistorisk tid. Det finns ingen tydlig koppling mellan kvarnverksamheten 

och lämningarna, då det äldsta belägget för kvarnen är 1862. Däremot går det 

att koppla kvarnverksamheten till den närliggande gården, Klemmeds hus, 

som kvarnen malde för.  

 

Lämningen efter Klemmeds mölla består av en mindre överfallsdamm. 

Dammbyggnaden består av en kallmurad jordvall med ett stenlagt ytterliv. 

Troligtvis är jordvallens grund ursprunglig från 1862 men senare förändringar 

är gjorda. Exempelvis genom betongförstärkning vid dammtröskeln och 
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erosionsskydd. Invid dammbyggnaden mot norr finns en kallmurad intags-

kanal/utloppskanal som även den har senare tillägg av betong. Vid intaget 

finns en sättlucka i trä genom vilket flödet reglerades. 

 

I anslutning till dammbyggnaden, vid det tidigare kvarnläget, står idag en 

enklare ekonomibyggnad från 1900-talets andra hälft. Byggnaden är i stående 

träpanel med pulpettak i korrigerad plåt. Nedströms dammen finns en 

modernare vägbro. Bron är konstruerad i betong på ett äldre kallmurat 

fundament med pelarnos i sprängd gråsten. Bron finns med i enskifteskartan 

från 1806 (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1806).  

 

Dammen är kraftigt igenväxt och dammkonstruktionen är knappt synlig i sitt 

nuvarande skick. Det som vittnar om den tidigare kvarnverksamheten är den 

kallmurade kanalen, dammvallen och sättarna.  

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Överfallsdammen är representativ för dammarna längs Vramsån då det är den 

vanligast förekommande konstruktionen. Dammen är dock kraftigt igenväxt 

och det finns inga stående byggnader som vittnar om kvarnverksamheten. 

 

Helhetsmiljön  

Eftersom kvarnbyggnaden inte längre finns kvar är det svårt att sätta dammen 

och platsen i en större kulturhistorisk kontext. I jämförelse med andra 

kvarnlämningar vid Vramsån har Klemmeds mölla ingen längre historisk 

kontinuitet som kvarnplats. Precis i anslutning till dämmet ligger ett boplats-

område (Köpinge 31:1) och en fyndplats (Köpinge 10:1) men de har ingen 

tydlig koppling till kvarnmiljön. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Förslaget genom sänkning av mittenpartiet är att rekommendera då 

dammvallens fundament delvis sparas. I samband med vattenvårdsåtgärder bör 

kvarnränna och hjulgrav hållas intakta för att bidra till den historiska 

förståelsen av platsen. Fornlämningarna i området bör beaktas vid 

åtgärdsarbetet. 
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Bilder av miljön 2014 

  

Överst visas Fördämningen uppströms kvarnen. T.v. syns 

dammkrönet i betong samt 1900-tals skjulet på andra sidan 

ån. I mitten t.h syns dammkrön med igenväxt ytterliv och 

nere t.h visas den stenskodda hjulgraven. 
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Uppe t.v. är regleringsluckan i trä vid kvarnintaget. Uppe t.h. kvarnrännan sett nedströms dammen och den modernare 

bilvägsbron. I mitten t.v. syns stenskoningarna i intagskanalen och t.h. strandskoningen på motsatt sida av ån. Nere t.v. är 

betongförbättringen vid kvarnintaget. Nere t.h. överblickas hela kulturmiljön med bron, skjutlet, kvarlämningen och 

dämmet. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 

 

Klemmeds mölla vid Vramsån. Bron syns i förgrunden. Foto: Gärds Härads hembygdsförening. 
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Kartbilaga 
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2 Köpingemölla 

 

Foto: Emma Bafford, Mäklarhuset i Kristianstad. 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: Kring sekelskiftet 1900 

 

Lagskydd: 
 

Köpinge 103:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 

 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad, verksbyggnad med turbin, kvarn-

ränna och dammbyggnad med dammspegel.  

 

Kärnvärden: Visar på kvarnverksamhetens utveckling under 

1800- och 1900-talen. Betydelsefull för Köpinge 

kyrkby och omkringliggande gårdar. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Köpingemölla nämns för första gången i skrift år 1514 (Namnarkivet i Uppsala 

2014-09-04). År 1515 utgjorde Köpinge kyrkby ett ärkebiskopligt län som 

bestod av en skudgård (ett administrativt centrum), 29 landbogårdar och 

kvarnen Köpingemölla (Olsson, Skansjö & Sundberg 2006). Vidare är kvarnen 

avbildad i Buhrmans Skånekarta från år 1684 (Kungliga Biblioteket i 

Stockholm 1684). Köpingemölla redovisade skatt i 1811 års fögderiskatte-

längd (Landsarkivet i Lund 1811). Kvarnen skattlades till tullmjölkvarn år 

1828 efter beslut år 1827 (Landsarkivet i Lund 1827). I samma skattebrev 

nämns även Köpinge stampverk. I 1832 års lagaskifteskarta avbildas kvarnen 

och dämmet (Lantmäteristyrelsens arkiv 1832). 

 

Kvarnbyggnaden står på en äldre grund, troligtvis från 1700-talet, och har 

byggts om ett antal gånger. År 1922 byggdes kvarnbyggnaden om till tre 

våningar (Regionmuseet Kristianstad 1981). Kvarnen drevs då av ett vattenfall 

om två meter och ett underfallshjul lämnade kraft under hela året. År 1940 

fanns även tillskottskraft från en turbin om 15 hkr. Kvarnverket bestod under 

1940-talet av två par stenar, en dubbel valsstol, expressikt, fullständigt 

rensverk, sädeskross och två utsädestriörer. Kvarnen sysselsatte en person 

(Winning 1940).  

 

År 1948 installerades en turbin som helt ersatte det äldre underfallshjulet och 

den äldre turbinen. Verksamheten vid kvarnen upphörde på 1970-talet. 

Mellan åren 2012-2013 tillkom en ny ekonomibyggnad, idag står fastigheten 

tom och ingen verksamhet bedrivs på platsen. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

Köpingemölla ligger i den flacka slättbyggden söder om Kristianstad och 

omges av jordbruksmark. I närheten av kvarnen finns en boplats (Köpinge 

81:1) och ett gravfält bestående av flatmarksgravar (Köpinge 81:2). 

Lämningarna tyder på att platsen har varit bebodd sedan förhistorisk tid. 

Kvarnplatsen ligger i anslutning till byn Gärds Köpinge. 

 

Miljön består av kvarnbyggnaden, ett dämme med utloppskanal, en modern 

ekonomibyggnad och bostadshuset. Kvarnbyggnaden är placerad precis vid 

dämmet parallellt med ån. Byggnaden är i tre våningar på en äldre grund av 

murad gråsten med senare förbättringar i betong. Stommen är byggd i tegel 

och fasaden i rött tegel. Taket är ett sadeltak i korrugerad plåt. Fönstren är 

delvis utbytta och består av en blandning av tvåluftsfönster med spröjsar, 

modernare tvålufts- och enluftsfönster samt vertikala rundbågade fönsterband 
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i gavelröstet. Turbinhuset är en senare tillbyggnad i ljust tegel och tak i 

korrugerat plåt. Tillbyggnaden som även innehåller ett avträde har möjligtvis 

tillkommit under 1940-talet då turbinerna installerades. Framför luckorna vid 

turbinrummet sitter ett galler. Ett äldre foto av Köpingemölla visar hur 

byggnaden såg ut då kvarnhjulet med tillhörande verksbyggnad fanns på 

platsen.  

 

Den moderna ekonomibyggnaden utgörs av tre sammanbyggda längor, vilka 

tillkom mellan åren 2012-2013. Byggnaden är i uppförd i en våning med en 

fasad i rött tegel och sadeltak med röda tegelkupor. Nybygget är betydligt 

lägre till höjden än den äldre kvarnbyggnaden, vilket bidrar till att 

kvarnbyggnaden fortfarande framträder som en central beståndsdel i miljön. 

Bostadshuset är byggt under 1920-talet med en grund i murad gråsten, fasad i 

tegel med sprutputs och slätputsade hörn. Taket är ett sadeltak belagt med 

eternit. 

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm med stenlagt ytterliv och ett 

dammkrön i betong. Betongkonstruktionen är tillkommen någon gång under 

1900-talet. En laxtrappa i betong från 1980-talet är anlagd centralt i 

ytterlivet. Intaget till turbinen regleras med två spettluckor i trä. En 

luckdamm finns vid den äldre ålkistan, luckan är i trä med gåtar i stål och är 

nyligen renoverad. Utloppskanalen är bevarad och består av en stenvälvd 

tunnel som övergår i en öppen kallmurad utloppskanal. Längs tomtgränsen 

mot ån finns en stengärdsgård. Även ett par äldre kvarnstenar finns bevarade 

på tomten. Interiört finns kvarnverket samt en del av kvarnutrustningen 

bevarad, bl.a. en valsstol.  

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnad med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden består av flera tidslager vilket vittnar om hur kvarnen har 

byggts om och anpassats efter teknikens utveckling. Grunden är uppförd på 

1700-talet med påbyggnad till två våningar på 1800-talet samt tre våningar på 

tidigt 1900-tal.  

 

Interiört finns kvarnverk och en del av kvarnutrustningen bevarad vilket bidrar 

till miljöns läsbarhet och en förståelse av kvarnens tekniska beståndsdelar. 

Turbinen är inte i drift och i dåligt skick men vittnar om kvarnens övergång 

från vattenhjul till turbin. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Relationen mellan kvarnen och dammen samt den stenskodda och delvis 

kulverterade utloppskanalen är tydlig. Överfallsdammen är en typisk 
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konstruktion för Vramsån och är därmed representativ i lokalområdet. I 

kombination med dammspegeln är dämmet pedagogiskt viktig för förståelsen 

av verksamheten på platsen. Beståndsdelarna utgör tillsammans en tydlig 

kvarnmiljö. 

 

Helhetsmiljön 

Kvarnmiljöns tidslager vittnar om verksamhetens utveckling och betydelse i 

bygden. Det går att sätta platsen i ett historiskt sammanhang och samhörighet 

med Vramsåns andra kvarnmiljöer. Den långa hävden av kvarnplatsen visar på 

platsens långa kulturpåverkan samt hur vattnet har använts som kraftkälla 

under en längre tidsperiod, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. 

Däremot är miljön i dagsläget inte i bruk och flera förändringar har skett i 

miljön under modern tid.  

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Faunapassage bör anläggas där befintlig fiskväg redan finns. Om avsänkning 

föreslås som åtgärd för miljöanpassning är likaså fiskvägen en lämplig åtgärds-

plats. Det är inte säkert att dammspegeln kommer att finnas kvar men 

dammbyggnaden bevaras och förståelsen av kvarnmiljön består. 
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Bilder av miljön 2014 

 

 

Högst upp är den kringbyggda innergården vid Köpinge mölla 

med kvarnbyggnaden till vänster. T.v. är verksbyggnaden med 

turbinintag. I mitten t.h. är kvarnbyggnaden sett från 

turbinhusets baksida. Nere t.h. är francisturbinen.  
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Högst upp visas vyn från kvarnen över dammbyggnaden. I mitten är turbinintaget till 

verksbyggnaden. Längst ner är laxtrappan vid dämmets ytterliv. Foto: Emma Bafford, 

Mäklarhuset i Kristianstad. 
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Överst visas överfallsdämmet vid vårfloden. I mitten går den delvis kulverterade och 

stenskodda utloppskanalen att skönja. Längst ner är det vitputsade boningshuset och 

kvarnbyggnaden vid Köpinge mölla. Foto: Emma Bafford, Mäklarhuset i Kristianstad.  
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Interiöra bilder från kvarnbyggnaden. Kvarnverk och en del maskiner är bevarade. Foto: 

Emma Bafford, Mäklarhuset i Kristianstad. 
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Överst är Köpinge mölla vid 1900-talets 

början. Fotografiet är taget från andra 

sidan Vramsån vid ”Älgastigen”. Foto: 

Gärds härads hembygdsförening.  

 

I mitten visas Köpinge mölla i laga-

skifteskartan från 1832 (Lantmäteri-

styrelsens arkiv 1832). 

 

 Nederst visas skattebrev och tillstånd 

till ränte- och tullmalning för Köpinge-

mölla år 1828 (Landsarkivet i Lund 

1828). 
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Kartbilaga 

 



 

35 

3 Köpinge stamp 

 

Kvarnön vid stampen med stenskodd intagskanal. Foto Maths Ågren. 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1800-tal 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 

 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnränna och dammbyggnad.  

 

Kärnvärden: Platsen vittnar om ett mångsidigt bruk av vattnet i 

Vramsån. Det finns även en tydlig koppling till 

Köpinge mölla där kvarn och stampverk var av 

vikt för Köpinge kyrkby. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Stampverksamhet 

Cirka femtio meter norr om lämningen efter Köpinge stamp finns en boplats 

(Köpinge 98:1) som tyder på att platsen har nyttjats sedan förhistorisk tid. 

Stampen finns med i lagaskifteskartan från år 1832 och ligger vid samma läge 

som dagens kvarnlämning. På kartan är även dammkonstruktionen tydligt 

avbildad vid samma läge som dagens. I samband med Köpingemöllas skatt-

läggning år 1828 skattlades även Köpinge stampverk för tullmäld (Lands-

arkivet i Lund 1828). Stampen och dammkonstruktionen är även återgiven i 

Häradsekonomiska kartan från 1926-1934.  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnverksamhet 

Lämningen efter Köpinge stamp består av en överfallsdamm, en kvarngrund 

samt en kallmurad kanal. Överfallsdammen är en jordvall med stenlagt 

ytterliv. Kanalen är grävd och förstärkt med tuktad sten mot åkanten. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Få lämningar finns bevarade vid Köpinge stamp. Av värde för miljöns läsbarhet 

är den för Vramsån typiska överfallsdammen, kvarngrunden samt den 

stenskodda kanalen. Dammvallen och dammkrönet har behållit sitt utseende 

från 1800-talet, då inga betongförstärkningar är gjorda som annars är vanligt 

vid de bestående dammarna längs ån. 

 

Helhetsmiljön 

Som ensam lämning utgör Köpinge stamp en relativt enkel miljö. Det finns 

inte mycket bevarat från stampverket eller dammkonstruktionen. Satt i en 

större kontext blir Köpinge stamp mer intressant och bör förstås i relation till 

verksamheten vid Köpingemölla. Lämningen ger en historisk förståelse för hur 

vattenkraften längs Vramsån nyttjades för olika typer av verksamheter. Det 

var inte ovanligt att flera dammkonstruktioner var en del i samma system. I 

relation till övriga kvarnmiljöer vid Vramsån tingar Köpinge stamp ett visst 

kulturhistoriskt värde.  

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder bör den stenskodda kanalen och grunden efter kvarnen bevaras. 

Vid en sänkning av dammen försvåras förståelsen av platsens tidigare funktion 

som kvarnmiljö, därför bör sidorna av dammfundamentet bevaras intakta. 
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Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överst och i mitten visas överfallsdämmet vid Köpinge stamp. Nederst är den 

stenskodda utloppskanalen. Foto: Maths Ågren. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 
Köpinge stamp i lagaskifteskartan år 1832 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1832). 
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Kartbilaga 
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4 Ugerups tegelbruk 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1850-1950-tal 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 

 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Tegelbruksbyggnader, lergravar, hjulgrav, kvarn-

ränna samt dammbyggnad med dammspegel.  

 

Kärnvärden: Betydelse för bygdens bebyggelse och regionens 

historiska tegelproduktion. Vittnar om en tidigare 

levande tegelindustri i Skåne. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Tegelbruk 

Ugerups tegelbruk omnämns första gången på 1850-talet (Werdenfels 1985). 

Ugerups säteri hade dessförinnan inte redovisat skatt för något tegelbruk 

(Landsarkivet i Lund 1811-1848). Då säteriets ägare drev tegelbruket i slutet 

av 1800-talet anlades en smalspårig järnväg i anslutning till tegelbruket. Häst-

dragna vagnar kunde då frakta material till och från bruket (Larsson 1982). 

 

Tegelbruket och dämmet finns utritat i lagaskifteskartan från år 1857 

(Lantmäterimyndigheternas arkiv 1857), Vattenkraft användes som kraftkälla 

vid lerberedningen, och ersattes mot 1800-talets slut många gånger med 

ångkraft för att sedan elektrifieras under 1910- och 20-talen. Vid 1900-talets 

början drevs på platsen ett kombinerat kalk- och tegelbruk. År 1928 uppgick 

tillverkningen till 1,2 miljoner tegel, varav en miljon bestod av murtegel och 

resten rör. Under 1950-talet tillverkade tegelbruket murtegel och gult, 

gulgrönt och det mer ovanliga gröna fasadteglet (Regionmuseet Kristianstad 

1988). Flera byggnader vid Vramsån är uppförda med tegel från Ugerups 

tegelbruk, bland annat en stallbyggnad vid Gringelstad mölla. 

 

Under 1870- och 80-talen fick tegelproduktionen ett uppsving i landet. Nya 

produktionsmetoder bidrog till en rationaliserad drift och tegelbruken 

industrialiserades. Ugerups tegelbruk kan ses som typiskt då det följer 

tegelproduktionens utveckling i landet. Antal tegelbruk minskade kraftigt 

under början av 1900-talet, vid sekelskiftet fanns cirka 500 tegelbruk i Sverige 

men redan år 1915 hade antalet minskat till hälften och år 1987 fanns endast 

tolv aktiva tegelbruk. Produktionen vid Ugerup lades ned år 1963 

(Werdenfels 1985). Idag finns inget skånskt tegelbruk i drift. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Industrimiljö 

I en kalkrik bygd som Kristianstadslätten finns förutsättningar för 

tegelproduktion. Vramsån har varit avgörande som kraftkälla och råmaterial i 

tegelproduktionen och delar fortfarande tegelbrukets utbredning i två 

områden. Beståndsdelarna i kulturmiljön utgörs av en överfallsdamm med en 

jordvall, stenlagt ytterliv och kallmurat dammkrön. Flödet reglerades med en 

luckdamm med gåtar av stål och lucka av trä. Intagskanalen är grävd och 

förstärkt med betong där det tidigare troligtvis funnits ett vattenhjul. I 

samband med att turbin installerades vid sekelskiftet förstärktes hjulgraven 

med platsgjuten betong. 

 

Brukets byggnader är rivna eller i förfallet skick. För att torka teglet anlades 

en öppen torklada bestående av ett rött tegeltak på pelare. För att skydda mot 
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solen men möjliggöra luftcirkulation hängdes säckväv upp längs med de öppna 

väggarna. Ladan är troligtvis från 1800-talets slut eller 1900-talets början då 

denna typ av öppna lador senare ersattes av ett system, så kallat Svedala-

systemet, där teglet torkades i överbyggnader ovanför ugnen. Teglet kunde då 

torkas året runt och inte endast under sommarhalvåret (Werdenfels 1985).  

 

År 1947 uppfördes presshuset i gult tegel och träpanel. Av denna finns endast 

delar av den stående tegelfasaden kvar. En mindre förrådsbyggnad i gult tegel 

med pulpettak är stående mellan dammen och presshuset. Ringugnen som 

användes vid bränningen av teglet är tyvärr inte bevarad. I anslutning till 

dammen finns en grund i tegel, det är oklart om lämningarna är från en eller 

flera byggnader. 

 

En tegelmästarbostad som ligger invid vägen, uppfördeas under tidigt 1900-tal 

i två våningar med sadeltak. Fasad och stomme är i rött tegel. På andra sidan 

Vramsån finns flera lergravar där lera togs för tegelproduktion. Lergravarna 

bidrar till förståelsen av tegelbrukets verksamhet. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Industribyggnader med beståndsdelar 

Huvudbyggnaden, presshuset, är idag förfallet men av central betydelse då den 

utgör kärnan i bruksmiljön. Torkladan är ännu i gott skick och en av de 

starkare värdebärarna i förståelsen av kulturmiljön. Tegelmästarbostaden är 

idag svår att koppla till tegelbruksmiljön på grund av en kraftig igenväxning 

vilket utgör en barriär mellan boningshus och övriga byggnader. I 

tegelbruksmiljön ingår även lergravarna på andra sidan vattendraget, vilka är 

viktiga för förståelsen av tegelets produktframställning. 

 

Dammen och vattenvägarna  

Av värde är dammbyggnaden som visar på vattnet som kraft- och 

produktionskälla i tegelframställningen. Vidare övergavs dammbyggnaden 

tidigare än flera andra dämmen i Vramsån vilket gör att sentida 1900-

talspåbyggnader inte är gjorda. Det betonggjutna turbinrummet vittnar om 

1900-talets rationaliseringar inom vattenkraftsutvinningen. Dammanlägg-

ningen är idag delvis raserad och igenväxt vilket påverkar vattnets relation till 

de närliggande lämningarna negativt. 

