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Förord 

Arbetet med denna rapport, i form av inventering och rapportsammanställning, har genomförts av 
Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet Kristianstad, på uppdrag av Länsstyrelsen 
Skåne. Slutbearbetning har utförts av Länsstyrelsen Skåne. 

Miljöerna som har inventerats ingår huvudsakligen i den nationella planen för prövning av vattenkraften. 
Rapporten utgör ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag som syftar till att möjliggöra hänsyn och 
anpassning av miljöåtgärder så att miljöernas kulturhistoriska värden kan tas till vara i kommande 
prövningar. 

Rapporten syftar även till att bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i arbetet med 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag1. 

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Detta 
görs lämpligen genom att samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Observera att eventuella ingrepp i 
fornlämning ska prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 

Ordet ”mölla” betyder ”kvarn, kvarnbyggnad med maskineri”2 och används i sydligaste Sverige. Gränsen 
för ordets användning går enligt Roger Wadström genom mellersta Halland, sydvästra hörnet av Småland 
samt genom Blekinge3. Ordet har även förekommit tidigare i andra delar av Sydsverige, belagt i ortnamn 
och äldre handlingar4. Mölla är besläktat bl.a. med tyskans ”mühle” och engelskans ”mill”. 

Synpunkter på rapporten har lämnats av: 

Fastighetsägare/verksamhetsutövare 

Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne 

Vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne 

1 Ett av Sveriges 16 nationella miljömål som antogs 1999. 
2 Wadström 1984, s. 190. 
3 Ibid, s. 195. 
4 Wadström 1952, Karta III 
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Rapportens upplägg 
I den här rapporten har åtta miljöer inom Rönne ås avrinningsområde inventerats. Miljöerna beskrivs i en 
kortare historik vilket ger en bakgrund till platsens tillkomst och betydelse. Varje miljös historiska 
sammanhang sammanfattas. Sedan följer en beskrivning av den befintliga miljön, dess beståndsdelar samt 
dess nuvarande sammanhang. Miljöerna har därefter värderats och delats in i fyra värdeklasser, följt av en 
samlad bedömning av känslighet och tålighet. Metod och kulturhistorisk värdering har tagits fram inom 
projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Nedan följer en 
kortare redogörelse för inventeringens metod och material samt en utförlig förklaring av klasserna och 
värderingskriterierna. Observera att värderingen ska ses som ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av 
eventuella ingrepp i miljöerna. 

Tabell över värderade miljöer 

Värdering Namn  Vatten 

Högt kulturhistoriskt värde Skvattemölla Pinnån 

Kulturhistoriskt värde Snälleröds kvarn Snällerödsbäcken 

Kulturhistoriskt värde Stora Mölla kraftverk Pinnån 

Visst kulturhistoriskt värde Söndraby kraftverk Bäljane å 

Kulturhistoriskt värde Ebbarps kraftverk Bäljane å 

Kulturhistoriskt värde Brukets kvarn Pinnån 

Visst kulturhistoriskt värde Klövahallar (Glaskonst) Klövabäcken 

Högt kulturhistoriskt värde Djupadalsmöllan Rönne å 
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Metod och material 
Metoden har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag inom Södra 
Östersjöns vattendistrikt. Metoden bygger på kart-, arkiv och litteraturstudier där de historiska miljöerna 
sedan inventerats och värderats i fält. 

Materialet har bestått av historiska kartor, arkivmaterial och litteratur. Även sekundär litteratur och äldre 
fotografier har varit givande vid sammanställningen av miljöernas historik. Litteraturen och de historiska 
fotografierna kommer framförallt från hembygdsföreningar och ägare. Även muntliga uppgifter har varit 
användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då det i många fall finns begränsat med 
dokumentation kring denna typ av anläggningar. En källkritisk bedömning har gjorts i dessa fall. 

Kulturhistorisk värdering 
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendragen i Skåne har värderats utifrån fyra värdeklasser: 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 

2. Högt kulturhistoriskt värde 

3. Kulturhistoriskt värde 

4. Visst kulturhistoriskt värde 

 

Om en miljö bedöms stå utanför dessa fyra värdeklasser har den kategoriserats som ”Inget kulturhistoriskt 
värde”.  

Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön har förmåga att förmedla förståelse och kunskap om 
historiska händelser och sammanhang. Platser, miljöer och företeelser kan berätta hur människor har levt 
genom olika tider och brukat landskapet. Genom exempelvis byggnadsteknik, byggnadsmaterial och 
strukturer i landskapet ges information om det förflutna. Även immateriella företeelser så som 
hantverkskunskap, sedvanor och muntlig tradition förmedlar kunskap om historien och människors 
levnadsvillkor.  

Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och komplex. Kvarnbyggnaden, 
interiört såväl som exteriört, vattenvägar och den omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en tydlig och 
bred historisk förståelse för vattnet som kraftkälla. Miljön går att koppla till ett historiskt sammanhang. 
Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde bör helhetsmiljön samt dess beståndsdelar bevaras intakta och 
stor hänsyn bör tas vid åtgärder. Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön välbevarad och helhetsmiljön är 
tydligt läsbar. Vissa egenskaper hos miljön är förändrade eller borta, men helhetsmiljön är intakt och ger 
en god historisk förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang. Vid ett högt kulturhistoriskt 
värde bör stor hänsyn tas vid åtgärder. 

Vid ett kulturhistoriskt värde saknas vissa beståndsdelar hos miljön som har betydelse för den historiska 
förståelsen men miljön är fortfarande läsbar. Vid ett kulturhistoriskt värde bör hänsyn tas vid åtgärder, 
specifikt bör de värdebärande uttrycken hos miljön bevaras. 

Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön antingen raserad, splittrad eller så pass hårt förändrad att den 
historiska läsbarheten är svårtydd. Vid ett visst kulturhistoriskt värde finns fortfarande enstaka egenskaper 
som bär på ett kulturhistoriskt värde men helhetsmiljön saknar flera beståndsdelar som har betydelse för 
en förståelse av platsen. Vid åtgärder bör hänsyn tas till de egenskaper som är värdebärande. 

De kulturmiljöer som har ett högre kulturhistoriskt värde har en rödmarkerad ram runt bilden av miljön. 
Färgen signalerar att vattenvårdsåtgärder bör göras med försiktighet och i samråd med antikvarisk 
kompetens. Notera att en dokumentation är önskvärd vid förändringar i samtliga kulturhistoriska miljöer. 
Ett särskilt tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen krävs vid ingrepp i fornlämningar. 
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Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö. Värderingsbeskrivningarna har 
utarbetats efter ett antal kriterier som beskrivs nedan. Kriterierna är bearbetade efter 
Vattenkraftverksprojektet 2012–2013 som genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet 
Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt samt Riksantikvarieämbetets 
rapport Kulturhistorisk värdering och urval – plattform för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla 
kulturarvet. 

I värdebeskrivningen kommenteras: 

• Kvarnbyggnaden eller sågen, stampen etc. med beståndsdelar (i de fall de är bevarade) 

• Dammen och vattenvägarna 

• Helhetsmiljön 

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

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnadens potential att förmedla vattenkraftens grundläggande tekniska principer är viktig för förståelsen 
av platsen. Vattenmagasinet, vattenvägarna samt platsens topografi är egenskaper som bidrar till att 
tydliggöra tekniken. Kvarnbyggnadens arkitektur och maskineri visar hur vattenkraften har utnyttjats. 
Äldre lämningar på platsen med en koppling till vattendraget och vattenkraft bidrar ytterligare till att 
förstärka värdet (berör även dammen och vattenvägarna). Huruvida kvarnbyggnaden, men även andra delar av 
verket som dammbyggnaden, vattenspegeln eller interiören förmedlar ett tidstypiskt uttryck eller ett längre 
utvecklingsförlopp utgör en viktig del av det kulturhistoriska värdet. Miljön kan exempelvis spegla 1930-talet 
med tidstypiska beståndsdelar utan betydande senare inslag, eller visa på en utveckling under en längre 
tidsperiod. I sådana fall där särskild omsorg har konstaterats vid utformningen av byggnadens interiöra 
eller exteriöra delar har det preciserats vilka uttryck som anses viktiga. 

Den kulturhistoriska relevansen är ytterligare en aspekt. Huruvida kvarnbyggnaden är kännetecknande för 
den lokala, regionala eller nationella utvecklingen eller har utgjort en förebild för utvecklingen utgör ett 
kulturhistoriskt värde. Kvarnens ålder och dess olika delar har bidragit positivt till värdet. Åldern bidrar 
ofta till en historisk förståelse för äldre tiders bruk av vattnet och visar på en lång kontinuitet. 

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

Helhetsmiljön 
Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det viktigt att lyfta värdena i 
vardagslandskapet och de övergripande perspektiven.  

Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll och kan förmedla flera olika 
berättelser, exempelvis där det finns andra byggnader eller anläggningar vid platsen som har ett samband 
med miljön, så som en intilliggande herrgård eller bruksmiljö. Även byggnader, anläggningar eller 
lämningar som visar på ett långvarigt vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet, exempelvis 
äldre kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens komplexitet är även 
möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i relation till aspekter så som makt, klass och genus.  
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Helhetsmiljöns läsbarhet är centralt för möjligheten till kunskap om och förståelse av platsen. Utan tydliga 
samband kan en miljö uppfattas som svårbegriplig. De delar av miljön som är svåra att uppfatta kan inte 
heller bidra till förståelsen av platsens kulturhistoria. Tydligheten, i form av läge, utformning och 
omfattning av de relaterade byggnaderna eller lämningarna är viktig.  

Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde. Miljöer med många holmar, 
strömsträckor och markanta fall visar på geologiska och hydrologiska grundförutsättningar för människans 
vattenkraftutnyttjande. Sådana miljöer visar på människans kulturpåverkan och relation till landskapet. 
Vidare kan det topologiska värdet vara viktigt för läsbarheten i och mellan helhetsmiljöer. Detta innebär att 
det går att sätta miljön eller beståndsdelar i miljön i förhållande till andra miljöer eller beståndsdelar 
oberoende av avstånd. Sällsynthet och hotbild är aspekter som i sig själva inte direkt utgör kulturhistoriska 
värden men som däremot kan förstärka det kulturhistoriska värdet av en miljö, och de kan vara av stor 
vikt då Samlad bedömning av känslighet och tålighet 

formuleras. Med sällsynthet menas att miljön saknar eller har få motsvarigheter lokalt, regionalt eller 
nationellt. Med hotbild menas att miljön och dess värden hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan 
negativ förändring. Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt 
värde men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de tillfällen då platsens kulturmiljövärden kan 
nå ut till en bred allmänhet har detta stärkt motiven för ett bevarande av miljön.  

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika kulturhistoriska elementen i kulturmiljön 
igenom och en bedömning hur känsliga de olika elementen är för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det 
vill säga om det kulturhistoriska värdet kommer att minska eller kvarstå till följd av åtgärder för att 
förbättra vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer på platsen. Till viss del beror det så klart 
också på hur åtgärderna utformas, men det ger ändå en fingervisning till vilka element som särskilt bör 
beaktas i samband med möjliga åtgärder i kulturmiljöerna. 
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Principskiss – anpassning av åtgärder5 
 

Efter att bedömningen är gjord av kulturmiljöns kulturhistoriska värde och känslighet, kan dessa värden 
föras in i principskisstabellen för att få ett samlat resonemang angående åtgärdernas anpassning till miljön.  

Principskissen har två skalor, den vertikala skalan betecknar miljöns kulturhistoriska värde och den 
horisontella betecknar miljöns känslighet. Skalstegen kan fungera som utgångspunkt för att bedöma hur 
långt en åtgärd behöver anpassas.  

 

 Låg känslighet Känslighet Hög känslighet Mycket hög 
känslighet 

Mycket högt 
kulturhistoriskt 
värde 

Särskild 
anpassning av 
åtgärder 

Långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Mycket 
långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Inga åtgärder eller 
Mycket 
långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Högt 
kulturhistoriskt 
värde 

Anpassning av 
åtgärder 

Särskild 
anpassning av 
åtgärder 

Långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Mycket 
långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Kulturhistoriskt 
värde Viss anpassning 

av åtgärder 
Anpassning av 
åtgärder 

Särskild 
anpassning av 
åtgärder 

Långtgående 
anpassning av 
åtgärder 

Visst 
kulturhistoriskt 
värde 

Ingen eller 
obetydlig 
anpassning av 
åtgärder 

Viss anpassning 
av åtgärder 

Anpassning av 
åtgärder 

Särskild 
anpassning av 
åtgärder 

 

  

 
5 Kulturmiljöers känslighet. Metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som 
innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag Rapport, s. 14 
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Värdet av att kulturmiljöerna brukas 
I enlighet med de nya nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet som gäller sedan den 1 januari 
2014, som ska främja ”ett hållbart samhälle med en mångfald av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas”6, underlättas många gånger bevarandet, användandet och utvecklandet av många 
överloppsbyggnader av att det finns någon slags sekundär användning för dem.  

Att ta tillvara vattenkraften med hjälp av moderna tekniker i gamla anläggningar kan därför vara ett sätt att 
bevara dessa äldre anläggningar, förutsatt att ägarna är rädda om dem. Det är med andra ord större chans 
att taket repareras på en byggnad som ägaren har nytta av än på en byggnad som inte behövs för gårdens 
drift. Det ska tilläggas att det är av stor vikt att bevara kvarnverk och äldre maskiner i interiörerna, då 
dessa kan ge teknikhistorisk och övrig information till eftervärlden som vi i dagsläget kanske inte ens 
reflekterar över.  

Äldre anläggningar som vattenkvarnar har i allmänhet ingen användning idag. Dessa överloppsbyggnader 
kan vara svåra för ägare att bevara då det inte finns något lönsamt incitament att bevara något som inte 
längre används. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver kontinuerligt underhåll och en förutsättning 
för detta är många gånger att kulturmiljöerna på något sätt fortsatt används eller att den enskilde ägaren 
har tillräckligt stark ekonomi för att prioritera dess underhåll. Därför är det generellt positivt att 
verksamheter kan fortsätta på dessa platser. 

 

  

 
6 Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37), s. 18. 
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Skvattemölla 
 

 

  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Östra Ljungby  
 
HARO/Vattendrag:   96/ Pinnån 
 
Byggår:  Den nuvarande kvarnen är uppförd omkring 

1860. Turbindrift sedan 1935. 
 
Lagskydd:  Kvarntomt och stenvalvsbro är registrerade 

som övriga kulturhistoriska lämningar. I övrigt 
gäller generella hänsynsbestämmelser enligt  
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering:   Högt kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Kvarnbyggnaden med komplett 

processutrustning samt vattenvägarna, 
dammspegel och skiborddämmen.    

 
Kärnvärden:  Välbevarad sammanhållen kvarnmiljö som varit 

i drift fram till 1978.  
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Historik 
Det äldsta kända belägget för Skvattemölla är från en mantalslängd från 16297. 

Den äldsta kända kartan som redovisar en kvarnanläggning i Skvattemölla är Buhrmans karta över Skåne 
från 1684. Kartbilden visar att det låg många kvarnar utmed Rönneå och Pinnån vid tidpunkten då kartan 
konstruerades. En av dessa kvarnsymboler, direkt norr om kyrkan i Östra Ljungby är troligtvis en 
föregångare till den nuvarande kvarnen i Skvattemölla (Historisk karta 1). Det finns ett fundament efter en 
äldre kvarnanläggning intill den nuvarande kvarnen8.  

1720 fick Hovjägmästare Hammenberg tillstånd att uppföra en kvarn i Skvattemölla. Men det rådde 
oroliga tider vilket innebar att kvarnen inte kunde anläggas enligt plan. 25 år senare, 1745 anläggs kvarnen i 
Skvattemölla. Kostnaden för dess uppförande var 200 daler och 16 öre silvermynt. Under 1700-talets 
andra hälft skattas två kvarnstenar i Skvattemölla enligt jordeboken, vilket vittnar om att det var en stor 
kvarnanläggning för sin tid9.  

1796 avbildas hemmanet Sqwattes ägor i en geografisk avbildning. Kartbilden redovisar en tomt söder om 
Pinnån, som betecknas med bokstaven A. Inom tomt A låg det en huvudbostad, en ladugård och en 
gårdsplan, men inget av det som nämns ovan finns utritat i kartbilden, utan de nämns endast i skrift i 
kartans tillhörande förteckning. Väster om tomt A låg det en bakgård som betecknas med bokstaven D. 
Söder om bakgården låg det en jordkällare som betecknas med bokstaven B. Norr om tomt A låg 
kvarnbyggnaden som benämns med bokstaven C. Väster om tomt A låg en större betesmark som 
benämns som Hemanet Sqwattes beteshage. Betesmarken har sannolikt omgärdats av en stenmur. Tvärs över 
Pinnån låg ett dämme samt en gångbro som ledde till obrukad mark som beskrivs som Utmark till Sqwatte 
och Lundsmöllan. De rosa ytorna i kartbilden redovisar åkerlyckor10 (Historisk karta 2).  

I en husförhörslängd från 1810-talet omnämns en man vid namn Åke Olofsson (född 1762) som 
kvarnägare på Skvattemölla. Där levde han tillsammans med sin hustru Anna, deras fem barn och 
tjänstefolk11.   

Åkes äldsta son, Sven Åkesson (född 1811) tog över som kvarnägare på Skvattemölla efter fadern 
(Historisk bild 1–2). 1830 gifte sig Sven med Pettronella (född 1812) och tillsammans fick paret fyra barn; 
Valfrid Svensson (född 1841), Olof Svensson (född 1845), Fredrika (född 1848) och Carl-Gustav (född 
1851).  

I samband med enskiftet 1821 togs en ny kartbild fram över Östra Ljungby, där Skvattemöllas marker och 
bebyggelse redovisas mer i detalj än i det tidigare kartmaterialet. Kartbilden visar att Skvattemölla bestod 
av en fyrlängad gård i början av 1800-talet, där kvarnbyggnaden och bostadshuset var sammanbyggda. På 
östra sidan av vägen mot Fastarp låg en mindre ekonomibyggnad (Historisk karta 3)12.  

Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes omkring 1860, under Sven Åkessons tid som kvarnägare. Den 
uppfördes i en traditionell korsvirkeskonstruktion med tegelfack mellan rödmålat timmer13. På den norra 
långsidan byggdes kvarnhjulet in under en vinklad utbyggnad, även den uppförd i korsvirke med ett 
vattenintag från öster (Historisk bild 3–4).   

  

 

7 Skriftlig sammanställning av ägarlängd på Skvattemölla. Sammanställt av tidigare ägare 
8 Karta över Skåne (1684). Schoone av Gerard Buhrman. Krigsarkivet, :SE/KrA/0437/1 
9 Skriftlig sammanställning av ägarlängd på Skvattemölla. Sammanställt av tidigare ägare 
10 Lantmäteristyrelsens arkiv. Geometrisk avmätning 1796, Östra Ljungby socken Övarp nr 1-4 
11 Husförhörslängd 1814-1819, Östra Ljungbys kyrkoarkiv 
12 Lantmäterimyndigheternas arkiv. Enskifte, Ägobyte 1821. 11-ÖLJ-19 
13 Skånes hembygdsförbund årsbok 1980. Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s. 127 
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Sven Åkesson dör 1886. De äldsta sönerna, Valfrid och Olof driver kvarnen tillsammans efter faderns 
död. Lillebror, Carl-Gustav dör 1892, endast 41 år gammal14. 

Under 1920-talet fotograferas miljön vid Skvattemölla vid flera tillfällen. Fotografierna uppvisar en 
kvarnmiljö som inte är helt olik den vi ser idag med bostadslängan som är sammanbyggd med 
kvarnbyggnaden, skiborddämmet och stenvalvsbron (Historisk bild 5–8).  

Valfrid Svensson dog 1934 (Historisk bild 9). Varken Valfrid eller Olof gifte sig och fick således inga barn 
som kunde ta över Skvattemölla efter deras bortgång15.  

Den Häradsekonomiska kartan som upprättades mellan åren 1926 och 1934 redovisar hur Skvattemöllas 
ägor såg ut i början av 1900-talet (Historisk karta 4). Någon gång mellan enskifteskartan 1821 och den 
häradsekonomiska kartan har den västra längan på den tidigare fyrlängade gården tagits bort. En ny 
ekonomibyggnad har uppförts söder om den södra längan. Direkt väster om den tidigare inbyggda 
gårdsplanen har en trädgård anlagts. Kvarnhuset som uppfördes omkring 1860 finns utritat som ett 
kvarnhjul något öster om den norra längan. I kartbilden markeras bostadshuset med röd färg och 
ekonomibyggnaderna med svart färg16.  

1933 köper Sven-Gustaf Svensson Skvattemölla (Historisk bild 10–11)17. Under Sven-Gustaf Svenssons 
tid som kvarnägare sker det stora förändringar på Skvattemölla. Bland annat så byggdes den norra längan, 
även kallad Röda huset till med ännu ett våningsplan för att kunna etablera en industri i träullstillverkning. 
Till byggnationen återanvändes ett trägolv som tidigare legat på Klockarebackens dansbana, som revs i 
samma veva18.  

1935 tog Sven-Gustaf Svensson initiativet om att övergå från hjulkvarn till turbindrift. Kvarnhjulet som 
satt inbyggt under ett vinklat tak med väggar av korsvirke på den norra långsidan av kvarnbyggnaden revs 
och ersattes med en ny kraftverksutbyggnad med motorrum, generator och turbin. I samband med 
omdaningarna murades kvarnbyggnadens östra gavel om med nyare tegel i samma kulör och ett nytt litet 
fönster sattes in.  

Sven-Gustaf Svensson hade även planer på att bygga en ny stor fördämning tvärs över Pinnån. Syftet med 
den nya byggnationen var att dra nytta av tidvis höga vattenflöden (Historisk karta 5). 1941 beviljade 
vattendomstolen bygget av den stora fördämningen och utrivningen av skiborden19. Men den planerade 
byggnationen genomfördes aldrig, sannolikt av ekonomiska skäl. Det var troligen för dyrt i förhållande till 
den ekonomiska nyttan, och Sven-Gustaf Svensson valde att behålla den gamla skiborduppdämningen. 
Lika bra var kanske det, för inom kort gjorde kärnkraften entré och elpriserna rasade. Detta ledde så 
småningom till att många mindre kraftverk upphörde20 

1945 säljer Sven Gustaf Svensson Skvattemölla, för att ta över sina föräldrars gård21. 

På ett flygfotografi från 1940-talet kan man skymta hur ännu en byggnad har tillkommit på fastigheten 
(Historisk karta 6), en något mindre ekonomibyggnad direkt väster om det Röda huset22. Byggnaden kallas 
idag för hönshuset.  

  

 
14 Husförhörslängd 1883-1894, Östra Ljungbys kyrkoarkiv, s. 300 
15 Församlingsbok 1929-1941, Östra Ljungbys kyrkoarkiv, s. 356 
16  Rikets allmänna kartverks arkiv. Östra ljungby J112-3-34. Häradsekonomiska kartan 1926-1934 
17 Svenskt porträttarkiv. Sökord: Östra Ljungby 
18 Muntlig uppgift, Stig Högnäs, fastighetsägare 2006-2020 
19 Söderbygdens vattendomstol, 20 november 1940 
20 Muntlig uppgift Stig Högnäs, fastighetsägare 2006-2020 
21 Svenskt porträttarkiv. Sökord: Östra Ljungby 
22 Ortofoto 1940-1947, Lantmäteriet 
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Harry Håkansson köper fastigheten 1945 och driver Skvattemölla med turbindrift, som anlades av 
föregående ägare23 fram till och med 1972. Kvarnen tas då ur kommersiell drift, eftersom den sista 
möllaren Harry Håkansson väljer att pensionera sig vid 75 års ålder24.  

Den södra längan som är uppförd i nord-sydlig riktning syns på ett flygfotografi från 1975 (Historisk karta 
8), men rivs någon gång mellan 1975 och 1980-talet. Idag återstår endast rester av den murade gaveln mot 
söder. 

Under 1980-talet flyttar Johan Mogensen, dåvarande stadsarkitekt i Åstorps kommun och hans fru Kerstin 
Mogensen in på Skvattemölla (Historisk bild 12–15). De inrättar en fiskrestaurang i Röda huset och anlägger 
5 dammar för odling av regnbågslax på marken väster om kvarnen som tidigare tjänat som betesmark.  

I mitten av 1990-talet säljer Mogensen Skvattemölla, varpå två stockholmare köper fastigheten för att 
bedriva restaurangverksamhet men som snart därpå går i konkurs.  

I slutet av 1990-talet köper Leif Nilsson fastigheten och bedriver café och restaurang i ca 8 år. 2006 säljer 
Leif Skvattemölla på grund av en tvist med Klippans kommun angående uppförandet av ett magasin för 
samlarföremål på mark som tidigare använts som grustag öster om vägen mot Fastarp.  

2006 köper Stig Högnäs och Gunilla Nordin fastigheten. Fastigheten vidareköps dagarna därpå av Stig 
Högnäs moderbolag Sysam-företagen AB, som senare kommer att bilda Skvattemölla AB. Under Stig och 
Gunillas tid har fler av byggnaderna på Skvattemölla rustats upp. Bostadshuset har renoverats såväl 
exteriört som interiört och försetts med ett modernt värmesystem i form av en luftvärmepump som står 
placerad utmed byggnadens södra långsida.  

I Röda huset har ett nytt restaurangkök uppförts för att kunna fortsätta bedriva restaurangverksamhet.  

Vad det beträffar kvarnbyggnaden har Stig och Gunilla låtit höja golvnivån på bottenplanet upp till 
marknivå, för att kunna lägga in ett trägolv, vilket har skapat ett källarplan. Där det tidigare fanns en enkel 
trappa upp till kvarnbyggnadens andra våningsplan lät Stig uppföra en rejäl trappa som är inbyggd över 
kvarnkaret (Bild 11).  

Paret har även öppnat upp delar av fastigheten till förfogande för allmänheten, som en del av en 
vandringsslinga i Klockarebackens rekreationsområde på den intilliggande fastigheten som ägs av Klippans 
kommun.   

Skvattemölla ligger sedan 2018 till försäljning med ett utgångspris på 4.5 miljoner kronor25.  

 

Beskrivning av miljön 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är ursprungligen uppförd i tre våningar. Väggarna är uppbyggda av korsvirke med 
tegelfacksfyllning mellan rödmålad timra. Dörrar och fönster är vitmålade. Centrerat på den södra 
långsidan i marknivå sitter en pardörr och ovanför den sitter ytterligare två portar in till byggnadens andra 
och tredje våningsplan. Ovanför porten in till vindsloftet har det suttit ett hissverk. Kvarnbyggnaden är 
försedd med ett sadeltak som är beklätt med eternitplattor (Bild 1). Den östra gavelns nedre del är 
ommurad med nyare tegel i samma kulör. På byggnadens norra långsida ligger den yngre 
kraftverksanläggningen som är uppförd i en träkonstruktion klädd med rödmålad locklistpanel och ett 
snedställt plåttak som går ut från kvarnbyggnadens norra fasad (Bild 2). Inne i kraftverksutbyggnaden 
finns turbinrummet med datastyrning, generator och ett hål i golvet ner till turbinen (Bild 3–4).  

 
23 Skriftlig sammanställning av ägarlängd på Skvattemölla. Sammanställt av tidigare ägare. 
24 Tidningsurklipp från Skvattemölla 
25 Muntlig uppgift Stig Högnäs, fastighetsägare 2006-2020 
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Interiört består kvarnbyggnaden av flera uppbyggda etapper på två våningsplan. Längst ner, under 
marknivå finns ett källarplan. I marknivå ligger ett bottenplan som i sin tur består av två uppbyggda plan 
med processutrustning. Processutrustningen i kvarnbyggnaden är komplett med kvarnkar, kvarntratt, 
stenlyft, silo, kross och olika bearbetningsmaskiner (Bild 6–12) samt en elcentral som är fastmonterad på 
en marmorplatta, inbyggd i ett träskåp (Bild 13–15). På bottenplanets innervägg på den östra gaveln av 
kvarnbyggnaden står inskriptionerna ”Karl Göte Nilsson, Skvattemölla, Östra Ljungby” som Stig och Gunilla 
har låtit rama in och måla runt om (Bild 16). Ovanför etapperna med processutrustning återfinns en 
halvöppen loftgång mot öster och söder med servering för caféets gäster (Bild 17). Längst upp, återfinns 
ett helt vindsloft med processutrustning (Bild 18–21). För att ta sig till vindsloftet går man genom det Röda 
husets tillbyggda trapphus, för att sedan gå upp för ännu en smal trappuppgång. Allt förutom källarplan och 
vindsloft har utgjort en lokal för olika publika verksamheter genom årens lopp, senast en antikvitetsbutik 
och en mindre caféverksamhet.  