 

Helhetsmiljön 

Som ensamt tegelbruk i närområdet vittnar lämningarna vid Ugerups 

tegelbruk om 1800- och 1900-talets tegeltillverkning i närområdet. Vidare går 

det att koppla platsens tegelproduktion till flera byggnader längs med 

Vramsån. Lämningarna vid Ugerups tegelbruk vittnar om tegelverksamhetens 



 

43 

säregna nyttjande av Vramsåns vatten. Vidare är tegelbruksmiljön viktig för 

förståelsen av nordöstra Skånes tegelproduktion. Glansåren vid Ugerups 

tegelbruk sammanfaller med tiden för agrara rationaliseringar såsom dikning 

och markavvattning. Ugerups tegelbruk har därmed haft en historisk betydelse 

för bygdens agrara verksamhet och utveckling. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Dammbyggnadens sämre skick gör att det endast är en tidsfråga innan 

dammvallen naturligt brister. Ur kulturmiljösynpunkt skulle därför en 

öppning i dammvallen kunna göras. Det centrala partiet av den äldre 

dammkonstruktionen bör bevaras då den är viktig för läsbarheten av 

helhetsmiljön. Den turbininredda hjulgraven bör likaså bevaras. 
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Bilder av miljön 2014 

Överst syns presshuset i gult tegel och i förgrunden den 

mindre förrådsbyggnaden, även det i gult tegel. Fotot t.h 

visar delar av det förfallna presshuet som tidigare var uppfört 

i trä. Nederst t.h. visas torkladan.  
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Överst t.h och t.v. visar överfallsdammen och utskovet som består av en trälucka med gåtar i stål. Turbinrummet i betong finns bevarad men 

turbinen är försvunnen. Intags/utloppskanalen är grävd. Nederst t.v. syns delar av en grund i tegel som står strax invid dammen. Nederst t.h. 

visar lergravarna. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

Dämmet vid Ugerups tegelbruk visas i lagaskifteskartan från år 1857 (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1857). Tegelbruket är finns även med 

på häradsekonomiska kartan från år 1926-34. Flera byggnader har då tillkommit till bruket 
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Kartbilaga 
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5 Ugerups mölla 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1828 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 

 

Kulturhistorisk värdering: Mycket högt kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad med kvarnverk, verksbyggnad med 

turbin, skvaltkvarnlämning, brolämning samt 

dammbyggnad med dammspegel 

 

Kärnvärden: En tydlig och läsbar kvarnmiljö vid Ugerups säteri 

med turbin från tidigt 1900-tal. Vittnar om 

säteriets ställning i bygden och vattenkraftens 

nödvändighet för spannmålsproduktion. Kvarn-

miljön är kännetecknande för Vramsån.  
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet. 

Ugerups mölla nämns för första gången i skrift år 1624 (Namnarkivet i 

Uppsala 2014-09-04). Ugerups mölla redovisade skatt i 1811 års fögderi-

skattläggning. Kvarnen löd under Ugerups säteri och var skattlagd enligt 1722 

års rusttjänstlängd (Landsarkivet i Lund 1811). Med stöd av kvarn-

kommissionens protokoll från år 1698 och 1728 framgår att kvarnen är en 

gammal odal- och landgillekvarn.  

 

Redan under 1200-talet grundlades en huvudgård vid Ugerups säteri (Ahlgren 

2009). Eftersom Nymöllan tillhörde säteriet sedan år 1491 (Namnarkivet i 

Uppsala 2014-09-04) är det sannolikt att Ugerups mölla anlades dessförinnan. 

Namnet Nymöllan indikerar att en äldre kvarn inom Ugerups ägor redan 

fanns, vilket skvaltkvarnslämningen vid Ugerups mölla vittnar om. 

 

År 1825 gjordes en avskrift för Ugerups mölla i samband med att ett stenpar 

bytts ut mot ett oskattlagt stenpar. Det ena stenparet ansågs vara lovliga då de 

var från den äldre odalskvarnen, men för att kvarnen skulle få behålla förmal-

ningsrätten som tullkvarn skulle kvarnen omskrivas i jordeboken. Ugerups 

mölla dömdes till böter och reglerad verksamhet för att ha brutit mot 1759 års 

förordning om skattläggning. Det olovliga stenparet skattlades år 1840 

(Landsarkivet i Lund 1838; 1840). 

 

En inskrift på den östra väggen av kvarnbyggnaden lyder ”Kjell Barnekow 

1828”, anger kvarnens byggherre och byggnads- eller ombyggnadsår. Kjell 

Barnekow tog över Ugerups Säteri efter hans far Christian Barnekow gick bort 

år 1830 (Ahlgren 2009).  

 

Till kvarnen hörde år 1928 ett servitut med rättighet till uppdämmning av 

vattnet. Ugerups mölla avstyckades år 1929 efter att säteriet såldes till en 

lantbrukare vid namn Per Persson. Ny ägare av Ugerups mölla blev Theoder 

Ståhle som arrenderade kvarnen till mjölnaren Ernst Bengtsson (Larsson 

1982). 

 

Nytt kvarnverk installerades år 1927 och kvarnhjulet drevs av ett vattenfall om 

1,5 meter under hela året samt en turbin om 25 hkr. Vidare bestod kvarn-

verket av två par stenar, en dubbel valsstol, plansikt, fullständigt rensverk, 

sädeskross och utsädestriör. Kvarnverket drevs även av en råoljemotor on 25 

hkr under 1900-talets första hälft. Kvarnen sysselsatte två personer som 

jämsides bedrev spannmålsaffär (Winning 1940; Werdenfels 1981). 
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Från och med 1930 arrenderade Stig Olsson möllan och då fanns även en 

likströmsgenerator som producerade elektricitet. Under andra världskriget 

fanns även ett gårdsbränneri på platsen men produktionen upphörde då 

bränneriet i Nöbbelöv anlades. Efter andra världskrigets slut köptes möllan 

återigen av Per Persson, men verksamheten fortsatte att utarrenderas till Stig 

Olsson som kom att bli den sista mjölnaren vid Ugerup (Larsson 1982).  

 

1969 såldes kvarnen till nuvarande ägare Gunnar Olsson då även kvarn-

verksamheten lades ner. Turbinen förblev i drift för småskalig sågning Sågen 

drevs av en axel och mellanaxel med remmar från turbinen. En vedkap var fäst 

i en gjuten sten vid kvarnstenen framför kvarnbyggnaden. Efter att ha varit 

igång för privat bruk revs sågverket år 1991. 

 

Nuvarande turbin tillverkades av Skövdeverken vid sekelskiftet 1900 och 

installerades år 1918. Turbinen har en kapacitet av 36 varv per minut. Idag 

nyttjas turbinen för strömproduktion och är igång när det är god vatten-

tillgång. 

 

Nuvarande ägare, Gunnar Olsson, berättade vid inventeringsbesöket att den 

tidigare bron som gick över ån rasat under 1920-talets mitt. Det var en äldre 

dam som besökte Olsson i mitten av 1990-talet som berättade om raset. Den 

gamla bron var sedan början av 1900-talet, på grund av sitt dåliga skick, 

avstängd för all annan trafik än fotgängare. Den äldre damen hade som ung 

flicka fått följa med sin far på mölleskjuts till Ugerup någon gång i mitten av 

1920-talet. När mälden var klar och de hade kommit en bit på hemvägen 

hördes ett väldigt brak och när de återvände såg de att bron rasat. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

Ugerups mölla ligger endast några hundra meter från Ugerups säteri och 

kopplingen däremellan är tydlig. Det omkringliggande landskapet utgörs av 

jordbruksmark där Vramsån är ett viktigt inslag. Marken och ån är påtagligt 

kulturpåverkade vilket understryks av de många fornlämningarna i området, 

bland annat en boplats (Köpinge 118:1) strax norr om kvarnbyggnaden. 

 

Kvarnen är uppförd år 1828 i två våningar med en stomme i trä, en hög grund 

i murad gråsten med breda slätstrukna fogar och gavelröste i röd locklistpanel. 

Taket är ett sadeltak i korrugerad plåt som tillkom år 1970, tidigare tak var i 

hamrad plåt. Verksbyggnaden är uppförd i tegel med slät kalkputs. Fönstren är 

rundbågade gjutjärnsfönster i tegelomfattning på bottenvåningen, och två 

moderna tvåluftsfönster i gavelröstet vid den ena kortsidan. Kortsidan vid 
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turbinhuset är renoverad med en modern dörr och två spröjsade tvålufts-

fönster.  

 

Interiört finns kvarnverket och maskiner bevarade. Sikten är bevarad och var i 

drift fram till andra världskriget. En hissanordning för mjölsäckar är likaså i 

fungerade skick. Byggnadens bottenvåning är idag renoverad till butik.  

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm, byggd av en jordvall med stensatt 

ytterliv. En faunapassage finns vid den södra sidan av dammen. Dammkrönet 

och fundamentet är platsgjutna i betong. Betongkonstruktionen är tillkommen 

någon gång under 1900-talet. Dammen hade sitt nuvarande utseende då 

ägaren Gunnar Olsson köpte kvarnen år 1969 och inga större förändringar är 

gjorda. I dammvallen finns en bevarad ålkista med järnlucka som regleras med 

en vev. Tidigare satt en trälucka framför ålkistan som byttes ut år 1990.  

 

Turbinrummet är murat. Till turbinintaget sitter ett galler samt spettluckor 

inne i verksbyggnaden. Stötbotten i kraftverksintaget är betonggjutet, vilket 

tillkom år 1975. Stötväggarna i intaget är stenlagda. Utloppskanalen ned-

ströms är grävd och har en längd på cirka 90 meter. 

 

Tubinens ledapparat är av gallerityp, ledskovlarna är således inte vridbara likt 

senare turbiners ledapparater. Enligt industrihistorikern Bengt Spade är 

galleritypen både enklare och billigare att tillverka än de vridbara led-

skovlarna, men de orsakade att virvlar bildades vid delpådrag vilket satte ner 

verkningsgraden. Galleripådrag var vanligt mot slutet av 1800-talet när fram-

förallt Francisturbiner började användas.  

 

Kvarnägaren menar att turbinen är av Tjeckiskt ursprung, vilket kan ha 

förväxlats med turbintillverkaren Lawaczeck. Eftersom löphjulet inte gick att 

se vid fältbesöket går det dock inte avgöra om löphjulet är av Francis- eller 

Lawaczeck-konstruktion. Det är dock möjligt att Turbinen är en tidig Francis-

modell där löphjulet omkring år 1920 har bytts ut mot ett Lawaczeck-löphjul. 

 

Spade menar vidare att det är väldigt ovanligt att en turbin från tiden före 

omkring 1910 fortfarande är i bruk, särskilt en turbin med galleripådrag. 

Endast två andra turbiner med galleripådrag är i bruk i dag, Edets såg och 

kvarn utanför Karlsborg och Drängsmarks ångsåg utanför Skellefteå, och de är 

endast i drift vid ett fåtal tillfällen per år. Enligt ägare Gunnar Olsson är det 

nödvändigt att hålla turbinen vid Ugerups mölla i drift, annars riskerar den att 

rosta och förstöras.  
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I området finns även ett bostadshus och ett svinstall. Bostadshuset är ett 

tvåvåningshus i korsvirke på gråstensgrund. Fyllningen är putsad tegel. Svin-

stallet står på en kallmurad stengrund och är ombyggt och reparerat flertalet 

gånger. Byggnaden är uppfördi röd träpanel, putsat tegel och lekablock som 

sedan gulmålats. Taket är ett sadeltak i korrugerad plåt.  

 

Vid andra sidan ån finns en lämning efter ett brofäste. Enligt nuvarande ägare 

Gunnar Olsson rasade den äldre bron någon gång under 1920-talet. Cirka tio 

meter väster om brolämningen finns en skvaltkvarnslämning. Lämningen 

utgörs av en äldre malsten vilket vittnar om den kvarnverksamhet som funnits 

innan Ugerups mölla blev odal- och landgillekvarn. Det som styrker att mal-

stenen har tillhört en skvaltkvarn är dess topografiska läge på mölleön. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnen med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden är placerad vid dammen och ger en tydlig förståelse för hur 

vattenkraft har utnyttjats på platsen för kvarnverksamhet. Interiört är turbinen 

från omkring sekelskiftet 1900 av högt värde och visar på övergången från 

hjuldrift till turbindrift som skedde vid 1900-talets början. De bevarade 

maskinerna och kvarnverket bidrar ytterligare till förståelsen för kvarn-

verksamheten. 

 

Exteriört ger byggnaden ett tidstypiskt intryck av en kvarn från tidigt 1800-tal 

med endast ett fåtal förändringar så som takbeklädnaden och senare tillskott av 

moderna fönster i gavelröstet och dörrar vid byggnadens kortsidor. De 

spröjsade gjutjärnsfönstrena, kvarnbyggnadens höga gråstensgrund, turbin-

huset med murat turbinrum och tydliga intag/utlopp samt putsade vita fasader 

är samtliga viktiga uttryck. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Kvarnbyggnadens läge vid vattnet, dammen med dess vattenspegel, och 

vattnets passage genom turbinhuset med tillhörande utloppskanal visar på en 

tydlig relation mellan vattnet och kvarnen. Lämningen efter skvaltkvarnen 

ökar förståelsen för vattnets långa och viktiga funktion som kraftkälla. 

 

Helhetsmiljön 

Lämningen efter skvaltkvarnen visar på en lång kontinuitet av vattenkraft-

utvinning på platsen. Som ett steg i platsens samhälleliga utveckling är 

vetskapen om den äldre odal- och landgillekvarnen betydelsefull för förstå-

elsen av adelns inflytande i det agrara landskapet. Platsens topografi har länge 

utnyttjats av människan, vilket även har resulterat i ett tydligt kulturpåverkat 

landskap med många lämningar.  
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Lämningen efter bron ökar även förståelsen ytterligare för hur platsen tidigare 

utgjort en central enhet i säteriet Ugerups jordbruk. Kvarnens geografiska läge 

till säteriet och topologiska relation till övriga kvarnar vid Vramsån bidrar till 

en historisk förståelse för kvarnverksamhetens betydelse. Tillsammans 

utgjorde kvarnarna ett system av tidig industriverksamhet; vilket bidrog till 

bygdens välstånd och utgjorde en viktig kugge i regionens industriella 

utveckling.  

 

Kärnvärdena vid Ugerups mölla är helhetsmiljöns tydliga läsbarhet och 

relationen mellan vattnet, de äldre lämningarna, kvarnen och säteriet. De 

värdebärande egenskaperna för det mycket höga kulturhistoriska värdet är i 

således den intakta dammbyggnaden, kvarnbyggnaden och turbinen från 

sekelskiftet i relation till vattnet. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Ur kulturmiljösynpunkt bör turbinen bevaras i driftdugligt skick. Damm-

byggnaden bör likaså bevaras, exempelvis genom fungerande faunapassage. 

Det är särskilt viktigt att relationen mellan vattnet och kvarnbyggnaden 

bevaras.  
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Bilder av miljön 2014 

 

 

Uppe till vänster visas ålkistan vid Ugerups mölla. Uppe t.h. är turbinintaget till verksbyggnaden. Nere t.v. visas 

boningshuset och kvarnbyggnaden vid Ugerups mölla. Nere t.h. är dammvallen med dammluckan till ålkistan. 
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Högst upp visas dammvallen och dammspegeln vid Ugerups mölla. Nere t.v. är resterna efter skvaltkvarnen och t.h. 

brolämningen på andra sidan ån. 
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De övre fyra bilderna visar Francis-turbinen från olika 

vinklar. Foto: Gunnar Olsson. Längst ner t.h. visas 

generatorns till vilken energi alstras.  
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Historiska dokument, kartor och bilder 

Ugerups tullmjölkvarn och dammbyggnad visas i en ägomätning från år 1813 (Lantmäteri-

myndigheternas arkiv 1813). Längst ner är tillståndet till tullmäld vid Ugerups mölla år 1849 

(Landsarkivet i Lund 1840). 
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Kartbilaga 
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6 Gringelstad mölla 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1800-talet 

 

Lagskydd: 
 

Köpinge 106:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnränna, dammbyggnad med dammspegel, 

stentrappa för bad och byk.  

 

Kärnvärden: Tidigare betydelsefull kvarn för Gringelstad by 

och Ugerups säteri. Visar på en tydlig topologisk 

samhörighet mellan kvarnarna längs Vramsån.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarn- och sågverksamhet 

Likt Ugerups mölla löd även Gringelstads mölla under Ugerups säteri. I 

fögderiets kvarnsyner från år 1772 och 1796 framgår att sågkvarnen i 

Gringelstad löd under Ugerups säteri under 1754 års rusttjänstlängd (Lands-

arkivet i Lund 1796). En karta över laga delning i Gringelstads by år 1793 

visar en kvarn och en damm vid kvarnlämningens nuvarande läge (Lant-

mäteristyrelsens arkiv 1793). Den sista kvarnen på denna plats uppfördes på 

1800-talet i två våningar (Winning 1940). 

 

Kvarnen i Gringelstad var skattlagd vid 1811 års skattläggning av kvarnar 

(Landsarkivet i Lund 1811). Vid 1841 års skattläggning var Gringelstads hus-

behovs mjöl- och sågkvarn skattlagd under 1800 års rusttjänstlängd och var 

enligt kungliga kammarkollegiets beslut år 1800 lagligen skattlagd med årlig 

ränta i andel korn (Landsarkivet i Lund 1841). Kvarnen drevs av ett vattenfall 

om 1,5 meter och var igång under hela året. Kvarnverket drevs av ett vatten-

hjul om 24 hkr och bestod av tre par stenar, sikt, korngrynsverk, fullständigt 

rensverk, sädeskross, spetsmaskin och skalningsmaskin. Även spannmålshandel 

bedrevs på platsen (Winning 1940). Kvarnen revs runt 1900-talets mitt.  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnverksamhet 

Gringelstads mölla ligger cirka två kilometer uppströms Vramsån från 

Ugerups säteri. Nordost om kvarnlämningen ligger en stenåldersboplats 

(Köpinge 110:1). Kvarnlämningen ligger inom fornlämningsområdet för 

Gringelstads gamla bytomt (Köpinge 106:6). Gringelstads by omnämns redan 

år 1347 (Namnarkivet i Uppsala 2014-11-06).  

 

Av kvarnbyggnaden finns endast rester efter grunden kvar som löper längs 

med den kallmurade kanalen av tuktad sten. Dammkonstruktionen är en över-

fallsdamm av en jordvall med stensatt ytterliv. Dammkrönet är av platsgjuten 

betong, vilket troligtvis tillkom omkring 1950-talet. Dammen är delvis 

raserad, kraftigt igenväxt och i dåligt skick med bland annat skador från 

rotsprängning. Vattnet har brutit igenom vid dammvallens slut mot den södra 

sidan. När kvarnen var i bruk fanns även en fungerande ålkista som idag är 

raserad. En fisktrappa anlades på 1980-talet i den gamla intag/utloppskanalen. 

Uppströms dammbyggnaden finns en bevarad stentrappa för bad och byk som 

leder ner till vattnet i dammen. 

 

Bostadshuset är ett tvåvåningshus uppfört vid 1900-talets andra hälft i 

korsvirke med en fyllning av oputsat rött tegel. Sadeltaket är täckt med rött 

tegel. Stående finns även två av längorna. En länga är uppförd längs med ån, 
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precis intill kvarnlämningen, och utgjorde drängkammare med bakugn, häst-

stall och hönshus. Den andra är sammankopplad med bostadshuset. Båda läng-

orna är uppförda i gult tegel som tillverkades vid Ugerups tegelbruk och har 

rundbågade fönster i gjutjärn och sadeltak. Taken är täckta med korrugerad 

plåt respektive eternit. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Endast grunden är synlig efter kvarnen som tidigare stod invid den kallmurade 

rännan. Dammkonstruktionen är typisk för Vramsån men i dåligt skick vilket 

påverkar miljöns läsbarhet negativt. Överfallsdammen, vattenspegeln och den 

kallmurade kanalen visar på platsens tidigare funktion som kvarnmiljö. I 

kvarnkanalen finns en anlagd fisktrappa, vilket har förändrat uttrycket men de 

kallmurade sidorna är bevarade. Det är således fortfarande tydligt att kanalen 

tidigare har fungerat som intag/utlopp till kvarnen.  

 

Helhetsmiljön 

Då kvarnen, likt många andra kvarnar i Köpinge socken, har tillhört Ugerup 

vittnar platsen om säteriets starka ställning i bygden. Vidare finns en tydlig 

topologisk samhörighet mellan kvarnarna som produktionsenheter och små-

industrier i socknen. Trappan för bad och byk är ett viktigt inslag i helhets-

miljön då den vittnar om hur vattenmagasinet nyttjats för annan verksamhet 

parallellt med kvarnverksamheten.  

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder bör den stenskodda kanalen, grunden från kvarnen och 

stentrappan ner till dammen bevaras. Dammvallen är i dåligt skick men är 

viktig för platsens läsbarhet. Om en öppning av dammvallen är nödvändig bör 

detta göras där vattnet naturligt raserat dammvallen. 

  



 

62 

Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Uppe t.v. är resterna efter kvarnverket. Kvarnbyggnaden stod tidigare på denna plats. Uppe t.h. är vattendraget där kvarnhjul 

tidigare fanns. Fisktrappan anlades på 1980-talet. Längst ner visas dammluckorna vid Gringelstad kvarn. 
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Uppe t.v. visas dammspegeln med vy mot dammvallen. Uppe t.h. en trappa för bad och byk. Nere t.v. järndetalj som tidigare suttit i 

kvarnbyggnaden. Nere t.h. stall och bostad vid den tidigare kvarnen. Används nu som garage och förråd. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

Det moderna bostadshuset vid Gringelstad mölla uppfördes under senare delen av 1900-talet. Det 

gula teglet i ekonomilängan t.h. kommer från Ugerups tegelbruk. 

Laga delning av Gringelstad by år 1793 visar Gringelstad mölla t.v (Lantmäteristyrelsens arkiv 

1793). 
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Kartbilaga 
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7 Sågmöllan 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1887 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnadens exteriör, verksbyggnad med 

turbin, dammbyggnad med dammspegel. 

 

Kärnvärden: Visar på ett mångsidigt brukande av vattenkraft till 

både elverk och kvarnverksamhet. Har en tydlig 

topologisk samhörighet med Gringelstad, Ugerups 

mölla och Nymöllan som viktiga småindustrier i 

socknen och en del av Ugerups säteri.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet, sågkvarn 

Fram 1800-talets mitt fanns en kvarn på denna plats som tillhörde Ugerups 

säteri vilken användes som sågverk, därav namnet Sågmöllan. Sågmöllan visas 

exempelvis i en delningskarta från år 1793 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1793). 

Sågmöllan redovisas i flera skattläggningar, bl.a. år 1841 där det framgår att 

Sågmöllan i Gringelstad redovisade skatt enligt 1800 års rusttjänst skattelängd 

(Landsarkivet i Lund 1841). Det finns även uppgifter om en tidigare byggnad 

som uppfördes år 1845, men det är oklart om den låg vid samma läge som 

dagens kvarnbyggnad (Werdenfels 1981). 

 

Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes av Olof Nordenborg år 1887 och bostads-

huset år 1888. Nordenborg hade varit på besök i USA och tagit med sig idén 

om att alstra el från vattenkraft. Nordenberg hade höga ambitioner och ville 

leverera el till Kristianstad. Elledningen kom så långt som till Helgeå, där Scan 

idag ligger, men Nordenberg fick inget tillstånd att dra elledningen över ån 

(Larsson 1982). 

 

Vid Nordenborgs bortgång år 1912 utarrenderades verksamheten till Jöns 

Svensson som bedrev ett bageri i bostadshuset till omkring 1930. En ny ägare 

tog över någon gång under 30-talet då all kvarnverksamhet lades ned. (Larsson 

1982).  

 

Kvarnplatsen bestod vid en inventering år 1981 av en verksbyggnad i sten med 

sadeltak av tegel. Kvarnverksamheten upphörde på 1940-talet och underfalls-

vattenhjulet togs bort år 1980 (Werdenfels 1981). Enligt nuvarande ägare 

installerades turbinen någon gång under 1970-talet, men det är möjligt att 

detta gjordes först under 80-talet i samband med att vattenhjulet togs bort. 

Kvarnen renoverades under tidigt 2000-tal då bl.a. en takkupa byggdes till. 

Kvarnbyggnaden används idag som konstnärsateljé. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang:  

Landskapet i Sågmöllans omnejd vittnar om en lång kulturpåverkan; strax 

femtio meter söder om dammkonstruktionen finns en boplats (Köpinge 69:1) 

från förhistorisk tid med oklar utsträckning. Kvarnbyggnaden är en två-

våningsbyggnad i murad granit med smala oputsade fogar. Ett gavelröste är 

uppfört i rött tegel. Sadeltaket är täckt med röda cementpannor, vilket ersatte 

ett tidigare skiffertak. En takkupa är tillkommen år 2002 i plåt. Verks-

byggnaden är i träpanel med tak i korrugerad plåt. Invändigt är kvarn-

byggnaden renoverad till konstnärsateljé och det finns lite bevarat från kvarn-

verksamheten.  
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Dammkonstruktionen är av överfallstyp byggd av en jordvall med stenlagt 

ytterliv. Dammkrönet är betonggjutet och dammen är även betongskodd upp-

ströms. I dammvallen finns två mindre utskov för sättreglering med gåtar i 

järn. En fisktrappa är anlagda vid den norra sidan av ån på 1970-talet. Över 

dämmet framför turbinintaget ligger en träläns. Om vattnet inte täcker denna 

är vattentillgången för låg för att driva turbinen. 

 

Intaget till turbinrummet är platsgjutet i betong med stötväggar av betong 

samt huggen sten. Galler finns framför turbinintaget och tidigare fanns även 

planluckor i trä vid intaget, men de är idag borta och enbart gåtar i järn finns 

kvar. I mitten av intaget finns en strömdelare. 

 

I den gamla kvarnen finns en francisturbin installerad på 70- eller 80-talet med 

en effekt av 37 kW och 485 varv/m. Generatorn är dock av äldre modell, 

sannolikt tidigt 1900-tal. Turbinen var senast i drift i januari 2014, men är i 

dagsläget inte driftduglig på grund av reparationsbehov. 

 

Bostadshuset i träpanel är uppfört i tre våningar. Miljön har genomgått en del 

förändringar och bostadshuset är hårt renoverat såväl exteriört som interiört. 

Strax bredvid kvarnbyggnaden står en byggnad uppförd som bostad åt 

sågmästaren. Byggnaden är en och en halv våning hög med en fasad av röd 

locklistpanel. Bostaden avstyckades år 1910.  

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnmiljön med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden vid Sågmöllan ligger intill dammen och förståelsen för kvarn-

verksamheten är utläsbar genom byggnaden och dammens placering i relation 

till varandra. Mycket av miljön är dock förändrad såväl interiört som 

exteriört. Interiört finns ingenting bevarat från kvarnverksamhetet. Däremot 

finns det andra uttryck som bidrar till att tydliggöra användningen av vatten-

kraft, så som byggnadens relation till och läge invid vattnet, dammen, och 

turbinhuset.  

 

Kvarnbyggnadens värdebärande uttryck är de spröjsade gjutjärnsfönstren, den 

karaktäristiska granitfasaden samt byggnadens direkta relation till vattnet. 

Vattnet går upp till byggnadens grund vid långsidan mot norr och möter 

fasaden. Verksbyggnaden av trä har renoverats under sent 1900-tal eller tidigt 

2000-tal men vittnar fortfarande om byggnadens funktion som kvarn och 

elverk.  
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Dammen och vattenvägarna 

Relationen mellan vattnet och sågmöllan är tydlig. Vattenspegeln, intaget vid 

turbinhuset samt utloppet vid mölleön är viktiga för relationen mellan vattnet 

och kvarnen. 

 

Helhetsmiljön  

Sågmöllan är troligtvis den första kvarnen längs Vramsån som producerade el, 

då elproduktionen startade redan under sent 1800-tal. Sågmöllan vittnar 

därigenom om ett tidigt och småskaligt bruk av vattenkraft för elproduktion 

vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Däremot har miljön under senare 

år genomgått en del förändringar som påverkat det kulturhistoriska värdet 

negativt. Bostadshuset invid kvarnen är idag hårt renoverat, vilket gör att 

sambandet mellan byggnaderna är svårtytt. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder bör relationen mellan vattnet och byggnaden bevaras. Åtgärder 

som bevarar vattenspegeln är att föredra. Om en sänkning av dammen är 

nödvändig föreslås ur kulturmiljösynpunkt sänkning längst bort i damm-

byggnaden från kvarnen sett, vid den befintliga fisktrappan. Så mycket av 

dammvallen som möjligt bör bevaras intakt, specifikt närmast byggnaden.  
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Bilder av miljön 2014 

Överst är Sågmöllan och turbinhusets baksida. I mitten t.v. är turbinintaget i förgrunden och boningshuset i bakgrunden. T.h. är 

generatorn inne i kvarnbyggnaden. Längst ner är en vy över dammen med Sågmöllan t.h. 
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Överst t.v. visas baksidan av turbinhuset och t.h. är gåtarna i stål framför turbinintaget. I mitten t.v. är turbinhuset och t.h. är baksidan av 

Sågmöllan samt den intilliggande gården. Längst ner en vy över dammagasinet. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

  

Överst visas en delningskarta från år 1793 där Nymöllan i Gringelstad syns åt väst och sågmöllan åt ost (Lantmäterimyndigheternas 

arkiv 1793). Längst ner t.v. är boningshuset vid sågmöllan före renovationen och t.h. kvarnbyggnaden. Fotografierna är troligtvis från 

1900-talets första hälft och ägs av nuvarande ägare Patrick Casey. 
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Kartbilaga 
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8 Nymöllan 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Köpinge socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1700-1800-tal 

 

Lagskydd: 
 

Köpinge 108, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML och 

MB. OBS! Bör registreras som fornlämning enligt 

2 kap. KML. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Lämningar efter byggnader, kvarnränna, bro-

lämning och lämning efter dammbyggnad. 

 

Kärnvärden: Visar på en topologisk samhörighet mellan 

kvarnarna i Vramsån. En äldre och betydelsefull 

kvarnmiljö för Ugerups säteri och bygden. 

Kvarnen med äldst belägg vid Vramsån. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Nymöllan har likt Ugerups mölla, Gringelstads kvarn och Sågmöllan tillhört 

Ugerups säteri. När Nymöllan anlades är oklart men mjölkvarnen nämns 

redan under senmedeltiden; år 1491 fick Ugerups gård rätten till ”Nyemolla i 

Kioping”. Kvarnen var en frälsekvarn och är därför inte upptagen i skatte-

längderna från dansktiden. År 1698 nämns kvarnen i Kvarnkommisionens 

protokoll som en gammal ”Ohdal och landgille Qvarn” insockne frälse under 

”Uggerups sätesgård” (Ahlgren 2009). 

 

År 1766 brukades Nymölla av frälseinspektoren Hindrich Hindrichsson som 

lade ner privata medel på att förbättra gården och uppodla ny mark (Ahlgren 

2009). I en avmätning år 1776 över Sätesgården Ugerups ägor i Köpinge 

socken nämner lantmäteriförrättaren att en stor del av markområdet till 

kvarnen gjorts fruktbar genom dikning. I avmätningen syns även dammen, 

bron och kvarnbyggnaden (Lantmäteristyrelsens arkiv 1776).  

 

Vid 1800-talets början och Hindrichssons bortgång togs Nymölla över av 

inspektor Dahlbom. Nymölla redovisade skatt som tullmjölkvarn under 

Ugerups säteri i 1811 års fögderiskattläggning (Landsarkivet i Lund 1811). 

Nymöllan hade år 1841 ett par kvarnstenar som skattlades år 1759 i samband 

med kungliga förordningen om skattläggning av kvarnar (Landsarkivet i Lund 

1841).  

 

Äldre fotografier visar flera byggnader som tidigare tillhört Nymölla gård, 

bland annat ett bostadshus och en ekonomibyggnad. Ett fotografi från 1909 

visar en familj vid namn Mattsson framför bostadshuset. Kvarnen drevs av ett 

underfallshjul till dess att verksamheten lades ner under 1940-talet 

(Regionmuseet Kristianstad 1981). Det är oklart när byggnaderna revs, men 

flera byggnader, däribland bostadshuset, finns fortfarande med på ekonomiska 

kartan från 1972. Idag finns endast grunder efter byggnaderna kvar och en 

lämning efter dammen.  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnlämning 

I det öppna odlingslandskapet på den kalkrika Kristianstadslätten ligger 

Nymöllan. Omgivningen präglas av förändringar i samband med skiftes-

reformernas genomdrivande på 1800-talet och jordbrukets rationaliseringar 

under 1900-talet. Gårdarna är utskiftade och har en enhetlig och samlad 

ägostruktur. Jordarten på denna plats utgörs av en stor andel sand vilket i 

kombination med ett intensivt jordbruk har bildat karaktäristiska flysands-

bildningar vid ägogränser. 
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Lämningarna vid Nymöllan består av flera grunder i murad gråsten, troligtvis 

efter bostadshuset och kvarnbyggnaden som låg vid dammen. Från damm-

konstruktionen finns en kanal med stenskodda sidor bevarad. Delar av en 

stenlagd dammvall, troligtvis från en överfallsdamm, finns bevarade i mitten 

av åfåran. Från norr till söder fanns tidigare en bro, vilken nu är raserad och 

stenar ligger i ån. Platsen är kraftigt igenväxt och vattnet har brutit igenom 

den raserade dammvallen. Dammkonstruktionen har inte förstärkts med 

betong under 1900-talet, vilket annars är vanligt vid dammarna i Vramsån. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Anläggningen vid Nymöllan är idag raserad men relationen mellan 

lämningarna och vattnen är fortfarande tydlig. Delar av dammvallen finns 

bevarad, vilket är viktigt för förståelsen av platsens tidigare funktion som 

kvarnplats. Även kanalen är central för förståelsen av hur vattnet leddes 

genom kvarnen med hjälp av grävda och stenskodda kanaler. 

 

Helhetsmiljön 

Nymölla är den kvarn som har äldst belägg av kvarnarna vid Vramsån. Vidare 

är brofundamenten av högt värde då de vittnar om platsens kommunikativa 

betydelse.  Kvarnplatsen har därmed ett högt topologiskt värde då det går att 

relatera platsen som landmärke i omgärdande landskap. Det finns en tydlig 

historisk kontinuitet och platsens topografiska läge är intressant att studera 

vidare. Dammkonstruktionen i form av överfallsdammen är i dåligt skick och 

fyller inte längre någon funktion, men det stenskodda damkrönet och ytter-

livet har inte förändrats i modern tid, vilket är unikt för Vramsån. Den 

sammanvägda bedömningen för platsens helhetsmiljö är ett kulturhistoriskt 

värde. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Platsen är registrerad i fornminnesregistret som övrig kulturhistorisk lämning 

men bedöms vara fornlämning. Detta innebär att tillstånd för ingrepp i 

fornlämning krävs enligt KML och särskild hänsyn ska tas vid åtgärder. Ur 

kulturmiljösynpunkt bör så lite som möjligt av kvarnlämningen avlägsnas för 

att den historiska förståelsen av miljön ska kvarstå. Blockutläggning eller 

borttagande av sten i vattnet kan göras men dammvallen, brofästet och kvarn-

lämningen ska hållas intakt. Vid osäkerhet bör antikvarisk medverkan finnas i 

samband med åtgärder. 
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Bilder av miljön 2014 

 

Högst upp visas den södra sidan av brofästet vid Nymölla. Stenar har rasat ut i huvudfåran. I mitten t.v. visas likaså delar av den rasade 

bron. I mitten t.h. är delar av dammvallen. Längst ner visas kvarnresterna vid norra sidan ån. 
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Överst visas delar av kvarnlämningen. I mitten visas lämningen efter dammvallen. Nere t.v. är lämningar efter tillhörande byggnader och t.h. 

är Vramsån uppströms dammvallen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

Överst visas kvarnen vid Nymölla i en geografisk avmätningskarta från 1776. Kvarnbyggnaden med tillhörande 

längor, damm och bro gestaltas i denna kartbild. Notera även avvattningssystemen i åkervångarna norr om 

kvarnanläggningen (Lantmäteristyrelsens arkiv 1776). Det nedre kartutsnittet visar en delningskarta från år 1793 där 

Nymöllan syns i nordväst och Sågmöllan i Gringelstad i sydost (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1793). 
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Överst är gården vid Nymölla där Vramsån rinner i förgrunden. Fotot är taget under tidigt 1900-tal. Nederst visas 

gården vid Nymölla år 1909. Från vänster sonen Nils Erik Mattsson, fadern Sven Mattson, dottern Berta Mattson och 

modern Maria Mattson framför bostadshuset vid Nymölla. Foto: Gärds Härads hembygdsförening. 
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Kartbilaga 
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9 Lyngsjö stamp 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Lyngsjö socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1700-1800-tal 

 

Lagskydd: 
 

Lyngsjö 84:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. OBS! Bör registreras som fornlämning 

enligt 2 kap. KML. 

 
 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Lämning efter stampbyggnad, stenskodd ränna för 

bad och byk, lämning efter dammbyggnad.  

 

Kärnvärden: En typisk stampverksamhet för Vramsån. Visar på 

en tidig industriverksamhet från 1800-tal där 

vattenkraften nyttjades till ett flertal verksam-

heter.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Vadmalsstamp, färgeri och sågverk. 

Lyngsjö stamp finns avbildad i Skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 

(Krigsarkivet 1812-1820) och i en geografisk avmätning från år 1803 (Lant-

mäteristyrelsens arkiv 1803). I ett beslut från 1828 att skattlägga Lyngsjö 

kvarn nämns även en stamp, troligtvis är det Lyngsjö stamp som åsyftas, se 

vidare Lyngsjö mölla (Landsarkivet i Lund 1828). Lyngsjö stamp har varit både 

färgeri och vadmalsstamp (Hogner et al. 1863). 

 

Nuvarande ägare Birgitta Persson flyttade till Lyngsjö stamp år 1942. Stamp-

byggnaden fanns kvarn då Birgitta var barn men den har under årens gång 

försvunnit. Enligt Birgitta lade kvarnverksamheten ner någon gång under 

1950-talet. Vid stampen fanns även ett stall och en stenlagd gårdsplan i 

området då stampen var i bruk. Bredvid stampen låg även ett grisstall och till 

stampen fanns ett sågverk på 1940-talet. Idag finns endast grunden kvar av 

stampen. Bostadshuset är fortfarande stående och uppfördes år 1885. 

 

Birgitta berättade att det på 1650-talet fanns en krutfabrik vid Lyngsjö stamp. 

I tio år producerades krut till Torsebro krutbruk, men bruket förstördes i 

samband med krig. Om detta vittnar en kanonkula i sten som har hittats i ån. 

  

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Stamplämning 

Sedan 1950-talet då verksamheten lades ner har mycket försvunnit. Stamp-

verket är helt borta men grundmuren finns kvarn vid ån. Även en stenskodd 

kanal om ca hundra meter är bevarad. Dammvallen har sedan Birgitta var barn 

raserats och nästan helt försvunnit. Endast några få dämmande stenar är kvar. 

 

Vid bostadshuset finns en grundmur av gråsten, troligtvis tillhörande en länga. 

Cirka tjugo meter väster om bostadshuset finns ytterligare en lämning efter en 

grundmur som sträcker sig flera meter. Samma byggnad är avbildad i avmät-

ningen från år 1803. Längan finns inte med på häradsekonomiska kartan från 

1926-34 där den har ersatts av flera ekonomibyggnader. Bostadshuset har även 

bytt läge efter nybygget år 1885. 

 

Under 1940-talet växte jättemöja i ån som sedan försvann pga beskuggning. 

Efter flera år är växten tillbaka efter gallring och röjning närmast vattendraget. 

Mellan stampen och boningshuset finns en stenskodd ränna ner till ån som 

under 1940-talet användes för att släppa ner hästar till vattnet. Möjligtvis var 

rännan ursprungligen avsedd för tvätt, byk och bad. 
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Bostadshuset från sent 1800-tal renoverades år 1949 och fasaden är sedermera 

täckt med vit spritputs och taket med röda tegelpannor. Bostadshuset var vid 

uppförandet byggt i rödmålat skiftesverk (ekbåle) och sadeltaket var täckt av 

spån (sticketak). 

 

Kulturhistorisk värdering 

Stampen med beståndsdelar 

Stamplämningen är tydligt skönjbar väster om boningshuset. Miljön är idag 

raserad vilket bidrar negativt till det kulturhistoriska värdet, men flera 

beståndsdelar finns bevarade som vittnar om den tidigare aktiviteten på 

platsen. Lämningarna efter stampen och dammbyggnaden i relation till den 

historiska kopplingen till bruksplatsen vittnar om en lång kontinuitet och 

betydelse för bygden. Att platsen har använts som vadmalsstamp gör den 

särskilt intressant då den tillsammans med den stenskodda rännan ner till 

vattnet vittnar om ett mångsidigt nyttjande av vattnet.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Värdebärande uttryck i miljön är strandskoningarna, den stenskodda rännan 

för bad och byk, stamplämningen och kvarnrännan samt det raserade dämmet. 