Dammen och vattenvägarna 
Pinnån meandrar sig fram norr om fastigheten, med en huvudfåra och en anlagd ränna, söder om 
huvudfåran (Bild 22–23). Öster om kvarnmiljön löper en väg upp mot Fastarp. Där vägen korsar Pinnån 
har man låtit uppföra en stenvalvsbro, nordöst om kvarnbyggnaden. Bron är registrerad som en övrig 
kulturhistorisk lämning i fornminnesregistret (Bild 24).  

Öster om bron ligger dammspegeln. Tvärs över dammen ligger en snedställd skiborduppdämning med ett 
gjutet betongöverfall (Bild 25–26). Från dammspegeln, reglerat av flera spettluckor leds vattnet in under 
vägen genom en uppbyggd kanal med gjutna sidor. Den norra vallen på kanalen, direkt öster om intaget 
fungerar som ett skiborddämme vid högt vattenstånd medan den södra vallen är påbyggd för att undvika 
översvämningar in mot gårdsplanen (Bild 27–29).   

Kanalen leder fram till vattenintaget på den östra gaveln av kraftverksutbyggnaden. Intaget är försett med 
spettluckor och ett rensgaller (Bild 29). Norr om vattenintaget ligger utskovet med spettluckor och en 
ålkista. Ålkistan är delvis igenväxt och inte längre i bruk (Bild 30). På motsatt sida om 
kraftverksutbyggnaden ligger kvarnens utlopp, detta är uppbyggt som ett kallmurat stenvalv. Utloppet ut i 
Pinnåns huvudfåra är delvis stenlagt i kanterna. Något nordväst om utloppet, på en liten udde mellan 
huvudfåran och den anlagda rännan ligger ett fundament av en äldre kvarnanläggning (Bild 31–32) (Se 
karta 2 i kartbilagan).  

Helhetsmiljön 
Utöver kvarnbyggnaden och bostadshuset finns det fem andra byggnader på fastigheten, tre anlagda 
dammar samt en trädgård.  

Bostadshuset är uppförd i två våningar. Byggnaden vilar på en gråputsad sockel med en putsad fasad 
målad i en beige kulör med vitt runt fönsterna. Byggnaden har ett sadeltak belagt med eternitplattor (Bild 
33). Ett fotografi från 1928 visar hur bostadshusets fasad tidigare var målad i en vit kulör, med spröjsade 
fönster. Sadeltaket var vid tidpunkten då fotografiet togs belagt med halm samt två rader nocktegel 
(Historisk bild 5). Bostadshusets norra gavel sitter ihop med kvarnbyggnadens södra långsida.  

Direkt väster om kvarnbyggnaden ligger en ekonomibyggnad som kallas för Röda huset, som under de 
senaste åren använts till restaurangverksamheten på Skvattemölla. På ovanvåningen finns en 
övernattningslägenhet, med trappuppgång på utsidan av huset, längs med den västra gaveln. (Bild 34–35).   

Kvarnbyggnaden, bostadshuset och det Röda huset sitter alla ihop och bildar tillsammans en T-formation. 
Mellan kvarnbyggnaden och Röda huset finns en yngre mellanbyggnad med trapphus och toaletter. Sydväst 
om bostadshuset ligger en ekonomibyggnad som benämns som ladan som används som 
garage/förvaringslokal.  

Direkt väster om trapphuset på Röda husets västra gavel ligger en överväxt och delvis raserad byggnad som 
benämns som hönshuset. Byggnaden har ett beviljat rivningslov, vilket innebär att det får rivas om det 
ersätts med en ny byggnad i liknande uppförande inom en två års period (Bild 36). 
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Öster om bostadshuset och kvarnbyggnaden ligger en mindre ekonomibyggnad som går under 
benämningen stallet. Byggnaden används i dagsläget inte av fastighetsägaren själv, utan lånas ut till 
besökande fågelskådare (Bild 37).  

Sydöst om bostadshuset ligger en jordkällare som delvis är igenväxt av sly. (Bild 38).  

På markområdet mellan hönshuset och ladan ligger en vildvuxen trädgård där det bland annat växer 
högväxta vintergröna barrväxter, bärbuskar, humle, hagtorn, buxbom och syren.  Intill trädgården finns 
det en uteplats försedd med tak och en carport intill ladans norra långsida. På flera ställen runtomkring i 
trädgården påträffas gamla uttjänta kvarnstenar som trappsteg och dekorationer (Bild 39–40). 

Väster om trädgården ligger det idag fyra anlagda dammar. Tre mindre och en större. Dammarna har 
ingen koppling till kvarndriften på Skvattemölla, de har använts för odling av regnbågslax och är inte 
längre aktiva. I strandkanterna växer fackelblomster, videört, svärdslilja och björnbär (Bild 32). 2010 
anlades ett konstgjort kungsfiskarbo i den södra strandkanten på den stora fiskdammen i Skvattemölla 
som en del i Klippans kommuns kungsfiskarprojekt. 2015 var SVT programserien Mitt i naturen på 
fastigheten för att filma kungsfiskare.    

På marken kring dammarna växer flera vidkroniga ekar som vittnar om att marken där dammarna ligger 
idag tidigare tjänat som betesmark (Bild 42). 

 

Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är uppförd på 1860-talet i sitt nuvarande utseende, med undantag för den yngre 
kraftverksutbyggnaden på den norra långsidan av kvarnbyggnaden. Processutrustningen är komplett.  

Dammen och vattenvägarna 
Dammspegeln, skiborddämmena och vattenvägarna är helt intakta. Ett fundament efter en äldre 
kvarnanläggning ligger något nordväst om utloppet intill den anlagda rännan som löper söder om Pinnåns 
huvudfåra som visar på en lång kontinuitet av kvarndrift på platsen.  

Helhetsmiljön 
Kvarnbyggnaden med sin kompletta processutrustning, angränsande bebyggelse, dammspegel, 
skiborddämmen, vattenvägar samt ett fundament från en äldre kvarnanläggning är bevarade. Det skapar 
en helhet som hjälper oss att förstå hur många människor som levt och verkat på platsen. Sammantaget 
gör det att Skvattemölla tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde.  

Efter att kvarndriften och träullstillverkningen lades ner har miljön under många år använts för diverse 
publika verksamheter, vilket gjort att många människor har fått en relation till platsen. Skvattemölla 
tillskrivs av den anledningen ett immateriellt värde, eftersom möllan är så starkt förknippad med minnen. 
Många är de som har berättat om egna upplevelser men också om människor som har levt, arbetat, träffats 
och vistats på platsen genom historien.  

Fiskdammarna är relativt sent tillkomna på fastigheten. De utgör ett historiskt tidslager som tillkommit 
efter att platsens primära verksamhet, kvarndrift, avvecklats. Skvattemölla var då fiskrestaurang med 
tillhörande fiskodling. Fiskdammarna tillskrivs ett miljöskapande värde, då de är unika för Skvattemölla och 
precis som trädgården är en del av kvarnmiljön och dess historik som helhet. Småvatten i landskapet, såväl 
naturliga som anlagda är en viktig tillgång för den biologiska mångfalden. Om det inte planteras in ny fisk i 
dammarna på Skvattemölla kan de på sikt utveckla höga biologiska värden och är av den anledningen 
värda att bevara.  
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet  
Helhetsmiljön vid Skvattemölla är ett estetiskt tilltalande och intressant område som dessutom anses ha ett 
högt kulturhistoriskt värde. Miljöns byggnader, damm och vattenvägar har genom århundradena ändrats 
väldigt lite och det är önskvärt att det fortsätter att bevaras så att miljöns kulturhistoriska kontext även går 
att läsa av i framtiden.  

Kvarnbyggnaden har en ålderdomlig karaktär uppförd i traditionell korsvirkeskonstruktion som till stor 
del bevarats exteriört. Interiört finns komplett processutrustning bevarad. Byggnaden har en hög känslighet 
för åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krävs. 

Dammen och vattenvägarna är intakta och viktiga beståndsdelar i kvarnmiljön och har en tydlig och 
pedagogisk koppling till kvarnbyggnaden. Om någon beståndsdel försvinner eller förändras finns det risk 
att miljön blir mer svåravläst, vilket i sin tur påverkar helhetsintrycket. Både dammen och vattenvägarna in 
och ut kvarnbyggnaden bör beaktas i samband med vattenvårdsåtgärder och anses ha hög känslighet för 
åtgärder där en långtgående anpassning av åtgärder krävs.  

Skiborddämmet intill dammen är i sin helhet känsligt för åtgärder där särskild anpassning av åtgärder krävs. Men 
om det är någon del av det långsträckta dämmet som är tåligare för ingrepp, så är det den nordöstra delen, 
så långt bort från kvarnmiljön som möjligt. Vattenvårdsrelaterade ingrepp i den nordöstra delen skulle inte 
störa upplevelsen av kulturmiljön så mycket, och det skulle i bästa fall kanske inte ens synas från 
gårdsplanen framför kvarnbyggnaden och skulle därmed inte störa helhetsintrycket av miljön.  

Intill utloppet från kraftverksbyggnaden ligger ett stenfundament från en troligtvis äldre kvarnanläggning 
som legat på platsen innan den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes 1860. Lämningen är inte registrerad 
i FMIS, men det rör sig sannolikt om en fornlämning eftersom den uppkom genom människors 
verksamhet innan 1850 som dessutom är varaktigt övergiven och bör därför beaktas vid eventuella 
åtgärder.  
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Bilder av miljön 2020 
 

 
Bild 1. Kvarnbyggnaden med tre våningar, uppfört i korsvirke.  

Bild 2. Kraftverksutbyggnad på kvarnbyggnadens norra långsida.  
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Bild 3. Kraftverksutbyggnad, norr om kvarnbyggnaden. Interiör.  

Bild 4. Hål i golvet ner till turbinen.   
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Bild 5. Kvarnbyggnad, interiör. Uppbyggd etapp med processutrustning i kvarnbyggnaden. Kross från 
Helsingborgs konst-kvarnstensfabrik 

Bild 6. Kvarnbyggnad, interiör. Trappa byggd över ett kvarnkar som leder upp loftgången på det andra 
våningsplanet. Arbetet är utfört av Stig Högnäs. 
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Bild 7-9. Kvarnbyggnad, interiör. Processutrustning. 
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Bild 10-12. Kvarnbyggnad, interiör. Komplett processutrusning med sorterare, rensmaskin, silo och 
stenlyft med stensax för att lyfta tunga stenar. Maskiner från Malmö Kvarnstensfabrik, Ferd. Jensen.  
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Bild 13–15. Kvarnbyggnad, interiör. Elcentral fastmonterad på marmorplatta, inbyggd i ett träskåp.  

Bild 16. Kvarnbyggnad, interiör. Inskriptioner på bottenplanets östra gavel. ”Karl Göta Nilsson, Skvattemölla, 
Östra Ljungby”  
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Bild 17. Kvarnbyggnad, interiör. Halvöppen loftgång på kvarnbyggnadens andra våningsplan. 

Bild 18. Kvarnbyggnad, interiör. Vindsloft. 
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Bild 19–21. Kvarnbyggnad, interiör. Processutrustning på vindsloftet.  
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Bild 22. Pinnåns huvudfåra, norr om kvarnbyggnaden.  

Bild 23. Anlagd vattenränna, söder om huvudfåran som kan skymtas i bakgrunden.  
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Bild 24. Stenvarlvsbro över Pinnån. 

 
Bild 25. Dammspegeln med skibordsuppdämmning.  
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Bild 26. Spettluckor från dammspegeln.  

 
Bild 27. Från dammspegeln leds vatten via spettluckorna ut till en uppbyggd kanal med gjutna sidor.  
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Bild 28. Vattnet leds via kanalen under vägen fram till kvarnen och kraftverket.  

 
Bild 29. Vattenintag till kraftverksutbyggnaden med spettluckor och rensgaller framför. Den norra vallen 
mot huvudfåran fungerar som ett skiborddämme vid högt vattenstånd. Den södra vallen är påbyggd för 
att undvika översvämning mot gårdsplanen.  
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Bild 30. Utskovet, norr om vattenintaget. Med ålkista framför som inte längre är i bruk.  

Bild 31. Stenuppmurat utlopp från kvarnen. Bild 32. Fundament från en äldre kvarnanläggning intill 
utloppet. 
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Bild 33. Bostadshuset söder om kvarnbyggnaden. 

Bild 34: Röda husets exteriör, den norra längan som sitter ihop med kvarnbyggnaden.  
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Bild 35: Röda huset interiör, som använts som fabrikslokal vid träullsframställning och som serveringslokal i 
restaurangverksamheten som bedrivits i flera omgångar på Skvattemölla. 

Bild 36. Det överväxta och raserade hönshuset med rivningslov.  
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Bild 37. Liten ekonomibyggnad, som benämns som stallet, öster om vägen.  

 

Bild 38 Jordkällare, sydöst om vägen.  
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Bild 39. Trädgården, fotograferad från sydväst. 

Bild 40. Kvarnstensdekoration.  
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Bild 41. De anlagda dammarna väster om kvarnmiljön.  

Bild 42. Vidkroniga ekar som vittnar om tiden då marken väster om kvarnen tjänade som betesmark. Idag 
växer den intill den stora dammen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 

Historisk karta 1. Buhrmans karta från 1684.  

Historisk karta 2. Geografisk avmätning över Skvattemöllas ägor, 1796. 
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Historisk karta 3. Enskifteskarta från 1821. 

Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan, 1926–1934. 
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Historisk karta 5. Planförslag på ny damm, 1940.  

 

Historisk karta 6. Flygfoto, 1940–1947 
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Historisk karta 7. Ekonomiska kartan 1969–1970. 

Historisk karta 8. Flygfoto 1975.  
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Historisk bild 1. Sven Åkesson, kvarnägare i Skvattemölla fram till sin död 1886. Bildkälla: Carlotta, 
Helsingborgs museer. Historisk bild 2. Sven Åkessons gravsten på Östra Ljungby kyrkogård.  

 
Historisk bild 3. Kvarnbyggnaden, 1913. Fotograferat från bron. Bildkälla: Blekinge museum via Kringa, 
Riksantikvarieämbetet.  
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Historisk bild 4. Skvattemölla, 1920-tal. Bostadshus och kvarnbyggnad. Bildkälla: Klippans 
hembygdsförening. 

Historisk bild 5. Skvattemölla, 1928. Bostadshusets södra gavel. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv 
upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening.  
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Historisk bild 6. Skvattemölla, 1928. Kvarnhusets östra gavel. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt 
Klippans kommun och Klippans hembygdsförening.  

 
Historisk bild 7. Hästskjuts på bron intill Skvattemölla, 1928. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt 
Klippans kommun och Klippans hembygdsförening.  
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Historisk bild 8. Dämme och bron, 1928. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun 
och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 9. Valfrid Svensson ägde och drev Skvattemölla tillsammans med sin yngre bror Olof 
Svensson i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.  Artikel från när Valfrid fyllde 90 år, 1931. 
Bildkälla: Stig Högnäs.  
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Historisk bild 10–11. Sven-Gustaf Svensson, ägare av Skvattemölla mellan 1933-1945. Bildkälla: Svenskt 
porträttarkiv.  
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Historisk bild 12. Skvattemölla, 1980–1990-tal. Bildkälla: Vykort på Tradera.  

 
Historisk bild 13. Bron 1985. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   
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Historisk bild 14. Johan och Kerstin Mogensen, ägare av Skvattemölla 1984. Bildkälla: Stig Högnäs. 

Historisk bild 15. Vykort från Skvattemölla, okänt datum. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.  
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Kartbilaga 

Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön i Skvattemölla. 
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägar i Skvattemölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets 
väg in till kraftverket.  
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Snälleröds mölla 
  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Färingtofta 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Snällerödsån 
 
Byggår:  Den nuvarande kvarnen byggdes om under 

1850-talet.  
 
Lagskydd:  Stenbro registrerad som en övriga 

kulturhistorisk lämning. I övrigt gäller generella 
hänsynsbestämmelser enligt  
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering:   Kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Kvarn- och bostadshus, stenlagda rännor, 

dammvall och dammspegeln.   
 
Kärnvärden:  Bevarad kvarnmiljö med lång kontinuitet som 

varit i drift fram till 1968.  
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Historik  
I Snälleröd, strax sydöst om möllan ligger ett säteri med anor från 1600-talet när Skåne tillhörde Danmark. 
I ett privilegiebrev från 1660 står det beskrivet hur Karen Lykke på Snälleröds sätesgård får tillstånd att 
anlägga ett järnbruk med flera vattendrivna anläggningar längs med Snällerödsån26. Järnbruket uppfördes 
till stora delar enligt planerna och 1662 bestod bruket av en liten masugn, en stor masugn, en 
stångjärnshammare som drevs med underfall samt en stångjärnshammare som drevs med överfall. 
Järnframställningen på platsen gick inte så bra som man hade hoppats på och den 6 juli 1663 rapporterar 
berginspektorn att järnbruket på Snälleröds säteri står still och att Karen Lykke inte längre är i stånd att 
fortsätta driva bruket. Kort därpå avstod hon sin fasta egendom och bad goda män att avveckla hennes 
affärer. Två år senare, 1665 dog Karen Lykke. Den nya ägaren av säteriet, Kristian Foss återupptog 
sannolikt driften vid järnbruket eftersom det redan fanns masugn, bruten malm och två järnhamrar. Men 
även denna gång utan succé, då järnbruket lades ner året därpå, 1666.27. Under 1670-talet tillföll säteriet 
Hilda Gyllenstierna, som då bestod av flera frälsehemman, tolv gatehus samt två öde järnhammare. Flera 
av säteriets hemman hade dessutom en egen skvaltkvarn28.  

Om det låg en enkel skvaltkvarn eller en stångjärnshammare tillhörande järnbruket under 1600-talet på 
plasten där vi idag finner Snälleröds mölla, det vet vi dessvärre inte. Men det är inte helt ovanligt att 
kvarnar anlades på platser där det tidigare funnits ugnar och hamrar för järnframställning29 Hur länge den 
nuvarande kvarnen har legat på platsen är oklart. 

Den äldsta kartan som redovisar Snälleröds mölla är en skifteskarta som upprättades i samband med att 
Snälleröds säteri genomgick ett enskifte på sina marker, 1824. Kartbilden visar att det fanns två uppförda 
byggnader på fastigheten i början på 1800-talet. En kvarnbyggnad och ett bostadshus (Historisk karta 1)30.  

Husförhörslängder från Färingtofta kyrkoarkiv ger en god bild av hur arbetsfördelningen har sett ut på 
Snälleröds mölla genom årens lopp. Under 1800-talet låg Snälleröds mölla under Snälleröds säteris ägor. 
En åbo arrenderade rätten att bruka jorden, och en mjölnare anlitades för att bedriva kvarndriften. Vid 
tidpunkten då enskifteskartan konstruerades var en man vid namn Lars Nilsson mjölnare på Snälleröds 
mölla31.   

Mellan 1832–1875 är Anders Torstensson åbo på Snälleröds mölla, som tillsammans med sin hustru 
Kristin får 11 söner. Under Anders Torstenssons tid som åbo omnämns flera möllare32 och 1854 byggs 
kvarnen om till dess nuvarande utseende33. Sannolikt var ombyggnationen av kvarnbyggnaden influerad av 
flyglarna på Snälleröds säteri, uppförda under 1700-talet, med murverk av bearbetad gråsten.  

Nästa karta som avbildar Snälleröds mölla är Generalstabskartan från 1865. En karta som endast ger en 
översiktlig bild av bebyggelsen då den upprättades i ett militärt syfte, med avsikt att kunna avläsa 
framkomlighet i landskapet. Kartbilden visar av den anledningen endast att det låg bebyggelse intill 
Snällerödsån, men inte vad de användes till (Historisk karta 2) 34.  

  

 
26 Privilegiebrev, 1660. Riksarkivet. Kopia Bertil Rohlin.   
27 Carl Sahlin – Skånska järnbruk i äldre tider, s.61–80 
28 Åke Frödin – Ur Åsbo Bygdens historia, ett bidrag till socknens historia, s.164. 
29 Bertil Helgesson – Järnets roll, s. 27 
30 Lantmäteristyrelsens arkiv, Färingtofta socken Snälleröd nr 1. Enskifte på inägor 1823 
31 Husförhörslängd, 1827–1831, Färingtofta kyrkoarkiv, s. 171. 
32 Husförhörslängder från 1832–1875, Färingtofta kyrkoarkiv.  
33 Skånes hembygdsförbund årsbok 1980. Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s. 127 
34 Rikets allmänna kartverks arkiv. Lund J243-51. Generalstabskartan, 1865 
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Mjölnarbostaden uppfördes 186035. 1865 fanns det två kvarnar, en såg och två garverier under Snälleröds 
säteri, varav en var Snälleröds mölla36. 

Under det sena 1800-talet är det två män som höll igång kvarndriften på Snälleröds mölla. Kvarnägare Pål 
Persson (född 1844) och mjölnare Nils Persson (född 1843)37. Kvarnägare Pål Persson och hustrun 
Christina (född 1863) fick fem barn tillsammans: Arvid (född 1887), John (född 1888), Per (född 1894), 
Edith (född 1895) och Anna (född 1899)38. Döttrarna Edith och Anna dör i difteri under vintern 1905, 
som väldigt många andra barn i Sverige vid den här tiden39. På Färingtofta kyrkogård står en liten gravvård 
rest över systrarna med inskriptioner som härleder dem till Snälleröds mölla40 (Historisk bild 1). 

1913 utfördes en hemmansklyvning och Snälleröds mölla avstyckas från säteriets ägor (Historisk karta 3)41.  

Pål Persson dör den 19/1 1922. Sönerna Arvid och John Persson tar tillsammans över som kvarnägare 
efter faderns bortgång42. John Persson gifter sig med Johanna (född 1886) får barnen Hartvig (född 1920) 
och Anna (född 1924). Brodern Arvid gifter sig troligtvis aldrig. Under bröderna Perssons tid som 
kvarnägare bedrivs en verksamhet med både kvarn och ramsåg på Snälleröds mölla, vilka drivs av ett 
vattenhjul. Sågen anlades sydöst om kvarnbyggnaden, intill dammen. Ett fotografi från början av 1900-
talet visar att kvarnbyggnadens sadeltak tidigare täcktes av ett halmtak och att sågbyggnaden var uppförd i 
en enkel träkonstruktion, klädd i locklistpanel med ett sadeltak som avtäcktes av takspån i trä (Historisk 
bild 2).  

Någon gång i början på 1930-talet ersattes vattenhjulet som drev ramsågen av två turbiner, en mindre och 
en större. Kvarnen fortsatte däremot att bedrivas med vattenhjul43.  

1937 var industrihistorikern Carl Sahlin på studiebesök i Snälleröd för att studera lämningar från 1600-
talets järnbruk. Det var ingen mindre än den dåvarande mjölnaren på Snälleröds mölla, Arvid Persson som 
visade Sahlin runt i området. Sahlin konstaterade att det har legat en masugn bara några hundra meter 
ovanför Snälleröds kvarn och såg44. I fornminnesregistret (FMIS) finns slaggrester registrerade på platsen 
för där masugnen sannolikt låg45.  

John Perssons son Hartvig tar över som kvarnägare någon gång under 1940-talet och tillsammans med 
hustrun Solveig får de dottern Ulla (född 1948)46. John Persson dör 1963 (Historisk bild 5) och fem år 
efter hans död, 1968 läggs driften med kvarn och såg ner på Snälleröds mölla, förmodligen av sonen 
Hartvig, som också lät installera den stora generatorn i kraftverket47. Arvid Persson dör 1977, han vilar likt 
sina systrar på Färingtofta kyrkogård (Historisk bild 6). 

Någon gång under 1900-talets andra hälft delas fastigheten där Snälleröds mölla ligger upp i tre mindre 
fastigheter och byggnaderna i den tidigare sammanhängande kvarnmiljön får tre olika ägare.  

  

 
35 Industriminnesinventering 1978 
36 Carl Sahlin – Skånska järnbruk i äldre tider, s.72 
37 Husförhörslängd, 1892–1897, Färingtofta kyrkoarkiv, s.381–383. 
38 Församlingsbok 1898–1902, Färingtofta kyrkoarkiv, s. 523 
39 Statistiska centralbyrån (SCB) samlingspost, utdrag ur dödsbok 1905, Färingtofta kyrkoarkiv 
40 Gravstensinventering av Färingtofta-Riseberga hembygdsförening 
41 Lantmäterimyndigheternas arkiv. 11-FÄT-113. Hemmansklyvning, 1913 
42 Församlingsbok 1908–1919, Färingtofta kyrkoarkiv, s. 402 
43 Muntlig uppgift, Bertil Rohlin,  
44 Carl Sahlin – Skånska järnbruk i äldre tider, s.72–74. 
45 Fornminnesregistret (FMIS). 
46 Församlingsbok 1929–1949, Färingtofta kyrkoarkiv, s 401. 
47 Skånes hembygdsförbunds årsbok 1980 – Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s. 127 
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Ett fotografi över kvarnbyggnaden från 1958 visar en utbyggnad på den norra långsidan över kvarnhjulet. 
Vatten från dammen leddes genom en kanal till vattenintaget som satt på den östra gaveln av 
utbyggnaden. Vattenutloppet satt sannolikt på den motsatta gaveln av utbyggnaden och från utloppet 
leddes vattnet genom en kanal med kallmurade sidor snett över trädgården för att ansluta till den norra 
stenlagda kanalen som återfinns än idag. Sydväst om kvarnbyggnaden låg en mindre ekonomibyggnad 
(Historisk bild 7).  

Under 1970-talet säljs kvarnen på Snälleröds mölla och kvarnbyggnaden görs om till bostadshus och 
kommer de närmaste åren att användas som sommarstuga. I samband med att byggnaden gjordes om från 
kvarn till bostadshus togs viktiga beståndsdelar bort, såsom den interiöra processutrustning, med undantag 
för ett drifthjul som sparades i byggnadens källarplan. De kallmurade stensatta vattenvägarna in och ut 
från kvarnbyggnaden lades igen helt48. I södra takfallet anlades en kupa med fönster runt 1978 (Historisk 
bild 8).  

1982 köper Bertil och Pia Rohlin kvarnen i Snälleröds mölla. På 1930-talet drevs möllan av två vattenhjul. 
Dessa hjul fanns kvar när Bertil och Pia Rohlin köpte kvarnen, men gick kort därpå sönder och fick 
plockas ner.  

Beskrivning av miljön 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden har grund och väggar av murad natursten med vit fogstrykning. Den norra långsidan, där 
det tidigare satt kvarnhjul är vitputsad. Gavelröstena är klädda med locklistpanel. Byggnaden är försedd 
med ett sadeltak täckt med svart takplåt. I södra takfallet finns en takkupa med fyra fönster. 
Kvarnbyggnaden är ombyggd till bostadshus och av den interiöra processutrustningen finns endast ett 
drifthjul kvar i byggnadens källarplan. Drifthjulet är konstruerat i olika träslag, vilket syns tydligt i de olika 
färgskiftningarna (Bild 1–2). Byggnaden har inga yttre attribut som kvarn, med undantag för gamla uttjänta 
kvarnstenar som återanvänds som trappsteg kring byggnaden.   

Intill dammen, sydöst om kvarnbyggnaden ligger kraftverksbyggnaden som utgörs av en mindre vitputsad 
byggnad med ett sadeltak som täcks av svart korrugerad takplåt. På byggnadens källarplan återfinns 
kraftverket som drivs av en mindre och en större turbin (Bild 5–7).  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen ligger öster om kvarnbyggnaden och kraftverket (Bild 8). Vattenintaget till kraftverket sitter på 
den östra gaveln av kraftverksbyggnaden. Vattnet leds från dammen via en kulvert som täcks av en 
plåtbrygga. Där kulverten börjar vid dammens västra kant sitter två spettluckor. På motsatt sida av 
kraftverksbyggnaden sitter utloppet som leder vatten via en underjordisk kulvert som ansluter till den 
norra kanalen och vidare ut i Snällerödsån (Se karta 2 i kartbilagan).  

I dammens sydvästra hörn ligger en snedställd skiborduppdämning med en dammlucka mot väster som 
har stenfundament på sidorna. Sydöst om dämmet ansluter en grävd ränna som löper söder om dammen 
(Bild 9). Intill dammen och skiborddämmet korsade tidigare en väg Snällerödsån, varpå en stenvalvsbro 
uppfördes (Bild 10–11). Vattnet från skibordsdämmet och den grävda rännan rinner ut under stenbron för 
att fortsätta västerut genom en den södra kanalen och vidare ut i Snällerödsån (Bild 12). Norr om 
stenvalvsbron ligger ett utskov med spettluckor och en gammal ålkista som inte längre är i bruk (Bild 13) 
Vattnet från utskovet möter vattnet från stenbron i den södra kanalen (Bild 14). Över den södra kanalen 
ligger en enkel träbro (Bild 15). Norr om den södra kanalen ligger yttligare en kanal med kallmurade sidor 
som benämns som den norra kanalen. Den norra kanalen är mycket smalare än den södra kanalen och gör 
ett tvärt avslut mitt i gräsmattan sydväst om kvarnbyggnaden, där det tidigare har fortsatt en stensatt kanal 
upp mot kvarnbyggnadens utlopp. Denna kanal är numera igenlagd (Bild 16). Istället fortsätter den norra 
kanalens vattenflöde via en underjordisk kulvert från kraftverksbyggnadens utlopp. Både den norra och 
den södra kanalen har vällagda kallmurade sidor hela vägen ut till Snällerödsån (Bild 16–18).  
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Helhetsmiljön 
Förutom kvarnbyggnaden ligger det två andra bostadshus samt en ekonomibyggnad som alla ingår i den 
före detta kvarnmiljön, även om den ursprungliga fastigheten har styckats upp i flera mindre fastigheter 
som ägs av olika ägare.  

Mjölnarbostaden, ligger på fastigheten Snälleröd 1:137 och står i en sluttning norr om kvarnbyggnaden på 
en hög murad naturstensgrund med vita fogar. Fasaden är vitputsad med murade hörnkedjor med rött 
tegel, fönster och dörrar är målade i en röd kulör. Byggnaden är försedd med ett sadeltak täckt med röda 
tegelpannor. Ovanför den murade hörnkedjan på mjölnarbostadens västra gavel sitter två järnfästen, där 
det troligtvis har löpt en vajer för att uppifrån mjölnarbostaden kunna reglera dämmluckorna utan att 
behöva gå ner till kvarnbyggnaden (Bild 19–21). Nordväst om kvarnbyggnaden, på fastigheten Snälleröd 
1:169 ligger ett mindre bostadshus som uppfördes innan mjölnarbostaden, denna byggnad har sannolikt 
använts som arbetarbostad. Byggnaden står på en hög vitputsad grund, väggar är klädda med röd 
locklistpanel och med ett sadeltak som är täckt med mörkt taktegel (Bild 22). Öster om denna byggnad 
återfinns två sparade ytterväggar från en ekonomibyggnad som inte längre finns kvar (Bild 23). Norr om 
dammen ligger en mindre ekonomibyggnad som även den ligger på fastighet Snälleröd 1:169 (Bild 24).   

 

Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnad med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är en estetiskt tilltalande byggnad med sina massiva, murade väggar men saknar yttre 
attribut som kvarn, då i stort sett alla beståndsdelar som kopplar byggnaden till kvarndrift är bortraderade 
såväl interiört som exteriört.  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen och vattenvägarna används än idag för att nyttja vattnets kraft. Majoriteten av vattenvägarna har 
kallmurade stenlagda sidor, vilket signalerar att den här kvarnmiljön har varit en del av något större - 
Snälleröds säteri. Man har helt enkelt haft resurser i form av arbetskraft till att stenlägga vattenvägarna till 
kvarnen. De stenlagda vattenvägarna är en viktig värdebärande del inom miljön som helhet, trots att de 
inte längre har en tydlig eller pedagogisk koppling till kvarnbyggnaden, vilket påverkar kvarnbyggnadens 
enskilda värde.  

Helhetsmiljön 
Miljön är i sin helhet bevarad beträffande byggnader, damm och delar av vattenvägar i en samlad struktur 
intill en äldre färdväg. Dock är viktiga beståndsdelar som kopplar samman byggnader och vattenvägar 
borta, vilket gör miljön svår att läsa av som kvarnmiljö vid första anblick. Det är därför viktigt att de få 
beståndsdelar som kvarstår bevaras. Mjölnarbostadens koppling till kvarnbyggnaden är tydligt avläsbar 
vilket skapar en samhörighet mellan de två byggnaderna och därmed är en viktig komponent i platsen som 
en helhetsmiljö. Platsen i sin helhet tillskrivs ett miljöskapande värde och ett kulturhistoriskt värde. 

  

 

48 Muntlig uppgift, Bertil Rohlin fastighetsägare 1982–2020 
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Kvarnmiljön i Snälleröds mölla tillskrivs som en helhet ett kulturhistoriskt värde. 

De stensatta kanalerna är utmärkande och karaktäristiska för kulturmiljön i Snälleröds mölla. Deras 
förekomst grundar sig på hårt arbete under en svunnen tid och de anses ha mycket hög känslighet för åtgärder 
och långtgående anpassning av åtgärder krävs.  

Skiborddämmet i dammens sydvästra hörn och den grävda rännan söder om dammen anses ha låg 
känslighet för åtgärder och viss anpassning av åtgärder krävs. Stenvalvsbron och det kallmurade stenfundamentet 
intill utskovsluckan som ligger direkt väster om dämmet bör beaktas vid eventuella vattenvårdsåtgärder i 
anslutning till skiborddämmet. Stenvalvsbron är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i FMIS. 

Den avläsbara och tydliga kopplingen mellan den före detta kvarnbyggnaden och mjölnarbostaden är 
högst önskvärd att bevara. 
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Bilder av miljön 2020 
 

 
 

 
Bild 1–2. Drifthjulet i kvarnhuset som idag är en bostad.  
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Bild 3–4. Kvarnbyggnaden.   
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Bild 5. Kraftverksbyggnad och stenlagd vattenväg fotograferat från valvbron.  

 
Bild 6. Stora turbinens remskriva. Bild: Bertil Rohlin.  
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Bild 7. Turbinrummet. Lilla turbinen till vänster, stora turbinen till höger. Bild: Bertil Rohlin. 
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Bild 8. Dammspegeln, öster om kvarnbyggnaden.  

 
Bild 9. Skiborddämme i dammens sydvästra hörn. I bakgrunden syns den grävda rännan, som löper söder 
om dammen. 
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Bild 10. Stenvalvsbron direkt söder om skibordsdämmet.  

 

 
Bild 11. Foto taget mot kraftverket, från bron. Till höger i bild ligger dammspegeln och skiborddämmet.  
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Bild 12. Vattnets väg från skiborddämmet, under bron och vidare västerut.  
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Bild 13. Utskovet med spettluckor och en ålkista som inte längre är i bruk.  

 
Bild 14. Vattenvägarna från utskovet och valvbron möts i den södra kanalen med kallmurade sidor som 
rinner ut i Snällerödsån.  
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Bild 15. Träbro över den södra kanalen med kallmurade sidor. Norr om den syns den norra kanalens tvära 
avslut mitt i gräsmattan, där det tidigare har fortsatt en stensatt kanal upp mot kvarnbyggnadens utlopp. 
Denna kanal är numera igenlagd.  

 
Bild 16. Den norra kanalen med kallmurade sidor.  
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Bild 17–18. Den södra kanalen med kallmurade sidor som rinner samman med Snällerödsån. 
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Bild 19-21. F.d. Mjölnarbostaden. I järnfästena på bilden nere till höger sitter block och genom dem löpte 
en vajer ner till turbinrummet och till reglaget för ledskenorna med vilka man kunde öka eller minska 
effekten på turbinen. Den drev en likströmsgenerator och var känslig för hur många lampor som var 
tända.  
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Bild 22. Bostadshus intill den f.d. kvarnen och den f.d. mjölnarbostaden.  

 
Bild 23. Sparade ytterväggar från en äldre ekonomibyggnad.   
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Bild 24. Ekonomibyggnad intill dammen.  

 
Bild 25. Kvarnbyggnaden, sedd från dammen. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 

 
Historisk karta 1. Enskifte, 1824. 

 
Historisk karta 2. Generalstabskartan, 1864.  
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Historisk karta. 

 
Historisk karta 3. Hemmansdelning, 1913.   
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Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan, 1926-1934.  

 
Historisk karta 5. Ortofoto, 1940-1947. 
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Historisk karta 6. Ortofoto, 1960 

 
Historisk karta 7. Ekonomiska kartan 1970. 
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Historisk bild 1. Gravvård med koppling till Snälleröds mölla på Färingtofta kyrkogård. Bildkälla: 
Riseberga-Färingtoftas hembygdsförening. 

Historisk bild 2. Kvarnen fotograferad av folkskollärare Harry Olsson i början av 1900-talet. Bilden från 
boken Färingtofta förr och nu. Bildkälla: Riseberga-Färingtofta hembygdsförening.  
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Historisk bild 3. En man stå intill den södra kanalen med kallmurade sidor, 1912. Bildkälla: Bertil Rohlin. 

 
Historisk bild 4. Dammlucka intill valvbron, 1912. Ramsågsbyggnad i bakgrunden. Bildkälla: Bertil Rohlin.  
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Historisk bild 5. John Persson, kvarnägare av Snälleröds mölla. Bildkälla: Svenskt porträttarkiv. 

 
Historisk bild 6. Kvarnägare Arvid Perssons gravvård på kyrkogården i Färingtofta.  Bildkälla: Riseberga-
Färingtoftas hembygdsförening. 
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Historisk bild 7. Snälleröds mölla fotograferad 1958. Riseberga-Färingtofta hembygdsförening. Bildkälla: 
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening.   
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Historisk bild 8. Snälleröds mölla med bostadshuset i bakgrunden, 1978. Bildkälla: Regionmuseets 
bildarkiv. 

 
Historisk bild 9. Bostadshuset intill Snälleröds mölla, 1978. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv. 
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Kartbilaga 

Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön i Snälleröds mölla.  
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Snälleröds mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar 
vattnets väg in till kraftverket och ut i Snällerödsån igen.  
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Stora Mölla kraftverk  
  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Källna 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Pinnån 
 
Byggår:  1848  
 
Lagskydd:  Kvarntomt - Övrig kulturhistorisk lämning. I 

övrigt gäller generella hänsynsbestämmelser 
enligt  
KML,MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering:   Kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Kvarnbyggnaderna  
 
Kärnvärden:  Kvarnmiljö med lång kontinuitet som varit i 

drift fram till 1940-talet.   
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Historik 
Kraften från vattenfallet i Stora Mölla på drygt 10 meters fallhöjd har nyttjats av människor under lång tid. 
Förhistoriska lösfynd i form av flintyxor och pilspetsar vittnar om mänsklig aktivitet i närområdet redan 
under förhistorisk tid49.  

Under medeltiden hade i stort sett varje gård i närområdet en egen skvaltkvarn för självhushåll. 
Skvaltkvarnarna kom med den agrara utvecklingen att expandera till självständiga odlarkvarnar, som mot 
en avgift till kronan fick tillstånd att mala för andras räkning50. I Stora Mölla sägs det ha funnits en 
kvarnanläggning sedan 1500-talet och kanske ännu längre tillbaka51.  

Den första skriftliga källan som talar om en kvarn i Stora Mölla är en dansk decimantjordebok från 1651. 
Där omnämns en självständig odlarkvarn vid Öja mölla, som från 1700-talets början kom att kallas för 
Stora Mölla52. 1658 blir Skåne svenskt genom freden i Roskilde. I den första svenska jordeboken från 
1662 beskrivs en mölla, som tidigare tillhört en gård i Öja by, men som hamnat under Tommerups 
sätesgårds ägor, numera Tommarp i Kvidinge socken. När ägaren på Tommerup dör 1660 överlämnas 
samtliga av hans godskomplex till den svenska kronan, så även Öja Mölla. I ett jordrevningsprotokoll från 
1670-talet omnämns Anders Andersson som mjölnare på Öja Mölla. Andersson, som många andra 
mjölnare vid den här tiden framförde klagomål om de många olagliga skvaltkvarnar i närområdet. 1697 
tillsattes en kvarnkommission för att undersöka förhållandena på kvarnarna genom tillsyn. 
Kvarnkommissions protokollen från 1697 och 1698 informerar om att Öja Mölla och Storegårds Mölla 
var de enda odlarkvarnarna vid nedre Pinnån. Öja Mölla beskrivs även som ålderdomlig, placerad uti 
fäladsmarken. Kvarnkommissionen förordnar om nedläggning av några kvarnar, men Öja Mölla får stå 
kvar53.  

I Buhrmans karta från 1684 ligger det flera möllor utmed Pinnån, dock finns inte Stora Mölla, eller Öja 
mölla som den då kallades utritad i kartbilden av oförklarliga skäl (Historisk karta 1)54.  

Den äldsta kända kartan som redovisar Stora Mölla är en geometrisk avmätning över Öja by från 1703. 
Kartbilden visar att det låg tre kvarnar utmed Pinnå, Nedre Mölla, Stora Mölla och Övre Mölla (Historisk 
bild 2)55.  

Den 18 mars 1718, ber häradshövdingen Daniel Ekvall om att få köpa en rad hemman under Tommarps 
kungsgård i Källna och angränsande socknar, vilket avser hela Öja by och Öja Mölla. Omkring 1720 
skatteköps Öja Mölla. Inför skatteköpet tar häradsrätten fram en skatteläggning som ger en ingående 
beskrivning av kvarnhuset i Öja Mölla: 

”Själva möllan och mjölnarens våningsrum äro tillhopa byggda på ett sitt ställe nere vid Ljungby å vid ett 
starkt och välbeläget vattenfall uti en bergsskreva. Möllan med två stenar kan brukas året om. Vattenflöde 
och is göra stor skada. Är anslaget till augment till Bläsinge rusthåll 3/8 mil därifrån. Nedanför möllan och 
under dess landgille är en liten skvaltkvarn uppbyggd”.  

I början av 1700-talet fanns det sammanfattningsvis inget separat bostadshus till kvarnhuset, däremot så 
låg det en mindre skvaltkvarn nedanför kvarnhuset.  

  

 
49 Fornminnesregistret (FMIS) 
50 Gunnar Fritzell – Stora Mölla dess historia i korta drag fram till 1850 
51 Muntlig uppgift, Jan Eklund, fastighetsägare 1970-2020 
52 Skånes hembygdsförbunds årsbok 1980 – Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s. 127. 
53 Gunnar Fritzell – Stora Mölla dess historia i korta drag fram till 1850. 
54 Karta över Skåne (1684). Schoone av Gerard Buhrman. Krigsarkivet, :SE/KrA/0437/1 
55 Lantmäteristyrelsens arkiv. Källna socken Öja nr 1-8. Geometrisk avmätning 1703 
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Under Daniel Ekvalls tid expanderade Öja Mölla och började vid denna tidpunkt istället att gå under 
benämningen Stora Mölla. I början på 1700-talet omfattas anläggningen av tre kvarnar och flera 
byggnader. När Daniel Ekvall dog 1722 tog hans hustru Agneta Warbergs far, prosten Jöran Warberg över 
som ägare. Warberg var ägare till Stora Mölla fram till sin död 1737. Enligt bouppteckningen tillfaller 
möllan hans änka, Judith Sophia Klerck som står som ägare i 14 år, fram till sin död 1751.  

Den 18 april 1751 köper den dåvarande arrendatorn Johan Torstenberg Stora Mölla. Vid köpet hade han 
bott och drivit möllan sedan 1747, och blev på så vis den första ägaren som även bott på platsen. Under 
Johan Torstenbergs 40 år som ägare brinner den mindre skvaltkvarnen ner och det uppförs ett nytt 
boningshus vid möllan. Johan Torstenberg dör 1785 och testamenterar möllan till sin dotter, Cecilia 
Torstenberg. Cecilia gifter sig med Carl Petter Möller, som stod för driften vid möllan, även om Cecilia 
stod som ägare. Möller såg till att återuppbygga den nedbrunna kvarnen, och utökade kvarnen med 
yttligare ett stenpar. Den nya kvarnen innehöll en kammare och en länga mot öster56. På en karta över Öja 
bys betesmark från 1799 finns även Nedre Mölla och Stora Mölla utritade. Intill Stora Mölla står texten 
”Nybyggd Qvarn till Stora Mölla” som avser kvarnbyggnaden som Carl Petter Möller låtit anlägga (Historisk 
karta 3)57.  

Carl Petter Möller dör 1801. 1809 överlåter Cecilia Torstenberg Stora Mölla till den yngsta sonen Nils 
Petter Möller. Möllan arrenderas då av Tuve Jönsson, gift med Nils Petter Möllers syster Bengta Falck. 
1813 köper Tuve Jönson ut möllan av svågern och står som dess ägare i 20 år framåt. 1819 utförs ett 
omfattande omändringsarbete med att förvandla de två underfallskvarnarna till överfallskvarnar. För att få 
en tillräcklig fallhöjd vid den östra kvarnen låter han gräva en ränna längs med Pinnån. Tuve dör 1832, och 
fram till och med 1839 står dödsboet som ägare av Stora Mölla. Under Tuves sista år i livet och under det 
att möllan ägdes av dödsboet, brukades den av Ola Åkesson, gift med gift med Petronella, Tuve Jönssons 
dotter. 

Den 4 april 1839 köpte löjtnant, senare kapten Carl Rosenqvist möllan av dödsboet. Carl Rosenqvist och 
hustru Anna Mathilda Gustafa Falkenberg bor på Stora Mölla i närmare 40 år. Rosenqvist var av adlig 
börd och satte sin prägel på anläggning genom att ge Stora Mölla sin ståndsenliga utformning med 
påkostad huvudbyggnad, stora ekonomibyggnader, arbetarbostäder, park, trädgård och alléer. Det innebär 
också stora förändringar för kvarndriften på platsen. Bland annat så låter Rosenqvist bygga om den nedre, 
västra kvarnen. I ett tillsynsprotokoll från 1848 under Rosenqvist tid som ägare beskrivs den västra, 
relativt nyuppförda kvarnen vara i gott skick, försedd med ett hissverk och andra bekvämligheter. Den 
östra kvarnbyggnaden omskrivs som näst intill förfallen med ett icke fungerande kvarnverk. Kapten 
Rosenqvist menar i protokollet att han har för avsikt att bygga om den58. Det är sannolikt i samband med 
ombyggnationen av den övre, östra kvarnen som den gjordes om till benmölla/benstamp. Benstampen i 
Stora Mölla var verksam fram till 1900-talets början59.  

Under sina 40 år som godsägare anordnade Carl Rosenqvist diverse middagsbjudningar, jakt och adliga 
nöjen medan det dagliga arbetet på godset med tillhörande lantbruk och kvarndrift rullade på. Men 
torsdagen den 4 augusti 1870 var det med all sannolikhet flera anställda på godset som lämnade sin post, 
om så bara för en liten stund, för att beskåda den hemska olycka som skett. Rosenqvist bjöd in bekanta 
från herrgårdar och gods i närområdet till middag den dagen. En av middagsgästerna var Friherre Erik 
Gyllenstierna, arrendator på gården Bjärsgård. Efter middagen bestämde sig männen i sällskapet för att de 
skulle inspektera kvarnanläggningen och det beryktade vattenfallet. Sällskapet spatserade bort till den 
nedre, västra kvarnen. Sannolikt något överförfriskade i sinnet efter all god dryck som serverades till 
middagen. När de hade anlänt till kvarnen, fanns det inget vatten i fallfåran eftersom dämmluckan var 
stängd. Rosenqvist lär ha insisterat på att få visa det vackra fallet genom att öppna dämmluckan. En av de 
andra herrarna i sällskapet hade försökt sig på att öppna luckan, men utan succé. Varpå Friherre 
Gyllenstierna tog ett järnspett, ståendes på en klen spång, med planen att bända upp luckan. Dock satt 
luckan inte fast så hårt som han själv bedömt. Luckan for upp, Friherren tappade balansen och föll nedför 
klipporna. Efter fallet blev han sängliggande, varpå han dog fem dagar senare av krossade revben och en 
skadad ryggkota, 45 år gammal60.  
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1870-1871 uppfördes den nya tegelkyrkan i Källna, varpå den gamla medeltida stenkyrkan revs61. I 
samband med rivningen av den gamla kyrkan auktionerades kyrkinventarier och byggnadsmaterial ut till 
försäljning. Vid auktionen köpte godsägare Carl Rosenqvist på Stora Mölla ett antal träpelare i ljusgul 
kulör, som sedan kom att användas för att stötta upp innertaket på den nedre, västra kvarnbyggnaden62. 

När Carl Rosenqvist dör 1875 köper ryttarmästare, senare överste Gustaf Anton von Platen Stora Mölla. 
Tillsammans med hustrun Alida Hummel får paret tre barn under sin tid på godset, Alida Augusta (född 
1875), Alida Gustava Elisabeth (född 1878) och David Julius Gustav (född 1882). 1913 flyttar överste von 
Platen och hans familj från Stora Mölla63 och den 3 april 1914 köper Nils Bengtsson Westesson Stora 
Mölla. Fram till och med 1932 ägs Stora Mölla av familjen Westesson64 och det är under deras tid som 
man anlade det första turbindrivna kraftverket i källaren på den nedre, västra kvarnen65. 1932 köper Carl 
Wollrath Sebastian Tham Stora Mölla66. Under ägarskiftena som äger rum under 1800-talets senare hälft, 
och 1900-talets första hälft hålls kvarndriften igång av flera olika arrenderande mjölnare med familjer. De 
bor i mjölnarbostaden som var ihopbyggd med den nedre, västra kvarnbyggnaden (Historisk bild 11–12). 
På motsatt sida om mjölnarbostaden låg det en mindre byggnad med okänd funktion, troligtvis 
arbetarbostad till kvarndrängar och pigor.  

Kvarnrörelsen på Stora Mölla lades ner 1945–194667 i samband med ägarbytet mellan Tham och Erik 
Eklund. Erik Eklund köpte gården 1945 och stod som ägare fram till och med 1970, då sonen Jan Eklund 
tog över, som äger fastigheten än idag. Under Erik Eklunds tid som ägare av Stora Mölla rustas flertalet av 
fastighetens byggnader upp, bland annat kvarnbyggnaderna och nya stora ekonomibyggnader tillkommer 
till det allt mer expanderande storskaliga jordbruket. När kvarnrörelsen lades ner på Stora Mölla revs 
mjölnarbostaden och arbetarbostaden intill den nedre, västra kvarnbyggnaden, då de var i dåligt skick. 
1958 anlades dammen, där det tidigare löpte en ränna som Tuve Jönsson låtit gräva i början av 1800-talet, 
öster om dammen, söder om Pinnån finns delar av rännan kvar än idag. 1990 anlade Jan Eklund en 
separat kraftverksbyggnad försedd med två turbiner, nedanför den nedre, västra kvarnbyggnaden68. Han 
lät även göra om den övre, östra kvarnbyggnaden till ett vandrarhem/bed and breakfast.  

 
56 Gunnar Fritzell – Stora Mölla dess historia i korta drag fram till 1850. 
57 Lantmäteristyrelsens arkiv. Källna socken Öja nr 1–8. Laga delning 1799 
58 Gunnar Fritzell – Stora Mölla dess historia i korta drag fram till 1850. 
59 Tidningsartikel om Benstampar från Jan Eklund. 
60 Tidningsartikel från Aftonbladet 19/8 1870. Kungliga bibliotekets tidningsarkiv 
61 Svenska kyrkans hemsida – Källna kyrka och sockenstuga.  
62 Muntlig uppgift, Jan Eklund, fastighetsägare 1970–2020 
63 Husförhörslängd, 1876–1882. Källna kyrkoarkiv, s. 125. 
64 Församlingsbok, 1907–1916. Källna kyrkoarkiv 
65 Muntlig uppgift, Jan Eklund, fastighetsägare 1970–2020 
66 Församlingsbok, 1928–1945. Källna kyrkoarkiv, s. 113.  
67 Skånes hembygdsförbunds årsbok 1980 – Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s. 127. 
68 Muntlig uppgift, Jan Eklund, fastighetsägare 1970–2020 
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Beskrivning av miljön 

 

Kvarnbyggnader och kraftverk  
Stora Mölla omfattas av två äldre kvarnbyggnader samt en modern kraftverksbyggnad.   
 
Den övre, östra kvarnbyggnaden står på en delvis hög putsad grund intill det övre fallet. Byggnaden 
restaurerades under 1980–1990-talet, väggarna uppfördes i traditionellt korsvirke med rödmålad timra och 
fack i rött tegel med nytt material. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel och byggnadens 
sadeltak är belagt med rött taktegel. Byggnadens dörrar och fönster är målade i en blå kulör och fönsterna 
är försedda med spröjs. Dörrarna är utsmyckade med svarta vertikala reliefer, samma stil återkommer på 
dörrar in till andra byggnader på fastigheten, dessa antas dock vara sentid. Byggnaden används som 
vandrarhem/bed and breakfast och det finns ingen processutrustning kvar, varken från tiden som kvarn 
eller benstamp (Bild 1–3). 

Den nedre, västra kvarnbyggnaden står på en delvis hög tegelgrund intill det nedre fallet. Byggnadens 
väggar är uppförda i traditionellt korsvirke med rödmålad timra, numrerad med romerska siffror och fack i 
rött tegel. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel och byggnadens sadeltak är belagt med rött 
taktegel. Fönsterramar och fönster är vitmålade och försedda med spröjs. Från det norra takfallet, ut mot 
Pinnån finns en utbyggnad där kvarnhjulet en gång har suttit. Vattenintaget in till kvarnhjulet är igenmurat 
och så även vattenfåran som ledde in vattnet från fallet till kvarnen. På byggnadens södra långsida 
återfinns en brunmålad port med delar av ett hissverk bevarat och en övre port in till byggnadens loft. 
Byggnadens markplan används som fest/samlingslokal, medan byggnadens källarplan utgör utrymme för 
en av Stora Möllas turbiner samt att det fungerar som passage för en av kulvertarna som leder vatten till 
det nedre kraftverket (Bild 4–10). 

Väster om den nedre, västra kvarnbyggnaden ligger den moderna kraftverksbyggnaden. Byggnaden är 
uppförd på en gjuten grund, med gjutna väggar. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel och 
byggnadens sadeltak är belagt med rött taktegel (Bild 11). 



 

85 
 

 

Dammen och vattenvägarna 
Kvarnbyggnaderna i Stora Mölla ligger intill ett naturligt vattenfall i Pinnån. Fallet består av ett övre och 
ett undre fall.  

Från dammen i öst börjar det övre fallet. I dammen ligger en snedställd träklack, konstruerad av flera 
sammanbundna stockar för att bilda en dammspegel (Bild 12). Det övre fallet utgörs av ett så kallat 
skiborddämme vars främsta uppgift är att jämna ut vattenståndet i dammen, vattenöverskottet rinner över 
skibordet för att inte vattennivån i dammen ska överskridas. Söder om skiborddämmet sitter en 
segmentlucka med bottenutskov för att kunna reglera vattennivån i dammen. Söder om segmentluckan 
sitter ett vattenutlopp som regleras med en spettlucka som leder ut vattnen från dammen genom en 
kulvert (Bild 13–17). Kulverten löper längs med den övre, östra kvarnbyggnadens norra långsida, sedan 
under marken och in genom den nedre, västra kvarnbyggnadens källarplan, ut till den moderna 
kraftverksbyggnaden (Bild 18–20). Det återfinns yttligare en kulvert som leder vatten från dammen till det 
moderna kraftverket, denna är helt nedgrävd och syns inte ovan jord och löper söder om 
kvarnbyggnaderna (Se karta 1 och 2 i kartbilagan). Vattentillförseln till den nedgrävda kulverten regleras 
genom en planlucka från dammspegeln. En turbin återfinns på källarplanet i den nedre, västra 
kvarnbyggnaden. I den moderna kraftverksbyggnaden sitter det yttligare två turbinerna tillsammans med 
en generator som omvandlar kraften från vattnet till elektricitet. På kraftverksbyggnadens västra gavel 
sitter vattenutloppet som med hjälp av cementväggar leder vattnet ut i Pinnån igen (Bild 21) (Se karta 2 i 
kartbilagan).  