Lämningarna är pedagogiskt viktiga för förståelsen av kulturmiljön och ger en 

förståelse för vattnets centrala betydelse som kraftkälla men även för byk, bad, 

tvätt och djurhållning. 

 

Helhetsmiljön 

Platsen är intressant och pedagogiskt viktig som spelrum för tidigare samhälls-

strukturer i bygden. Lyngsjö stamp har brukats under Ugerups säteri och det 

finns en även tydlig topologisk samhörighet med Lyngsjö mölla. Viktigt för 

förståelsen av helhetsmiljön är stamplämningen, stenskoningarna, det raserade 

dämmet samt tillhörande byggnadslämningar och boningshuset. De fynd som 

gjorts vittnar om platsens betydelse i ett historiskt och förhistoriskt samman-

hang. Tillsammans utgör samtliga komponenter en kulturmiljö med många 

tidslager. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Stampen vid Lyngsjö är registrerad i fornminnesregistret som övrig kultur-

historisk lämning. Miljön bedöms dock vara fornlämning enligt 2 kap. KML 

och kräver särskilt tillstånd vid ingrepp i miljön. Den stenskodda kanalen, 

rännan ner till ån samt stampgrunden med tillhörande byggnadsgrunder i 

gråsten vittnar om den tidigare verksamheten. Vid åtgärder bör kanalen 

bevaras för att möjliggöra en förståelse för platsens historia.  
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Bilder av miljön 2014 

Överst t.v. visas boningshuset vid Lyngsjö stamp, uppfört i slutet av 1800-talet. Överst t.h. visar nuvarande ägare Birgitta rännan 

ner till vattnet dit de tog hästarna för att dricka. I mitten t.v. visar Birgitta var stampbyggnaden låg. I mitten t.h. är kvarnrännan vid 

Lyngsjö stamp. Nederst t.v. visas rester av dammvallen och t.h. stenskoningar vid stamplämningen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

  

Överst visas en geografisk avmätning 

över Lyngsjö by från 1803 (Lantmäteri-

styrelsens arkiv 1803). I östra delen av 

kartan visas Nymölla och i västra delen 

Lyngsjö kvarn och stamp. Notera att 

tillhörande fördämningar är utritade.  

 

I mitten syns Lyngsjö stamp på den 

häradsekonomiska kartan (Rikets 

allmänna kartverks arkiv 1926-1934), 

här syns bostadshuset och stampen 

samt flera ekonomibyggnader där-

ibland två längor.  

 

Nederst är Kungliga kammarkollegiets 

skattebrev för Lyngsjö kvarn, stamp 

och såg. (Landsarkivet i Lund 1828). 
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Kartbilaga 
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10 Lyngsjö mölla 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Lyngsjö socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1900-tal 

 

Lagskydd: 
 

Lyngsjö 85:1,övrig kulturhistorisk lämning, 

kvarn. Generella hänsynsbestämmelser enligt 

KML, PBL och MB. OBS! Brofästena kan vara 

fornlämning enligt 2 kap. KML. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad, kvarnränna, dammbyggnad med 

dammspegel och brofästen. 

 

Kärnvärden: Vittnar om hur Vramsån kontinuerligt har brukats 

för att utvinna vattenkraft. Miljön visar även på en 

tydlig topologisk relation till Lyngsjö stamp, där 

möllan och stampverket tillsammans visar på en 

bred användning av vattenkraften. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Frälse- och tullmjölkvarn 

Första gången Lyngsjö mölla nämns i skrift är år 1610 (Institutet för språk och 

folkminnen). Kvarnen och dammen visas även i en avmätning över Ugerups 

säteri från år 1776 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1776) och i Skånska 

rekognosceringskartan från 1812-1820 (Krigsarkivet 1812-1820). År 1825 

utfärdade kungliga kammarkollegiet ett beslut om att skattlägga Lyngsjö 

kvarn, stamp och såg (Landsarkivet i Lund 1828). I 1811 och 1841 års skatt-

läggning framgår dock att en sågmölla till Lyngsjö kvarn skattlades redan år 

1800 enligt kungliga kammarkollegiets fastställande (Landsarkivet i Lund 

1811; 1841).  

 

Fram till år 1840 fanns två skattlagda malstenar i Lyngsjö mölla. År 1840 

inkom en ansökan om att anlägga ytterligare ett stenpar med sikt för att 

betjäna främmande malning samt malning mot tull och ränta till Hans 

Kungliga Majestät och kronan (Landsarkivet i Lund 1840).  

 

I början av 1900-talet uppfördes en ny kvarnbyggnad då en äldre brunnit ned. 

Lämningen efter den äldre kvarnen är registrerad i fornminnesregistret 

(Lyngsjö 85:1). Kvarnverksamheten avvecklades år 1953. År 1977 

omvandlades kvarnen till bostad. År 1981 fanns ett dubbelt vattenhjul med en 

diameter om cirka tio meter. (Werdenfels 1981). Byggnaden renoverades 

återigen under 1990-talet då vattenhjulet avlägsnades. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

Kvarnbyggnaden är uppförd i tre våningar under tidigt 1900-tal med en grund 

i murad gråsten, stomme av trä och fasad i gult tegel. Bottenvåningen har röda 

tegeldetaljer vid fönster och hörn samt rundbågade originalfönster i gjutjärn. I 

den östra fasadens tegel har några arbetare ristat in sina namn och årtal. 

 

Kvarnbyggnaden har genomgått stora förändringar interiört och exteriört. De 

översta två våningarna är slätputsade, den vita putsen är troligtvis tillkommen 

efter en renovering. I gavelröstet sitter tre spröjsade tvåluftsfönster och ett 

lunettfönster, även dessa tillkomna vid en renovering. Taket är ett mansardtak 

täckt med röda cementpannor med tre moderna fönster i takfallet. Vid 

byggnadens västra sida står en tillbyggnad i form av en inglasad veranda och 

balkong. Interiört finns ingenting bevarat från kvarnverksamheten.  

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm med betongförstärkt dammkrön 

och erosionsskydd. Flödet reglerades även med två spettluckor varav en går 

till en äldre ålkista. Spettluckorna sitter i en ram av platsgjuten betong, 
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luckstocken är av stål och luckorna av trä. Vattnet har brutit genom damm-

vallen och dammen är tämligen förfallen och igenväxt. En fisktrappa i betong 

är byggd där den tidigare ålkistan stod intill kvarnbyggnaden. 

 

En modern veranda döljer idag intaget till hjulgraven. Den stenskodda 

utloppskanalen finns däremot bevarad. Vid andra sidan ån, vid den norra 

sidan, finns en lämning efter bron som raserade efter att kvarnverksamheten 

upphörde år 1953.  

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden har genomgått flertalet renoveringar och påbyggnader under 

sent 1900-tal vilket påverkar det kulturhistoriska värdet. Interiört finns 

ingenting bevarat från kvarnverksamheten. Delar av fasaden är bevarad samt 

den tydliga relationen till vattnet, vilket vittnar om byggnadens ursprungliga 

gestaltning och funktion som kvarnbyggnad. Värt att uppmärksamma är även 

möllarnas inskrifter i fasadteglet.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Vid Lyngsjö kvarn finns dammbyggnad, hjulgrav och kvarnränna bevarad. 

Dammbyggnaden är i behov av upprustning och har förändrats genom fisk-

vägar under 1980-talet. Den dämmande funktionen och dammspegeln 

uppvisar pedagogiska värden med tydlig koppling till kvarnverksamheten. 

Vidare är den stenskodda kvarnrännan ett värdebärande uttryck som visar på 

hur vattnet leddes genom byggnaden för att utvinna vattenkraft. 

 

Helhetsmiljön 

I helhetsmiljön ingår kvarnbyggnaden samt kvarnrännan, hjulgraven och 

dammbyggnaden och relationen däremellan är fortfarande läsbar. En viktig del 

i förståelsen för den tidigare verksamheten är dammspegeln. Det saknas dock 

viktiga beståndsdelar i helhetsmiljön såsom turbin eller vattenhjul och kvarn-

verk, vilket minskar det teknikhistoriska intresset för platsen. Ombygg-

nationen av kvarnbyggnaden påverkar även förståelsen av helhetsmiljön 

negativt.  

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Ur kulturmiljösynpunkt föredras att åtgärder görs i den naturliga åfåran så att 

dammbyggnaden och dammspegeln bevaras i möjlig mån. Om åtgärder ändå 

måste göras i dammbyggnaden bör detta göras längst bort från kvarn-

byggnaden sett. Alternativt i de redan existerande utskoven. 
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Bilder av miljön 2014 

Överst t.v. visas den stenskodda utloppskanalen och t.h. 

dammvallen med utskov. I mitten t.v. dammspegeln och 

t.h. möllarnas inskrifter i tegelfasaden. Längst ner till 

vänster är brofästena vid Lyngsjö mölla. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

Överst är ett fotografi från 1930-talet föreställande ålkistan vid Lyngsjö bro. Foto Gärds härads 

hembygdsförening. Kungliga kammarkollegiets skattebrev för Lyngsjö kvarn, stamp och såg (Lands-

arkivet i Lund 1828). 
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Kartbilaga 
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11 Bäcklunda pappersbruk (Bäcklunda fruktodling)  

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Lyngsjö socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1800-tal 

 

Lagskydd: 
 

Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. Obs! lämningarna vid pappersbruket bör 

registreras som fornlämningar enligt 2 kap. KML. 
 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Lämningar efter dammbyggnad, intagskanal till 

pappersbruk, lämningar efter pappersbruks-

byggnader och lämningar efter sågverk. 

 

Kärnvärden: Tidig industrimiljö som vittnar om vattnets 

mångsidiga användning. Berättar om den tidiga 

papperstillverkningens bruk av vattenkraft. Tydlig 

relation till Bäcklunda kvarn, Trobromölla övre 

och nedre vilket visar på hur flera dammar 

utgjorde ett större system.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet, pappersbruk, sågverk, garveri.  

Dammkonstruktion vid Bäcklunda fruktodling anlades för att förse Bäcklunda 

pappersbruk och stamp med vattenkraft. Pappersbruket kallades även för 

Lyngsjö pappersbruk.  

 

Då verksamheten vid pappersbruket startades under tidigt 1800-tal skattlades 

det under i 1743 års rusttjänst skattelängd (Landsarkivet i Lund 1811; 1841). 

Verksamheten startades och drevs ursprungligen av Anders Trobeck. Papper 

tillverkades vid denna tid enbart av lump och vatten, vilket gjorde att vatten-

kraft var nödvändig för att sortera, rensa, tvätta, mala och vidare bearbeta 

lumpen till papper. Trobeck kom från en möllaresläkt, hans far Ola Larssoon 

och svärfar Jöns Persson drev båda en sågmölla i Lyngsjö. Anders Trobeck tog 

själv över sågmöllan år 1806 (ej att förväxla med Sågmöllan i Gringelstad, 

Köpinge socken).  

 

År 1814 ansökte Trobeck om att anlägga ett pappersbruk och den 11 oktober 

samma år utfärdade Kommers Collegium ett tillstånd att inrätta och driva ett 

pappersbruk. År 1820 meddelar Hallrätten att det finns 8 stycken pappers-

bruk i länet däribland ”Pappersbruk finnas å Bäcklunda i Gerts Härad”. 

Bäcklunda pappersbruk auktionerades ut år 1835 och bruket fick då en ny 

ägare (Riets & Nilson 1985).  

 

Vid 1840-talet introducerades metoder för maskintillverkning av papper och 

handtillverkat papper utkonkurrerades vilket ledde till att flera bruk lades ner. 

Bäcklunda pappersbruk lades troligtvis ned under tidigt 1840-tal då det 

beskrivs som nedlagt i en rapport till landshövdingen (Riets & Nilson 1985). 

 

Pappersbrukets avbildas i hemmansklyvningskartan från år 1848 över 

Bäcklunda kvarns ägor. I kartan syns även den grävda kanalen, dämmena, en 

sågkvarn söder om pappersbruket samt ett garveri strax intill sågverket. En 

lämning efter sågverket finns kvar på platsen (se kartbilaga). 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnlämning 

På Kristianstads kalkrika slätt, i ett landskap som förknippas med sandflykt och 

potatisodling, ligger några av kvarnverksamheterna längs Vramsån. Däribland 

finns det äldre dämmet tillhörande Lyngsjö pappersbruk som benämns som 

Bäcklunda fruktodling. Lämningen efter dammen ligger cirka 150 meter 

nedströms Bäcklunda kvarn. Överfallsdammen är raserad och endast några få 

stenar dämmer vattnet. Tidigare avledde dämmet vattnet till en stenlagd 

kanalisering om ca 320 meter som ingick i driften av pappersbruket och 
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stampen. Idag är kanalen igenväxt och torrlagd stora delar av året då dammen 

vid fruktodlingen är avsänkt. Lämningarna efter pappersbruket och stampen 

uppströms kanalen vittnar om bruksverksamheten på platsen.  

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Fördämningen är ursprungligen konstruerad till att förse sågen med vatten 

samt för intagskanalen till pappersbruket. Av värde är i synnerhet den sten-

skodda intagskanalen till pappersbruket, som vittnar om Bäcklunda kvarnmiljö 

som en flerfunktionell verksamhetsutövningsplats. 

  

Helhetsmiljön  

Helhetsmiljön vid Bäcklunda fruktodling utgörs av dammvallen, intagskanalen 

till pappersbruket med tillhörande lämningar efter bruksverksamheten samt 

såglämningen. Tillsammans visar beståndsdelarna i kulturmiljön hur vatten-

kraftsutnyttjande verksamheter integrerar med varandra genom att utvinna 

energi med uppdämning och kanalisering.  

 

Vidare finns ett tydligt topologiskt mönster beträffande verksamheterna vid 

Bäcklunda, Trobromölla nedre och övre. Det finns därmed ett högt kultur-

historiskt värde i att bevara dammsystemen vid nämnda platser. Åtgärder 

såsom avsänkning är dock redan gjorda på platsen vilket har påverkat helhets-

miljön negativt, då exempelvis intagskanalen till pappersbruket har torrlagts 

och växt igen. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Om åtgärder vid Bäcklunda fruktodling behövs bör detta göras så att delar av 

dammvallen bevaras. Det finns en tydlig kulturhistorisk samhörighet mellan 

miljöerna vid Bäcklunda kvarn, Trobromölla nedre och övre. 
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Bilder av miljön 2014 

Överst är ett kraftigt igenväxt parti av dammfästet vid papperbrukets inloppskanal. Nederst är vyn från dämmet sett uppströms 

mot Bäcklunda kvarn. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

Se Bäcklunda kvarn. 

Överst är den igenväxta kanalen till pappersbruket. Nederst är lämningarna vid Bäcklunda stamp och 

pappersbruk. 
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Kartbilaga 
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12 Bäcklunda kvarn 

 

 
Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Lyngsjö socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: ca 1828 

 

Lagskydd: Lyngsjö 90:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad, kvarnränna, verksbyggnad med 

turbiner, samt dammbyggnad med dammspegel.  

 

Kärnvärden: Kännetecknande för kvarnverksamheten vid 

Vramsån. Den sammanhållna miljön ger ett tydligt 

och läsbart intryck av en kvarnmiljö från 1800-

talet. Kopplingen till Trobromölla nedre och övre 

samt pappersbruket visar på hur flera dammar 

utgör ett och samma system. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Bäcklunda kvarn var under 1800-talet mer känt som Bäcklunda pappersbruk 

och det utsockne frälsehemmanet no 7 i Lyngsjö (Landsarkivet i Lund 1841). 

Se Bäcklunda pappersbruk.  

 

År 1827 ansökte Bäcklunda bruksägare, Anders Trobeck, om tillstånd att 

anlägga en kvarn med ett par stenar på papperbrukets ägor för grovmälds 

avverkning till ortens betingande mot tullmäld. Anders Trobeck hade tidigare 

ansökt om att få anlägga en ny kvarn men fick då avslag. Den nya kvarnen 

skulle anläggas på samma plats som en tidigare kvarn med vederbörligt till-

stånd. Beslut om tillstånd till en ny kvarn utfärdades år 1828.  

 

I samband med en skattläggning år 1836 av ett nytt stenpar besiktigades 

Bäcklunda kvarn. Kvarnen låg då i ett gråstenshus om 24 alnar (ca 14,25 

meter) långt och 20 alnar (ca 12 meter) brett under papperstak. Kvarnen 

bestod av två kvarnar; en för grovmäld och en för siktmalning. Vidare 

utgjordes kvarnen av vattengång, drängkammare, kök och loft. Kvarnen drevs 

av ett 7 alnar (ca 4 meter) högt vattenhjul på 17 tums (ca 43 cm) tjocka axlar 

med underfall från 2 alnar och 13 tums höjd (ca 1,5 meter) (Landsarkivet i 

Lund 1837). 

 

Enligt uppgifter från Bäcklundas nuvarande kvarnägare uppfördes en kvarn för 

husbehov vid Bäcklunda pappersbruk år 1815. Kvarnen fick tillstånd till 

tullmäld år 1817. I samband med att den nya kvarnen uppfördes efter år 1827 

togs den äldre kvarnen bort. År 1864 gick Bäcklunda gård i konkurs och 

pappersbruket lades då ner. År 1900 köptes ytterligare markområde till och 

päronodling startades. Kvarnverkssamheten avvecklades år 1964. I en skiftes-

karta från år 1848 över Bäcklunda kvarns ägor visas kvarnen, bron, sågen, 

garveriet, pappersbruket, stampen, dämmena och inloppskanalerna. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

I ett landskap präglat av Kristianstadslättens åkerbruk är vattnet på denna plats 

ett centralt element. Miljön har länge lockat människan till platsen vilket 

exempelvis en bronsåldersgravhög vittnar om. Om detta vittnar även 

Bäcklunda kvarn. Kvarnbyggnaden uppfördes på en äldre kvarnplats omkring 

år 1828 på en hög grund i murad gråsten med breda, putsade fogar. Gavel-

rösten är i röd träpanel och sadeltaket i eternit. Fönstren är spröjsade 

tvåluftsfönster, varav vissa är i dåligt skick eller saknas. Byggnaden är byggd på 

en äldre kvarngrund, vilket lämningar under golvet vittnar om. Interiört finns 

delar av kvarnverket bevarat. 
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Dammkonstruktionen är en överfallsdamm bestående av en jordvall med ett 

stenlagt ytterliv. Dammkrönet är av platsgjuten betong vilket tillkom under 

1930-talet enligt uppgift från nuvarande ägare. En fisktrappa är anlagd intill 

verksintaget.  

 

Ett galler finns vid det stenmurade intaget till francisturbinen. Kvarnen drevs 

av ett underfallshjul fram till att en turbin installerades år 1934. Vid 

installeringen gjöts även ett turbinrum i betong där vattenhjulet tidigare drevs. 

Utloppskanalen är grävd med stenskodda sidor om cirka tio meter. Idag är 

dammen igenväxt men i fungerade skick och turbinen är i drift med en effekt 

av cirka 30 kW. 

  

Strax öster om kvarnbyggnaden finns ett bostadshus i två våningar med 

putsade fasader i en ljusgul kulör. Sadeltak med röda tegelkupor. Ytterligare 

ett bostadshus är stående norr om kvarnen, en tvåvåningsbyggnad i gul 

locklistpanel med snickarglädje och ett sadeltak av korrugerad plåt. Inom 

området finns även ett antal ekonomibyggnader som brukas till dagens 

verksamhet, däribland fruktodling. Intill kvarnbyggnaden finns en bro som 

uppfördes år 1959 på äldre brofundament. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden ger ett typiskt intryck av en kvarnbyggnad från 1800-talets 

början med den karaktäristiska höga stengrunden. Senare förändringar så som 

eternittaket och de utbytta fönstren påverkar inte helhetsintrycket nämnvärt. 

Läget vid vattnet, intaget, turbinrummet under byggnaden, samt den 

stenskodda kanalen ger byggnaden ett tydligt historiskt sammanhang som 

kvarn. Likväl bidrar det bevarade kvarnverket till den historiska förståelsen för 

den tidigare kvarnverksamheten. Verksamhetens fortsatta drift bidrar till en 

kontinuitet på platsen och stärker det kulturhistoriska värdet.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Överfallsdammen är typisk för Vramsån. Relationen mellan kvarnen och 

vattnet är tydlig. Dammvallen, vattenspegeln och den stenskodda utlopps-

kanalen är samtliga värdebärande i miljön och tydliggör hur kvarnen har 

utnyttjat vattnet som kraftkälla. 