Helhetsmiljön 
Utöver kvarnbyggnaderna och kraftverket finns det flera andra byggnader med olika användningsområde 
på Stora Mölla. I följande avsnitt kommer endast de äldre byggnaderna med någon form av koppling till 
kvarndriften att belysas.  

Söder om den övre, östra kvarnbyggnaden ligger en ekonomibyggnad som tidigare använts som stall, men 
som idag används som verkstad/förråd (Bild 22). Byggnaden vilar på en hög gråstensgrund med vit 
fogstrykning. Söder om stallet, precis innan mangårdsbyggnaden ligger en mindre ekonomibyggnad som 
idag används som viltbod och tvättstuga (Bild 23–24). Både tvättstugan och halva stallbyggnaden är 
uppförda i korsvirke med rödmålad timra och rött tegel. Dörrarna på viltboden/tvättstugan är målade i blå 
kulör med samma reliefer som på den övre, östra kvarnbyggnadens dörrar. Båda byggnaderna är försedda 
med sadeltak, belagt med äldre taktegelpannor. Takteglet på tvättstugan sägs härstamma från ett 
rivningshus i Malmö69.  

 
69 Muntlig uppgift, Jan Eklund, fastighetsägare 1970-2020 
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Mangårdsbyggnaden tillhörande Stora Mölla lär ha uppförts under 1840-talet. Sockeln är putsad och 
avfärdad i en gråsvart kulör. Fasaden är putsad och avfärgad i en ljusgul kulör. Hörnkedjor liksom 
våningsband och takfotsgesism utgör dekorativa detaljer som slätputsats och avfärgats vita. Fönstren 
består av fyra lufter med den vågräta bågen placerad mitt i. Entréplanets mindre fönster har samma 
indelning men istället för fyra separata lufter utgörs fönstren av två lufter med en horisontell spröjs. Hur 
byggnaden ursprungligen såg ut har inte kunnat klarläggas. Däremot finns foton från 1910-talet. 
Mangårdsbyggnaden uppvisar då en klassicistisk grundform med fönster liksom glasveranda enligt 
jugendstilens ideal. Med vetskapen om när byggnaden uppfördes kan vi anta att man haft empirstilen som 
utgångpunkt. Ofta förekom en viss fördröjning i hur man tillämpade stilidealen. Mangårdsbyggnaden har 
sedan dess förändrat i etapper, kring 1900-talet och därefter troligtvis någon gång i slutet av 1950-talet. 
Den mangårdsbyggnad vi möter idag har en betydligt mer avskalad exteriör i jämförelse med foton från 
1910-talet. De småspröjasade lufterna i fönstren är borta och glasveranden likaså. Trädgårdens betydelse 
har accentuerats genom att burspråket försetts med glasdörrar, så kallade franska fönster och 
fönsterluckor därtill. Tidigare gick en färdväg mellan mangårdsbyggnadens södra fasad och trädgården. Vi 
kan anta att vägen drogs om i samband med att burspråket försågs med dörrar ut mot trädgården. 
Byggnaden är idag exempel på en eklektisk stil med respekt för husets grundläggande arkitektur. (Bild 25). 
 
Direkt väster om mangårdsbyggnaden ligger en stor trädgård med grönsaksodlingar, fruktträd, bärbuskar, 
solitära träd, prydnadsbuskar och ett inhägnat poolområde. Centralt i trädgården står fem tätt planterade 
lindar som växt samman till en enda stam (Bild 26). Trädet är iögonfallande med sin ansenliga höjd. På 
lindträdens stammar har ett flertal mossor- och lavar funnit en växtplats, bland dessa kan svart spiklav, 
rosettbrosklav, slånlav nämnas (Bild 27). Söder om trädgården ligger en park, beväxt med olika lövträd.  

Utmed infartsvägarna till Stora Mölla står alléer. Längs den västra infartsvägen står en enkelsidig lindallé 
och längs med den södra infartsvägen står en dubbelsidig lindallé (Bild 28).  

På Stora Mölla finns det även moderna ekonomibyggnader och arbetarbostäder som växt fram med det 
expanderande jordbruket, mycket av det tillkom efter att kvarndriften lades ner.  

Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnader och kraftverk 
Den övre, östra kvarnbyggnaden har restaurerats hårdare än den nedre, västra kvarnbyggnaden. Den 
traditionella korsvirkesstrukturen med tegelfack och timra finns kvar, men utbytt mot nyare material vilket 
inte ger ett lika ålderdomligt intryck som när man återanvänt material. Interiört finns inte någon 
processutrustning kvar. Det enda som vittnar om dess forna användningsområde är dess placering i 
landskapet, direkt intill det övre fallet.  

Den nedre, västra kvarnbyggnaden är varsamt restaurerad både vad det beträffar exteriör och till viss del 
interiör. Den numrerade timringen i korsvirkeskonstruktionen vittnar om att byggnaden har monterats ner 
och flyttats, för att sedan byggas upp på den plats där den står än idag. Porten med luckorna in till loftet 
och hissverket minner oss om tiden då byggnaden användes som kvarn och säden hissades upp på loftet i 
tunga säckar. Här och var finns små spår som kopplar samman byggnaden med kvarnverksamhet. Bland 
annat den snedställda utbyggnaden på den norra långsidan och det igenmurade vatteninloppet, en 
uppspikad järnplåt med inskriptionerna ”kvarnstensfabrik Alfvestad” och en samling uttjänta kvarnstenar 
som står uppradade intill byggnaden. Interiört finns ingen processutrusning kvar från kvarnverksamheten. 
På markplan finns dock pelarna som auktionerades ut från Källna gamla kyrka kvar, som än idag stöttar 
upp innertaket. På källarplan återfinns en av Stora Möllas tre turbiner samt en kulvert som leder vatten 
från dammen till den moderna kraftverksbyggnaden. 

Den moderna kraftverksbyggnaden som anlades under 1990-talet omfattar inga kulturhistoriska värden mer 
än att det troligtvis ligger på platsen där det tidigare har legat en äldre skvaltkvarn.  
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Dammen och vattenvägarna 
Dammen, skiborddämmet och dämmluckorna är viktiga beståndsdelar i kulturmiljön som växt fram efter 
1950-talet och för att förstå hur vattnets kraft har använts för elproduktion. De äldre vattenvägarna och 
inloppen till kvarnbyggnaderna som användes under kvarndriftstiden är dessvärre igenmurade och 
igenväxta och inte lika avläsbara.  

Helhetsmiljön 
Att kvarnbyggnaderna och den moderna kraftverksbyggnaden finns kvar tillsammans med 
mangårdsbyggnaden, ekonomibyggnaderna, parken, trädgården och alléerna tillskrivs ett kulturhistoriskt 
värde. Detta eftersom de minner oss om tiden då Stora Mölla växte fram som ett godskomplex under 
1800-talets mitt. Utvecklingen från en liten skvaltkvarn till storgård som nyttjade vattnets kraft för att 
kunna bedriva olika verksamheter, som bland annat hjulkvarn, benstamp och senare vattenkraftverk är 
delvis avläsbar. Det är däremot svårt att avläsa kvarnmiljön som en självständig del, eftersom flera 
värdebärande beståndsdelar såsom interiör processutrustning, vattenvägar, mjölnarbostad med tillhörande 
ekonomibyggnader och trädgård inte längre finns kvar för oss att betrakta.  

Något som finns kvar och som alltid kommer att finnas kvar är berättelser om en plats och dess 
verksamheter, även om de inte längre är fysiskt avläsbara. Stora Mölla omfattar en stor gård som har idkat 
många olika verksamheter, bland annat kvarndrift. Många människor har under årens lopp levt och verkat 
i kvarnmiljön på Stora Mölla och deras berättelser lever vidare. Ett exempel är historien som berättar om 
Friherre Gyllenstiernas dödsolycka vid fallet på Stora Mölla som ägde rum för ca 150 år sedan, men 
berättas än idag, vilket därmed tillskrivs ett immateriellt värde.  

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Pinnån är ett meandrande, näringsfattigt vattendrag med rik bottenfauna. De nedre delarna av 
vattendraget erbjuder lämpliga områden för uppväxt och lek av havsvandrande öring och lax. Vattenfallet vid 
Stora Mölla kraftverk är ett naturligt förekommande vandringshinder med stora topografiska 
höjdskillnader.  

Kvarnmiljön vid fallet i Stora Mölla tillskrivs ett kulturhistoriskt värde som omfattar två kvarnbyggnader.  

Den övre, östra kvarnbyggnaden har en låg känslighet för åtgärder eftersom den redan har genomgått sentida 
förändringar. Utöver dess placering i landskapet, saknar byggnaden saknar yttre formspråk som 
kvarnbyggnad eller benstamp. Det är däremot önskvärt ur kulturhistoriskt perspektiv att bevara 
korsvirkesstrukturen på byggnaden, då den skapar en samhörighet med den nedre kvarnbyggnaden.   

Den nedre, västra kvarnbyggnaden är av en mer ålderdomlig karaktär som omfattar yttre attribut vilka 
kopplar samman byggnaden med kvarndrift. Av den anledningen har byggnaden en hög känslighet för 
åtgärder och särskild anpassning av åtgärder krävs. 

Dammen och hela det övre fallet med skiborddämmet och dammluckor anses ha en låg känslighet för 
åtgärder ur ett kulturhistoriskt perspektiv eftersom det är ett senare tillskott i miljön som tillkom efter att 
kvarndriften lades ner. Viss anpassning av åtgärder krävs.  

Den grävda rännan söder om Pinnån som delvis är igenväxt minner oss om tiden innan dammen anlades 
1958 och bör beaktas vid vattenvårdsåtgärdande insatser. 
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Bilder av miljön 2020 
 

Bild 1. Den övre, östra kvarnbyggnaden som idag används som Bed & Breakfast. Taget från söder. 

Bild 2. Den övre, östra kvarnbyggnaden, taget från sydväst. 
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Bild 3. Den övre, östra kvarnbyggnadens norra långsida, taget från nordöst.  

Bild 4. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Från takfallet på den norra långsidan sitter en snedställd 
utbyggnad där det tidigare suttit ett kvarnhjul. Taget från öster. 
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Bild 5. Igenmurat vattenintag och igenlagd vattenfåra som ledde in vattnet från fallet till kvarnhjulet, öster 
om den nedre, västra kvarnbyggnaden.  

Bild 6. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Port med hissverk på södra långsidan. Intill byggnaden låg 
mjölnarbostaden innan den revs.  
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Bild 7. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Stockros i förgrunden och numrerad timra som indikerar att 
byggnaden har flyttats och byggts upp igen i bakgrunden.  

 

 
Bild 8. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Uppspikad järnplåt med inskriptionerna ”kvarnstensfabrik 
Alfvestad”.  
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Bild 9. Samling med äldre uttjänade kvarnstenar utanför den nedre, västra kvarnbyggnaden.  

Bild 10. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Interiör med träpelare från Källna gamla kyrka.  
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Bild 11. Modern kraftverksbyggnad. 

 
Bild 12. Dammen med en snedställd träklack för att bilda en dammspegel.  
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Bild 13. Spettluckor som öppnas för att leda vatten genom kulverten som löper längs med den övre, östra 
kvarnbyggnadens långsida.  

 
Bild 14. Rensgaller. 
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Bild 15. Planlucka som öppnas för att leda vatten genom en nedgrävd kulvert i förgrunden. Den övre, 
östra kvarnbyggnaden i bakgrunden. 
 

 
Bild 16. Skiborddämme till vänster och segmentlucka med bottenutskov till höger.  
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Bild 17. Tre olika utlopp för vatten från dammen. Till vänster: Skiborddämme. I mitten: Segmentlucka 
med bottenutskov Till höger: Vattenutlopp genom kulvert.  

 
Bild 18. På utsidan, längs med den norra långsidan av den övre, östra kvarnbyggnaden löper en synlig 
kulvert, som löper in under den nedre, västra kvarnbyggnaden, genom källarplanet, ut till det moderna 
kraftverket.  
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Bild 19. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Interiör med kulverten som går genom källarplanet i östvästlig 
riktning. 

Bild 20. Utloppet för kulverten från den nedre, västra kvarnbyggnaden som leder in i det moderna 
kraftverket nedanför.  
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Bild 21. Utloppet i Pinnån från det moderna kraftverket.  

 
Bild 22. Ekonomibyggnad på hög murad grund något söder om dammen och den övre, östra 
kvarnbyggnaden som syns i bakgrunden (jämför med historisk bild 7). 
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Bild 23. Två ekonomibyggnader. I bakgrunden syns stallet och i förgrunden syns tvättstugan. Taget från 
söder. 

 
Bild 24. Tvättstugan i förgrunden och mangårdsbyggnaden i bakgrunden. Taget från norr.  
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Bild 25. Mangårdsbyggnad, taget från väster. 

 
Bild 26. Trädgården med sin högväxta lind och fruktträd.  
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Bild 27. Svart spiklav på den högväxta lindens stam.  

 
Bild 28. Dubbelsidig lindallé längs med en södra infartsvägen till Stora Mölla.  
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 

Historisk karta 1. Buhrmans karta från 1684. Många möllor ut med Pinnån, Stora Mölla finns ej utritad. 
 

Historisk karta 2. Geometrisk avmätning från 1703. Tre närbelägna möllor.  

 
Historisk karta 3. Laga delning 1799.”Nybyggd kvarn till Stora Mölla”. 
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Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. Redovisar Stora Mölla intill Pinnån, en 
omfattande park med gångsystem, mangårdsbyggnad (röd) flera ekonomibyggnader (svart). Gångväg 
(streckad linje) bort till nedre mölla.  

 
Historisk karta 5. Ortofoto 1940–1947. 
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Historisk karta 6. Ortofoto 1960.  

 
Historisk karta 7. Ekonomiska kartan 1969. 
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Historisk bild 1. Björkallé längs med södra infarten till Stora Mölla, 1913. Idag borta och ersatt med lindar. 
Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 2. Park och allé söder om mangårdsbyggnaden, 1913. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv 
upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 3–4. Mangårdsbyggnad, 1910-tal. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans 
kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 5. Trädgård med damm och fontän, 1913. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt 
Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 6. Trädgård med fruktträd, 1913. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans 
kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 7. Stallet, 1910. Träbyggnaden bakom stallet finns inte längre kvar. Bildkälla: Blomgrens 
bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 8. Trädgårdsmästarbostad, 1910. Finns inte längre kvar. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv 
upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 9. Det nedre vattenfallet, 1913. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans 
kommun och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 10. Ankor vid dammluckorna i Stora Mölla, 1913. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv 
upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 11. Mjölnarbostad intill kvarnen, 1913. Varken ekonomibyggnaden till höger i bild eller 
mjölnarbostaden finns kvar idag. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och 
Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 12. Mjölnare Kristofferson med familj och piga på trappen till mjölnarbostaden, 1913. 
Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 13. Friherre Erik GyllenStierna som omkom efter en olycka vid Stora Mölla. Bildkälla: 
Svenskt porträttarkiv.  

 
Historisk bild 14. Tidningsartikel från Aftonbladet 19/8 1870. Bildkälla: Kungliga bibliotekets 
tidningsarkiv.  

  



 

112 
 

Kartbilaga 

 
Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön på Stora Mölla.  
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Stora Mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar 
vattnets väg in till kraftverket. 
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Klöva Hallar kraftverk  
  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Västra Sönnarslöv 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Klövabäcken 
 
Byggår:  Det nuvarande kraftverket byggdes 1996. 
 
Lagskydd:  Generella hänsynsbestämmelser enligt  

KML, MB och PBL. 
 
Kulturhistorisk värdering:   Visst kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Tidig turbindriven industri  
 
Kärnvärden:   Industrimiljön med koppling till kraftverket 
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Historik 
Kraftverket i Klöva Hallar ligger intill Klövabäcken, där vattendraget gör en markant sväng strax innan det 
rinner in i Klintarps by. På ömse sidor om vattendraget finns det spår efter äldre tiders industrier som har 
drivits av vattenkraft på platsen.   

Det äldsta kända belägget för att det har funnits en vattendriven verksamhet på platsen är en karta som 
upprättades i samband med att Klintarps by genomgick laga skifte 1838 (Historisk karta 1)70. Kartbilden 
redovisar att det låg en sågmölla utmed Klövabäcken som drevs av vattenkraft, sannolikt med hjälp av ett 
vattenhjul. Såganläggningen låg på ömse sidor om vattendraget direkt söder om en stenvalvsbro, högt 
uppbyggt ovanför vattenvägen som hade försetts med kallmurade sidor (Historisk bild 1). 

Omkring 1900 flyttade elingenjören Arvid Hede till Klöva Hallar (Historisk bild 2–3). Han lät uppföra ett 
nytt sågverk, en villa och en arbetarbostad intill Klövabäcken. 10 år senare, 1910 försågs sågverket med en 
vattenturbin och en damm med fördämning, vilket kom till att bli ett av de första ställena i Klippan som 
försågs med elektricitet. Arvid Hede var en driven man som även lät uppföra en fabrik på platsen där de 
tillverkade elmätartavlor inbyggda i trälådor med virke från sågverket. Med tiden kom nya material till att 
konkurrera ut trälådorna, vilket medförde att tillverkningen upphörde 192771. Arvid Hede antog då nya 
utmaningar, på en ny ort72.  

1927 övertogs fabriken och sågverket vid Klöva Hallar av en man vid namn Villner, som lät tillverka 
slickepinnar av trä. I villan intill fabriken inrättades en caféverksamhet som drevs av polismästare 
Mårtensson i Ljungbyhed (Historisk bild 4). Fyra år senare, 1931 brann fabrikslokalen som då var uppförd 
i trä ner. Detta ledde till att tillverkningen av slickepinnar upphörde.  Kort därpå uppfördes den nuvarande 
industribyggnaden i tegel på samma plats där den tidigare byggnaden hade stått intill Klövabäcken, detta 
för att fortsätta dra nytta av det strömmande vattnets kraft. En kort period efter uppförandet av den nya 
industribyggnaden mellan åren 1931–1934 höll en vagnmakare vid namn Johansson till i dessa lokaler för 
att tillverka och reparera vagnar åt lantbrukare.  

Den häradsekonomiska kartan togs fram mellan 1926–1934 och redovisar hur bebyggelsen intill 
Klövabäcken såg ut början av 1900-talet. Kartbilden redovisar hur det låg ett antal mindre byggnader intill 
Klövabäcken som symboliserar den småskaliga industrin som växt fram på platsen. I kartan markeras 
bostadshus i rött och ekonomibyggnader och övrig bebyggelse markeras i svart (Historisk karta 2)73. 

Evald Strid tog över industrin och kraftverket vid Klöva Hallar 1934 för att bedriva en vattendriven 
spinneriverksamhet som bland annat tillverkade möbel- och gardinsnoddar samt sidenband som kom till 
att användas som omslagsband till papper, så kallade papeterier från pappersbruket i Klippan (Bild 5–6). 
Spinneriet låg i den södra industribyggnaden (Industribyggnad 3, se karta 1 i kartbilagan) som då hade en 
långsmal låg tillbyggnad som användes till repslageri mot Klövabäcken (Historisk bild 7). Evald Strid drev 
spinneriverksamhet fram till och med 195274. Ett ortofoto från 1940-talet avbildar industrimiljön som 
drevs av Evald Strid från ovan (Historisk karta 3)75. Fotografier från 1900-talets mitt visar att både 
bebyggelsen och den intilliggande dämmet var i gott skick. Dämmet var gjutet och försett med utskov i 
mitten. Därtill fanns räcke och lampor med runda lykthus (Historisk bild 8).  

  

 
70 Lantmäteristyrelsens arkiv. Västra Sönnarslövs socken Klintarp nr 1. Laga skifte 1838 
71 Klövabäckens fiskeklubb 50 år. Klippan 1983. Ljungbergs Boktr. AB, s. 14.  
72 Svenskt porträttarkiv, Arvid Hede 
73 Rikets allmänna kartverks arkiv. Klippan J112-3-46. Häradsekonomiska kartan 1926-1934 
74 Klövabäckens fiskeklubb 50 år. Klippan 1983. Ljungbergs Boktr. AB, s. 14. 
75 Lantmäteriet. Ortofoto 1940-1947 
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Från 1952 fram till och med 1976 använde flera olika företag lokalerna. Bland annat för tillverkning av 
plast med formsprutor76. I slutet av 1970-talet blev plasttillverkningen i Perstorp allt större och de mindre 
plastindustrierna i närområdet fick lägga ner, så även industrin i Klöva Hallar77. 

1977 övertog Robert Nilsen industrilokalerna och kraftverket intill Klöva Hallar. Robert Nilsens avsikt 
med anläggningen var att kunna bedriva hantverk i form av blyinfattat glas tillsammans med sin 
kompanjon Lennart Björk (Historisk bild 9). De hade bedrivit en glaskonstfirma i villan intill industrin i 
Klöva Hallar några år dessförinnan. Det är nu som industrimiljön intill Klöva Hallar börjar kallas för 
Glaskonst78. Industribyggnaderna var i dåligt skick vid tidpunkten då Robert Nilsen tog över. Nilsen 
rustade upp byggnaderna och såg bland annat till att anlägga ett nytt pannrum i den nordvästra delen av 
industribyggnaden, vilket medförde att två fönster på den norra fasaden fick flyttas och delar av fasaden 
fick muras om. I industribyggnaden som är uppförd i tegel låg glaskonstbutiken på övre plan samt en 
verkstad på nedre plan (Historisk bild 10). I den östra byggnaden, som är uppförd i trä, låg en glasateljé på 
övre plan samt en lägenhet på nedre plan. På golvet i ateljén fanns en målad linje som symboliserade 
kommungränsen mellan Klippan och Åstorps kommun som går tvärs över byggnaden (Historisk bild 11). 
Tillverkningen av glas har satt sin prägel på byggnaden i form av dekorativa fönster utsmyckade med olika 
motiv samt dekorativa lykthus till lampor både interiört och exteriört79 (Historisk bild 12). I träbyggnaden 
mot söder, intill dämmet, där det tidigare varit spinneri hade Robert och Lennart planer på att öppna ett 
vandrarhem med 35 liggplatser. Idéerna vidarebefordrades till kommunalrådet, men genomfördes aldrig80. 

I augusti 1994 började dämmet i Klöva Hallar att rasa samman. Senare samma år, den 30 december rasade 
ytterligare en del av dämmet ihop (Historisk bild 13–14)81. 1995 tar Robert Nilsens son Tomas Nilsen 
över glaskonstfirman efter fadern. 1996 byggs dämmet upp igen. Mellan 1995–1996 anlades det även en 
ny kraftverksbyggnad, ovanpå fundamentet som stod kvar från den gamla byggnaden. 1996 lät Tomas 
Nilsen renovera turbinerna från 1940-talet för att återanvända dem i det nya kraftverket (Historisk bild 15-
16).   

2018 köper Paul Stål industrimiljön och kraftverket i Klöva Hallar och har nu för avsikt att återskapa 
byggnadernas utseende exteriört. 2020 installerades en ny datorstyrning i kraftverksbyggnaden82. 

 

Beskrivning av miljön 
Kraftverket  
Kraftverksbyggnaden ligger norr om stenvalvsbron och utgörs av en kvadratisk byggnad som står på en 
betongsockel med en röd plåtfasad. Byggnaden är försedd med ett svart trapetsplåttak med svarta 
vindskivor i plåt (Bild 1–2). Vattnet leds in till kraftverket genom en tub som sitter på byggnadens södra 
fasad och leds ut på den östra gaveln. Turbinerna härstammar från 1940-talet och renoverades av den 
förra fastighetsägaren på 1990-talet. Datorstyrningen är från 2020.  

  

 
76 Klövabäckens fiskeklubb 50 år. Klippan 1983. Ljungbergs Boktr. AB, s. 15. 
77 Muntlig uppgift, Paul Stål, fastighetsägare från 2018. 
78 Klövabäckens fiskeklubb 50 år. Klippan 1983. Ljungbergs Boktr. AB, s. 15. 
79 Muntlig uppgift, Paul Stål, fastighetsägare från 2018. 
80 Tidningsartikel, Helsingborgsdagblad, 17 oktober 1984. Ur Paul Ståls samlingar. 
81 Tidningsartikel, Helsingborgsdagblad 1995. Ur Paul Ståls samlingar. 
82 Muntlig uppgift, Paul Stål, fastighetsägare från 2018. 
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Dammen och vattenvägarna 
Dammen ligger söder om bebyggelsen vid Söderåsens kant (Bild 3). Vid den norra delen på dammen 
ligger dämmet och dammfallet som till stora delar är gjutet. Det nuvarande dämmet har anlagts genom att 
en ny konstruktion uppförts som ansluter till den bakre av två vallar av betong, med fyllning av sten och 
jord, som utgjorde den äldre gjutna konstruktionen83. Fragment av det raserade dämmet finns kvar 
framför den nuvarande dammvallen. I dämmet sitter spettluckor och ett vattenintag som leder vatten från 
dammen ut i en tub (Bild 4–5). Tuben utgår från den östra änden av dämmet och leder vatten från 
dammen ner till kraftverksbyggnaden på andra sidan vägen och bron (Bild 6–7). Inne i 
kraftverksbyggnaden sitter turbiner och generator som omvandlar vattnets kraft till elektricitet (Bild 8). 
Utloppet utgörs av en enkel öppning i kraftverksbyggnadens betongsockel mot öster och leds ut genom 
en stenlagd ränna ut till Klövabäcken (Bild 9). Nedanför dämmet ansluter Klövabäcken som rinner genom 
en stenvalvsbro norr om dämmet. Klövabäcken meandrar sig fram i landskapet och gör en naturlig knyck 
där kraftverket är placerat för att fortsätta mot öster och sedan mot norr. Vattenvägen mellan dämmet och 
stenvalvsbron utmärker sig genom sina höga kallmurade sidor som delvis är raserade. Stenmaterialet 
varierar från mindre, naturliga stenar till stora tydligt delade block. På en avsatts väster om Klövabäcken 
ligger ett stenfundament som sannolikt är rester från den äldre sågmöllan (Bild 10–11).   

Helhetsmiljön 
Utöver kraftverksbyggnaden i Klöva Hallar finns det tre industribyggnader intill Klövabäcken.  

Byggnaden som benämns Glaskonst (Industribyggnad 1–2) uppfördes i början av 1930-talet och består av 
två byggnadskroppar, sammanbyggda i vinkel via en mindre passage/hall i två plan. Den större 
industribyggnaden står på en gjuten sockel och har murverk av gult tegel.  Delar av fasaderna åt norr 
respektive väster har putsade partier. Där bär också fasaderna i större utsträckning spår av tidigare 
ombyggnader. Fönstren är av olika typ, mest framträdande är verkstadshallens stora, fasta fönster med 
flera lufter och karm respektive båga av omålat trä. I byggnaden finns även mindre enluftsfönster och 
tvåluftsfönster med spröjs. Enligt uppgift har verkstadshallen ursprungligen haft gjutjärnsfönster 
(Historisk bild 10). Portarna är grönmålade. Nuvarande ägare har nyligen satt in en modern industriport, 
även den grön, i byggnadens södra gavel. I väster och i norr finns äldre portar av omålad (och numera 
rostad) plåt. Det flacka sadeltaket är belagt med ljusgrön plåt. Passagen är uppförd i samma material som 
den större industribyggnaden. Sannolikt uppfördes även den mindre byggnadskroppen under 1930-talet. 
Byggnaden står på gjutna betongpelare. Senare har man av värmebesparande skäl murat igen facken 
mellan pelare, något som nuvarande ägare fått öppna eftersom det resulterade i fuktproblem. Den mindre 
byggnaden har en regelstomme med locklistpanel som målats gul. Fasaden delas av horisontellt med ett 
våningsbad. De vitmålade fönstren är av tvåluftstyp med spröjs. På östra gaveln finns en uppglasad 
entrédörr med utvändig trappa. Pulpettaket är antingen belagt med svart plåt eller tjärpapp. 

Karaktäristiskt för tegelbyggnaden är dess stora glaspartier i verkstadshallen (fönstren var ursprungligen 
ännu större, vilket är i murverkets pelare och de sentida skivor som satts in ovan befintliga fönster) samt 
att byggnaden är uppförd i souterräng i norr. Formspråket är i grunden funktionalistiskt och har en tydlig 
industriell prägel. Den mindre byggnaden har uppförts som kombinerad verkstad och bostad, vilket gör 
att formspråket snarare hämtats från samtida bostäder än från industriell bebyggelse. Det som avslöjar att 
det ändå rör sig om en verkstad är möjligen byggnadens avskalade exteriör (Bild 10-16) 

Spinneriet står sannolikt på en gjuten grund (liten svårt att avgöra då panelen går ner till marknivån) 
(Industribyggnad 3). Byggnaden har regelstomme och locklistpanel som målat i samma gula kulör som 
Glaskonsts mindre byggnadskropp. Även denna fasad delas av med ett horisontellt våningsband. Med 
hänsyn till topografin är spinneriet i likhet med Glaskonst uppfört i souterräng.  

  

 
83 Uppgift från Paul Stål, fastighetsägare från 2018. 
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De vitmålade fönstren är av tvåluftstyp med spröjs. Dörrarna är klädda med stående panel som målats 
brun. På det flacka taket ligger antingen svart plåt eller tjärpapp. I spinneriets västra fasad finns ännu spår 
efter den låga byggnadskropp som användes i samband för repslageri. 

Spinneriets formspråk är förvisso snarlikt det hos den mindre byggnaden som hör till Glaskonst samtidigt 
som spinneriet har mer karaktär av en mindre verkstad. Byggnadens placering liksom portarna bidrar till 
detta (Bild 17–18). 

Från färdvägen till Klöva hallar är det tegelbyggnaden som i första hand avslöjar att det rör sig om en 
industriell bebyggelsemiljö. 

Samtliga byggnader utöver den moderna kraftverksbyggnaden är i renoveringsbehov. 

Industrimiljön vid Klöva Hallar som vi ser idag har växt fram tack vare vattenkraften, där den moderna 
kraftverksbyggnaden utgör en liten och näst intill oansenlig del i miljön som helhet. 

 

Kulturhistorisk värdering 
Kraftverket  
Kraftverket i Klöva Hallar tillskrivs inga kulturhistoriska värden utöver de återanvända turbinerna från 1940-
talet som tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen är inte tydligt avläsbar då den ligger något högre beläget än vägen och bebyggelsen på platsen. 
Dammens omfattning blir först tydlig när man står uppe på dämmet. Det markanta dammfallet 
tillsammans med de höga kallmurade sidorna intill Klövabäcken mellan fallet och bron vittnar om att 
vattnets kraft har haft en avgörande roll för platsens industriella utveckling. Dammen och vattenvägarna 
tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.  

Helhetsmiljön 
Platsen vid Klöva Hallar har en relativt lång kontinuitet som sågmölla innan industrialiseringen satte sin 
prägel på miljön. De kallmurade sidorna mellan fallet och bron tillsammans med de stenfundament som 
återfinns på en avsatts väster om Klövabäcken miner oss om tiden då det låg en sågmölla på platsen. Den 
angränsande industribebyggelsen som växt fram på grund av vattenkraften är viktiga värdebärare 
beståndsdelar i miljön som helhet och tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde. 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Dammvallen i sitt nuvarande utseende är inte kulturhistoriskt intressant och är i stort behov av 
renovering. Den har av den anledningen låg känslighet för förändringar och anses vara tålig för ingrepp. 
Fastighetsägaren har en önskan om att riva i stort sett hela konstruktionen och bygga upp den på nytt som 
den såg ut i början på 1900-talet (Historisk bild 8). En restaurering av dammvallen möjliggör olika typer av 
vattenvårdsåtgärder med viss anpassning av åtgärder. Vid eventuella ingrepp är det ur kulturmiljösynpunkt 
framför allt viktigt att bibehålla de stensatta strukturerna längs med Klövabäcken, samt stenfundamenten 
från en äldre såganläggning som miner oss om den äldsta industrianläggningen på platsen.  

Stenvalvsbron norr om dämmet är inte registrerad i FMIS, men den har sannolikt tillkommit innan 1850.  
När det låg en sågmölla intill Klövabäcken i början av 1800-talet (Historisk karta 1) låg det anläggningar på 
ömse sidor om vattendraget vilket innebär att det borde ha funnits någon typ av bro över bäcken. Denna 
bro uppfördes i sten, precis som stenfundamentet till sågen och de stensatta sidorna längs med 
Klövabäcken.  
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Bilder av miljön 2020 

 
Bild 1–2. Kraftverksbyggnaden. 

 
Bild 3. Dammen i vacker höstskrud.  
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Bild 4. Dämmet. Med vattenutlopp till tub. Till höger i bild kan man skymta ett av stenfundamenten till en 
äldre såg.  

 
Bild 5. Dämmet. Framför vallen syns delar av en äldre gjuten dammvall. 
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Bild 6. Tub och kallmurade sidor längs med Klövabäcken mellan dammfallet och stenvalvsbron.  

Bild 7. Tuben som leder vatten in till kraftverksbyggnaden.  
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Bild 8. Kraftverkets interiör. Turbin och generator. 

 
Bild 9. Vattenutskov på kraftverksbyggnaden. 
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Bild 10–11. Stenfundament från en äldre såg och kallmurade sidor längs Klövabäcken.  
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Bild 12-16. Glaskonst i Klöva Hallar (Industribyggnad 1 och 2). 

 
Bild 17. Glaskonst i Klöva Hallar, fotograferat från öst (Industribyggnad 1 och 2). 

 
Bild 18. Glaskonst och kraftverksbyggnaden, fotograferat från nordväst.   
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Bild 19. Det före detta spinneriet på Klöva Hallar (Industribyggnad 3).  

Bild 20. Det före detta spinneriet på Klöva Hallar (Industribyggnad 3).   
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 

 
Historisk karta 1. Laga skifte, 1838. Klintarps by. Sågmölla på ömse sidor om Klövabäcken. 

 
Historisk karta 2. Häradsekonomiska kartan 1926–1934.  
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Historisk karta 3. Ortofoto, 1940–1947.  

 
 

 
Historisk karta 5. Ekonomiska kartan 1969. 
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Historisk karta 6. Ortofoto 1975. 
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Historisk bild 1. Bron intill Klöva Hallar. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun 
och Klippans hembygdsförening. 
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Historisk bild 2. Arvid Hede. Bildkälla: Svenskt porträttarkiv.  

 
Historisk bild 3. Arvid Hede. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans 
hembygdsförening. 
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Historisk bild 4. Vägen upp till industrilokalerna i början av 1900-talet. Innan branden 1931. Bildkälla: 
Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 

 
Historisk bild 5. Spinneri. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 
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Historisk bild 6. Spinneri Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 

 
Historisk bild 7. Långsmal tillbyggnad intill spinneriet och dammvallen. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 
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Historisk bild 8. Gjuten dammvall, med räcke och lampor i mitten av 1900-talet. Bildkälla: Privat ägo, Paul 
Stål 

 
Historisk bild 9. Robert Nilsen och Lennart Björk, ägare av Glaskonst framför dammvallen. Bildkälla: 
Privat ägo, Paul Stål 
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Historisk bild 10. Glaskonst vid Klöva hallar, efter branden. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt 
Klippans kommun och Klippans hembygdsförening. 

Historisk bild 11. Glaskonstateljé. 
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Historisk bild 12. Glaskonst, 1990-tal. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 

 
Historisk bild 13. Raserad dammvall, 1994-1996. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 
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Historisk bild 14. Raserad dammvall, 1994-1996. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 

 
Historisk bild 15. Renovering av turbinerna från 1940-talet. Framför glaskonstbutiken, 1996. Bildkälla: 
Privat ägo, Paul Stål 
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Historisk bild 16. Det nya kraftverkshuset anläggs 1996. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål 
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Kartbilaga 

 
Karta 1. Översiktskarta över kraftverket i Klöva Hallar. Fastighetsägare Paul Stål har lämnat synpunkter på 
naturreservatets avgränsning väster om kvarnmiljön, som enligt honom inte stämmer. Frågan har inte 
slutligt utretts inom ramen för detta arbete. 
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägar i Klöva Hallar. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets 
väg in till kraftverket. 
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Söndraby kraftverk 
 

  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Vedby socken 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Bäljane å 
 
Byggår:  Det nuvarande kraftverket byggdes 1991. 
 
Lagskydd:  Generella hänsynsbestämmelser enligt  

KML, MB och PBL. 
 
Kulturhistorisk värdering:   Visst kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Damm, dämme och utloppskanal. 
 
Kärnvärden:  Platsens kontinuitet. 
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Historik 
I Riksantikvarieämbetets industriminnesinventering från 1978 förekommer uppgifter om att Söndraby 
mölla har hävd sedan 1700-tal, samt ett årtal för kvarnens uppförande, 185784. Några källor till uppgifterna 
anges inte i inventeringen, och uppgifterna har inte heller kunnat styrkas i denna inventering. 

1820 togs en karta över Söndraby fram i samband med att byn genomgick ett storskifte. Kartbilden visar 
att det inte fanns någon kvarn på platsen vid tidpunkten. Däremot låg det två kvarnar längre öster ut som 
redovisas tydligt med kvarnhjul och dämmen över ån (benämnda Söndraby Qvarn No1 och Söndraby 
Qvarn No 3, Historisk karta 1)85. Inte heller på en karta från 1863 finns kvarn, dämme eller kvarnkanal 
upptagna på den aktuella platsen (Historisk karta 2)86.  

Uppgifter från häradstingsprotokoll visar att en kvarn planerades på platsen 1868.87 Samtidigt ska en 
kvarnkanal ha anlagts genom ”gräfning af kanal genom …//… skifte i Krokängen”. Referensen till 
Krokängen visar att det är platsen för dagens kanal som det handlar om då denna beteckning finns i 
beskrivningarna till kartor från tiden. Det kan därför antas att det är vid denna tid kvarnen uppförs. 

Den första mjölnaren som omnämns på Söndraby mölla hette Lars Nilsson (född 1853). 1883 bodde Lars 
på fastigheten tillsammans med sin hustru Elina Andersson (född 1849). Elina dör 1886 och mjölnaren 
Lars gifter snabbt om sig med Christina Nilsson (född 1855). 1894 flyttar Lars och Christina Nilsson från 
Söndraby mölla till Broby88. 

1895 bor mjölnare Olof Nilsson (född 1857) och hans hustru Emma Rosenqvist (född 1864) på Söndraby 
mölla tillsammans med sina 7 barn89. Olof dör 1908, varpå Emma och barnen flyttar från Söndraby mölla. 
1910 träder en ny Olof in som kvarnägare, närmare bestämt Olof Larsson (född 1879) som bor på 
Söndraby mölla i endast ett år tillsammans med hustrun Kristina och deras barn. 1911 flyttar Nils Otto 
Vindh till Söndraby mölla och blir även han dess kvarnägare i ca ett års tid. 1912 flyttar Edward Persson 
(född 1873) till Söndraby från Munka Ljungby som tar över som kvarnägare. Edward bor på Söndraby 
mölla tillsammans med syskonen Selma Persson (född 1876) och Hilmer Persson (1873). Edward gifter sig 
med Betty Eskilsson (född 1881)90.  

På den häradsekonomiska kartan som upprättades över Kristianstads län mellan 1926 och 1934 finns 
Söndraby mölla utritad med kvarn, bostadshus och en ekonomibyggnad. Kvarnen symboliseras av ett 
kvarnhjul, bostadshus markeras med rött och ekonomibyggnaderna med svart. Tvärs över åkermarken på 
den västra sidan om anläggningen löper en grävd ränna där vattenflödets riktning symboliseras av en liten 
pil under den utritade rännan (Historisk karta 3)91.  

Av Riksantikvarieämbetets inventering framgår att kvarnmiljön bestod av ett bostadshus, en kvarnbyggnad 
och en ekonomibyggnad. Bostadshuset var uppfört på en gråstensgrund med väggar klädda i locklistpanel 
och med ett sadeltak som var täckt med rött tvåkupigt taktegel. Kvarnbyggnaden var sammanbyggd med 
bostadshusets östra gavel, uppfört i en träkonstruktion med väggar klädda i locklistpanel och med ett 
sadeltak som var täckt med tjärpapp.  

  

 
84 Industriminnesinventering, Söndraby mölla, 1978. 
85 Lantmäteristyrelsens arkiv. Vedby socken Söndraby 1–3. Storskifte på utmark/utägor 1820. 
86 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Vedby socken. Hemmanklyvning 1863. 11-VED-84. 
87 Norra Åsbo Härads Ting § 105/1868-12-16, § 69/1878-02-12, samt delvis dödad § 47 /1900-09-03. 
samt § 125/1869-04-02, § 111/1879-03-10. 
88 Husförhörslängd 1875–1885. Vedby församlings kyrkoarkiv s. 435. 
89 Husförhörslängd 1886–1901. Vedby församlings kyrkoarkiv, s. 446. 
90 Församlingsbok 1901–1919. Vedby församlings kyrkoarkiv s. 443. 
91 Rikets allmänna kartverks arkiv. Klippan J112-3-46. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. 
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Ekonomibyggnaden låg söder om kvarnbyggnaden, uppförd i samma konstruktion och teknik som 
kvarnen92. Fotografier från 1900-talets första hälft visar att bostadshusets fönster hade vitmålade 
fönsterfoder som var försedda med profilsågade bottenstycken. Bostadshuset hade även en enkel pardörr 
som var försedd med överljusfönster (Historisk bild 1–3).  

1936 dör Edward Persson och Söndraby mölla säljs då vidare till Nils Karlsson (född 1901) som bor på 
fastigheten tillsammans med sina syskon Charles och Agnes. Kvarndriften på Söndraby mölla lades ner 
under Nils tid som kvarnägare, under 1940-talet93. Kartor och ortofoton från 1940–1975 visar hur 
utvecklingen stod still på anläggningen och fotografier från samma tid visar hur kvarnmiljön har lämnat åt 
sitt förfall. 1979 säljs Söndraby mölla till Lars Gustavsson för att några år senare, 1984 säljas vidare till 
Christer och Eva Ekström som har gett Söndraby mölla det utseende som det har idag. Inför försäljningen 
hölls en auktion på Söndraby mölla (Historisk bild 4). 

När Christer och Eva tog över fastigheten var den i mycket dåligt skick. Kvarnbyggnaden hade rasat ihop 
och låg till stora delar i ån och ekonomibyggnaden var sedan många år tillbaka raserad (Historisk bild 2). 
Även bostadshuset var i ett för dåligt skick för att kunna räddas. Christer, som vid tidpunkten arbetade 
som snickare och hobby-hästuppfödare rev de gamla byggnaderna och byggde upp ett nytt bostadshus, 
sydväst om det gamla. Han byggde även om det gamla bostadshuset, kvarnen och ekonomibyggnaden på 
samma plats som de tidigare stått, med snarlika volymer men med en för 1980-talet tidstypisk stil. Där 
kvarnbyggnaden tidigare stått lät Christer anlägga en modern kraftstation 1991 med turbindrift med 
samma in- och utlopp som den tidigare kvarnen. De francisturbiner som sedan 1900-talets början använts 
för kvarndriften återanvändes i kraftstationen94. 1993 gjordes påbyggnadslösningar för vandrande fisk i 
form av en laxtrappa, söder om skiborddämmet95. 

 

Beskrivning av miljön 
Kraftstation med angränsande bebyggelse 
Kraftstationen består av en mindre kvadratisk byggnad, uppförd på samma plats som den tidigare 
kvarnens vattenhjul en gång i tiden har stått på, men på en ny gjuten sockel. Väggarna är klädda med 
brunmålad locklistpanel. Byggnaden har ett sadeltak som avtäcks med svart taktegel. Inloppet sitter mot 
öster och utloppet mot en grävd kanel i västlig riktning (Bild 1–2). Kraftstationen är sammanbyggd med 
en byggnad som inrymmer garage och förvaring. Den ligger på platsen för den tidigare mjölnarbostaden. 
Byggnaden med garage vilar på en putsad sockel som endast är synlig från norr. Väggarna är uppförda i 
modernt fackverk likt traditionellt korsvirke med vitputsade fack och svartmålad timra. Gavelröstena är 
klädda med locklistpanel som är målad i en ljusblå kulör. Framför dörren mot gårdsplanen har en halv 
kvarnsten placerats. Byggnadens sadeltak täcks av svart taktegel, så kallade betongpannor. På den östra 
delen av byggnaden finns ett förhöjt utskjutande långsträckt takkupa med fönster med panelklädda sidor i 
samma kulör som gavelröstena. Ekonomibyggnaden mot söder används som häststall och är uppförd i 
samma utförande som de ovan beskriva byggnaderna (Bild 3–6).  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen ligger nordöst om kraftstationen på en plats där Bäljane å naturligt blir bredare (Bild 7). Tvärs 
över ån ligger ett skiborddämme och i den södra ändan av dämmet har man låtit anlägga en 
påbyggnadslösning till förmån för vandrande fisk i form av en gjuten laxtrappa med tre trappsteg (Bild 8–
9). I dammen ligger en snedställd träklack för att skapa en dammspegel men också för att hindra större 
mängder löv och grenar från att flyta in mot inloppet (Bild 10). 

Inloppet sitter på den östra sidan av kraftstationsbyggnaden, direkt söder om dämmet och laxtrappan med 
en gjuten dammvall. Det finns två spettluckor i dammvallen mot dämmet och två luckor mot inloppet. 
Framför inloppet sitter det även ett rensgaller (Bild 11–12). Utloppet sitter på motsatt sida av byggnaden, i 
västlig riktning (Bild 13). Från utloppet leds vattnet ut genom en kanal med stensatta sidor från kraftverket 
och ut mot Bäljane å (Bild 14). Tvärs över den stenlagda rännan löper en nyanlagd bro med stenplattor 
och rödmålade träräcken som ersatt en äldre träbro (Bild 15).  
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Helhetsmiljön 
De enhetliga byggnaderna med omgivande hagmarker ger ett intryck av att vara en hästgård med en 
modern kraftverksanläggning. Miljön är tagen ur sitt sammanhang som en historisk kvarnanläggning, då 
det finns få värdebärande beståndsdelar.  

 

Kulturhistorisk värdering  
Kraftstation med angränsande bebyggelse 
Kraftstationen tillskrivs inga kulturhistoriska värden.  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen och vattenvägarna med den stenlagda kanalen är med stor sannolikhet i huvudsak bevarade i 
enlighet med utförandet som anläggningen fick vid uppförandetiden kring 1870. Dagens skiborddämme 
och dammvall med luckor har dock ersatt äldre dämme, och 1900-talets utformning präglar därför 
anläggningen i dessa delar. Den sentida laxtrappan bidrar till detta intryck. Sammantaget bedöms damm 
och vattenvägar ha ett kulturhistoriskt värde. 

Helhetsmiljön 
Även om helhetsmiljön på Söndraby mölla har förändrats i hög grad under 1980-talet så finns fortfarande 
samma placering och volym av den före detta mjölnarbostaden, möllan och ekonomibyggnaden kvar som 
uppfördes under 1800-talet. Det tillsammans med dammen och vattenvägarna tillskrivs ett visst 
kulturhistoriskt värde.  

Under 1800-talet beordrades många gårdar i sämre skick med utflyttning i samband med byns 
jordbruksmark omdanades under laga skiftes förordning. Byggnaderna plockades ner, bräda för bräda och 
byggdes upp på en ny plats med nytt och återanvänt material, ofta i samma volym i ett tidsenligt utseende. 
Det vill säga, om en gård från 1600-talet beordrades med utflyttning under 1870-talet, uppfördes den 
kanske i samma volym men med tydliga influenser från det sena 1800-talet. Att man rev ner och byggde 
upp har i många fall förlängt livslängden på byggnaderna. Så är även fallet i Söndraby mölla. De 
ursprungliga byggnaderna var i så pass dåligt skicka att de var svåra att rädda, så de uppfördes på samma 
grund, i nya material i en enhetlig, tidstypisk gestaltning. Detta har lett till att Söndraby mölla än idag finns 
kvar, vilket är viktigt för framtidens kulturhistoria.  

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Flera vattenvårdsåtgärder har vidtagits i miljön på Söndraby mölla. 1993 anlades en fisktrappa över 
skiborddämmet till förmån för vandrande fisk96. Både dammen och dämmet anses ha en låg känslighet för 
åtgärder där ingen eller obetydlig anpassning av åtgärder krävs.   

Kraftverksbyggnaden har inget kulturhistoriskt värde och anses vara tålig för ingrepp där viss anpassning av åtgärder 
krävs, genom att fortsätta använda samma vattenintag och utloppskanal som man har gjort sedan kvarnen 
anlades.  

Den stensatta kanalen som löper tvärs över fastigheten från kraftverksbyggnadens utlopp ut till Bäljane å 
har en hög känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.  

 
96 Åtgärder i vatten. Tillgängligt: https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmProjekt.aspx?ProjID=2589 
 

https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmProjekt.aspx?ProjID=2589
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 Bilder från miljön 2020 

Bild 1. Exteriör. Kraftstationen. 

 
Bild 2. Interiör. Kraftstationen.  
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Bild 3. Ombyggd före detta mjölnarbostad.  

 
Bild 4. Kvarnsten framför dörr till den före detta mjölnarbostaden.  
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Bild 5. Miljön sedd från infartsvägen.  

 
Bild 6. Ekonomibyggnad som används som häststall.  
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Bild 7. Dammen. 

 
Bild 8.  Skiborddämme och laxtrappa. 
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Bild 9. Dammen, skiborddämmet, laxtrappan och dammvall med gångplatå och spettluckor.  

 

 
Bild 10. Dammvall med spettlucka och skiborddämme. I förgrunden syns en snedställd träklack för att 
skapa en dammspegel och för att stoppa upp större grenar.  
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Bild 11-12. Inlopp, lucka och rensgaller.  
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Bild 13. Utlopp från kraftstationen.  

 
Bild 14. Stenlagd kanal som leder ut vattnet från kraftstationen till Bäljane å.  
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15. Bro över den stenlagda rännan.  

 
16. Kvarnstensfabrik AB Malmö.   
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Historiska dokument, kartor och bilder

 
Historisk karta 1. Storskiftes karta, 1820. Söndraby mölla finns inte utritad.  

Historisk karta 2. Hemmanklyvning 1863. 11-VED-84, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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Historisk karta 6. Ekonomiska kartan 1969.  

Historisk karta 3. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. Kvarnsymbol, bostadshus och ekonomibyggnad. 
Grävd ränna tvärs över åkermarken från kvarnen ut i bäcken.  

Historisk karta 4. Ortofoto 1940–1947.  Historisk karta 5. Ortofoto 1960.  
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Historisk karta 7. Ortofoto 1975. 

 
Historisk bild 1. Söndraby mölla, i början av 1900-talet. Bostadshusets fönsterfoder var försedda med 
profilsågade bottenstycken och pardörren var försedd med överljus. På trappan Nils Karlsson samt Harald 
Holst. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. 
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Historisk bild 2. Bostadshuset, möllan och det sammarasade stallet på Söndraby mölla, okänt datum. 
Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. 

 
Historisk bild 3. Bostadshuset och kvarnbyggnaden på Söndraby mölla i början på 1900-talet. Bildkälla: 
Christer Ekström.  
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Historisk bild 4. Auktion på Söndraby mölla. Foto: Ingvar Månsson 1984.  Till höger i bild syns den 
raserade möllan. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. 
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Kartbilaga 

 
Karta 1.Överiktskarta över Söndraby kraftverk.  



 

159 
 

 
Karta 2. Översiktskarta över vattenvägar i Söndraby mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar 
vattnets väg in till kraftverket. 

 



 

160 
 

Ebbarps kraftverk 
  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Perstorp, Ebbarp 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Bäljane å 
 
Byggår:   1908 respektive 1928 
 
Lagskydd:  Övriga kulturhistorisk lämning, i övrigt gäller 

generella hänsynsbestämmelser enligt  
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering:   Kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Turbinrum, dammvall och stenlagda kanaler. 
 
Kärnvärden:  Att det finns ett äldre och ett yngre kraftverk 

på samma fastighet.  
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Historik 
Den äldsta kända kartan som redovisar området kring Ebbarps kraftverk är Buhrmans karta över Skåne 
från 1684. Kartbilden visar att det låg ett flertal möllor utmed Bäljane å i närheten av Ebbarps by vid 
tidpunkten då kartan ritades (Historisk karta 1)97.  

1787 togs en geometrisk avmätning fram över Ebbarps grannbyar, Blekemossa och Åmod i samband med 
en gränsåtgärd. I det nordöstra hörnet av kartbilden redovisas Ebbarps inägor och en del av Bäljane å. 
Intill vattendraget finns två byggnader utritade som i text beskrivs som ”Ebbarps möllor” (Historisk karta 
2)98.   

1836 genomgick Ebbarps by förordningen om laga skifte. I samband med skiftet togs en kartbild fram 
som redovisade Ebbarps in- och utmark. Även denna karta redovisar att det låg två kvarnar intill Bäljane å. 
Strax norr om kvarnbyggnaderna breder ån ut sig mot öster på grund av de flacka strandområden intill ån 
som sannolikt svämmade över under vinterhalvåret (Historisk karta 3). I kartans tillhörande 
lantmäteriförteckning beskrivs samtliga markområden som redovisas i kartan med text. Marken öster om 
ån beskrivs som låglänt ängsmark och ”oändligt sank”99.  

Det första kraftverket anlades 1908 några 100 meter söder om det nuvarande kraftverket som uppfördes 
1928100. Av det äldsta kraftverket återstår endast fragment.  

Den häradsekonomiska kartan från 1926–1934 är den första kartan som redovisar att det finns en 
kraftstation i Ebbarp. Troligtvis är det äldre kraftverket som uppfördes 1908 som är utmarkerad i kartan 
med text, ingen bebyggelse. Norr om den finns en antydan till en vall, där det har bildats en mindre damm 
norr om vallen, ingen bebyggelse intill dammen (Historisk karta 4)101. 

En planritning från 1931 visar hur kraftverksbyggnaden och vattenmagasinet såg ut vid tidpunkten då det 
uppfördes (Historisk bild 1–2). Dammen och dammvallen började anläggas 1928102. 

Ett ortofoto från 1940-talet visar hur mycket dammen har ökat i storlek under 10–20 års period (Historisk 
karta 5)1031943 sattes det in ny turbin och generator i kraftverksbyggnaden.   

Stefan och Rudolf Ekstam köpte Ebbarps kraftverk någon gång under 1980-talet. Dessförinnan hade 
kraftverket stått oanvänt i flera år, dammvallen hade förfallit och dammen hade till stora delar torrlagts 
och växt igen som ett ortofoto från 1975 redovisar (Historisk karta 6)104. De närmaste åren arbetade 
Stefan och Rudolf med att rusta upp anläggningen igen. De lagade bland annat frostsprängningar i vallen, 
restaurera vattenmagasinet och försåg det med yttligare ett rensgaller (Historisk bild 3). De köpte en 
begagnad turbin och en generator från 1940-talet samt öppna upp den torrlagda dammen. Stefan och 
Rudolf ägde Ebbarp i ca 30 år105. Under deras tid som kraftverksägare genomfördes en del åtgärder. 2007 
slopades korttidsregleringen i Ebbarps kraftverk genom att installera en kompletterande turbin med syftet 
att återskapa en naturlig flödesregim i Bäljane å106. Ny vattendom kom 2009107.  

  

 
97 Karta över Skåne (1684). Schoone av Gerard Buhrman. Krigsarkivet, :SE/KrA/0437/1 
98 Lantmäterimyndigheternas arkiv 11-PEJ-5. Gränsåtgärd/rågångsåtgärd 1787 
99 Lantmäteristyrelsens arkiv. Perstorps kpg Ebbarp nr 1–3. Laga skifte 1836 
100 Muntlig uppgift, Mikael och Peter Andersson, fastighetsägare sedan 2017. 
101 Rikets allmänna kartverks arkiv. Herrevadskloster J112-3-47. Häradsekonomiska kartan 1926–1934  
102 Muntlig uppgift, Mikael och Peter Andersson, fastighetsägare sedan 2017. 
103 Lantmäteriet. Ortofoto 1940–1947 
104 Lantmäteriet. Ortofoto 1975 
105 Muntlig uppgift, Mikael och Peter Andersson, fastighetsägare sedan 2017. 
106 Åtgärder i vatten 2007. Tillgängligt:  https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmProjekt.aspx?ProjID=2568 
107 Muntlig uppgift, Mikael och Peter Andersson, fastighetsägare sedan 2017. 

https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/frmProjekt.aspx?ProjID=2568
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Bröderna Mikael och Peter Andersson köpte fastigheten 2017 för att omvandla den dåligt skötta skogen 
till ädellövskog samt för att utvinna förnybar energi genom kraftverket.  