 

Helhetsmiljön 

Kvarnen, dammen, utloppskanalen och lämningarna nedströms vid Bäcklunda 

pappersbruk ger ett påtagligt intryck av en sammanhållen tidig industrimiljö. 

Helhetsmiljön är tydligt läsbar trots de förändringar som gjorts under senare 

delen av 1900-talet. Bäcklunda kvarnmiljö tingar höga kulturhistoriska värden, 
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där de värdebärande egenskaperna i synnerhet finns i den äldre kvarn-

byggnaden från ca 1828 och förståelsen för vattenkraftens utnyttjande i en 

tydlig kontext mellan turbindriften och dammbyggnaden. Det finns höga 

topologiska värden mellan kvarnarna vid Bäcklunda, Trobromölla nedre och 

övre. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder bör kvarnbyggnadens läge vid och i förhållande till vattnet 

bevaras, där dammspegeln är ett viktigt inslag. Åtgärder som inte påverkar de 

värdebärande uttrycken är att föredra ur kulturmiljösynpunkt. Damm-

byggnaderna vid Bäcklunda, Trobromölla nedre och övre bör ses som ett och 

samma dammsystem, då konstruktionerna historiskt har förhållit sig till 

varandra. 
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Bilder av miljön 2014 

 
  

Överst är Bäcklunda kvarn och en tillhörande mangårdsbyggnad. Nederst visas Bäcklunda kvarn med delvis kulverterad 

och helt kallmurad utloppskanal. 
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 Överst en panoramavy över dammbyggnaden och bassängtrappan. I mitten t.v. visas kraftverksintaget och t.h. kvarnbyggnaden. Längst 

ner t.v. är dammbyggnaden med stenlagt ytterliv och fisktrappan. T.h. visas delar av det bevarade kvarnverket. 
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T.v. är den mindre francisturbinen och t.h. den stora francisturbinen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

Figur 1 En karta från 1848 visar dämmet nedströms från Bäcklunda kvarn. Precis vid dammen går den stenskodda 

kanalen och en byggnad finns utritad vid kanalen. Notera även sågen söder om ån (Lantmäterimyndighetens arkiv 

1848). 
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Överst är ett fotografi över Bäcklunda kvarn år 1934. Nederst är ett av boningshusen vid Bäcklunda kvarn under 1900-talets 

början. Foton Gärds härads hembygdsförening. 
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Överst visas ett flygfotografi över Bäcklunda kvarnmiljö ca 1930-tal. Nederst är dammbyggnaden vid Bäcklunda kvarn år 1920. 

Foton Gärds härads hembygdsförening 
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Kartbilaga 
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13 Trobromölla nedre 

 

Trobromölla kvarn och mangårdsbyggnad. Foto: Bertil Trobro. 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Östra Vrams socken  

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: Tidigt 1800-tal 

 

Lagskydd: Östra Vram 56:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad med kvarnverk, verksbyggnad med 

turbin, dammbyggnad med dammspegel samt 

trappa för bad och byk.  

 

Kärnvärden: En sammanhållen och tydlig kvarnmiljö från 1800-

talet med äldre beståndsdelar. Visar på ett mång-

sidigt bruk av vattnet som kraftkälla och för 

tvätteri. Tydlig topologisk relation till Bäcklunda 

kvarn och Trobromölla övre. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Trobromölla kallas även Trobrodal eller Trobromölla nr 1. Strax uppströms 

ligger ytterligare en kvarn, Trobromölla nr 2 (se även Trobromölla övre). Båda 

kvarnarna har en lång historia. Första gången Trobromölla nämns i skrift är år 

1548 (Namnarkivet i Uppsala 2014-09-04). År 1624 omnämns platsen även i 

Prästrelationerna (RAÄ FMIS 2014-10-03). Enligt 1663 års jordebok fanns 

det två kvarnar i Trobro. Trobromölla nr. 1 tillhörde Bornholms vederlags-

gods och togs över av Svenska kronan i samband med att Skåne blev svenskt 

(Larsson 1982). 

 

Vid 1730 års indelning blev Trobro tilldelat majoren av Södra Skånska 

Kavalleriregementet. År 1723 kom en förordning om att alla kvarnar skulle 

värderas vid skatteköp. Det verkar dock som att skattevärderingen aldrig 

gjordes i samband med att Trobromölla gick från krono-frälse till skattekvarn. 

År 1754 utfärdades ett kungligt brev om att kvarnägaren vid Trobromölla 

skulle redovisa kvarnens beskaffenhet enligt 1723 års förordning (Landsarkivet 

i Lund 1822).  

 

År 1759 förde Trobromöllas ägare, Nils Andersson, en klagan tillsammans 

med kyrkoherde Johan Bolmstedt i samband med att staten rivit ut flera 

skvaltor i Gärds Härad. Detta gjordes efter att en ny förordning om tullmäld 

trädde i kraft år 1759 och staten rev ut de kvarnar som ansågs vara olovliga 

eftersom skattevärdering saknades, bl.a. de skvaltkvarnar som tidigare fanns 

vid Trobromölla. Trobro kvarnägare anhöll efter utrivningen att nya skatt-

lagda kvarnar skulle uppföras då det bevisats att de utrivna kvarnarna låg på 

gamla kvarnställen (Landsarkivet i Lund 1822; Ek 1962). Trobromöllas ägare 

fick rätt och ett skattebrev utfärdades år 1760. 

 

”Kungl. Maj:t och Kammarkollegii skattebrev för nämndemannen Nils 

Andersson på kronolägenheten Trobromölla N:r 1, en kvarn med 22 daler 16 

öre s:mts ränta, indelt till kaptenslöjtnantens hästhemman vid Södra Skånska 

Kavalleriregementet och belägen i Östra Vrams socken, Gärds härad, vilken 

lägenhet Nils Andersson, dess hustru, barn och arvingar efter arvingar under 

skattemannabörd och rättighet skall för all framtid njuta och behålla för 135 

daler silvermynt”.  

 

I samband med en skattevärdering av Trobromölla år 1822 beskrivs kvarn-

miljön med dess byggnader; kvarnen, brygghuset, mangårdsbyggnaden samt 

västra, norra och södra längan hade en stomme av ekstolpar och furuväggar 

under halmtak. Kvarnverket bestod av två s.k. ”nio manns stenar” vilka drevs 

av två underfallsvattenhjul där vatten släpptes på genom två vattenluckor. 
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Dammen var 135 alnar (ca 80 meter) lång, 24 alnar (ca 14,3 meter) bred med 

en 3 alnar (ca 1,8 meter) hög fördämning (Landsarkivet i Lund 1822). 

Beskrivningen av längorna överensstämmer med motsvarande längor som 

avbildats på tavlan signerad K. Sigge (se bild). De tre längorna revs troligtvis 

under 1940-talet. 

 

År 1839 beskrevs dammarna återigen vid Trobromölla i samband med en 

ansökan om att ändra kvarnbyggnaden för att installera en kvarnsikt. Det 

framgår att båda dammarna låg på olika höjd men utgjorde ett gemensamt 

dammverk. Vidare var konstruktionen av sten utan behov av några damm-

luckor då allt överflödigt vatten gick till kvarnens drift. I samband med att 

kvarnbyggnaden byggdes om för att anpassas till den nya kvarnsikten önskades 

den södra dammen vid Trobromölla nr. 1 flyttas 30 alnar (ca 18 meter) väster 

om kvarnen i rak sträckning. Bredden skulle inte överstiga 3 alnars (ca 1,8 

meter) bredd eller den dåvarande höjden. Vidare skulle den nya siktkvarnens 

tre stenar vara 8 spann (ca 119 cm) vardera. 

  

Rationaliseringen av kvarnanläggningen skulle göras för att driva kvarnen nio 

månader om året istället för sex och för att ge en högre avkastning vid 

grovmalningen. Med viss justering i tullmälden och i skattläggningen för 

husbehovsmalningen beslutades att den nya siktkvarnen lovlig. Förändringarna 

enligt ansökan skulle tillåtas grovmalning under åtta månader om året med 

stöd av den kungliga förordningen år 1759 (Landsarkivet i Lund 1839).  

 

Kvarnverksamheten lades ner i mitten av 1950-talet. Efter cirka tjugo år av 

obefintlig verksamhet installerades en turbin under 1970-talet. De två 

vattenhjulen revs ut vid en översvämning år 1980 då även dammen brast. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

På den åkerdominerande Kristianstadslätten i Östra Vrams socken finns på 

denna plats en kvarnmiljö vid den meandrande Vramsån. Flera boplatser och 

höggravar vittnar om människans tidiga bofasthet i närområdet. Kvarnarna vid 

Trobromölla har mycket lång kontinuitet vilket visar på platsens historiska 

betydelse för människomöten och viktiga funktion i bygden. 

  

Kvarnbyggnaden är uppförd i början av 1800-talet i två våningar på stengrund 

och renoverades i slutet av 1800-talet. Kvarnbyggnaden är uppförd i skiftes-

verk och är klädd med gul locklistpanel. Sadeltacket är täckt med tegel. 

Ursprungligen var det ett spåntak som delvis finns bevarat under det 

nuvarande taket. Fönsterramarna är från 1800-talet med delvis utbytt glas. 
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Verksbyggnaden, vilket är sammanbyggd med kvarnhuset, har en stomme av 

trä, fasad i locklistpanel och sadeltak av tegel, plåt och eternit. Två gavlar på 

byggnaden är utbytta vid en renovering men de äldre fönstren finns 

fortfarande på plats. Av interiören finns sikt och stenpar bevarade på 

övervåningen samt fungerande säckhissar och stenbytare. 

 

Dammen är en överfallsdamm med stenlagt ytterliv och ett dammkrön i 

platsgjuten betong. Dammen är betongskodd uppströms, och vid en 

reparation av dammen på 1980-talet noterades att jordvallen tidigare varit 

förstärkt med trä uppströms. Dammen renoverades även under 1950-talet 

innan kvarnen togs ur drift. En fisktrappa anlades under 1980-talet. 

  

Vid verksintaget sitter ett galler och dammen regleras med fyra skruvluckor 

varav en sitter vid en raserad ålkista. Luckorna och ramen är av stål. Skruv-

luckorna sattes in år 1981 efter att översvämningen förstörde de befintliga 

spettluckorna. Denna typ av luckreglering är annars vanlig på reningsverk. 

Den grävda utloppskanalen är kallmurad och löper cirka trehundra meter 

nedströms kvarnen.  

 

Kvarnverket installerades år 1918 och är ännu bevarat och möjligt att få i drift 

med turbinen som drivkraft. Turbinen är en Francisturbin tillverkad år 1938-

39. Turbinen helrenoverades år 1952-53 med nytt plåthjul med plåtskovlar. 

En likströmsgenerator har tidigare stått inne i kvarnbyggnaden, men är ej 

bevarad. I verksbyggnaden är den äldre hjulgraven uppförd av lermurad sten 

och turbinhuset är betonggjutet i kvarnrummet. I verksbyggnaden finns även 

hjulaxeln bevarad.  

 

Bostadshuset byggdes år 1859 i tre våningar i putsat tegel och står på en putsad 

gråstensgrund. Bostadshuset renoverades år 1979-1980 då en altan med 

tillhörande balkong på husets baksida byggdes. Under 1940 och 1950-talet låg 

en köksträdgård med sparris- och potatisodling framför den stenlagda 

gårdsplanen. Under 1800 och 1900-talet fanns tvätteri i mangårdsbyggnadens 

källare med tvättbrygga i dammen framför källaringången. En stentrappa ner i 

dammen vittnar om den tidigare tvätteriverksamheten. Det finns även flera 

äldre kvarnstenar på tomten, som bl.a. fungerar som trappor. 

 

Rester av den tidigare västra och norra längan finns idag bevarad och fungerar 

som trädgårdsmur vid fastighetens framsida.  
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Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnad med beståndsdelar 

Kvarnbyggnaden har ett tydligt samband med vattnet. Senare renoveringar av 

byggnaden har inte förändrat intrycket nämnvärt. Interiören från kvarn-

verksamheten; sikten, kvarnstenarna, säckhissen och stenbytaren ökar den 

historiska förståelsen för hur vattenkraften användes för att mala mjöl. Den 

äldre hjulgraven är fortfarande bevarad och hjulaxeln vittnar om den tidigare 

hjuldriften. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Överfallsdammen är typisk för Vramsån och placerar byggnaden i ett tydligt 

topologiskt sammanhang. Den kallmurade rännan är påtagligt lång vilket ger 

en tydlig förståelse för hur människan har nyttjat vattnet i Vramsån genom att 

gräva och leda om vattenvägarna. Tvättrappan som har tillhört det tidigare 

tvätteriet berättar om ett mångsidigt nyttjande av vattnet jämsides 

kvarnverksamheten. De stora vattenmagasinen som skapades vid damm-

byggnaderna gav även möjlighet till tvätt och bad. Tvätterierna sysselsatte 

huvudsakligen kvinnliga arbetare. 

 

Helhetsmiljön 

Trobromölla nedre utgör en tydligt avläsbar helhetsmiljö och vittnar om både 

kvarnverksamhet och tvätteri. Relationen mellan kvarnen, dammen, kanalen, 

bostadshuset och lämningarna är förståelig och speglar en välbärgad kvarnmiljö 

från 1800-talet med äldre beståndsdelar. Den långa kontinuiteten i relation till 

de intilliggande kvarnarna Torbromölla övre och Bäcklunda bidrar till det 

höga kulturhistoriska värdet. Detsamma gäller den tydliga kulturhistoriska 

kontexten. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder bör hänsyn tas till helhetsmiljön. Vattenmagasinet är nödvändigt 

för förståelsen av kvarnverksamheten såväl som tvätteriet. Hänsyn bör även 

visas landskapsrummet där dammbyggnaderna vid Trobromölla övre, 

Trobromölla nedre och Bäcklunda utgör en samlad miljö av högt kultur-

historiskt intresse. Dammbyggnaderna är konstruerade i förhållande till 

varandra och hänsyn bör därför tas till samtliga dammbyggnader vid åtgärder.  
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Bilder av miljön 2014 

Överst visas gårdsplanen framför mangårdsbyggnaden och kvarnbyggnaden. I mitten t.v. är luckorna vid säckhissanordningen och 

ingång i kvarnen. T.h. visas platsen där den tidigare kålgården låg. Längst ner en panoramavy över kvarndammen. 

 



 

117 

 

Överst är kraftverksintaget med tre luckor med skruvreglering. T.h. luckorna med skruvreglering. I mitten t.v. delar av maskinutrustningen är 

bevarad, här en sikt. T.h. delar av kvarnverket är likaså bevarat. Nederst är hjulaxeln från det tidigare vattenhjulet bevarad i turbinrummet. 
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Överst t.v. visas francisturbinen med 

ställbara luckor. T.h. löphjulet. I mitten 

en panoramavy med ingången till 

tvätteriet t.h. och bad och byk trappan 

t.v. Tidigare fanns även en klappbrygga 

vid trappan. Nederst syns dammen 

uppströms kvarnen.   
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

Överst visas kvarnmiljön vid Trobrodahl i en målning av K. Sigge år 1902. Målningen ägs av Trobromöllas 

nuvarande ägare Bertil Trobro. Nederst visas tre generationers möllare framför boningshuset vid Trobrodal i 

ett fotografi från år 1915. Fotografiet ägs av Bertil Trobro. 
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Ägomätning över Trobromöllas ägor år 1877. Notera den långa utloppskanalen (Trobromöllas 

gårdsarkiv 1877). 
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Kartbilaga 

Se Trobromölla övre.  

År 1760 utfärdade Kammarkollegiet skattebrev för Trobromölla (Trobromöllas gårdsarkiv 1760).  
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14 Trobromölla övre 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Östra Vrams socken  

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1800-tal  

 

Lagskydd: Östra Vram 55:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad/smedja med kvarnverk, verks-

byggnad, kvarnränna samt dammbyggnad med 

dammspegel. 

 

Kärnvärden: Vittnar om flera industriverksamheter och ger en 

bred förståelse för hur vattenkraften har varit 

avgörande för samtliga verksamheter. Tydlig 

topologisk koppling till Bäcklunda och 

Trobromölla nedre visar på ett större samman-

hang. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: kvarnverksamhet 

Trobromölla övre går även under namnet Trobromölla nr. 2. Båda kvarnarna 

bör betraktas som en sammanhängande kulturmiljö då de delar en gemensam 

historia och har även försörjts av samma dammsystem (se även Trobromälla 

nedre).  

 

Enligt 1663 års jordebok där Trobromölla nr. 1 och 2 omnämns framgår att 

Trobromölla nr. 2 tillhörde ett frälsegods och brukades av Lasse Nilssson. 

Kvarnen kom efter år 1690 att tillhöra Maltesholms gods och senare även 

Vittskövle gods (Larsson 1982). 

 

Kvarnen byggdes om till elverk då en turbin, en mekanisk regulator och en 

likströmsgenerator installerades under 1930-talet. Kvarnen användes även 

under 1900-talet som smedja och ett sågverk drevs på övervåningen. 

Likströmsgeneratorn avvecklades år 1956.  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

På den åkerdominerande Kristianstadslätten i Östra Vrams socken finns på 

denna plats en kvarnmiljö vid den meandrande Vramsån. Flera boplatser och 

höggravar vittnar om människans tidiga bofasthet i närområdet. Kvarnarna vid 

Trobromölla har mycket lång kontinuitet vilket visar på platsens historiska 

betydelse för människomöten och viktiga funktion i bygden. 

 

Kvarnbyggnaden är byggd under 1800-talet, med flera tillbyggnader. 

Byggnaden är två våningar hög och står på en kallmurad stengrund. 

Kvarnbyggnadens bottenvåning är uppförd i skiftesverk (ekbåle) och den övre 

våningen i locklistpanel. En del av byggnaden är uppförd i korsvirke med en 

fyllning av rött tegel, denna del fungerade som skjul och hönshus. Sadeltaket 

var tidigare täckt med spåntak men efter en renovering år 2000 byttes taket ut 

mot aluminium. En del av spåntaket finns bevarat under det nya taket.  

 

Interiört finns mycket bevarat från den tidigare verksamheten, dock i förfallet 

skick. Däribland äldre verktyg samt en ugn med ässja och blåsbälg. I smedjan 

står även en äldre borrmaskin med remdrift och en traktor som drev kvarnen 

innan turbin installerades. Likströmgeneratorn finns likaså bevarad, men är 

inte funktionsduglig. På ovanvåningen finns sågverket bevarat, men är i dåligt 

skick. 

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm till en längd av cirka 75-100 

meter. Dammvallen har en kärna av jord och ett stenlagt ytterliv med damm-
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krön och fundament i platsgjuten betong. Dammfästet är omgjutet i slutet av 

1990-talet. Vid den södra sidan av ån finns en laxtrappa. Dammen är i 

dagsläget igenväxt.  

 

En spettlucka med stålram och luckstock i trä finns vid en raserad ålkista. Vid 

intaget sitter ytterligare tre träspettluckor i sämre skick. Inget galler finns vid 

intaget till turbinen. Hjulgraven är lermurad med betonggjutningar för turbin. 

Utloppskanalen är grävd med stenskodda sidor.  

 

Bostadshuset är byggt år 1856 i tre våningar på gråstensgrund och har ett 

sadeltak i plåt. Byggnaden är i rött tegel med detaljer i gult tegel. En 

tillbyggnad vid den ena kortsidan tillkom under början av 1900-talet och är av 

rödmålat gult tegel. 

 

Invid kvarnen finns lämningar efter två byggnadsgrunder i gråsten. Den ena 

längan har stått parallellt med kvarnbyggnaden och lämningen består av en 

cirka femton meter lång stengrund. En stående länga finns vid lämningen i 

putsat tegel och med sadeltak. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kraftstationen med maskiner 

Kvarnbyggnaden är tämligen förfallen och i dåligt skick vilket påverkar det 

kulturhistoriska värdet negativt. Det nya taket har dock tillfälligt förhindrat ett 

fortsatt förfall. Interiört finns mycket bevarat från såväl kvarnen, smedjan, 

sågen och elverket men. Det finns idag ingen verksamhet som upprätthåller 

driften av kvarnen. 

 

Dammen och vattenvägarna  

Läget invid vattnet och dammen vittnar om den tidigare funktionen, men 

sambandet är svårläst då dammen är kraftigt igenväxt. Den grävda och 

stenskodda utloppskanalen är fortfarande bevarad och viktig för förståelsen av 

miljön.  