 

Beskrivning av miljön 
Kraftverket  
Det tidiga kraftverket från 1908 ligger några 100 meter ut i skogen, söder om det nuvarande kraftverket. 
Av anläggningen finns delar av ett murat stenfundament kvar som höll upp en kulvert som ledde vatten in 
till kraftverket, själva kulverten finns inte kvar (Bild 1). Kulverten ledde in till ett uppskattningsvis 5 meter 
högt cylinderformat, gjutet vattenmagasin (Bild 2). Väster om vattenmagasinet satt en generator på gjutna 
fundament, idag återfinns bara fundamentet med uppstickande järnbultar (Bild 3–4). Generatorn stod 
sannolikt i en enklare byggnad, vars gjutna grund endast finns kvar. Under vattenmagasinet, mot söder satt 
turbinen (Bild 5). Mot söder från turbinen satt vattenutloppet, som förde vattnet från kraftverket genom 
en stenlagd kanal ut i Bäljane å igen (Bild 6). 

Det nuvarande kraftverket från 1928 består av en massiv gjuten dammvall tvärs över Bäljane å. Norr om 
vallen ligger dammen, vars vattennivå hade sänkts vid tidpunkten för inventeringstillfället. Söder om vallen 
ligger vattenmagasinet som är uppfört i samma gjutna konstruktion som dammvallen. Söder om 
vattenmagasinet ligger kraftverksbyggnaden. Kraftverksbyggnaden står på en delvis hög gjuten grund och 
har murverk av mörkrött tegel. Troligtvis så kallad Helsingborgstegel. Två av de tidigare tre småspröjsade, 
fasta gjutjärnsfönstren har murats igen, putsats och avfärgats med ljusgul färg. Troligtvis valde man att 
puts fälten då annat tegel eller betongsten använts som fyllningsmaterial. Porten in till turbinhallen är av 
plåt. Det flacka sadeltaket är lagt med korrugerad plåt. Vindskivorna är av trä. Svårt att avgöra om de fått 
någon ytbehandling. Värt att notera är att det på turbinhallens södra fasad sitter isolatorer av porslin, 
sannolikt tillverkade av Ifö i Bromölla. Till byggnaden hör också gjuten trappa och räcka i smide. 
Turbinhallen har kvar sin ursprungliga funktion samtidigt som byggnaden uppvisar flera tidslager (Bild 7–
10).  

Interiört är väggarna putsade och avfärgade ljust gula. Väggarna har tydlig patina. Golvet utgörs av 
keramiska plattor (mörkgrå/svarta respektive vita/cremefärgade, typiska från 1910-talet och framåt. 
Plattorna är lagda i schackmönster. För att kunna installera nuvarande processutrustning gjordes 
håltagningar i skiljeväggen mellan turbinhallen och vattenmagasinets nedre del. Befintliga turbiner är 
sentida men var inte nya då de sattes in. Det finns två generatorer, den äldre som härstammar från 1940-
talet benämns som Bamse (Bild 11-13) och den yngre går under namnet Skrutt (Bild 14) installerades under 
2000-talet. Både Bamse och Skrutt har ett yttre hölje som är målat med en blå utstickande kulör. Någon 
originalturbin från uppförandetiden finns inte. 

Dammen och vattenvägarna 
Dammen omfattar ca 15 ha vid normalt vattenstånd. Sommaren 2020 torrlades i stort sett hela dammen 
och då blottades en rad med stenar längs med dammens utkant. Dessa kan utgöra rester av en äldre 
stensatt kant, men de kan även utgöra äldre ägogränser eller gärdsgårdar (Bild 15). Vid inventeringstillfället 
i november 2020 hade vattennivån sänkts av 4,5 meter (Bild 16–17).  



 

163 
 

Dammvallen är uppskattningsvis 150 meter lång (Bild 18) och försedd med en centralt placerad 
uppdämningsvall med ca 11,5 meters fallhöjd mot Bäljane å i sydlig riktning. Direkt väster om dämmet i 
sydlig riktning sitter en ålyngelledare i trä som möjliggör uppvandring av ålyngel (Bild 19). Framför 
uppdämningsvallen mot norr sitter två spettluckor som öppnas och stängs manuellt (Bild 20) Väster om 
dämmet i sydlig riktning sitter vattenintaget till vattenmagasinet, även intaget är försedd med spettluckor 
(Bild 21). Framför luckorna in till magasinet sitter det i sin tur ett provisoriskt rensgaller som är tillverkat 
av trä för att stoppa upp större grenar från att komma in i intaget. Inne i vattenmagasinet finns ytterligare 
ett rensgaller som hindrar fisk och mindre grenar och löv att komma in i turbinen. Vattenmagasinet utgörs 
av en kvadratisk gjuten byggnad mellan dammvallen och kraftverksbyggnaden, utan vare sig dörrar eller 
fönster (Bild 22–23). Taket till vattenmagasinet är gjutet men har en öppen del som täcks av stora skivor i 
armerad betong. Detta för att möjliggöra besiktning av vattenmagasinet. Från vattenintaget förs vattnet in 
till turbinen, som genom en generator omvandlar kraften från vattnet till elektricitet. Utloppet sitter i form 
av rör på den östra gaveln av kraftverksbyggnaden.  

Helhetsmiljön 
Den massiva dammvallen och dammen är utmärkande i miljön som helhet. Kraftverket omsluts av 
blandskog och granplantering. 

 

Kulturhistorisk värdering 
Kraftverket 
Ebbarps kraftverk omfattas av ett yngre och ett äldre kraftverk. Att det nuvarande kraftverket uppfördes 
på en ny plats, längre norrut har medfört att det äldre kraftverket fortfarande finns kvar, om än som en 
ruin. Lämningen tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Dammvallen från 1928 är i stort sett oförändrad från sin 
byggnation 1928 och utgör tillsammans med turbinhallen som genomgått smärre förändringar en 
välbevarad helhet som även tillskrivs ett teknikhistoriskt värde. Ebbarps kraftverk uppfördes som solitär och 
påminner i sin karaktär om större kraftverk byggda under 1900-talets första decennier. Volymen är 
tilltagen såväl i den yttre miljön som interiört. Utöver de tekniskt givna funktionerna har turbinhallen fått 
en omsorg som vanligtvis inte finns i mindre kraftverk knutna till äldre kvarnmiljöer, bland annat genom 
det gjutjärnsfönster och de golvplattor som finns där. Sammantaget bedöms kraftverken ha ett 
kulturhistoriskt värde. 

Dammen och vattenvägarna 
Dammen och vattenvägarna är tydliga och väl avläsbara och ger förståelse för vattnets betydelse för 
kraftverkens tillkomst och funktion. De tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. 

Helhetsmiljön 
Det äldre kraftverket som anlades 1908 ligger undanskymt i skogen och är av den anledningen inte direkt 
läsbar. Att det finns kvar, trots att man valde att anlägga ett nytt och större kraftverk längre uppströms 
tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Tillsammans skapar de en helhetsmiljö som omfattar ovärderliga årsringar 
som gör platsens teknikhistoriska utveckling tydligt avläsbar. Sammantaget bedöms miljön ha ett 
kulturhistoriskt värde. 
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Dammvallen är en utmärkande del i den kulturmiljö som Ebbarps kraftverk utgör och är av den 
anledningen önskvärd att bevara i viss utsträckning men anses ha en låg känslighet för åtgärder och viss 
anpassning av åtgärder krävs. Ur kulturmiljöhänsyn är det den västra delen av vallen där vattenmagasinet, 
spettluckorna och intaget sitter som omfattar viktiga värdebärande beståndsdelar. Även 
kraftverksbyggnaden med sin turbinhall utgör värdebärande beståndsdelar som bör finnas kvar för att de 
kultur- och teknikhistoriska värdena på platsen ska bestå. Om kraftverket läggs ner och delar av 
kulturmiljön bevaras kvarstår ett säkerhetsansvar hos fastighetsägarna som är viktigt att bejaka. 

Kraftverksbyggnaden anses ha en hög känslighet för åtgärder och särskilt anpassade åtgärder krävs.  

Det är önskvärt att lämningarna efter den äldre kraftverksanläggningen ska få finnas kvar för att kunna 
avläsa kraftverkets kontinuitet och utveckling på platsen.   
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Bilder från miljön 2020 
 

 
Bild 1. Kraftverket från 1908. Murade stenfundament som höll uppe en kulvert som ledde vatten till 
vattenmagasinet.  

Bild 2. Kraftverket från 1908. Cylinderformat vattenmagasin. 
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Bild 3–4. Kraftverket från 1908. Gjutet fundament med uppstickande järnbultar där generatorn satt. 
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Bild 5. Kraftverket från 1908. Turbin under vattenmagasinet och utloppet för vattnet.  

Bild 6. Vattnet från utloppet rann ut i en stenlagd kanal direkt söder om kraftverket, ut i Bäljane å igen.  
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Bild 7. Kraftverksbyggnad, exteriör.  

 
Bild 8. Kraftverksbyggnad, exteriör. Gjutjärnsfönster.  
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Bild 9. Kraftverksbyggnad, exteriör. Södra fasaden med isolatorer av porslin. 

 
Bild 10. Kraftverksbyggnad, interiör.  
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Bild 11. Kraftverksbyggnad, interiör. Generatorn ”Bamse” 
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Bild 14. Kraftverksbyggnad, interiör. Generatorn ”Skrutt” som sattes in 2009.  

 
Bild 15. Stenrad intill dammens kant, sommaren 2020. Foto: Mattias Ekvall 
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Bild 16. Dammen, fotograferad mot norr.  

 
Bild 17. Dammen, fotograferad mot öster.   
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Bild 18. Dammvallen. 

 
Bild 19. Dammvall. Vid sidan sitter en ålyngelledare i trä.  
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Bild 20. Ett par med spettluckor till uppdämningsvallen. 

Bild 21. Vattenintag till vattenmagasinet med spettluckor och ett provisoriskt rensgaller framför. Inne i 
vattenmagasinet finns yttligare ett rensgaller. 
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Bild 22. Vattenmagasinet mellan vallen och kraftverksbyggnaden.  

 
Bild 23. Vattenmagasinet, fotograferat från ovan.   
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Historiska kartor, bilder och dokument 
 

 
Historisk karta 1. Buhrmans karta, 1684. Kartbilden visar att det låg flera kvarnar utmed Bäljane å väster 
om Ebbarp under 1600-talet.  

 
Historisk karta 2. Geografiska avmätning, 1787. Ebbarps möllor.  
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Historisk karta 3. Laga skifte, 1836. Ebbarps möllor som betecknas nr 2 och 3. Den gråa ytan i kartbilden 
representerar det nuvarande dammvallen och kraftverkets placering i landskapet. Den röda pilen markerar 
det äldre kraftverket från 1908 och dess placering i landskapet.  
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Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. En kraftstation, troligtvis den södra som 
uppfördes 1908 finns utmarkerad i kartan med text. Norr om den finns en antydan till en vall och damm.  

 
Historisk karta 5. Ortofoto, 1940–1947. Visar hur dammen har ökat i storlek.  



 

179 
 

 
Historisk karta 6. Ortofoto, 1975. Ortofotot visar hur dammen har minskat i storlek på grund av att 
kraftverket inte var igång under många år.  
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Historisk bild 1-2. Planritning ovanifrån över kraftverkets vattenmagasin och kraftverksbyggnaden. hur 
det såg ut innan Stefan och Rudolf Ekstam rustade upp anläggningen, från 1931.

Historisk bild 3. Planritning efter upprustningsåtgärder, 1980-tal. 
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Kartbilaga 

 
Karta 1. Översiktskarta över Ebbarps kraftverk.  
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Ebbarps kraftverk. De röda pilarna i kartbilden 
symboliserar vattnets väg in till kraftverket. 
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Brukets övre kvarn  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Örkelljunga, Örkelljunga 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Pinnån 
 
Byggår:  Fick sitt nuvarande utseende under en 

omfattande renovering 1992–1996.  
 
Lagskydd:  Generella hänsynsbestämmelser enligt  

KML, MB och PBL. 
 
Kulturhistorisk värdering:   Kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Damm, dämmen och kvarnbyggnad 
 
Kärnvärden:  Platsens kontinuitet  
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Historik  
Brukets kvarn ligger utmed Pinnåns utlopp från Hjälmsjön, öster om Örkelljunga kyrkby och består av en 
övre och en nedre kvarnanläggning. Den här rapporten beskriver den övre kvarnen.  

Under järnåldern och medeltiden utvanns järnmalm ur myrar och sjöar för att sedan omvandla malmen till 
järn. Den här omvandlingen gjordes på specifika järnframställningsplatser som ofta låg intill vattendrag för 
att kunna dra nytta av det strömmande vattnets kraft108. I Örkelljunga låg en järnframställningsplats med 
masugn och järnhammare något öster om kyrkbyn som gick under benämningen ”Bruket”. Men med tiden 
blev den här typen av järnhantering allt mer omodern, då järnmalm började att utvinnas direkt från bergen 
i andra delar av landet. När järnframställningen inte gav samma ekonomiska utdelning som tidigare 
omvandlades flera järnhamrar till andra vattendrivna verksamheter109. I Fornminnesregistret finns 
lämningar som vittnar om järnframställning registrerade i närheten av Brukets övre kvarn. Bland annat 
slagg och en hyttlämning110. 

Den 16 november 1649 fick en industriman från Köpenhamn vid namn Jacob Petz tillåtelse av kung 
Kristian IV att uppföra en hammarmölla intill Pinnån som skulle kunna vara en föregångare till Brukets 
kvarn111. Den äldsta kartan som redovisar kvarnanläggningar i området runt Örkelljunga är Burhmans 
karta från 1684 (Historisk karta 1)112.  

1770 uppförde Ryttarmästare Fredrik Adam von Liewen en tullmjölkvarn vid Bruket som skulle bedrivas 
med två stenpar. Redan året därpå tog landshövdingen Anders von Reiser över ägandet av kvarnen 
samtidigt som han förvärvade Lärkesholms gods113.   

Den äldsta kartan som med säkerhet redovisar Brukets övre kvarn är en karta som togs fram i samband 
med laga skifte 1840. Kartbilden redovisar kvarnmiljön i detalj. Norr om Pinnån låg ett bostadshus, en 
kvarnbyggnad samt en mindre ekonomibyggnad. Söder om Pinnån låg grannbyn Ringarps ägor. Öster om 
dammen finns ett snedställt dämme utritat i kartbilden som återfinns än idag (Historisk karta 2)114. Den 
första kartan som redovisar både Brukets övre och nedre kvarn är Generalstabskartan som togs fram 1865 
i ett militärt syfte för att kunna avläsa framkomlighet i landskapet (Historisk karta 3)115.  

Efter att Anders von Reiser förvärvade Lärkesholms gods och Brukets kvarn, arrenderades kvarnen och 
kvarndriften ut till olika mjölnare. Den sista arrendatorn var Gustaf Persson i Västra Ringarp116. Den 16 
november 1922 såldes Brukets övre kvarn till Fritz Braun (född 1893) (Historisk bild 1). Fritz bedrev 
kvarn- och sågverksamhet tillsammans med sin bror Karl Braun (född 1892)117. 1930 gifter sig Fritz Braun 
med Märta Nilsson (född 1904). Tillsammans får paret sonen Bengt Braun (född 1934)118  

 

  

 
108 Bertil Helgesson – Järnets roll 
109 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
110 Fornminnesregistret (FMIS) via Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök 
111 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
112 Karta över Skåne (1684). Schoone av Gerard Buhrman. Krigsarkivet, :SE/KrA/0437/1 
113 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
114 Lantmäteristyrelsen arkiv. Örkelljunga socken Spång Västra nr 1-3 4. Laga skifte 184 
115 Rikets allmänna kartverks arkiv. Hässleholm J243-91. Generalstabskartan 1865 
116 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
117 Församlingsbok 1918-1931. Örkelljunga kyrkoarkiv, s.431 
118 Församlingsbok 1931–1949. Örkelljunga kyrkoarkiv, s. 435 
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Brukets övre kvarn fick sitt nuvarande utseende efter en omfattande renovering av kvarnbyggnaden 
1934119. I samma veva som kvarnbyggnaden på Brukets kvarn renoverades togs en ny kartbild fram, den 
häradsekonomiska kartan mellan 1926–1934. Kartbilden redovisar dammen öster om vägen samt en 
kvarnsymbol i dammens nordvästra hörn (Historisk karta 4)120. 
 
Äldre fotografier på Brukets övre kvarn visar att det låg en mjölnarbostad norr om kvarnbyggnaden, 
uppförd under 1920–1930-talet. Mjölnarbostaden vilade på en hög tillsynes gjuten grund, som mot söder 
var försedd med en ingång till källarplanet. Fasaden var klädd i locklistpanel, sannolikt även den målad i en 
röd kulör likt de övriga byggnaderna. Byggnadens fönster var vitmålade och försedda med spröjs. 
Mjölnarbostaden var uppförd med ett brutet tak, även kallat mansardtak, som är ett yttertak med brutet 
takfall. Taket ser ut att vara avtäckt med masonitpannor och mot söder fanns det en takkupa med fönster 
(Historisk bild 2). Söder om mjölnarbostaden låg kvarnbyggnaden, som var sammanlänkad med en 
ekonomibyggnad mot norr genom en enkel loftgång. Kvarnbyggnaden var försedd med ett hissverk mot 
vägen för att man enkelt skulle kunna lasta av och på säckar med säd och mjöl. Söder om kvarnen, intill 
dämmet låg en liten fristående byggnad, vars funktion i nuläget är okänd (Historisk bild 3).   

En skiss av Rune Brännborn med okänt datum, men som sannolikt härstammar från mitten av 1900-talet 
avbildar kvarnmiljön från öster. Skissen visar kvarnbyggnaden, dämmet och sågbyggnaden. Dämmet var 
försett med spettluckor och vattenvägen från dämmet ut till Pinnån utgjordes av en vattenränna med 
kallmurade sidor. Sågbyggnaden låg söder om dämmet och bestod vid tidpunkten då skissen 
konstruerades av en mindre byggnad, klädd i locklistpanel med en avlång utbyggnad mot väster som löpte 
parallellt med den stenlagda vattenrännan (Historisk bild 4). 

Ett ortofoto över miljön från 1940-talet visar hur dammen har ökat något i storlek sedan föregående karta 
(Historisk karta 5)121.  

1944 ersattes vattenhjulet av turbindrift. Fritz son Bengt Braun tog över Brukets kvarn och driften av såg 
och kvarn efter fadern.122. Bengt Braun var den sista som bedrev kvarnverksamhet på Brukets övre kvarn 
(Historisk bild 5–8). Sågdriften lades ner 1976. Samma år tog fältbiologerna i Örkelljunga över skötseln av 
de artrika slåtterängarna intill Brukets kvarn och fick upp ögonen för anläggningen som de hoppades 
förvärva, men så blev det aldrig (Historisk bild 9)123.  

Örkelljunga kommun stod som ägare till fastigheten under ett par år innan Olle Enfors köpte Brukets övre 
kvarn 1992. Anläggningen var då i mycket dåligt skick. Dammen var igenväxt, sågverket nedbrunnet och 
mjölnarbostaden i så pass dåligt skick att fastighetsägaren valde att riva det och bygga ett nytt bostadshus 
på höjden intill kvarnen och dammen.  

Mellan 1992 och 1996 utfördes en omfattande renovering av kvarnmiljön. Dammen, som tidigare löpte 
hela vägen fram till den östra långsidan av ekonomibyggnaden flyttades längre österut för att skapa en 
gräsyta mellan byggnaderna och dammen. Dammvallen med huggna granitblock ersattes med murbruk på 
sina håll. Även dämmet var i dåligt skick och fick ett nytt gjutet fundament och de gamla uttjänta 
spettluckorna byttes ut till fyra nya spettluckor och en datorstyrd planlucka. Träräcket vid gångpassagen 
över dämmet ersattes med en stålkonstruktion. De kallmurade sidorna längs med vattenvägen från 
dämmet ut till Pinnån var delvis raserade och ersattes med en blockstensmur av stora huggna rektangulära 
granitblock. Ett litet kallmurat parti återfinns intill turbinhuset.  

  

 
119 Skånes hembygdsförbund årsbok 1980. Skånska vattenkvarnar och vädermöllor, s 153–154 
120 Rikets allmänna kartverks arkiv. Örkelljunga J112-3-24. Häradsekonomiska kartan 1926–1934 
121 Lantmäteriet. Ortofoto 1940–1947 
122 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
123 Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen (2010) 
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På platsen där det nedbrunna sågverket stått uppfördes en ny byggnad, ett turbinhus som ersatte den äldre 
turbinen som satt i den förre detta kvarnens södra del. Byggnaden uppfördes i samma stil som de 
befintliga byggnaderna med röd locklistpanel och vitmålade fönster (Historisk bild 11).  

Ekonomibyggnaden och kvarnbyggnaden som tidigare var sammanlänkade med en enkel loftgång 
renoverades i samma exteriöra gestaltning som tidigare. Loftgången togs bort och en ny passage 
uppfördes mellan byggnaderna. Interiört togs all processutrustning bort. Ekonomibyggnaden gjordes om 
till verkstad och den före detta kvarnbyggnaden gjordes om till monteringsverkstad. I lokalerna drev Olle 
Enfors det egna företaget Swedamo som tillverkade aluminiumprofiler på uppdrag, så kallad 
legotillverkning fram till 2013 då företaget såldes. Idag används lokalerna endast för hobbyverksamhet och 
förvaring124.  

 

Beskrivning av miljön 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är uppförd i två våningar i en träkonstruktion klädd i röd locklistpanel med vitmålade 
fönster och fönsteromfattningar. På den västra gaveln ut mot vägen sitter ett hissverk ovanför en 
svartmålad port. Sadeltaket är täckt med tegel. På insidan av taket på kvarnbyggnadens loft finns det äldre 
sticketaket bevarat (Bild 1–3). Interiört finns ingen processutrustning bevarad. I den södra delen av 
byggnaden satt det tidigare ett vattenhjul som senare ersattes av en turbin (Bild 4–5). Denna turbin finns 
inte längre kvar, men fastighetsägaren har planer på att sätta in en ny turbin i framtiden. Vattenintaget till 
kvarnbyggnaden sitter på den östra långsidan och utloppet på motsatt sida av byggnaden. Vattnet från 
utloppet leds genom en delvis underjordisk kulvert ut i Pinnån (Bild 6–7). Intill kvarnbyggnadens östra 
långsida finns en trappa, uppbyggd av uttjänta kvarnstenar (Bild 8).  

Kvarnbyggnaden är sammanbyggd med en byggnad mot norr som är uppförd i samma utseende som 
kvarnbyggnaden, även den med loftport mot vägen. Inget bevarat hissverk. Byggnaden har på senare tid 
använts som verkstad vid legotillverkning av aluminiumprofiler och är försedd med en garageport på den 
norra gaveln (Bild 9–11).  

På andra sidan Pinnån ligger turbinhuset, som även det uppfört i träkonstruktion med röd locklistpanel 
under ett sadeltak täckt med tegel (Bild 12–13). 

Dammen och vattenvägarna 
Innan vattnet når dammen vid Brukets övre kvarn måste det passera ett dämme med tre utskov, försedda 
med luckor öster om dammen. Framför det centralt placerade utskovet sitter en ålkista som än idag är i 
bruk. Vid dämmet delar stenlagda strukturer in Pinnån i mindre fåror. Dämmet ligger utanför 
fastighetsgränsen och sköts av Örkelljunga kommun (Bild 14–15) 125.  

Dammen till Brukets övre kvarn ligger öster om kvarnbyggnaden. Dammvallen mot bostadshuset är 
uppbyggd av huggna granitblock. Mot kvarnbyggnaden är dammvallen murad och bitvis raserad (Bild 16).  

Mellan kvarnbyggnaden och turbinhuset ligger ett något snedställt dämme med utskov försett med fyra 
spettluckor och en datorstyrd planlucka (Bild 17–19). Från dämmet och utskovet från turbinhuset leds 
vattnet ut till Pinnån genom en ränna med rektangulära huggna granitblock på sidorna (Bild 20). Tidigare 
var rännans sidor kallmurade, där endast ett litet parti återstår nedanför turbinhuset (Bild 21).  Genom 
rännan leds vattnet vidare under en bro med gjutet fundament, förbi betesmarkerna i Pinnåreservatet ner 
mot dammen vid Brukets nedre kvarn som inte längre är ett aktivt kraftverk (Bild 22). Vid Brukets nedre 
kvarn rinner Pinnåns huvudfåra parallellt med en grävd ränna som har kallmurade stensatta sidor. Rännan 
leder vatten från det tidigare utloppet (Bild 23–24).  

Vattnet från dammen leds in i turbinhuset från öster, genom ett intag med rensgaller av stål framför (Bild 
25). Utloppet sitter på motsatt sida av byggnaden. Vattnet från utloppet rinner samman med vattnet från 
dämmet, under bron vidare ut i Pinnån (Bild 26).  
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Helhetsmiljön 
De enhetligt utformade byggnaderna med flera viktiga beståndsdelar intill dammen och vattendraget gör 
miljön enkel att avläsa som kvarn. Byggnadernas exteriör är enhetligt utformade, renoverade för att 
efterlikna de äldre förfallna byggnaderna, vilket skapar en samhörighet som är betydelsefull i platsen som 
helhet.  

 

Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Brukets övre kvarn har till viss del ett bevarat yttre formspråk som kvarn i form av loftportar och hissverk 
ut mot vägen samt vattenintag- och utlopp till byggnaden från dammen ut till Pinnån. Detta är viktiga 
exteriöra beståndsdelar som bevarats och gör byggnaden avläsbar som kvarn, även om det inte finns 
någon interiör processutrustning bevarad. Kvarnbyggnaden tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.  

Dammen och vattenvägarna 
Dammen, dämmena och den stenlagda kanalen som leder vatten från turbinhusets och dammens utlopp 
vidare ut i Pinnån har använts kontinuerligt under en lång tid även om de har moderniserats och byggts 
om vid ett eller flera tillfällen. De tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde 

Helhetsmiljön 
Miljön är i sin helhet enkel att läsa av som kvarnmiljö med flera bevarade beståndsdelar som kopplar 
samman byggnader, damm och vattenvägar. Miljön omfattar flera byggnader, som alla har haft en 
betydelse för kvarndriften även om de på senare tid byggts om till förmån för andra verksamheter.   

Trappan byggd av gamla uttjänta kvarnstenar och den gamla turbinen på gräsmattan är även de element i 
miljön som berättar om hur platsen brukades i äldre tider. Miljön innehåller flera olika element som enskilt 
och tillsammans har en varierande värdering. Som helhet tillskrivs platsen ett kulturhistoriskt värde.  

 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Kvarnmiljön vid Brukets övre kvarn tillskrivs som en helhet ett kulturhistoriskt värde. Byggnaderna och 
dämmet med spett- och planluckor har genomgått ett flertal omfattande renoveringar under 1900-talet 
och bedöms ha en låg känslighet för åtgärder men en viss anpassning av åtgärder krävs. Det är viktigt att 
beståndsdelar som kopplar samman byggnader, damm och vattenvägar finns kvar. Det är också högst 
önskvärt att bevara byggnadernas exteriöra gestaltning för att platsens värden som helhetsmiljö ska bestå. 

Dammen öster om kvarnbyggnaden är en viktig värdebärande beståndsdel i miljön som bedöms vara 
känslig för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs eftersom den är så pass betydelsefull för miljöns 
avläsbarhet som kvarn.  
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Bilder av miljön 2021 

 
Bild 1. Brukets övre kvarn till vänster i bild, turbinhus till höger i bild.  

 

 
Bild 2. Hissverk och port på kvarnbyggnadens västra långsida.  
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Bild 3. Bevarat sticketak på kvarnbyggnadens loft.  

 
Bild 4–5. Södra delen av kvarnbyggnaden där det tidigare har suttit ett vattenhjul, som ersattes med turbin 
på 1940-talet. Idag är turbinen borttagen och återfinns på gräsmattan söder om turbinhuset.  
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Bild 6. Intag till kvarnbyggnadens turbinrum som ligger i den södra delen av byggnaden.  

 

 
Bild 7. Utlopp från kvarnbyggnaden. Vattnet leds vidare genom en delvis underjordisk kulvert ut till 
Pinnån.  
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Bild 8. Trappa uppbyggd av gamla kvarnstenar på baksidan av kvarnbyggnaden.  

 
Bild 9. Ekonomibyggnad (verkstad) sammanlänkad med den förre detta kvarnbyggnaden. Tidigare var 
byggnaderna sammanlänkade med en enkel loftgång.  
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Bild 10. Ekonomibyggnad med garageport mot norr.  

 

 
Bild 11. Turbinhus, före detta kvarnbyggnad och verkstad fotograferade från sydöst.  
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Bild 12. Turbinhus, exteriör. Utlopp till höger om det kallmurade partiet.  

 
Bild 13. Turbinhus, interiör. 
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Bild 14–15. Dämme med tre utskov och ålkista, öster om fastigheten. Tillhör ej Brukets övre kvarn.  



 

195 
 

 
Bild 16. Dammen vid Brukets övre kvarn.  
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Bild 17–19. Dämme med fyra spettluckor och en datastyrd planlucka.  
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Bild 20. Ränna med granitblock på sidorna.  

 

 
Bild 21. Kallmurat parti nedanför turbinhuset.  
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Bild 22. Damm vid Brukets nedre kvarn, längre nedströms. Inte längre något aktivt kraftverk.  
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Bild 23-24Grävd ränna med stensatta kallmurade sidor vid Brukets nedre kvarn.  

 
Bild 25. Vattenintag till turbinhuset, Bruket övre kvarn.  
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Bild 26. Utloppet från turbinhuset.  
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Historiska kartor, bilder och dokument 

 
Historisk karta 1. Buhrmans karta från 1684.  

 
Historisk karta 2. Laga skifte 1840.  



 

202 
 

 
Historisk karta 3. Generalstabskartan 1864. Brukets övre och nedra kvarn finns inritade.  

 
Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan, 1926–1934.  
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Historiska karta 5. Ortofoto 1940–1947. 

 
Historisk karta 6. Ortofoto 1960. 
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Historisk karta 7. Ekonomen 1970 

 
Historisk karta 8. Ortofoto 1975. 
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Historisk bild 1. Kvarnägare Fritz Braun vid sågen, 1960-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns 
bildsamlingar. 

 
Historisk bild 2. Brukets övre kvarn, okänt datum. Sannolikt 1980-tal. Bostadshus med mansardtak norr 
om kvarnbyggnaden.  
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Historisk bild 3. Brukets övre kvarn, södra gaveln mot dämmet. Från dämmet med spettluckor leds 
vattnet ut i Pinnån genom en ränna med kallmurade sidor.  



 

207 
 

 
Historisk bild 4. Skiss av Rune Brännborn. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar. 

 
Historisk bild 5. Bengt Braun vid dammluckorna, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga 
kommuns bildsamlingar. 
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Historisk bild 6. Bengt Braun vid dammen, 1970-tal. Står på en kvarnsten. Brukets kvarn. Bildkälla: 
Örkelljunga kommuns bildsamlingar. 

 
Historisk bild 7. Dammvallen, Bengt Braun, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns 
bildsamlingar. 
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Historisk bild 8. Bengt Braun. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar. 

 

 
Historisk bild 9. Fältbiologerna vid en av bruksdammarna. I bakgrunden syns en förfallen byggnad. 1980-
tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar. 
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Historisk bild 10. Bruksvägen. Brukets kvarn, okänt datum. Bildkälla: Örkelljunga kommuns 
bildsamlingar. 

   
Historisk bild 11. Brukets kvarn 1990-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar. 
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Kartbilaga 
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Djupadalsmöllan 
  

Län, Kommun, Socken:   Skåne, Klippan, Färingtofta 
 
HARO/Vattendrag:   96 / Rönne å 
 
Byggår:  1881–1883 
 
Lagskydd:  Gårdstomt registrerad som övrig 

kulturhistorisk lämning, i övrigt gäller generella 
hänsynsbestämmelser enligt  
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering:   Högt kulturhistoriskt värde 
 
Värdebärande beståndsdelar:  Kvarnbyggnaden, dämme och stensatta, 

murade vattenvägar 
 
Kärnvärden:  Välbevarad kvarnmiljö med lång kontinuitet 

som varit i drift fram till 1975.  
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Historik  
Det äldsta skriftliga belägget för Djupadalsmöllan är 1406126. 

Nordöst om Djupadalsmöllan ligger Snälleröds säteri som är en sätesgård med anor 1600-talet. 1600- och 
1700-talet var en blomstrande tid för säteriet som ägde stora arealer mark i området runt Snälleröd och 
Rönne å. Under säteriet låg flera frälsehemman som ofta hade en egen skvaltkvarn utmed bäcken127.  

Den äldsta kartan som redovisar Djupadalsmöllan är Buhrmans karta från 1684. I kartbilden benämns 
möllan som Diupedaal (Historisk karta 1)128. Vid den här tiden låg stora markområden i närområdet under 
Snälleröds säteris ägo, sannolikt även Djupadalsmöllan.  

I en geografisk avmätning över byarna Torraröd och Rögnaröd från 1719 kan man utläsa 
kvarnbyggnadens läge i landskapet (Historisk karta 2)129. Kartbilden visar att gårdsbebyggelsen och 
kvarnbyggnaden låg samlade söder om Rönne å. Norr om som man låg yttligare en byggnad som skulle 
kunna vara en mindre kvarnanläggning.  

I början av 1800-talet var en man vid namn Rasmus Månsson (född 1756) åbo på Djupadalsmölla. 
Tillsammans med hustrun Hilla fick de tre söner, varpå den yngsta sonen, Lars Rasmusson (född 1797) 
axlade rollen som åbo efter faderns död130. Lars Rasmusson gifter sig med Elna Svensdotter, tillsammans 
lever de på Djupadalsmölla fram till och med 1832131.  

I samband med ett enskifte av Torraröd by 1823 togs en ny kartbild fram som redovisar Djupadalsmöllan 
i detalj beträffande bebyggelse (Historisk karta 3)132. I början av 1800-talet bestod gården av tre 
sammanhängande ekonomibyggnader i en u-formation samt ett fristående bostadshus norr om 
ekonomibyggnaderna. Kvarnbyggnaden ligger intill Rönne ås huvudfåra, nordöst om bostadshuset. 
Nordväst om kvarnbyggnaden bildar vattendraget en bifurkation med flera separata fåror och öar som 
avbildas detaljerat i enskifteskartan. Vägen till Torraröd löpte via en portalgenomgång i den södra 
ekonomibyggnaden, genom gårdsplanen vidare öster om kvarnbyggnaden och över Rönne å. Där vägen 
korsade Rönne ås många fåror och öar uppfördes ett flertal broar. Dessa broar var huvudsakligen 
uppförda i trä på kallmurade stenfundament som vid senare tillfälle har förstärkts med murbruk. På ett av 
de större blocken i ett av brofundamenten finns årtalet 1801 inhugget. Även på det senare tillkomna 
murbruket finns inskriptioner av män som utfört murningsarbetet.   

1832 flyttar Ola Svensson (född 1805) och hustrun Cecilia (1803) till Djupdal från Röstånga. Paret lever på 
gården i Djupadalsmölla i närmare tjugo års tid och får inte mindre än sju barn tillsammans133.  

1852 flyttar åbo Jeppa Svensson (född 1806) med hustrun Sissela Månsdotter (född 1808) tillsammans 
med sina nio barn till Djupadalsmölla från Hallaröd socken. Jeppa Svenssons far, Sven Jeppsson var åbo 
på gården Södra Hultarp 3 i Hallaröd socken och dog den 26 december 1822. Av någon oförklarlig 
anledning tog sonen Jeppa Svensson med sig faderns gravsten samt en gravsten som kan ha tillhört 
modern Kjertina Svensdotters i flytten från Hallaröd till Djupadalsmölla. Dessa stenar kom senare till att 
användas som vadstenar över till en liten ö i Rönne å (Historisk bild 1)134. Redan samma år som Jeppa 
med familj flyttat till Djupadalsmölla dör Jeppa och året därpå dör hustrun Sissela135. Av de nio barnen tar 
äldsta sonen Sven Jeppson (född 1830) över Djupadalsmölla och gifter sig 1857 med Anna Maria 
Klementsson136. Sven och Anna-Maria får flera barn137, men inga av tar över gården och kvarnen efter 
fadern. Ett av parets barn, dottern Anna Sofia (född 1868)138 stannar kvar i Snälleröd, där hon arbetar som 
lärarinna i Snälleröds småskola medan hennes syskon flyttar till Ängelholmstrakten139. Anna-Maria 
Klementsson dör 1889. Efter hustruns död bor Sven Jeppsson själv kvar på Djupadalsmölla och håller 
igång jordbruk och kvarndrift under hela 1890-talet140.  

Enligt berättelser från bygden ska kvarnen i Djupadalsmölla ha brunnit ner på 1870-talet, varpå den 
nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes mellan 1881–1883 av dåvarande kvarnägaren, Sven Jeppsson. Den 
nya kvarnbyggnaden ska då ha uppförts 30 meter söder om den nedbrunna kvarnens läge141. Den nya 
kvarnbyggnaden försågs med ett underfallshjul och med ett vattenintag från öst utrustat med spettluckor. 
Spettluckorna öppnades och stängdes med ett järnspett, som enligt den nuvarande fastighetsägaren ska ha 
tillverkats på Snälleröds järnbruk under 1600-talet142.  
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Den 16/11 1900 flyttar Gustav Harald Krantz (född 1875) till Djupadalsmölla från Billinge och blir dess 
nya kvarnägare under ganska exakt ett års tid. Den 29/10 1901 flyttar Krantz tillbaka till Billinge143 och 
Djupadalsmölla står utan ägare i många år144. 

I husförhörslängderna från 1908–1919 tycks det fortfarande inte finnas någon kvarnägare, dock omnämns 
en man vid namn Måns Klementsson (född 1874) som inspektor på Djupadalsmölla. 1917 flyttade 
jordbrukaren Evald Sandgren (född 1884) till Djupadalsmölla från Stehag. Evald gifte sig två år senare 
med Irma Villhemina Hellberg (född 1892) och arrenderade jordbruket på Djupadalsmölla fram till den 
1921 då paret flyttade tillbaka till Stehag. Under den här tidsperioden var Jonas Rosenqvist (född 1869) 
mjölnare på kvarnen i Djupadalsmölla145. 

1925 flyttar två män vid namn Anders Lindqvist (född 1860) och Johan Lindqvist (född 1899) till 
Djupadalsmölla från Ask och Konga och blir dess nya kvarnägare. Under Anders och Johans tid som 
kvarnägare omnämns flera olika mjölnare146.  

Mellan 1926–1934 togs den häradsekonomiska kartan fram över Kristianstads län som redovisar den då 
relativt nya kvarnbyggnaden som uppfördes på 1880-talet, två bostadshus och två ekonomibyggnader. 
Någon gång mellan enskifteskartan 1823 och den häradsekonomiska kartan har den södra 
ekonomibyggnaden på den tidigare sammanhängande u-formade gårdsbilden tagits bort och ett mindre 
bostadshus tillkommit öster om vägen. I kartbilden markeras bostadshusen med röd färg och 
ekonomibyggnaderna med svart färg (Historisk karta 4)147. 

När kvarnägare Anders Lindqvist dör 1937 tar sonen Arvid Lindqvist över som ägare av Djupadalsmöllan 
och står som dess ägare fram till och med 1946148.  

1946–1947 köpte Joel Andersson Djupadalsmöllan och flera andra fastigheter som en investering under 
efterkrigstiden. Varpå sonen Sven Erik Andersson tog över Djupadalsmöllan året därpå.  

Under Sven Erik Anderssons tid som kvarnägare anlades en kraftstation till kvarnbyggnadens norra gavel 
som drevs av två turbiner. På den södra gaveln anlades en gjuten trappa på samma plats som det tidigare 
hade stått en trätrappa. Sedan 1969 används kvarnen endast för malning till gårdens eget husbehov. Sven 
Erik Andersson lät även riva det äldre bostadshuset för att bygga upp ett nytt längre söderut.  

1975 tar Sven Erik Anderssons son, Sven Andersson över Djupadalsmöllan och står som dess ägare än 
idag. I samband med övertagandet från fadern lät Sven Andersson sätta in modern processutrustning i 
kvarnbyggnaden för att fortsätta mala säd till gårdens behov, främst foder. Men kvarndriften lades kort 
därpå ner och jordbruket är sedan flera år tillbaka utarrenderat. 1997 startade Sven Andersson och hustrun 
Märta Persson ett företag med kanotuthyrning på Djupadalsmöllan149.  

  

 
143 Församlingsbok 1898–1902. Färingtofta kyrkoarkiv, s. 96 
144 Församlingsbok 1903–1907. Färingtofta kyrkoarkiv, s.65 
145 Församlingsbok 1908–1919. Färingtofta kyrkoarkiv, s. 73 
146 Församlingsbok 1919–1930. Färingtofta kyrkoarkiv, s. 63 
147 Rikets allmänna kartverks arkiv. N Rörum J112-1-14-1. Häradsekonomiska kartan 1926–1934 
148 Församlingsbok 1929–1949. Färingtofta kyrkoarkiv, s. 61. 
149 Muntlig uppgift, Sven Andersson, fastighetsägare 1975–2020 
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Beskrivning av miljön 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är ursprungligen uppförd på en kallmurad stengrund som vid ett senare tillfälle förstärkts 
med murbruk. Väggarna är uppbyggda i en skiftesverkskonstruktion med liggande grova plankor, infällda 
mellan stående stolpar. Ovanpå skiftesverkskonstruktionen har byggnaden klätts i rödmålad locklistpanel 
på alla sidor förutom den norra gaveln där skiftesverken ännu ligger blottad. Även byggnadens gavelrösten 
är klädda med rödmålad locklistpanel med spetsigt avslutade bottenbrädor. Byggnaden har vitmålade 
fönster med spröjs och fönsterfoder med profilsågade bottenstycken. På den södra gaveln sitter en 
grönmålad dubbeldörr ovanför en gjuten trappa. Dörren är försedd med en hel port och en delad port där 
över- och understycke går att öppna, en så kallad stalldörr. Över dörren, på det södra gavelröstet sitter en 
öppning in till kvarnbyggnadens vindloft försedd med två hela portar, även dessa är grönmålade. På ömse 
sidor om vindsporten sitter två vinklade fönster och ovanför vindsporten sitter ett halvmåneformat 
fönster med spröjs, ett så kallat lunettfönster. Ovanför lunettfönstret sitter delar av ett äldre hissverk. På 
den södra gaveln finns även två hål, utsågade till förmån för besökande duvor och en vägghängd lampa. 
På det norra gavelröstet återfinns endast ett rektangulärt spröjsat fönster med romber. Byggnaden har ett 
sadeltak, täckt med grå pannplåt. Under takfoten sitter profilerade bjälkändar. I mittpartiet på den östra 
och västra långsidan sitter en framträdande frontespis (Bild 2–9). 

Interiört finns både äldre och yngre processutrusning kvar. På bottenplanet finns yngre eldriven 
processutrusning som sattes in av den nuvarande ägaren på 1970-talet (Bild 10–12). Ovanvåningen består 
av ett och ett halvt våningsplan. Det första våningsplanet består av en upphöjd platå med två kvarnkar 
med tillhörande kvarntratt och en kross. Strategiskt placerat intill det ena kvarnkaret står en stenkran. På 
stenkranen hängde mjölnaren fast en stor gripklo, även kallad stensax för att kunna lyfta de tunga 
kvarnstenarna till kvarnkaren. Under platån sitter i sin tur ett gravhjul som drevs av ett vattenhjul. 
Vattenhjulet finns inte längre kvar. På vindsloftet finns en platsbyggd spannmålstork som anlades på 1970-
talet. En så kallad kalltork där man la fuktig säd på tork (Bild 13–18).  

På kvarnbyggnadens norra gavel finns en yngre tillbyggnad som rymmer en kraftstation med turbiner och 
generator. På den östra väggen sitter en elcentral på marmorplatta. Tillbyggnaden står på en gjuten grund 
med väggar klädda i rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med grå pannplåt (19–23). 

Dammen och vattenvägarna 
Kvarnbyggnaden i Djupadalsmöllan ligger intill Rönne ås huvudfåra. Nordväst om kvarnbyggnaden 
breder en bifurkation ut sig som bildats genom att huvudfåran har delat upp sig i flera separata fåror. 
Fårorna rinner sedan samman igen längre nedströms och bildar på så vis små öar (Bild 24–25).  Vägen 
som tidigare gick förbi kvarnbyggnaden upp mot Torraröd by korsade Rönne å, varpå det uppfördes ett 
flertal broar mellan fårorna och öarna Broarna är uppförda i trä som vilar på en stålkonstruktion på 
murade stenfundament. Intill de naturligt bildade fårorna finns anlagda rännor/kanaler för att leda vatten 
från Rönne å in och ut från kvarnbyggnaden och kraftverket. Flera av de naturliga fårorna och de anlagda 
rännorna har stenlagda, murade sidor (Bild 26–27). Vid broarnas fundament löper ett dämme med ca 1 
meters fallhöjd tvärs över Rönne å (Bild 28). Under en av broarna återfinns ett mindre dämme samt ett 
utskov som regleras med spettluckor med en äldre ålkista i trä som inte längre används. Där huvudfåran 
stoppats upp har det bildats en mindre dammspegel (Bild 32).  

Från Rönne å och dammspegeln leds vattnet in i en ränna, där vattnet småningom genom ett intag reglerat 
av spettluckor med ett rensgaller framför (Bild 33–34), leds in under kvarnbyggnaden och ut på andra 
sidan (Bild 35–36). Genom en annan ränna leds vatten in under kraftverkstillbyggnaden och ut på motsatt 
sida. De båda rännorna från kvarnen- och kraftverkets utlopp löper parallellt ut till en mindre 
vattensamling som sedan rinner ut i Rönne å (Bild 37–38).  
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Helhetsmiljön 
Kvarnmiljön är en del av en större jordbruksfastighet som omfattar ca 70 hektar mark. Utöver 
kvarnbyggnaden finns det en större och flera mindre ekonomibyggnader samt ett bostadshus med 
tillhörande trädgård som alla är tillkomna efter kvarnbyggnaden (Bild 39).  

 

Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnad med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden med sin kraftverkstillbyggnad visar på en mera sentida utveckling av en äldre kvarnmiljö 
som endast nyttjats för eget husbehov. Tack vare att kraftverket anlades i en separat tillbyggnad på 
kvarnbyggnadens norra gavel så har kvarnbyggnadens ålderdomliga karaktär i stora drag konserverats. Inte 
minst beträffande den interiöra processutrusningen, som även den erhåller årsringar i form av en äldre 
uppsättning och en nyare uppsättning som sattes in under 1970-talet. Kvarnbyggnaden bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. 

Dammen och vattenvägarna 
Damm och vattenvägar har en tydlig koppling till kvarnbyggnaden, där in- och utloppskanalen med sina 
stensatta murade sidor är en viktig värdebärande del inom miljön. Som helhet bedöms damm och 
vattenvägar ha ett högt kulturhistoriskt värde. Ålkistan tillskrivs ett pedagogiskt värde eftersom den visar på äldre 
tiders traditioner med koppling till ålfiske (Bild 29–31). 

Helhetsmiljön 
Främst tillskrivs kvarnmiljön ett kontinuitetsvärde, då det har legat en vattendriven verksamhet på i stort 
sett samma plats sedan början på 1400-talet. Idag präglas miljön till stor del av kvarnbyggnaden som 
byggdes under 1800-talets senare hälft med sin välbevarade exteriör och de stensatta vattenvägarna som 
leder vatten in och ut från kvarnbyggnaden och det yngre kraftverket intill. Platsen som helhet med kvarn, 
kraftverk, vattenvägar och tillhörande jordbruk tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde.  

 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Kvarnbyggnaden är välbevarad såväl exteriört som interiört från uppförandetiden med undantag för 
kraftverkstillbyggnaden och den gjutna trappan. Nyare processutrustning installerades på 1970-talet men 
den troligtvis ursprungliga processutrustningen finns också bevarad. Byggnaden tillskrivs ett högt 
kulturhistoriskt värde och anses ha en hög känslighet för åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krävs. 
Vattenintaget till kvarnbyggnaden är i dåligt skick och är i stort behov av restaurering. Det är önskvärt att 
spettluckor och rensgaller ersätts likt befintligt.  

Vattenvägarna med sina stensatta sidor är utmärkande för kulturmiljön i Djupadalsmöllan och är viktiga 
att bevara för att förstå kvarnbyggnadens kontext på platsen. Vattenvägarna anses ha en hög känslighet för 
åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krävs. Dämmet och utskovet från dammen ligger under en av 
de flera broar som går över Rönne å och anses vara tåliga för ingrepp. Dock är det ur kulturmiljösynpunkt 
önskvärt att ålkistan intill dämmet och utskovet ska få finnas kvar på sin nuvarande plats då den uppvisar 
äldre tiders traditioner med koppling till ålfiske och därigenom tillskrivs ett pedagogiskt värde. 
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Bilder av miljön 2020 
 

 
Bild 1. Järnspett som har använts för att öppna spettluckorna vid vatteniloppet. Enligt fastighetsägaren är 
det tillverkat på Snälleröds järnbruk under 1600-talet.  

 
Bild 2. Kvarnbyggnaden exteriör. Den södra gavel och den västra långsida.  



 

219 
 

Bild 3–6. Kvarnbyggnaden exteriör. Den södra gavel med gjuten trappa, dubbeldörr med en hel port och 
en tvådelad port. Hissverk ovanför det halvmåne formade fönstret. Till vänster om lampan syns två hål 
för duvor.  
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Bild 7–9. Kvarnbyggnaden, exteriör. Den norra gavel med kraftverksutbyggnaden.  



 

221 
 

Bild 10-12. Kvarnbyggnaden interiört. Processutrustning från 1970-talet på bottenplan. 
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Bild 13-15. Kvarnbyggnaden, interiört. Processutrustning bestående av två kvarnkar som rymmer ett 
stenpar vardera. Ovanför kvarnkaren sitter kvarntrattar. Under loftet syns ett gravhjul. På bilden längst 
upp till höger syns en kross.  
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Bild 16. Stenkran intill kvarnkaren. På stenkranen hängdes en stor gripklo/stensax för att kunna lyfta de 
tunga kvarnstenarna.  
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Bild 17. Platsbyggd torkanläggning från 1970-talet på vindsloftet.  

Bild. 18. Taknocken interiört. Här har det suttit en hiss.  
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Bild 19–23. Kraftverksutbyggnad interiört. Generator och elcentral med marmorplatta. 
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Bild 24–25. Bifurkation i Rönne å, nordväst om kvarnbyggnaden som bildats genom att huvudfåran har 
delat upp sig i flera separata fåror. Fårorna rinner sedan samman igen längre nedströms och bildar på så 
vis små öar. Flera av fårorna har stensatta, murade sidor.  
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Bild 26. Stensatta, murade rännor med en bro över. Rännorna leder vattnet från kvarnbyggnadens och 
kraftverkets utlopp ut i Rönne å.  

 
Bild 27. En av flera broar över Rönne å, nordväst om kvarnbyggnaden. 
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Bild 28. Dämme, fotograferat från ålkistan under bron.  

 
Bild 29. Utskov med spettluckor, fotograferat från ålkistan under bron.  
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Bild 30. Årtalet 1801 finns inhugget i ett av stenblocken på ett stenfundament till en bro. Fotograferat från 
ålkistan under bron.  

Bild 31. Äldre ålkista som inte längre används. 
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Bild 32. Huvudfåran som ansluter till dammspegeln. Kvarnbyggnaden syns till höger i bild.  

 
Bild 33. Vattenintag till kvarnbyggnaden med raserad spettlucka och rensgaller framför.  
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Bild 34. Raserad träställning för spettlucka vid kvarnbyggnadens vattenintag.  
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Bild 35-36. Vattenutlopp från kvarnbyggnaden. 

 

 

 
Bild 37. Vattenintag till kraftverksbyggnaden. 
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Bild 38. Vattenutlopp från kraftverksbyggnaden. 

 
Bild 39. Kvarnbyggnad med kraftverkstillbyggnad på norra gavel. Bro över rännor som leder vatten från 
kvarn och kraftverk ut i Rönne å med ekonomibyggnad och bostadshus i bakgrunden.  
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 

 
Historisk karta 1. Buhrmans karta från 1684. 

 
Historisk karta 2. Geometrisk avmätning från 1719. 
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Historisk karta 3. Enskifteskarta 1823.  

 
Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. 
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Historisk karta 5. Ortofoto 1940–1947.  

 
Historisk karta 6. Ortofoto 1960.  
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Historisk karta 7. Ekonomiska kartan 1969.  

 
Historisk karta 8. Ortofoto 1975.  
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Historisk bild 1. Gravsten tillhörande Sven Jeppsson i Södra Hultarp nr 3 i Hallaröd socken som sonen 
Jeppa Svensson tog med sig i flytten från Hallaröd till Djupadalsmöllan 1852. Stenen kom senare till att 
användas som vadsten över till en ö i Rönne å, för att slutligen användas som trädgårdsbord i den 
nuvarande ägarens trädgård. Bildkälla: Riseberga-Färingtofta hembygdsförening. 

 



 

239 
 

 
Historisk bild 2. Kvarnbyggnaden 1978, östra långsidan och södra gaveln. Bildkälla: Regionmuseets 
bildarkiv.  

 

 
Historisk bild 3. Kvarnbyggnaden 1978, södra gaveln. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv. 



 

240 
 

 
Historisk bild 4. Kvarnbyggnaden med kraftverksutbyggnad, ekonomibyggnad och bostadshus 1979. 
Fotograferat från bron mot söder. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.  
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Kartbilaga 

Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön i Djupadalsmölla.  
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Karta 2. Översiktskarta över vattenvägar i Djupadalsmölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar 
vattnets väg in till kraftverket och kvarnen.  
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	Viktigt för läsbarheten av helhetsmiljön är även topografins pedagogiska värde. Miljöer med många holmar, strömsträckor och markanta fall visar på geologiska och hydrologiska grundförutsättningar för människans vattenkraftutnyttjande. Sådana miljöer v...
	formuleras. Med sällsynthet menas att miljön saknar eller har få motsvarigheter lokalt, regionalt eller nationellt. Med hotbild menas att miljön och dess värden hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan negativ förändring. Möjligheter till delaktig...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika kulturhistoriska elementen i kulturmiljön igenom och en bedömning hur känsliga de olika elementen är för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det vill säga om det kulturhistoriska värdet ...

	Principskiss – anpassning av åtgärder4F
	Efter att bedömningen är gjord av kulturmiljöns kulturhistoriska värde och känslighet, kan dessa värden föras in i principskisstabellen för att få ett samlat resonemang angående åtgärdernas anpassning till miljön.
	Principskissen har två skalor, den vertikala skalan betecknar miljöns kulturhistoriska värde och den horisontella betecknar miljöns känslighet. Skalstegen kan fungera som utgångspunkt för att bedöma hur långt en åtgärd behöver anpassas.

	Värdet av att kulturmiljöerna brukas
	I enlighet med de nya nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet som gäller sedan den 1 januari 2014, som ska främja ”ett hållbart samhälle med en mångfald av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas”5F , und...
	Att ta tillvara vattenkraften med hjälp av moderna tekniker i gamla anläggningar kan därför vara ett sätt att bevara dessa äldre anläggningar, förutsatt att ägarna är rädda om dem. Det är med andra ord större chans att taket repareras på en byggnad so...
	Äldre anläggningar som vattenkvarnar har i allmänhet ingen användning idag. Dessa överloppsbyggnader kan vara svåra för ägare att bevara då det inte finns något lönsamt incitament att bevara något som inte längre används. Kulturhistoriskt värdefulla b...