 

Helhetsmiljön 

Trobromölla övre vittnar om flera industriverksamheter, kvarn, sågverk, 

smedja och elverk och ger en bred förståelse för hur vattnet mångsidigt har 

brukats. Helhetsmiljön är fortfarande begriplig, med kvarnen, dammen, 

bostadshuset. Relationen däremellan är även utläsbar. Däremot saknas vissa 

beståndsdelar så som luckor och fungerade turbin samt att dammen och 

byggnaden är i dåligt skick. Det finns inte heller någon verksamhet på platsen 

vilket annars bidrar till att tydliggöra den tekniska konstruktionen. Det finns 
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dock ett högt topologiskt värde för kulturmiljön då den bör ses som del i 

Trobromölla nedre och Bäcklunda kvarnmiljöer. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid åtgärder i miljön bör hänsyn tas till de värdebärande uttrycken och 

kvarnbyggnadens relation till vattnet. Ur kulturmiljösynpunkt föredras 

åtgärder i de redan befintliga utskoven så att så mycket som möjligt av den 

ursprungliga dammvallen bevaras. Hänsyn bör även tas till dammbyggnadens 

relation till Trobromölla nedre (se föregående kapitel), då damm-

konstruktionerna är en del av samma system och en utrivning av Trobromölla 

övre kan påverka dammen nedströms negativt.  
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Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

Överst t.v. är mangårdsbyggnaden vid Trobromölla 

övre och t.h. kvarnbyggnaden. I mitten t.v. interiört i 

kvarnbyggnaden, som byggts om till smedja.  

 

T.h. syns kvarnbyggnaden samt mangårdshuset. 

Nederst t.v. visas smedjans interiör.  
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Historiska dokument, kartor och bilder 

  

Överst visas kvarnmiljön vid 

Trobrodahl i en målning av K. Sigge år 

1902. Målningen ägs av Trobromöllas 

nuvarande ägare Bertil Trobro.  

 

Nederst visas tre generationers 

möllare framför boningshuset vid 

Trobrodal i ett fotografi från år 1915. 

Fotografiet ägs av Bertil Trobro. 
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Kartbilaga 
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15 Tollarps kvarn & färgeri 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Västra Vrams socken  

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1868 

 

Lagskydd: Västra Vram 125:1, övrig kulturhistorisk lämning. 

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad, bevarade stampar, delar av 

trähjul, dammbyggnad med dammspegel. 

 

Kärnvärden: Ett tydligt och tillgängligt exempel på en tidig-

industriell verksamhet från 1800-talets mitt. En 

utläsbar och sammanhållen helhetsmiljö med flera 

bevarade beståndsdelar. Industrin var av stor 

betydelse för Tollarps by, och vittnar även om ett 

mångsidigt nyttjande av vattenkraft. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet samt färgeri, väveri och spinneri. 

I Tollarp har det ursprungligen funnits två kvarnar, Tollarps färgeri och 

Skättilljunga kvarn (se även Tollarps kvarnlämning), som båda har kallats 

Tollarps kvarn.  

 

Tollarps kvarn nämns första gången i skrift år 1624 (Institutet för språk och 

folkminnen 2014-09-04). Det är dock oklart vilken av Tollarps två kvarnar 

som omnämns. I Buhrmans Skånekarta från 1684 ligger två kvarnar i Tollarp 

(Kungliga Biblioteket i Stockholm 1684).  

 

Enligt lagaskifteskartan från 1802 över Västra Vrams socken och Tollarps by 

brukades kvarnen vid nuvarande Tollarps färgeri under mantalet krono-

rusthålls åbo nr 4 i Tollarp (Lantmäteristyrelsens arkiv 1802). Den nuvarande 

byggnaden uppfördes år 1868 på gammal kvarngrund av Sven Palmlund. Detta 

gjordes i samband med att kvarnen skulle användas som färgeri, väveri och 

spinneri. Under 1880-talet var färgeriet Tollarps största industriverksamhet. 

Färgeriet drevs kontinuerligt fram till andra världskriget (Werdenfels 1981). 

Kvarnen drevs av ett vattenfall om två meter under hela året. Under 1970-

1980 talet installerades en ny turbin och generator (Winning 1940; 

Werdenfels 1981). 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarn och färgeriverksamhet  

I Tollarps äldre bymiljö ligger Tollarps kvarn och färgeri omedelbart 

uppströms en stenvalvsbro i tre spann med karaktäristiska pelarnosar. 

Vramsån är på denna plats bred och lugnflytande. Kvarnbyggnaden är uppförd 

i tre våningar år 1868 på en äldre kvarngrund. Byggnaden har en stomme av 

trä, fasad i röd locklistpanel och en hög grund av murad gråsten med breda 

putsade fogar. Sadeltaket är täckt med röda tegelpannor. Byggnaden är 

renoverad utvändigt, senare tillägg består av en altan och takkupor. De 

spröjsade tvåluftsfönstren har behållit originalglaset där det har varit möjligt, 

men är idag kopplade. Under 1990-talet renoverades färgeriet invändigt till 

lägenheter.  

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm bestående av en jordvall med 

stenlagt ytterliv och ett platsgjutet betongkrön. Dammen byggdes om år 

1868, då även syllen flyttades, i samband med att kvarnen blev färgeri. 

Dammen kan regleras med en sättlucka i trä med järngåtar. En laxtrappa från 

1980-talet finns vid den södra sidan av dammen.  
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Ett galler sitter vid verksintaget. Verksbyggnaden är invändigt murad. Vatten-

hjulet finns bevarat i verksbyggnaden men är i dåligt skick. En francisturbin 

finns installerad och är i drift. Francisturbinen installerades i slutet av 1940-

talet och ersatte en äldre. Turbinen har ett arbetsvarv på 114 varv/minut med 

en generator på 1015 varv/min. Löphjulet har en diameter av 1,2 meter och 

driver turbinen med 28 hkr vilket ger en effekt av 20 kW. 

 

Utloppskanalen är stenmurad. På baksidan finns en träbro över kvarnkanalen 

där en vadmalspress byggts ihop med bron. Ytterligare en vadmalspress står på 

mangårdsbyggnadens norra sida.  

 

Mangårdsbyggnaden är två och en halv våning och uppförd i gul träpanel på 

murad gråstensgrund. En före detta kyrkläktare tillkom på fasaden år 1869 

och är ursprungligen från Västra Vrams gamla Kyrka. Sadeltaket är täckt med 

röda tegelpannor. Likt färgeriet renoverades även mangårdsbyggnaden under 

1990-talet till lägenheter. 

 

I området ligger en stuga som idag används som vaktmästarbostad. Tidigare 

fanns en stenmangel i byggnaden. Närmast Tollarps medeltida byväg finns ett 

gathus som till och från har tillhört Tollarps färgeri. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnad med beståndsdelar 

Färgeriet är det enda bevarade längs Vramsån och vittnar således om hur 

vattenkraften inte endast drivit kvarnar och stampar utan även färgerier, 

väverier och spinnerier. Färgeriet är idag helrenoverat och ytterst lite finns 

bevarat interört från tiden som färgeri. Delar av vattenhjulet finns bevarat 

men är i dåligt skick. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Överfallsdammen vid färgeriet är en av de mest påfallande längs Vramsån. Då 

ån karaktäriseras av relativt låga fall och mindre dammbyggnader utmärker sig 

dammvallen vid färgeriet till en längd av cirka 65 meter. Den stenskodda 

utloppskanalen är tydlig i miljön och bidrar till förståelsen för hur vattnet förr 

leddes genom vattenhjulet och idag genom turbinen. Dammspegeln är även 

påtaglig och viktig för förståelsen av miljön. 

 

Helhetsmiljön 

Helhetsmiljön är läsbar och visar på en sammanhållen småskalig industrimiljö 

från 1800-talets mitt. Färgeriet är renoverat interiört och även till viss del 

förändrat exteriört vilket påverkar det kulturhistoriska värdet. Däremot är 

sambandet mellan färgeriet, dammen och mangårdsbyggnaden tydliga. 
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Överfallsdammens påfallande tydlighet bidrar även till förståelsen för 

färgeriets ställning som den största industriverksamheten i Tollarp mot 1800-

talets slut. Som enda bevarat färgeri längs Vramsån och med tydlig kultur-

historisk kontext och avläsbarhet värderas Tollarps färgeri till en kulturmiljö 

av högt värde. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn  

Ett bevarande av helhetsmiljön vid färgeriet är viktig för det kulturhistoriska 

värdet. Vidare är platsen tillgänglig för en bred allmänhet och ett för bygden 

viktig kulturmiljö centralt i Tollarp. Vid åtgärder bör färgeriets läge vid och i 

relation till vattnet bevaras, ett bevarande av vattenspegeln är således att 

föredra ur kulturmiljösynpunkt. Vid åtgärder bör ingrepp göras i de redan 

existerande utskoven eller vid den södra sidan av ån. Dammvallen bör bevaras 

intakt närmast färgeriet för att det historiska sammanhanget skall förbli 

tydligt.  
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Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp färgeriets kvarnbyggnad och vaktmästarbostad. Dammbyggnaden syns även i samma bild. Nere t.v. Mangårds-

byggnaden och t.h. den bevarade vadmalsstampen. 
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Överst är vyn från andra sidan kvarnbyggnaden med 

dammspegeln t.h. I mitten t.v. är ingången från Tollarps 

medeltida byväg. Garnaffären syns i bakgrunden. I mitten 

t.h. visas dammvallen. Bilden längst ner visar en skräpränna 

vid sidan om intaget. 
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T.v. rest av vattenhjulet i Tollarps färgeri. T.h. vy från andra sida ån. I förgrunden syns laxtrappan. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

  

Uppe t.v. är Tollarps färgeri ca 1870-tal. Fotot ägs av Rune Jönsson. T.h. fotografi från garnaffären vid Tollarps färgeri. Foto Gärds härads 

hembygdsförening. Nere t.v. Sven Palmlund som grundade färgeriet. Fotot ägs av Rune Jönsson. Nere t.h. flygfotografi över Tollarp där 

Tollarpsfärgeri och Skättilljunga kvarn är med. Foto Gärds härads hembygdsförening. 
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Kartbilaga 
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16 Skättilljunga kvarn (Tollarps kvarn) 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Västra Vrams socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: Tidigt 1800-tal  

 

Lagskydd: Generella hänsynsbestämmelser enligt KML och 

MB. OBS! Kvarnlämning bör registreras som 

fornlämning enligt 2 kap. KML. 
 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnlämning, kvarnränna samt dammbyggnad 

med dammspegel.  

 

Kärnvärden: Visar på en tydlig topologisk relation till Tollarps 

samhälle och färgeriet. Dammbyggnaderna 

utgjorde delar i ett större system och var 

beroende av varandra för att nyttja vattenkraften. 

Typisk dammbyggnad för Vramsån.  
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet. 

Tollarps kvarn kallas även Skättilljunga kvarn. I Buhrmans Skånekarta från 

1684 ligger två kvarnar i Tollarp, Tollarps färgeri (se även Tollarps kvarn och 

färgeri) och Skättilljunga kvarn. Kvarnen i Tollarp omnämns i en socken-

beskrivning år 1624 och redan under 1500-talet fanns en skvaltkvarn på 

samma plats (Larsson 1982). Kvarnen finns återgiven vid samma läge som 

dagens i Skånska rekognosceringskartan (Krigsarkivet 1812-1820).  

 

Skättilljunga kvarn kom att skattläggas år 1838. Efter utredning år 1833 och 

utslag år 1836 begärde kungl. kammarkollegiet att skattläggning krävdes för 

Skättilljunga kvarn. Redan år 1802 hade Skättilljunga kvarn bedömts vara 

olovligen uppförd och det var tal om utrivning. Sedan tidigare hade kvarnen 

dock malt för både husbehov och mot tullmäld men år 1838 hävdade återigen 

Landshövdingen i Christianstad län att Skättilljunga kvarn bedrev olovlig 

kvarnverksamhet (Landsarkivet i Lund 1838-1839).  

 

Kvarnen löd år 1838 under krono-skatte-rusthållshemmanet no3 i 

Skättilljunga. Byggnaden var vid tiden uppförd i timmer under halmtak. En 

del av byggnaden var inredd till boningsrum och en del till kvarnhus. Kvarn-

utrustningen utgjordes av tre kvarnmaskiner varav en siktkvarn i stål. Vidare 

utgjordes kvarnverket av två stenpar om 7 respektive 8 spann (ca 1-1,2 meter 

i diameter).  Fördämningen sträckte sig sydväst över ån till en längd av 78 

alnar (ca 46 meter) till Prästgårdens ägor vid Norretoft. Kvarnen drevs av ett 

underfall om 2 alnars (ca 1,2 meter) underfall med 7 alnar (ca 4,2 meter) höga 

vattenhjul på 11 alnar (ca 6,6 meter) långa axlar. Kungl. kammarkollegiet 

beslutade år 1838 att Skättilljunga kvarn hade rätt till lovlig malning under 6 

månader om året (Landsarkivet i Lund 1838). Kvarnen redovisade således 

skatt i 1838-1839 års fögderiskattläggning (Landsarkivet i Lund 1838-1839). 

 

Vid kvarnen fanns tidigare även ett sågverk. Under 1920-talet ersattes vatten-

hjulet med en turbin (Larsson 1982). Ett nytt kvarnverk installerades år 1926 

som drevs av två turbiner och en råoljemotor som gav reservkraft. Kvarnen 

bestod vid 1940-talet av två par stenar, en dubbel valsstol, sädeskross, 

plansikt, skalningsmaskin och triör. Det fanns även eget kraftverk för 

belysning (Winning 1940). 

 

Kvarnen togs ur drift på 1960-talet (Werdenfels 1981). Skättliljunga kvarn 

fick en ny ägare år 1965 som även renoverade byggnaden och dammfästet. 

Under tidigt 1980-tal var kvarnen fortfarande stående och både vattenhjulet 

och en turbin fanns bevarad. Idag finns endast lämningar efter kvarn-

verksamheten.  
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Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnlämning 

I Tollarps äldre bymiljö ligger Skättilljunga kvarn omedelbart nedströms en 

stenvalvsbro i tre spann med karaktäristiska pelarnosar. Inte långt därifrån 

ligger kyrkan i Västra Vram, även kallad Luthers kyrka, och vid tiden för 

kvarnens skattläggning år 1838 benämndes markområdet till kvarnen ”Luthers 

lycka” (Landsarkivet i Lund 1838-1839). 

 

Dammkonstruktionen vid kvarnlämningen är en överfallsdämm som är 

konstruerat att förse kvarnen med energi genom en naturlig reglering av 

vattnet. Dammvallen är en jordvall med stenlagt ytterliv och dammkrön i 

betong. Mitt i dammvallen är en laxtrappa anlagd ca 1980. 

 

Vid kvarnlämningen finns två luckintag i betong med järngåtar. Luckorna är 

idag utbytta mot enklare träsättar. Den platsgjutna betonggrunden i den 

tidigare verksbyggnaden har en delad turbinkammare, avsedd för två turbiner. 

Vid kvarnlämningen finns även ett utskov till ålkistan som idag ligger raserad 

på mölleön. Utloppskanalen är grävd och stensatt men delvis utrasad. Den 

erosionsskyddande delen av dammfundamentet närmast kvarnen är stenskodd. 

Mölleön är kraftigt igenväxt. Grundmuren efter kvarnbyggnaden ligger i 

anslutning till dammbyggnaden på villatomt och används numera som altan. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

De värdebärande elementen i denna kulturmiljö utgörs av kvarnruinen med 

tillhörande kvarnränna, hjulgrav och strandskoning samt överfallsdämmet. 

Inga stående byggnader finns bevarade från kvarnverksamheten men 

lämningarna ger en uppfattning om den tidigare kvarnverksamheten på 

platsen. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Av värde är dammspegeln och kvarnrännan vilka vittnar om kvarnverksam-

heten och utvinningen av vattenkraft.  

 

Helhetsmiljön 

För förståelsen av helhetsmiljön och platsens historiska betydelse för bygden 

som kvarnverksamhet är nämnda beståndsdelar viktiga komponenter. 

Kvarnmiljön har dock sedan 1960-tal genomgått ett förfall och det är en 

tidsfråga innan dämmet raseras naturligt. Eftersom det inte finns någon 

verksamhet så finns det ingen bärkraft i att underhålla dammbyggnaden. 
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Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Observera att kvarnlämningen med hjulgrav och kvarnränna bedöms vara 

fornlämning enligt 2 kap. KML vilket bör beaktas vid åtgärder omkring kvarn-

lämningen. Vid eventuell sänkning av dämmet bör hänsyn visas de värde-

bärande uttrycken hos kulturmiljön. Detta för att det i framtiden ska vara 

möjligt att läsa av landskapet och platsens kulturhistoriska betydelse. 
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Bilder av miljön 2014 

 

  

Högst upp t.v. visas överfallsdammen sett från kvarnlämningen på villatomten. Högst upp t.h. är kvarnrännan där stenar börjat 

rasa ut i ån. Nere t.v. visas det betonggjutna turbinrummet. Nere t.h. är fiskvägen i dämmet. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 

 

 

Överst visas Skättilljunga kvarn under tidigt 1900-tal. Nere t.v. visas lokeldaren Aron Olsson och mjölnaren Gottfrid Svensson 

vid dammfästet framför Skättilljunga kvarn år 1920. Nere t.h. är mjölnaren Gottfrid Svensson vid Skättilljunga kvarn år 1920. 

Foton: Gärds Härads hembygdsförening. 
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Kartbilaga 
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17 Västra Vrams kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Västra Vrams socken  

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1864 

 

Lagskydd: Västra Vram 37:1, övrig kulturhistorisk lämning 

(bro). Generella hänsyns-bestämmelser enligt 

KML, PBL och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde  

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnadens läge, dammbyggnad med 

dammspegel samt stenvalvsbro. 

 

Kärnvärden: Kvarnmiljö från 1800-talets mitt med äldre 

beståndsdelar. Visar på ett kontinuerligt nyttjande 

av vattenkraft för kvarnverksamhet.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Husbehovs- och tullmjölkvarn. 

Kvarnen i Västra Vram kallas även Kvarnhems kvarn. Troligtvis anlades 

kvarnen under 1700-talet, möjligtvis tidigare. Kvarnen i Västra Vram är 

avbildad i en avmätning från år 1740 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1740). Enligt 

nuvarande ägare, familjen Stedt, har kvarnen i perioder tillhört gården 

Storegård. 

  

I 1811 års skattläggning över kvarnar redovisas en sågkvarn tillhörande Västra 

Vrams by (Landsarkivet i Lund 1811). I fögderiskattläggning år 1841 framgår 

att kvarnen i Västra Vram är en husbehovsvattenmjölkvarn och att kvarnen 

enligt kungliga kammarkollegiets utslag år 1804 är lagligen tillkommen 

(Landsarkivet i Lund 1841). 

 

Kvarnen flyttades till sin nuvarande plats år 1864 då en ny kvarnbyggnad 

uppfördes och även ett nytt dammfäste. Byggherre och ägare var Jöns Jönsson 

(Werdenfels 1981; Larsson 1982). En vattendom från år 1865 visar att 

kvarnen tagit för mycket vatten i anspråk vilket drabbade kvarnar nedströms. 

År 1928 byttes vattenhjulet ut mot en turbin. Vid 1900-talets början drevs 

även ett sågverk på platsen (Larsson 1982). Kvarnverksamheten avvecklas år 

1965 och driften upphörde helt år 1968. Mellan åren 1968 och 1979 fanns 

ingen verksamhet på platsen. År 1979 köptes fastigheten av familjen Stedt som 

renoverade kvarnbyggnaden till bostad. I samband med renoveringen 1979 

gjöts turbinrummet om och nytt kraftverk installerades för småskalig 

elproduktion.  

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarn- och vattenkraftsmiljö 

Kvarnbyggnaden är uppförd i två våningar på en murad stengrund med brutet 

sadeltak täckt med röda tegelkupor. Byggnaden är hårt renoverad och fasaden 

är i korsvirke med putsad fyllning. Moderna fönster har satts in i samband med 

renoveringen vilket är en planing mellan enluftsfönster och spröjsade tvålufts-

fönster. 

 

Dammkonstruktionen är en överfallsdamm med jordkärna och stenlagt 

ytterliv och krön i platsgjuten betong. Flödet regleras genom överfall samt av 

en spettlucka till turbinintaget. Utskoven i betong är gjutna på 1970-talet. En 

laxtrappa från 1980-talet finns i mitten av dammvallen och en faunapassage 

längst upp i dammvallen. Faunapassagen är i dagsläget igenvuxet och i behov 

av rensning.  
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Francisturbin installerades första gången år 1928 men byttes ut år 1979 i 

samband med renovering och ombyggnad till kraftverk. Maskinrummets 

interiör är renoverad och inget finns bevarat interiört från kvarn-

verksamheten. 

 

Stenbron i anslutning till kvarnen bidrar till förståelsen av den äldre miljön. 

Möjligtvis är bron uppförd i samband med 1752 års förordning om att alla 

allmänna broar skulle byggas i sten istället för trä. Den äldre byvägen, som 

bron sammanlänkade, låg vid sidan av Västra Vrams kvarn. En jämsides 

liggande modern balkramsbro i betong har sedermera ersatt den äldre 

stenvalvsbron. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnad med beståndsdelar 

Miljön vid Västra Vrams kvarn är västenligt förändrad under modern tid. 

Byggnaden är renoverad exteriört och interiört. Ingenting finns bevarat från 

kvarnverksamheten vilket bidrar negativt till det kulturhistoriska värdet. 

Däremot vittnar kvarnens läge vid dammen tillsammans med dammspegeln 

om platsens tidigare funktion. Detta är viktigt för läsbarheten av platsen som 

kvarnplats.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Dammbyggnaden är värdebärande i miljön. Överfallsdammen med stenlagt 

ytterliv vittnar om den tidiga vattenkraftsutvinningen på platsen. Vidare är 

dammspegeln ett viktigt uttryck för förståelsen av platsen och den äldre 

kvarnmiljön. 

 

Helhetsmiljön 

Miljön utgörs av flera årsringar som uppvisar en samhällelig anpassning och 

modernisering av en äldre kvarnmiljö, men förändringarna tenderar även att 

göra miljön svårtydd. Det finns fortfarande värdebärande egenskaper bevarade 

hos miljön så som överfallsdämmet, dammspegeln samt kvarnbyggnadens läge 

med turbinhus. Den äldre stenvalvsbron är ytterligare ett viktigt historiskt 

tidsskikt i miljön. Sammantaget vittnar platsen om kvarnens betydelse i 

bygden samt hur kvarnar moderniserats genom att den traditionella 

kvarnverksamheten anpassats för ensidig elproduktion. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

I samband med eventuella vattenvårdsåtgärder rekommenderas att åtgärder i 

första hand görs i befintlig fiskväg. Vid eventuell sänkning av dämmet bör 

detta likaså göras vid befintlig fiskväg för att till större delen spara en 

sammanhållen dammvall. 
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Bilder av miljön 2014 

  

Överst visas kvarnen i Västra Vram. I mitten t.v. är intaget till turbinrummet och t.h. stenvalvsbron i anslutning till kvarnbyggnaden. 

Nederst visas dammspegeln vid överfallsdämmet. 
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Bilderna visar överfallsdämmet från olika vinklar. Ett utskov för ålkista finns i dammvallen och längst bort är en 

fiskväg anlagd. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 

 

Överst är kvarnen i Västra Vram avbildad i en avmätning från 1740 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1740). Nederst 

visas installationen av den nya francisturbin år 1979. Foto familjen Stedt. 
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Båda bilderna visar turbinrummets renovering år 1979. Foto familjen Stedt. 
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Kvarnen i Västra Vram år 1979. Foto familjen Stedt. 



 

156 

 

 

 

Överst är gaveln på kvarnbyggnaden år 1979 och nederst visas dämmet vid samma tid. Foto familjen Stedt. 
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Kvarnen i Västra Vram år 1979. Foto familjen Stedt. 
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Kartbilaga 
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18 Årröds kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Djurröd socken  

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1851 

 

Lagskydd: Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad med kvarnverk, verksbyggnad med 

turbin, dammbyggnad med vattenspegel. 

 

Kärnvärden: Tydlig och sammanhållen kvarnmiljö från 1800-

talets mitt med äldre beståndsdelar. Utgör en 

utläsbar del i en större herrgårdsmiljö. Läget 

vittnar om platsens många funktioner som 

brukningsenhet i bygden. Tydlig topologisk 

relation till landskapet omkring Lilla Årröd och 

övriga kvarnar längs Vramsån.  
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Gården Årröd i Djurröds socken omnämns redan år 1419 (Namnarkivet i 

Uppsala 2014-11-04). Om det fanns en tillhörande kvarn då är dock oklart. 

Årröds kvarn återges i Buhrmans Skånekarta från 1684 och i Skånska 

rekognosceringskartan från 1812-1820 (Kungliga Biblioteket i Stockholm 

1684; Krigsarkivet 1812-1820). Årröd finns redovisad i 1811 års skattläggning 

med anmärkning att ränta inte betalades (Landsarkivet i Lund 1811). År 1820 

utfärdades beslut om att skattlägga Årröds kvarn till tullmjölkvarn 

(Landsarkivet i Lund 1820).  

 

I 1841 års fögderiskattläggning framgår att Årröds kvarn genom kungliga 

kammarkollegiets beslut 4 oktober 1814 och skattläggning år 1820 skulle få 

mala i rusttjänst ränta. Vidare framgår att det även fanns en sågkvarn kallad 

Årröds sågkvarn som skattlades 12 augusti år 1776 till årlig ränta. Sågkvarnen 

hade ett grovt sågblad (Landsarkivet i Lund 1841).  

 

År 1851 uppfördes den nuvarande kvarnbyggnaden av Simon Svensson och 

Bengta Eriks dotter. Fram till år 1952 drevs kvarnverket av ett bröstfalls-

vattenhjul och två par kvarnstenar. År 1924 installerades en råoljemotor som 

reservkraft vid lågvatten. Denna fanns kvar till år 1942 då oljetilldelningen 

blev väsentligt lägre. Oljemotorn byttes då ut mot elmotor. År 1924 

installerades ett valsverk för vetemjöl och rågsikt och år 1946 började man 

beta utsäde. Vattenhjulet ersattes år 1952 mot turbin. Vidare ersattes sten-

kvarnen år 1965 mot en hammarkvarn, President, med egen elmotor. Triören 

byttes ut år 1970 och år 1975 installerades en ny kross, Ystad dunder.  

 

Kvarnen hade alltid tillhört herrgården Lilla Årröd men friköptes år 1929. 

Hissholken var år 1984 den senaste påbyggnaden. Vidare tillkom säckmagasin 

på 1960-talet och garage/häststall samt svinstall och hönshus på 1940-talet. 

Kvarndriften upphörde år 1984 och Årröd är därmed den sista kvarnen som 

var igång utan längre avbrott. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarn- och herrgårdsmiljö 

I ett landskap präglat av enskiftets utflyttade gårdar ligger Årröds kvarn på 

ursprunglig plats intill herrgården Lilla Årröd. Av de äldre beståndsdelarna i 

Årröds kvarnmiljön ingår kvarnbyggnaden med tillbyggnader, höns- och 

svinhus, en stenvalvsbro, ett brygghus och tvättstuga samt herrgården Lilla 

Årröd med tillhörande byggnader.  År 1929 byggdes även ett bostadshus på 

fastigheten vid Årröds kvarn. 
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Dagens kvarnbyggnad uppfördes år 1851 i två våningar i rödmålad träpanel på 

murad gråstensgrund under sadeltak täckt med spån och röda cementpannor. 

Kvarnbyggnaden har i stort behållit utseendet från 1800-talets mitt. Tre nya 

fönster i fasad mot dämmet sattes in efter år 1984. Intaget till turbinen är 

renoverat med gammal teknik. Intaget regleras av två spettluckor i trä. 

 

Interiört finns delar av kvarnverket och kvarnutrustningen bevarad. Kuggarna 

till kvarnverket är tillverkade i avenbok varav en del är nedmonterade men 

finns kvar i byggnaden. Maskinerna såldes i samband med avveckling år 1984 

men bl.a. säckhissar och kvarnstenar finns kvar. Francisturbinen är installerad i 

ett turbinrum av platsgjuten betong i den äldre hjulgraven.  

 

Dammbyggnaden har en naturlig överfallsreglering men vattnet kan även 

regleras genom en spettlucka i trä där den tidigare ålkistan stod. Ytterlivet är 

stenlagt och dammkrönet är förstärkt med platsgjuten betong. Längst bort i 

dammbyggnaden finns en laxtrappa som anlades 1984. Erosionsskyddet vid 

dammvallen göts om i platsgjuten betong då nuvarande kvarnägare förvärvade 

fastigheten på 1980-talet. Nedströms dammen rinner Vramsån via den äldre 

stenlagda kvarnrännan och under en stenvalvsbro, ombyggd år 1934, i tre 

spann. Dammen är kraftigt igenväxt och i stort behov av röjning och upp-

rensning. Idag finns ingen dammspegel. 

 

Årröds kvarn ingår i Lilla Årröds herrgårdsmiljö. Herrgården fick intäkter från 

kvarnen och tog även broavgift vid den intilliggande stenvalvsbron. Herrgårds-

byggnaden vid Lilla Årröd uppfördes år 1800 efter att den äldre mangårds-

byggnaden brann ner. Byggnaden har idag en vitputsad fasad under enkupigt 

rött tegeltak. I anslutning till herrgårdsbyggnaden finns förutom loge och stall 

även en murad vallgrav som Vramsån försörjer med vatten. I tillhörande 

trädgård finns äldre kvarnstenar som sannolikt kommer från Årröds kvarn. 

Tidigare har även ett bränneri funnits på herrgården 

 

Kulturhistorisk värdering 

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

De värdebärande beståndsdelarna vid Årröds kvarn är i synnerhet 

kvarnbyggnadens förhållandevis ursprungliga utseende samt det fungerande 

kvarnverket. Turbinen är av teknikhistoriskt värde då den vittnar om kvarnens 

industriella effektivisering.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Dammen utgör ett väsentligt inslag för den grundläggande förståelsen för 

kvarnverksamheten i Årröds kvarnmiljö. Dammbyggnadskonstruktionen anses 

vara typisk för Vramsån med överfallskonstruktion och stenlagt ytterliv. 
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Vidare är dammspegeln ett typiskt inslag i kvarnmiljön som bidrar dels till en 

estetisk upplevelse av miljön men även en förståelse för hur vattenmagasinet 

utnyttjas genom reglering vid intag och utskov. Dammen är idag kraftigt 

igenväxt men vid en eventuell rensning kan dammspegeln återfå sitt 

ursprungliga uttryck. Tillsammans utgör beståndsdelarna höga pedagogiska 

värden kring kvarnverksamheten i allmänhet och Vramsån i synnerhet. 

 

Helhetsmiljön  

Kvarnbyggnadens beståndsdelar i relation till dammen är av högt värde då de 

tillsammans utgör en fungerande kvarnverksamhet. Kvarnens läge invid Lilla 

Årröd och utgör en viktig beståndsdel i förståelsen för frälsets inflytande i 

landskapet.  

 

De tillhörande byggnaderna samt bron vittnar om platsens många funktioner 

som brukningsenhet i bygden. Det finns således starka topologiska värden vid 

Årröds mölla i förhållande till landskapet omkring Lilla Årröd och övriga 

kvarnar längs Vramsån. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Vid eventuella åtgärder föreslås ur kulturmiljösynpunkt i första hand en 

fungerande faunapassage. Vid eventuell avsänkning bör detta göras där 

nuvarande fiskväg är anlagd. Kvarnbyggnadens läge vid och i relation till 

vattnet bör bevaras, då dammspegeln och dammbyggnaden utgör viktiga 

uttryck i kulturmiljön.  
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Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

 

Bilden visar gårdsplanen vid Årröds mölla. 
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Överst t.v. visas Årröds kvarn och dammbyggnad. T.h. kraftverksintaget med spettlucksregleringen. Nederst en panoramavy över 

Lilla Årröd och Årröds mölla. 
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Överst visas det betonggjutna fundamentet till dammbyggnaden. Nederst luckdamm där den äldre ålkistan stod. 
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Överst t.v. är tvättstugan vid Årröds mölla. T.h. är 

herrgården Lilla Årröd. I mitten är en panoramavy över 

herrgårdsmiljön och längst ner en kvarnsten på Lilla 

Årröds tomt. 

 



 

167 

Historiska dokument, kartor och bilder 

 

Överst visas en avsöndring från år 1925 då Årröds kvarn frångick Lilla Årröd (Lantmäterimyndigheternas arkiv 

1925). Nederst ett fotografi från 1988 över herrgårdsmiljön vid Lilla Årröd. Foto Gärds härads 

hembygdsförening. 
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Kartbilaga 
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19 Forshults kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Djurröd socken  

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1844 

 

Lagskydd: Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnadens exteriör samt dammbyggnad 

med dammspegel. Kvarnbyggnadens interiör med 

kvarnverk och maskinuppsättning. Av stor vikt är 

den fortsatta driften av kvarnverksamheten. 

 

Kärnvärden: Tydlig kvarnmiljö från 1800-talets mitt. 

Kvarnverksamheten är fortfarande i drift vilket 

ger höga pedagogiska värden. Verksamheten 

vittnar även om kollektivet Moder Jord och de 

alternativa livsstilsrörelsernas framväxt under 

1960- och 70-talen.  
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Forshult omnämns första gången i skrift år 1624 (Institutet för språk och 

folkminnen 2014-09-04). Kvarnplatsen finns återgiven i Buhrmans Skånekarta 

från 1684 och Skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 (Kungliga 

Biblioteket i Stockholm 1684; Krigsarkivet 1812-1820). I fögderiets skatt-

läggning år 1811 framgår att en av kvarnarna i Djurröds socken inte var enskilt 

skattlagd utan observerades under skattläggningen för Årröds kvarn 

(Landsarkivet i Lund 1811), vilket gällde Forshults kvarn.  

 

Då Forshults gårds ägor enskiftades år 1824 omnämns Forshults kvarn som 

husbehovskvarn och att denna fortsatt skulle tillhöra Forshults gård (Lant-

mäteristyrelsens arkiv 1824). Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes år 

1844.  

 

Kvarnanläggningen fungerade ursprungligen som mjölkvarn. I ett köpe-

kontrakt år 1878 fanns även färgeriverksamhet (Larsson 1982) och enligt 

nuvarande ägare har det tidigare funnits sågverk med ramsåg. År 1903 

renoverades kvarnen och nytt kvarnverk och elverk installerades. Tidigare 

drevs Forshults kvarn av ett vattenhjul om 4 meter i diameter vilket ersattes år 

1948 av turbindrift (Regionmuseet Kristianstad 1981). 

 

År 1973 köptes kvarnen av nuvarande ägare, kollektivet Moder Jord. Moder 

Jord som fortfarande äger och driver kvarnen, är en del av den alternativa 

livsstilsrörelsen som växte sig stark under 1970-talet. Moder Jord vittnar om 

den gröna vågen, ökade bostadskollektiv under 1970-talet och andra mot-

kulturer. Ett femtiotal personer bodde på gården då kollektivet var som störst 

under 1970-talet och bedrev ett självförsörjande jordbruk. Övrigt hantverk 

bedrevs också på gården, däribland träarbete och växtfärgning.  

 

Då Moder Jord förvärvade kvarnfastigheten år 1973 hade produktionen stått 

stilla i 5 år och inga maskiner fanns kvar vid köpet. Med åren har maskiner och 

reservdelar köpts in från nedlagda kvarnar och installerats i Forshults kvarn - 

exempelvis från Årröds kvarn och Västra Vrams kvarn. Maskinerna beskrivs 

närmare i miljöbeskrivningen. Kvarnverket drevs tidigare med remdrift men 

ändrades på 1970-talet till motor. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

I det småbrutna odlingslandskapet med utskiftade gårdar kantas Vramsån av 

blandskog, åker- och betesmark. Från landsvägen mellan byarna Årröd och 

Forshult följer en mindre grusväg en stengärdsgård ner till Vramsån och 
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Forshults kvarn. Före enskiftet år 1824 låg ägorna till Forshults gård i 

tegskifte, ett odlingssystem bestående av många mindre tegar. Av de äldre 

byggnaderna vid kvarnen finns kvarnbyggnaden och ett häststall med bakugn 

och tvättstuga samt en dittransporterad länga från Småland. Det vitputsade 

boningshuset var tidigare garnaffär och låg vid landsvägen. Sedan 1970-talet 

har även helt nya byggnader uppförts. Exempelvis en jordkällare som började 

byggas år 1978 av nuvarande ägare.  

 

Kvarnen och dammbyggnaden är belägna vid sidan av huvudfåran, i en 

kanalisering avsedd för uppdämning och kvarnverksamhet. Den naturliga 

åfåran rinner obehindrat vid sidan om kvarnöarna. Gravitationsdämmet utgörs 

av en betongskodd fyllningsvall av jord. Dämmet regleras med två intags-

luckor till turbinen i trä med ståndare och gåtar i stål som manövreras med 

spett. Vidare finns ett utskov med luckdamm där en tidigare ålkista stod. 

Denna manövreras likaså med spett och är tillverkad av trä samt gåtar och 

ståndare i stål. 

 

Kvarnbyggnaden uppfördes i två våningar år 1844 (Regionmuseet Kristianstad 

1981) på gråstensgrund. Byggnaden är byggd i skiftesverk och hade 

ursprungligen ett spåntak. Skiftesverket täcktes omkring 1940-1950-tal med 

rödmålad locklistpanel. Taket är idag täck med eternitplattor samt korrugerat 

plåttak över verksbyggnadsdelen. En del av spåntaket finns bevarat under det 

nya taket.  

 

Francisturbinen är av modell FT8B-v och tillverkades av Nydala år 1948. 

Samma år installerades turbinen i Forshults kvarn av Ludvigborgs träulls-

industri. Turbinen var avsedd för remdrift till en fallhöjd av 2,5 meter, en 

vattenmängd om 1056 liter/sek med ett varvtal på 180 i minuten till en effekt 

av 28:3 hkr (Forshults kvarns privata arkiv 1948). Turbinen är installerad i 

den äldre hjulgraven där stötväggar i intag/utlopp fortfarande är stenskodda. 

 

Maskinuppsättningen utgörs idag av en dubbel valsstol från 1920-talet som är 

inköpt från kvarnen i Västra Vram, en Sädestriör från Helsingborg, en 

spetsmaskin/kross kallad Ystad dunder från Årröds kvarn, en sikt från 1940-

talet, en jordnötsmörsmaskin kallad Enok från 1960-talet, en vällingmaskin 

med blandare från 1940-talet samt en kafferost från 1950-talet som är inköpt 

från Köpenhamn. Brukarna vid Forshults kvarn har sedan 1970-talet 

producerat ekologiska produkter.   
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Kulturhistorisk värdering 

Kraftstationen med maskiner 

Då de ursprungliga byggnadsmaterialen till stor del har bevarats uppvisar 

kvarnbyggnaden i dess miljö en tidstypisk kvarnbyggnad från 1800-talets mitt. 

Turbinen och kraftverket vid Forshults kvarn är tekniskt intressant då den 

härrör från 1900-talets första hälft. Turbinen används fortfarande för 

ursprungligt syfte, att driva kvarnverket, vilket ger ett högt kulturhistoriskt 

värde. Av högt kulturhistoriskt värde är även kvarnverket och maskin-

utrustningen som har hämtats från flera andra kvarnar vid Vramsån. På så vis 

gör detta Forshults kvarn till representativ för Vramsåns kvarnverksamhet och 

traditionellt självhushåll på modernt vis. 

 

Dammen och vattenvägarna 

Ur byggnadsteknisk synpunkt är dammbyggnaden av lägre kulturhistoriskt 

värde än vad som är generellt för Vramsån. Dammvallen är av enklare typ och 

har genomgått en totalrenovation under 1970-talet. Däremot utgör damm-

byggnaden en viktig funktion i kvarndriften. Då Forshults kvarn är Vramsåns 

enda kvarn i drift är dammen avgörande för hela kulturmiljöns helhetsintryck, 

drift och underhåll. Av värde är även det stenlagda utloppet, vilket vittnar om 

sättet att utvinna vattenkraft före turbindriften.  

 

Helhetsmiljön 

Då kvarnverksamheten fortfarande pågår finns höga pedagogiska värden, vilket 

tydligt visar en kvarns tekniska principer och helhetsmiljöns komplexa 

sammanhang. Byggnaderna på platsen är i varierande skick och från skilda 

tidsperioder men vittnar om kollektivet Moder Jord och deras brukande av 

platsen. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Eftersom turbindriften är avgörande för kvarnägarens uppehälle bör 

verksamheten vid Forshults kvarn fortgå. Driften är således en förutsättning 

för att kulturmiljön i framtiden ska kunna bevaras och underhållas. Fiskvägar 

samt fiskevårdande åtgärder i den naturliga fåran är därmed att 

rekommendera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

Bilder av miljön 2014  

 

 

Överst visas Forshults kvarn och damm. I 

mitten t.v. visas dammvallen och luckan där 

den tidigare ålkistan stod. På andra sidan 

dammvallen rinner Vramsån. T.h. Emaljdetalj 

på kvarnbyggnaden. 

 

 Längst ner är Forshults kvarn med turbin-

intag och ålkisteluckan. I bakgrunden syns 

det vitputsade boningshuset. 
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Överst t.v. är Moderjords produktetiketter t.h kvarnstenarna. Notera även sticketaket i samma bild. I mitten visas maskin-

utrustningen på ovanvåningen i kvarnbyggnaden. Längst ner t.v. är den dubbla valsstolen och t.h. sädestriören. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnittet visar enskifteskartan av Forshults gårds ägor år 1824 (Lantmäteri styrelsens arkiv 1824). Rakt söderut 

syns Forshults kvarn. 
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Kartbilaga 
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20 Rickarums Kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Äsphults socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: 1932 

 

Lagskydd: Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML, PBL 

och MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnbyggnad med kvarnverk, verksbyggnad med 

turbin, intag till såg med turbin, kvarnränna, 

dammbyggnad med dammspegel. 

 

Kärnvärden: Det höga kulturhistoriska värdet baseras på de 

värdebärande beståndsdelarna; en oförändrad 

kvarnmiljö från 1930-talet med välbevarad 

exteriör och interiör, kvarnplatsens långa 

kontinuitet och kulturhistoriska kontext. 
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Historik 

Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Rickarums by nämns i skrift första gången år 1529 och Rickarums mölla första 

gången år 1610 (Institutet för språk och folkminnen 2014-09-04). Kvarnen 

var redan under början av 1600-talet tullmjölkvarn och benämndes som 

skwattemølla (Ek 1962), vilket anknyter till den tekniska typen. Detta innebär 

att Rickarums kvarn var skattlagd som skvaltkvarn, enligt dåvarande 

landskapslagar, och ansågs under 1600-talet vara av urminnes hävd, från 

”Arilds tid”. 

 

Rickarums kvarn är avbildad i Buhrmans Skånekarta från år 1684 (Kungliga 

Biblioteket i Stockholm 1684) och i den mer detaljerade kartan över Äsphult 

socken från år 1688 (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1688) avbildas 

Rickarums kvarn vid dagens kvarnläge. Vidare är kvarnen återgiven i laga-

skifteskartan från år 1824 (Lantmäteristyrelsens arkiv 1824) samt Skånska 

rekognosceringskartan från år 1812-1820 (Krigsarkivet 1812-1820). 

 

Rickarums kvarn redovisade skatt i 1811 års fögderiskattläggning och finns 

beskriven i en taxeringsavmätning från år 1866, då Rickarums kvarn löd och 

redovisade skatt under Duckarps gård (Landsarkivet i Lund 1811; Lantmäteri-

myndigheternas arkiv 1866).  

 

I slutet av 1860-talet ifrågasattes skattläggningen av Rickarums kvarn. Den 

dåvarande brukaren skickade ett brev till Kungl. Maj:t befallningshavande i 

Christianstad där han redogjorde för hur kronoskatten för Rickarums kvarn 

redovisades. Brukaren ägde torpet Rimhult och hemmanet Tiböke i Sunnerbo 

härad, Kronobergs län, där också skatten för Rickarums kvarn redovisades 

(Rickarums kvarns privata arkiv 1869).  

 

Den äldre byggnaden från 1700-talet brann ner vid en förödande brand under 

tidigt 1930-tal och en ny kvarnbyggnad byggdes på samma plats år 1932. De 

två vattenhjulen ersattes i samband med återuppbyggnaden med turbindrift för 

att driva mjölkvarnen (Regionmuseet Kristianstad 1981). 

 

I ett köpekontrakt av Rickarums kvarn från år 1937 framgår att kvarnen 

tillförsäkrades rätten att uppdämma vatten i kvarndammen och ån till en 

bestämd höjd. Denna uppdämningsrätt tillhörde kvarnfastigheten enligt 

gammal hävd. Vidare framgår att det vid laga skifte av Rickarums by inte 

meddelades någon bestämmelse rörande äganderätten till vattnet i Vramsån. I 

hävdförteckningen och i beskrivningen från storskiftesdelningen anses 

Vramsån till halva sin bredd, i enlighet med föreskrifterna i 12 kap. 4 § jorda-

balken, vara en samfällighet till Rickarums by vari Rickarums kvarn äger 
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andel. Av protokollet för den 2 juli 1838, § 15, klargörs att Rickarums kvarn 

erlade skatt och hade därmed nyttjanderätt till vattnet i Vramsån. Det framgår 

även att fastigheten är avsedd för kvarnverksamhet (Rickarums kvarns privata 

arkiv 1937). 

 

I samband med fastighetsavstyckningen upprättades en karta över Rickarums 

kvarn. Till kvarnen hörde år 1938 ett servitut med rättighet att uppdämma 

vattnet i kvarndammen och ån till dåvarande tillämpad höjd (Rickarums kvarns 

privata arkiv 1938). Kvarnverksamheten upphörde år 1966 (Regionmuseet 

Kristianstad 1981). 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnmiljö 

Rickarums kvarn, i Äsphult socken, ligger i det kuperade ädellövsskogs-

landskapet vid Linderödsåsen. Kvarnplatsens har sedan länge använts för 

kvarnverksamhet. Dagens kvarnbyggnad är uppförd av kvarnens dåvarande 

brukare för att primärt bedriva kvarnverksamhet med turbindrift och 

sekundärt för elproduktion. 

 

Kvarnbyggnaden har en stomme och fasad i tegel på gråstensgrund. Fasaden är 

täckt med en slätputs och avfärgat i vitt. Sadeltaket är täckt med eternit. 

Byggnaden har spröjsade gjutjärnsfönster vilket har sex eller tolv spröjsade 

rutor samt större rundbågade fönster. Balkongen som vetter mot dammen har 

kommit till under 1900-talets senare del. Interiört är kvarnbyggnaden lättare 

renoverad. Kvarnverk, triör, malstenar och säckhissar finns bevarade i 

funktionsdugligt skick. 

 

Intaget till kraftverket vid Rickarums kvarn regleras med två spettluckor i trä 

samt sugrör. Turbinerna är av samma fabrikat som turbinerna i Bäcklunda 

kvarn. Löphjulet som installerades vid återuppbyggandet är av Francistyp och 

tillverkat av Finshyttan (Bäcklunda kvarns privata arkiv 1932; Regionmuseet 

Kristianstad 1981). Turbinen sitter i den äldre hjulgraven. Till turbinrummet 

finns ett kraftverksintag som regleras med två spettluckor i trä med ståndare i 

trä och gåtar i stål. Stötväggar samt golv i turbinrummet har platsgjutits i 

betong då turbinen installerades. 

 

Ytterligare en Francisturbin av mindre storlek installerades vid återupp-

byggandet på baksidan av kvarnbyggnaden för att driva ett sågverk. Turbinen 

på baksidan har drivits genom ett kanaliserat intag/ränna med spettlucks-

reglering. Luckan och ståndaren är konstruerade i trä med gåtar i stål. Rännan 

har murad grund och stående betongväggar.  
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I dammbyggnaden finns två övriga utskov. En stållucka sitter vid en äldre 

ålkista. Luckan har gåtar och ståndare tillverkade i stål och regleras med vev. 

Det andra utskovet är till en sättdamm i trä med stålgåtar. Dammvallen, av 

överfallstyp, har krön och utskov i betong samt stenlagt ytterliv. 

Betongförbättringarna av dämmet är sannolikt gjorda i samband med att den 

nya kvarnbyggnaden uppfördes 1932. I dammvallen finns en skålformad lax-

trappa som är anlagd i slutet av 1990-talet.  

 

I området ligger ett modernt bostadshus, uppfört ca 1970 med tillhörande 

garage. Tidigare låg en mindre stuga på samma plats som boningshuset.  

 

Kulturhistorisk värdering  

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

De värdebärande egenskaperna vid Rickarums kvarn är i synnerhet kvarn-

byggnaden och dess tydliga relation till vattnet som kraftkälla. Byggnaden är 

välbevarad och har bibehållit det ursprungliga utseendet både exteriört och 

interiört sedan den uppfördes år 1932. Dess utformning med den enkla 

fasaden i kalkputsat tegel med sadeltak och stora gjutjärnsfönster ger ett tids-

typiskt uttryck. Kraftverket är bevarat men ur drift och i sämre skick. 

Interiört är det bevarade kvarnverket kulturhistoriskt intressant med 

tillhörande utrustning såsom kvarnstenar, valsstol och säckhissar.  

 

Eftersom kvarnverksamheten är ur drift och turbinen i sämre skick går en del 

av miljöns pedagogiska värde förlorat, då vattenkraftens tekniska principer 

inte förmedlas lika tydligt.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Den nuvarande utformningen på dammbyggnaden med överfall är typisk för 

Vramsån men har genomgått förändringar under 1900-talets senare hälft. 

Dammkonstruktionen i form av intag, turbin, och luckor är tämligen för-

fallen. Relationen mellan vattnet och kvarnbyggnaden är trots detta tydlig. 

Dammen med dammvall och dammspegel är viktig för kvarnmiljöns läsbarhet 

och för helhetsupplevelsen. Av värde är även kvarnrännan/kraftverksutloppet 

som härrör från den tidigare kvarnverksamheten. Byggnadstekniskt visar den 

kallmurade rännan på platsens historiska betydelse som kvarnplats. 

 

Helhetsmiljön 

Då Rickarums kvarn till stor del har behållit sitt ursprungliga utseende ger 

miljön ett tidstypisk 1930-tals intryck. Miljön har en tydlig läsbarhet på grund 

av byggnadens oförändrade skick och läge. Som helhetsmiljö ger kvarn-

byggnaden och dammen en tydlig bild av kvarnverksamheten som bedrevs på 

platsen.  
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Vidare är kunskapen om Rickarums långa historiska kontext av mycket högt 

kulturhistoriskt värde. Detta bidrar till förståelsen för den samhälleliga 

utvecklingen i allmänhet och Rickarums kvarn i synnerhet; som grundpelare i 

det agrara samhällets utveckling, människans nyttjande av vattnet samt som 

mötesplats mellan Rickarums by och Äsphults by. Kvarnen har därmed utgjort 

ett landmärke i Äsphult socken. Det höga kulturhistoriska värdet baseras på de 

värdebärande beståndsdelarna i kombination med kvarnplatsens långa 

kontinuitet och kulturhistoriska kontext. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Om eventuell sänkning eller utrivning av dämmet föreslås som 

vattenvårdsåtgärd bör detta göras där den bortersta fiskvägen redan finns. 

Fungerande faunapassage är dock att föredra. Relationen mellan vattnet och 

kvarnen är tydlig och bör bevaras. Åtgärder där dammspegeln bevaras är att 

föredra ur kulturmiljösynpunkt. 
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Bilder av miljön 2014 

 

Högst upp visas Rickarums kvarn och kvarndamm. I mitten t.v. är Rickarums bostadshus och kvarnbyggnad. I mitten t.h. är infartsvägen 

vid Rickarums kvarn. Längst ner t.v. den skålformade laxtrappan från 1990-talet. Längst ner t.h. vy över dammen från kvarnens balkong. 
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Uppe t.v. det betongskodda dammfundamentet. Uppe t.h. dammluckan med vinsch som reglerade intaget till ålkistan. Nere t.v. 

dammluckan vid sågverksintaget. Nere t.h. francistubinen vid sågverket. 
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Uppe t.v. är turbinrummet med francisturbin och sugrörsanordning. I mitten t.v. närbild av francisturbinen. Uppe t.h. valsstolen i Rickarums 

kvarn. Nere t.v. siktmaskin och nere t.h. kvarnstenar med lyftanordning. 
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Historiska kartor, bilder och dokument 

Överst byggs Rickarums nya kvarn år 1932. Nederst visas ombyggnation av Rickarums dammbyggnad i samband med 

att den nya kvarnbyggnaden uppfördes år 1932. Foto: Gärds härads hembygdsförening.  
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Överst visas Äsphult sockenkarta från 1688 där Rickarums kvarn och Duckarps kvarn finns utmarkerade 

(Lantmäterimyndigheternas arkiv 1688). Längst ner visas en fastighetsavstyckning år 1938 över Rickarums kvarn. 

Till avstyckningen hörande ett servitut med rättighet att dämma Vramsån till tillämpad höjd(Rickarums kvarns 

privata arkiv 1938). 
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Kartbilaga 
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21 Duckarps kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Äsphults socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: ca 1800-talets mitt 

 

Lagskydd: Äsphult 7:1, övrig kulturhistorisk lämning. Bör 

dock registreras som fornlämning enligt 2 kap. 

KML. Generella hänsynsbestämmelser enligt 

KML och MB.  

 

Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde 

 

Värdebärande beståndsdelar: Kvarnlämning, kvarnränna och dammbyggnad.  

 

Kärnvärden: I en större kontext visar lämningen efter Duckarps 

kvarn på ett mångsidigt bruk av vattnet längs 

Vramsån där vattenkraften var avgörande för 

kvarnverksamheten. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarnverksamhet 

Duckarps gård, i Äsphult socken, nämns i skrift år 1610 (Institutet för språk 

och folkminnen 2014-09-04). I en geometrisk avmätning från år 1663 över 

Duckarps gårds ägor visas kvarnen vid gården (Lantmäteristyrelsens arkiv 

1663). År 1688 upprättades Äsphult sockenkarta där Duckarps kvarnar är 

återgivna (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1688). Kvarnen är även återgiven i 

Buhrmans Skånekarta från år 1684 (Kungliga Biblioteket i Stockholm 1684). 

 

Vid Duckarps gård fanns i början av 1800-talet tre kvarnar på de tre små öarna 

söder om gården. Dessa återges likaså i Skånska rekognosceringskartan 

(Krigsarkivet 1812-1820). De tre kvarnarna vid Duckarps gård är dock helt 

försvunna vid taxeringsavmätningen år 1866 och beskrivs som skogsbeklädda 

öar (Lantmäterimyndigheternas arkiv 1866). Kvarnen har därmed flyttats 

någon gång under 1800-talets första hälft närmare Rickarums kvarn. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Kvarnlämning 

På Linderödsåsens blandskogsklädda horstbildningar meandrar Vramsån. 

Platsen korsas här av den medeltida byvägen mellan Äsphult och Rickarum 

och inte långt uppströms den äldre stenvalvsbron ligger lämningar efter 

Duckarps kvarn.  

 

Vid Duckarps kvarn finns idag en kvarnlämning bestående av en dammvall, en 

kallmurad ränna, två betongfundament, husgrund och två kvarnstenar. 

Kvarnstenarna används idag som bordsskivor på den intilliggande tomten. I 

husgrunden finns en otydlig inskrift på en av stenarna. Inom kvarnområdet 

finns även en sentida grävd ränna. Vatten har brutit genom och raserat damm-

vallen. Dämmet är en stenlagd jordvall med trätätning. Vidare är dammkrönet 

i betong med stenlagt ytterliv. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Dammen och vattenvägarna 

Lämningarna vid Duckarps kvarn är svårlästa, den tidigare överfallsdammen är 

raserad och ingen dammspegel finns. Den kallmurade kvarnrännan är den 

tydligaste lämningen på platsen vilken bidrar till att placera de övriga 

lämningarna i ett kulturhistoriskt sammanhang.  

 

Helhetsmiljön 

Inga stående byggnader finns bevarade vid Duckarps kvarn. Miljön är raserad 

och svårtydd. Lämningarna efter kvarnen är svårlästa och otydliga. Det finns 

fortfarande några uttryck som bidrar till en förståelse för den tidigare 
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kvarnverksamheten på platsen. De värdebärande uttrycken består i mölleön, 

kvarnrännan och husgrunden. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Platsen är registrerad i fornminnesregistret som övrig kulturhistorisk lämning 

men bedöms vara fornlämning. Detta innebär att tillstånd för ingrepp i 

fornlämning krävs enligt 2 kap. KML och särskild hänsyn ska tas vid åtgärder. 

Hänsyn till kulturmiljön bör visas genom att bibehålla mölleön samt 

kvarnrännan. Dammkrönet på andra sidan vattendraget från kvarnen sett bör 

även bevaras i möjlig mån. 
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Bilder av miljön 2014 

 

Överst visas kvarnlämningen vid Duckarp från söder. I mitten t.v. är resten av dämmet vid duckarps kvarn och t.h. syns den betonggjutna 

dammvallen. Nederst visas kvarnlämningen från norra sidan. I bilden syns även kvarnrännan parallellt med åfåran. 
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Högst upp t.v. dämmande stenar vid Duckarps kvarn 

och t.h. damm uppströms kvarnen. I mitten vy mot 

kvarnen nedströms sett. Längst ner är stenvalvsbron 

från 1700-talet nedströms kvarnen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

  

Överst visas ett utsnitt ur en geometrisk avmätning från år 1663 över Duckarps gård och kvarn 

(Lantmäteristyrelsens arkiv 1663). Nederst är ett kartutsnitt ur en avmätningskarta över Duckarps 

gård år 1866. Kvarnen finns då inte längre kvar söder om gården (Lantmäterimyndigheternas arkiv 

1866). 
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Kartbilaga 
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22 Uppströms Duckarps kvarn 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Äsphults socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: Senare delen av 1900-talet. 

 

Lagskydd: Generella hänsyns-bestämmelser enligt KML och 

MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Saknar kulturhistoriskt värde  

 

 

Historik 
Historiskt sammanhang: Oklar historisk kontext 

Modern anläggning i trädgård. Saknar kulturhistoriskt värde. 

 

Beskrivning av miljön 

Miljösammanhang: Privat dämme 

Uppströms Duckarps kvarnrest avleds vattnet från Vramsån till en 

uppdämning på tomtmark. Lämningen är modern och har oklar historisk 

kontext men härrör sannolikt från senare delen av 1900-talet. Fördämningen 

regleras med en trälucka med stålsättar vid modernt cementrör.  
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Kulturhistorisk värdering 

Anläggningen saknar kulturhistoriskt värde eftersom den historiska kontexten 

är oklar och dämmet är relativt modernt.  

 

Dammen och vattenvägarna 

Grävd avledningskanal till grävd fångdamm på tomten. Vattenintaget regleras 

med sättdamm i trä vid cementrör. Fördämningen ligger vid sidan av 

vattendraget. 

 

Helhetsmiljön 

Den dämmande anläggningen ligger uppströms Duckarps kvarn men har ingen 

direkt koppling till kvarnverksamheten. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

Fördämningen kan tas bort. I samband med åtgärdsarbeten bör hänsyn visas de 

nedströms liggande lämningarna vid Duckarps kvarn. 

Bilder av miljön 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilaga 

Se Duckarps kvarn. 

  

Bilden visar det cementerade röret med sättar i trä.  
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23 Okänt dämme 

 

 

Kommun, socken:  Kristianstad kommun, Äsphults socken 

 

HARO: 88 Helge å 

 

Byggår: Oklart  

 

Lagskydd: Generella hänsynsbestämmelser enligt KML och 

MB. 
 

Kulturhistorisk värdering: Saknar kulturhistoriskt värde  

 

Historik 

Oklar kulturhistorisk kontext. 

 

Beskrivning av miljön 

I ett småbrutet landskap väster om Rickarum rinner Vramsån i en rätad fåra. 

Markområdet är lättare stenröjt och har kontinuerligt nyttjats för jordbruk, 

bete och småskaligt skogsbruk. Vid vattendragets närhet ligger gården 

Storåkra. Åfåran är här kanaliserad, rätad och rensad, vilket sannolikt är gjort 

för markavvattning någon gång under 1900-talet. Stenar har lagts upp i vallar 

längs kanterna. Vid intilliggande betesmark finns grävda diken som mynnar i 
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vattendraget. Den dämmande stenstrukturen i vattnet har sannolikt till-

kommit efter rätningen. 

 

Det okända dämmet utgörs av upplagda stenar vilka dämmer vattnet. De 

dämmande stenarna har troligtvis lagts på detta vis som vadställe eller som ett 

resultat av tramp efter att betesdjur. En annan tänkbar anledning är att 

vattnets eroderande och frostsprängande krafter naturligt har flyttat stenarna. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Det okända mindre dämmet saknar kulturhistoriskt värde eftersom den 

historiska kontexten är oklar och kan lika väl vara en naturlig bildning. 

 

Förslag till kulturmiljöhänsyn 

De dämmande stenar kan flyttas utan att någon större negativ inverkan 

åsamkas landskapsbilden. 

Bilder av miljön 2014 

 

T.v. visas det rätade vattendraget med stenar upplagda längs sidorna. T.h. de dämmande stenarna vid 

det okända dämmet. 
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Kartbilaga 
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