	Skvattemölla
	Historik
	Det äldsta kända belägget för Skvattemölla är från en mantalslängd från 16296F .
	Den äldsta kända kartan som redovisar en kvarnanläggning i Skvattemölla är Buhrmans karta över Skåne från 1684. Kartbilden visar att det låg många kvarnar utmed Rönneå och Pinnån vid tidpunkten då kartan konstruerades. En av dessa kvarnsymboler, direk...
	1720 fick Hovjägmästare Hammenberg tillstånd att uppföra en kvarn i Skvattemölla. Men det rådde oroliga tider vilket innebar att kvarnen inte kunde anläggas enligt plan. 25 år senare, 1745 anläggs kvarnen i Skvattemölla. Kostnaden för dess uppförande ...
	1796 avbildas hemmanet Sqwattes ägor i en geografisk avbildning. Kartbilden redovisar en tomt söder om Pinnån, som betecknas med bokstaven A. Inom tomt A låg det en huvudbostad, en ladugård och en gårdsplan, men inget av det som nämns ovan finns utrit...
	I en husförhörslängd från 1810-talet omnämns en man vid namn Åke Olofsson (född 1762) som kvarnägare på Skvattemölla. Där levde han tillsammans med sin hustru Anna, deras fem barn och tjänstefolk10F .
	Åkes äldsta son, Sven Åkesson (född 1811) tog över som kvarnägare på Skvattemölla efter fadern (Historisk bild 1–2). 1830 gifte sig Sven med Pettronella (född 1812) och tillsammans fick paret fyra barn; Valfrid Svensson (född 1841), Olof Svensson (föd...
	I samband med enskiftet 1821 togs en ny kartbild fram över Östra Ljungby, där Skvattemöllas marker och bebyggelse redovisas mer i detalj än i det tidigare kartmaterialet. Kartbilden visar att Skvattemölla bestod av en fyrlängad gård i början av 1800-t...
	Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes omkring 1860, under Sven Åkessons tid som kvarnägare. Den uppfördes i en traditionell korsvirkeskonstruktion med tegelfack mellan rödmålat timmer12F . På den norra långsidan byggdes kvarnhjulet in under en vinkla...
	Sven Åkesson dör 1886. De äldsta sönerna, Valfrid och Olof driver kvarnen tillsammans efter faderns död. Lillebror, Carl-Gustav dör 1892, endast 41 år gammal13F .
	Under 1920-talet fotograferas miljön vid Skvattemölla vid flera tillfällen. Fotografierna uppvisar en kvarnmiljö som inte är helt olik den vi ser idag med bostadslängan som är sammanbyggd med kvarnbyggnaden, skiborddämmet och stenvalvsbron (Historisk ...
	Valfrid Svensson dog 1934 (Historisk bild 9). Varken Valfrid eller Olof gifte sig och fick således inga barn som kunde ta över Skvattemölla efter deras bortgång14F .
	Den Häradsekonomiska kartan som upprättades mellan åren 1926 och 1934 redovisar hur Skvattemöllas ägor såg ut i början av 1900-talet (Historisk karta 4). Någon gång mellan enskifteskartan 1821 och den häradsekonomiska kartan har den västra längan på d...
	1933 köper Sven-Gustaf Svensson Skvattemölla (Historisk bild 10–11)16F . Under Sven-Gustaf Svenssons tid som kvarnägare sker det stora förändringar på Skvattemölla. Bland annat så byggdes den norra längan, även kallad Röda huset till med ännu ett våni...
	1935 tog Sven-Gustaf Svensson initiativet om att övergå från hjulkvarn till turbindrift. Kvarnhjulet som satt inbyggt under ett vinklat tak med väggar av korsvirke på den norra långsidan av kvarnbyggnaden revs och ersattes med en ny kraftverksutbyggna...
	Sven-Gustaf Svensson hade även planer på att bygga en ny stor fördämning tvärs över Pinnån. Syftet med den nya byggnationen var att dra nytta av tidvis höga vattenflöden (Historisk karta 5). 1941 beviljade vattendomstolen bygget av den stora fördämnin...
	1945 säljer Sven Gustaf Svensson Skvattemölla, för att ta över sina föräldrars gård20F .
	På ett flygfotografi från 1940-talet kan man skymta hur ännu en byggnad har tillkommit på fastigheten (Historisk karta 6), en något mindre ekonomibyggnad direkt väster om det Röda huset21F . Byggnaden kallas idag för hönshuset.
	Harry Håkansson köper fastigheten 1945 och driver Skvattemölla med turbindrift, som anlades av föregående ägare22F  fram till och med 1972. Kvarnen tas då ur kommersiell drift, eftersom den sista möllaren Harry Håkansson väljer att pensionera sig vid ...
	Den södra längan som är uppförd i nord-sydlig riktning syns på ett flygfotografi från 1975 (Historisk karta 8), men rivs någon gång mellan 1975 och 1980-talet. Idag återstår endast rester av den murade gaveln mot söder.
	Under 1980-talet flyttar Johan Mogensen, dåvarande stadsarkitekt i Åstorps kommun och hans fru Kerstin Mogensen in på Skvattemölla (Historisk bild 12–15). De inrättar en fiskrestaurang i Röda huset och anlägger 5 dammar för odling av regnbågslax på ma...
	I mitten av 1990-talet säljer Mogensen Skvattemölla, varpå två stockholmare köper fastigheten för att bedriva restaurangverksamhet men som snart därpå går i konkurs.
	I slutet av 1990-talet köper Leif Nilsson fastigheten och bedriver café och restaurang i ca 8 år. 2006 säljer Leif Skvattemölla på grund av en tvist med Klippans kommun angående uppförandet av ett magasin för samlarföremål på mark som tidigare använts...
	2006 köper Stig Högnäs och Gunilla Nordin fastigheten. Fastigheten vidareköps dagarna därpå av Stig Högnäs moderbolag Sysam-företagen AB, som senare kommer att bilda Skvattemölla AB. Under Stig och Gunillas tid har fler av byggnaderna på Skvattemölla ...
	I Röda huset har ett nytt restaurangkök uppförts för att kunna fortsätta bedriva restaurangverksamhet.
	Vad det beträffar kvarnbyggnaden har Stig och Gunilla låtit höja golvnivån på bottenplanet upp till marknivå, för att kunna lägga in ett trägolv, vilket har skapat ett källarplan. Där det tidigare fanns en enkel trappa upp till kvarnbyggnadens andra v...
	Paret har även öppnat upp delar av fastigheten till förfogande för allmänheten, som en del av en vandringsslinga i Klockarebackens rekreationsområde på den intilliggande fastigheten som ägs av Klippans kommun.
	Skvattemölla ligger sedan 2018 till försäljning med ett utgångspris på 4.5 miljoner kronor24F .

	Beskrivning av miljön
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden är ursprungligen uppförd i tre våningar. Väggarna är uppbyggda av korsvirke med tegelfacksfyllning mellan rödmålad timra. Dörrar och fönster är vitmålade. Centrerat på den södra långsidan i marknivå sitter en pardörr och ovanför den sit...
	Interiört består kvarnbyggnaden av flera uppbyggda etapper på två våningsplan. Längst ner, under marknivå finns ett källarplan. I marknivå ligger ett bottenplan som i sin tur består av två uppbyggda plan med processutrustning. Processutrustningen i kv...
	Dammen och vattenvägarna
	Pinnån meandrar sig fram norr om fastigheten, med en huvudfåra och en anlagd ränna, söder om huvudfåran (Bild 22–23). Öster om kvarnmiljön löper en väg upp mot Fastarp. Där vägen korsar Pinnån har man låtit uppföra en stenvalvsbro, nordöst om kvarnbyg...
	Öster om bron ligger dammspegeln. Tvärs över dammen ligger en snedställd skiborduppdämning med ett gjutet betongöverfall (Bild 25–26). Från dammspegeln, reglerat av flera spettluckor leds vattnet in under vägen genom en uppbyggd kanal med gjutna sidor...
	Kanalen leder fram till vattenintaget på den östra gaveln av kraftverksutbyggnaden. Intaget är försett med spettluckor och ett rensgaller (Bild 29). Norr om vattenintaget ligger utskovet med spettluckor och en ålkista. Ålkistan är delvis igenväxt och ...
	Helhetsmiljön
	Utöver kvarnbyggnaden och bostadshuset finns det fem andra byggnader på fastigheten, tre anlagda dammar samt en trädgård.
	Bostadshuset är uppförd i två våningar. Byggnaden vilar på en gråputsad sockel med en putsad fasad målad i en beige kulör med vitt runt fönsterna. Byggnaden har ett sadeltak belagt med eternitplattor (Bild 33). Ett fotografi från 1928 visar hur bostad...
	Direkt väster om kvarnbyggnaden ligger en ekonomibyggnad som kallas för Röda huset, som under de senaste åren använts till restaurangverksamheten på Skvattemölla. På ovanvåningen finns en övernattningslägenhet, med trappuppgång på utsidan av huset, lä...
	Kvarnbyggnaden, bostadshuset och det Röda huset sitter alla ihop och bildar tillsammans en T-formation. Mellan kvarnbyggnaden och Röda huset finns en yngre mellanbyggnad med trapphus och toaletter. Sydväst om bostadshuset ligger en ekonomibyggnad som ...
	Direkt väster om trapphuset på Röda husets västra gavel ligger en överväxt och delvis raserad byggnad som benämns som hönshuset. Byggnaden har ett beviljat rivningslov, vilket innebär att det får rivas om det ersätts med en ny byggnad i liknande uppfö...
	Öster om bostadshuset och kvarnbyggnaden ligger en mindre ekonomibyggnad som går under benämningen stallet. Byggnaden används i dagsläget inte av fastighetsägaren själv, utan lånas ut till besökande fågelskådare (Bild 37).
	Sydöst om bostadshuset ligger en jordkällare som delvis är igenväxt av sly. (Bild 38).
	På markområdet mellan hönshuset och ladan ligger en vildvuxen trädgård där det bland annat växer högväxta vintergröna barrväxter, bärbuskar, humle, hagtorn, buxbom och syren.  Intill trädgården finns det en uteplats försedd med tak och en carport inti...
	Väster om trädgården ligger det idag fyra anlagda dammar. Tre mindre och en större. Dammarna har ingen koppling till kvarndriften på Skvattemölla, de har använts för odling av regnbågslax och är inte längre aktiva. I strandkanterna växer fackelblomste...
	På marken kring dammarna växer flera vidkroniga ekar som vittnar om att marken där dammarna ligger idag tidigare tjänat som betesmark (Bild 42).

	Kulturhistorisk värdering
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden är uppförd på 1860-talet i sitt nuvarande utseende, med undantag för den yngre kraftverksutbyggnaden på den norra långsidan av kvarnbyggnaden. Processutrustningen är komplett.
	Dammen och vattenvägarna Dammspegeln, skiborddämmena och vattenvägarna är helt intakta. Ett fundament efter en äldre kvarnanläggning ligger något nordväst om utloppet intill den anlagda rännan som löper söder om Pinnåns huvudfåra som visar på en lång ...
	Helhetsmiljön
	Kvarnbyggnaden med sin kompletta processutrustning, angränsande bebyggelse, dammspegel, skiborddämmen, vattenvägar samt ett fundament från en äldre kvarnanläggning är bevarade. Det skapar en helhet som hjälper oss att förstå hur många människor som le...
	Efter att kvarndriften och träullstillverkningen lades ner har miljön under många år använts för diverse publika verksamheter, vilket gjort att många människor har fått en relation till platsen. Skvattemölla tillskrivs av den anledningen ett immaterie...
	Fiskdammarna är relativt sent tillkomna på fastigheten. De utgör ett historiskt tidslager som tillkommit efter att platsens primära verksamhet, kvarndrift, avvecklats. Skvattemölla var då fiskrestaurang med tillhörande fiskodling. Fiskdammarna tillskr...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Helhetsmiljön vid Skvattemölla är ett estetiskt tilltalande och intressant område som dessutom anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Miljöns byggnader, damm och vattenvägar har genom århundradena ändrats väldigt lite och det är önskvärt att det fo...
	Kvarnbyggnaden har en ålderdomlig karaktär uppförd i traditionell korsvirkeskonstruktion som till stor del bevarats exteriört. Interiört finns komplett processutrustning bevarad. Byggnaden har en hög känslighet för åtgärder och långtgående anpassning ...
	Dammen och vattenvägarna är intakta och viktiga beståndsdelar i kvarnmiljön och har en tydlig och pedagogisk koppling till kvarnbyggnaden. Om någon beståndsdel försvinner eller förändras finns det risk att miljön blir mer svåravläst, vilket i sin tur ...
	Skiborddämmet intill dammen är i sin helhet känsligt för åtgärder där särskild anpassning av åtgärder krävs. Men om det är någon del av det långsträckta dämmet som är tåligare för ingrepp, så är det den nordöstra delen, så långt bort från kvarnmiljön ...
	Intill utloppet från kraftverksbyggnaden ligger ett stenfundament från en troligtvis äldre kvarnanläggning som legat på platsen innan den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes 1860. Lämningen är inte registrerad i FMIS, men det rör sig sannolikt om en fo...
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	Bild 6. Kvarnbyggnad, interiör. Trappa byggd över ett kvarnkar som leder upp loftgången på det andra våningsplanet. Arbetet är utfört av Stig Högnäs.
	Bild 7-9. Kvarnbyggnad, interiör. Processutrustning.
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	Snälleröds mölla
	Historik
	I Snälleröd, strax sydöst om möllan ligger ett säteri med anor från 1600-talet när Skåne tillhörde Danmark. I ett privilegiebrev från 1660 står det beskrivet hur Karen Lykke på Snälleröds sätesgård får tillstånd att anlägga ett järnbruk med flera vatt...
	Om det låg en enkel skvaltkvarn eller en stångjärnshammare tillhörande järnbruket under 1600-talet på plasten där vi idag finner Snälleröds mölla, det vet vi dessvärre inte. Men det är inte helt ovanligt att kvarnar anlades på platser där det tidigare...
	Den äldsta kartan som redovisar Snälleröds mölla är en skifteskarta som upprättades i samband med att Snälleröds säteri genomgick ett enskifte på sina marker, 1824. Kartbilden visar att det fanns två uppförda byggnader på fastigheten i början på 1800-...
	Husförhörslängder från Färingtofta kyrkoarkiv ger en god bild av hur arbetsfördelningen har sett ut på Snälleröds mölla genom årens lopp. Under 1800-talet låg Snälleröds mölla under Snälleröds säteris ägor. En åbo arrenderade rätten att bruka jorden, ...
	Mellan 1832–1875 är Anders Torstensson åbo på Snälleröds mölla, som tillsammans med sin hustru Kristin får 11 söner. Under Anders Torstenssons tid som åbo omnämns flera möllare31F  och 1854 byggs kvarnen om till dess nuvarande utseende32F . Sannolikt ...
	Nästa karta som avbildar Snälleröds mölla är Generalstabskartan från 1865. En karta som endast ger en översiktlig bild av bebyggelsen då den upprättades i ett militärt syfte, med avsikt att kunna avläsa framkomlighet i landskapet. Kartbilden visar av ...
	Mjölnarbostaden uppfördes 186034F . 1865 fanns det två kvarnar, en såg och två garverier under Snälleröds säteri, varav en var Snälleröds mölla35F .
	Under det sena 1800-talet är det två män som höll igång kvarndriften på Snälleröds mölla. Kvarnägare Pål Persson (född 1844) och mjölnare Nils Persson (född 1843)36F . Kvarnägare Pål Persson och hustrun Christina (född 1863) fick fem barn tillsammans:...
	1913 utfördes en hemmansklyvning och Snälleröds mölla avstyckas från säteriets ägor (Historisk karta 3)40F .
	Pål Persson dör den 19/1 1922. Sönerna Arvid och John Persson tar tillsammans över som kvarnägare efter faderns bortgång41F . John Persson gifter sig med Johanna (född 1886) får barnen Hartvig (född 1920) och Anna (född 1924). Brodern Arvid gifter sig...
	Någon gång i början på 1930-talet ersattes vattenhjulet som drev ramsågen av två turbiner, en mindre och en större. Kvarnen fortsatte däremot att bedrivas med vattenhjul42F .
	1937 var industrihistorikern Carl Sahlin på studiebesök i Snälleröd för att studera lämningar från 1600-talets järnbruk. Det var ingen mindre än den dåvarande mjölnaren på Snälleröds mölla, Arvid Persson som visade Sahlin runt i området. Sahlin konsta...
	John Perssons son Hartvig tar över som kvarnägare någon gång under 1940-talet och tillsammans med hustrun Solveig får de dottern Ulla (född 1948)45F . John Persson dör 1963 (Historisk bild 5) och fem år efter hans död, 1968 läggs driften med kvarn och...
	Någon gång under 1900-talets andra hälft delas fastigheten där Snälleröds mölla ligger upp i tre mindre fastigheter och byggnaderna i den tidigare sammanhängande kvarnmiljön får tre olika ägare.
	Ett fotografi över kvarnbyggnaden från 1958 visar en utbyggnad på den norra långsidan över kvarnhjulet. Vatten från dammen leddes genom en kanal till vattenintaget som satt på den östra gaveln av utbyggnaden. Vattenutloppet satt sannolikt på den motsa...
	Under 1970-talet säljs kvarnen på Snälleröds mölla och kvarnbyggnaden görs om till bostadshus och kommer de närmaste åren att användas som sommarstuga. I samband med att byggnaden gjordes om från kvarn till bostadshus togs viktiga beståndsdelar bort, ...
	1982 köper Bertil och Pia Rohlin kvarnen i Snälleröds mölla. På 1930-talet drevs möllan av två vattenhjul. Dessa hjul fanns kvar när Bertil och Pia Rohlin köpte kvarnen, men gick kort därpå sönder och fick plockas ner.

	Beskrivning av miljön
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden har grund och väggar av murad natursten med vit fogstrykning. Den norra långsidan, där det tidigare satt kvarnhjul är vitputsad. Gavelröstena är klädda med locklistpanel. Byggnaden är försedd med ett sadeltak täckt med svart takplåt. I ...
	Intill dammen, sydöst om kvarnbyggnaden ligger kraftverksbyggnaden som utgörs av en mindre vitputsad byggnad med ett sadeltak som täcks av svart korrugerad takplåt. På byggnadens källarplan återfinns kraftverket som drivs av en mindre och en större tu...
	Dammen och vattenvägarna Dammen ligger öster om kvarnbyggnaden och kraftverket (Bild 8). Vattenintaget till kraftverket sitter på den östra gaveln av kraftverksbyggnaden. Vattnet leds från dammen via en kulvert som täcks av en plåtbrygga. Där kulverte...
	I dammens sydvästra hörn ligger en snedställd skiborduppdämning med en dammlucka mot väster som har stenfundament på sidorna. Sydöst om dämmet ansluter en grävd ränna som löper söder om dammen (Bild 9). Intill dammen och skiborddämmet korsade tidigare...
	Helhetsmiljön Förutom kvarnbyggnaden ligger det två andra bostadshus samt en ekonomibyggnad som alla ingår i den före detta kvarnmiljön, även om den ursprungliga fastigheten har styckats upp i flera mindre fastigheter som ägs av olika ägare.
	Mjölnarbostaden, ligger på fastigheten Snälleröd 1:137 och står i en sluttning norr om kvarnbyggnaden på en hög murad naturstensgrund med vita fogar. Fasaden är vitputsad med murade hörnkedjor med rött tegel, fönster och dörrar är målade i en röd kulö...

	Kulturhistorisk värdering
	Kvarnbyggnad med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden är en estetiskt tilltalande byggnad med sina massiva, murade väggar men saknar yttre attribut som kvarn, då i stort sett alla beståndsdelar som kopplar byggnaden till kvarndrift är bortraderade såväl interiört som exteriört.
	Dammen och vattenvägarna Dammen och vattenvägarna används än idag för att nyttja vattnets kraft. Majoriteten av vattenvägarna har kallmurade stenlagda sidor, vilket signalerar att den här kvarnmiljön har varit en del av något större - Snälleröds säter...
	Helhetsmiljön
	Miljön är i sin helhet bevarad beträffande byggnader, damm och delar av vattenvägar i en samlad struktur intill en äldre färdväg. Dock är viktiga beståndsdelar som kopplar samman byggnader och vattenvägar borta, vilket gör miljön svår att läsa av som ...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Kvarnmiljön i Snälleröds mölla tillskrivs som en helhet ett kulturhistoriskt värde.
	De stensatta kanalerna är utmärkande och karaktäristiska för kulturmiljön i Snälleröds mölla. Deras förekomst grundar sig på hårt arbete under en svunnen tid och de anses ha mycket hög känslighet för åtgärder och långtgående anpassning av åtgärder krä...
	Skiborddämmet i dammens sydvästra hörn och den grävda rännan söder om dammen anses ha låg känslighet för åtgärder och viss anpassning av åtgärder krävs. Stenvalvsbron och det kallmurade stenfundamentet intill utskovsluckan som ligger direkt väster om ...
	Den avläsbara och tydliga kopplingen mellan den före detta kvarnbyggnaden och mjölnarbostaden är högst önskvärd att bevara.
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	Bild 6. Stora turbinens remskriva. Bild: Bertil Rohlin.
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	Bild 7. Turbinrummet. Lilla turbinen till vänster, stora turbinen till höger. Bild: Bertil Rohlin.
	Bild 7. Turbinrummet. Lilla turbinen till vänster, stora turbinen till höger. Bild: Bertil Rohlin.
	Bild 8. Dammspegeln, öster om kvarnbyggnaden.
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	Bild 9. Skiborddämme i dammens sydvästra hörn. I bakgrunden syns den grävda rännan, som löper söder om dammen.
	Bild 9. Skiborddämme i dammens sydvästra hörn. I bakgrunden syns den grävda rännan, som löper söder om dammen.
	Bild 10. Stenvalvsbron direkt söder om skibordsdämmet.
	Bild 10. Stenvalvsbron direkt söder om skibordsdämmet.
	Bild 11. Foto taget mot kraftverket, från bron. Till höger i bild ligger dammspegeln och skiborddämmet.
	Bild 12. Vattnets väg från skiborddämmet, under bron och vidare västerut.
	Bild 12. Vattnets väg från skiborddämmet, under bron och vidare västerut.
	Bild 13. Utskovet med spettluckor och en ålkista som inte längre är i bruk.
	Bild 13. Utskovet med spettluckor och en ålkista som inte längre är i bruk.
	Bild 14. Vattenvägarna från utskovet och valvbron möts i den södra kanalen med kallmurade sidor som rinner ut i Snällerödsån.
	Bild 14. Vattenvägarna från utskovet och valvbron möts i den södra kanalen med kallmurade sidor som rinner ut i Snällerödsån.
	Bild 15. Träbro över den södra kanalen med kallmurade sidor. Norr om den syns den norra kanalens tvära avslut mitt i gräsmattan, där det tidigare har fortsatt en stensatt kanal upp mot kvarnbyggnadens utlopp. Denna kanal är numera igenlagd.
	Bild 15. Träbro över den södra kanalen med kallmurade sidor. Norr om den syns den norra kanalens tvära avslut mitt i gräsmattan, där det tidigare har fortsatt en stensatt kanal upp mot kvarnbyggnadens utlopp. Denna kanal är numera igenlagd.
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	Bild 19-21. F.d. Mjölnarbostaden. I järnfästena på bilden nere till höger sitter block och genom dem löpte en vajer ner till turbinrummet och till reglaget för ledskenorna med vilka man kunde öka eller minska effekten på turbinen. Den drev en likström...
	Bild 22. Bostadshus intill den f.d. kvarnen och den f.d. mjölnarbostaden.
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	Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön i Snälleröds mölla.
	Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Snälleröds mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets väg in till kraftverket och ut i Snällerödsån igen.
	Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Snälleröds mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets väg in till kraftverket och ut i Snällerödsån igen.


	Stora Mölla kraftverk
	Historik
	Kraften från vattenfallet i Stora Mölla på drygt 10 meters fallhöjd har nyttjats av människor under lång tid. Förhistoriska lösfynd i form av flintyxor och pilspetsar vittnar om mänsklig aktivitet i närområdet redan under förhistorisk tid48F .
	Under medeltiden hade i stort sett varje gård i närområdet en egen skvaltkvarn för självhushåll. Skvaltkvarnarna kom med den agrara utvecklingen att expandera till självständiga odlarkvarnar, som mot en avgift till kronan fick tillstånd att mala för a...
	Den första skriftliga källan som talar om en kvarn i Stora Mölla är en dansk decimantjordebok från 1651. Där omnämns en självständig odlarkvarn vid Öja mölla, som från 1700-talets början kom att kallas för Stora Mölla51F . 1658 blir Skåne svenskt geno...
	I Buhrmans karta från 1684 ligger det flera möllor utmed Pinnån, dock finns inte Stora Mölla, eller Öja mölla som den då kallades utritad i kartbilden av oförklarliga skäl (Historisk karta 1)53F .
	Den äldsta kända kartan som redovisar Stora Mölla är en geometrisk avmätning över Öja by från 1703. Kartbilden visar att det låg tre kvarnar utmed Pinnå, Nedre Mölla, Stora Mölla och Övre Mölla (Historisk bild 2)54F .
	Den 18 mars 1718, ber häradshövdingen Daniel Ekvall om att få köpa en rad hemman under Tommarps kungsgård i Källna och angränsande socknar, vilket avser hela Öja by och Öja Mölla. Omkring 1720 skatteköps Öja Mölla. Inför skatteköpet tar häradsrätten f...
	”Själva möllan och mjölnarens våningsrum äro tillhopa byggda på ett sitt ställe nere vid Ljungby å vid ett starkt och välbeläget vattenfall uti en bergsskreva. Möllan med två stenar kan brukas året om. Vattenflöde och is göra stor skada. Är anslaget t...
	I början av 1700-talet fanns det sammanfattningsvis inget separat bostadshus till kvarnhuset, däremot så låg det en mindre skvaltkvarn nedanför kvarnhuset.
	Under Daniel Ekvalls tid expanderade Öja Mölla och började vid denna tidpunkt istället att gå under benämningen Stora Mölla. I början på 1700-talet omfattas anläggningen av tre kvarnar och flera byggnader. När Daniel Ekvall dog 1722 tog hans hustru Ag...
	Den 18 april 1751 köper den dåvarande arrendatorn Johan Torstenberg Stora Mölla. Vid köpet hade han bott och drivit möllan sedan 1747, och blev på så vis den första ägaren som även bott på platsen. Under Johan Torstenbergs 40 år som ägare brinner den ...
	Carl Petter Möller dör 1801. 1809 överlåter Cecilia Torstenberg Stora Mölla till den yngsta sonen Nils Petter Möller. Möllan arrenderas då av Tuve Jönsson, gift med Nils Petter Möllers syster Bengta Falck. 1813 köper Tuve Jönson ut möllan av svågern o...
	Den 4 april 1839 köpte löjtnant, senare kapten Carl Rosenqvist möllan av dödsboet. Carl Rosenqvist och hustru Anna Mathilda Gustafa Falkenberg bor på Stora Mölla i närmare 40 år. Rosenqvist var av adlig börd och satte sin prägel på anläggning genom at...
	Under sina 40 år som godsägare anordnade Carl Rosenqvist diverse middagsbjudningar, jakt och adliga nöjen medan det dagliga arbetet på godset med tillhörande lantbruk och kvarndrift rullade på. Men torsdagen den 4 augusti 1870 var det med all sannolik...
	1870-1871 uppfördes den nya tegelkyrkan i Källna, varpå den gamla medeltida stenkyrkan revs60F . I samband med rivningen av den gamla kyrkan auktionerades kyrkinventarier och byggnadsmaterial ut till försäljning. Vid auktionen köpte godsägare Carl Ros...
	När Carl Rosenqvist dör 1875 köper ryttarmästare, senare överste Gustaf Anton von Platen Stora Mölla. Tillsammans med hustrun Alida Hummel får paret tre barn under sin tid på godset, Alida Augusta (född 1875), Alida Gustava Elisabeth (född 1878) och D...
	Kvarnrörelsen på Stora Mölla lades ner 1945–194666F  i samband med ägarbytet mellan Tham och Erik Eklund. Erik Eklund köpte gården 1945 och stod som ägare fram till och med 1970, då sonen Jan Eklund tog över, som äger fastigheten än idag. Under Erik E...

	Beskrivning av miljön
	Kvarnbyggnader och kraftverk  Stora Mölla omfattas av två äldre kvarnbyggnader samt en modern kraftverksbyggnad.    Den övre, östra kvarnbyggnaden står på en delvis hög putsad grund intill det övre fallet. Byggnaden restaurerades under 1980–1990-talet...
	Den nedre, västra kvarnbyggnaden står på en delvis hög tegelgrund intill det nedre fallet. Byggnadens väggar är uppförda i traditionellt korsvirke med rödmålad timra, numrerad med romerska siffror och fack i rött tegel. Gavelröstena är klädda med rödm...
	Väster om den nedre, västra kvarnbyggnaden ligger den moderna kraftverksbyggnaden. Byggnaden är uppförd på en gjuten grund, med gjutna väggar. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel och byggnadens sadeltak är belagt med rött taktegel (Bild ...
	Dammen och vattenvägarna Kvarnbyggnaderna i Stora Mölla ligger intill ett naturligt vattenfall i Pinnån. Fallet består av ett övre och ett undre fall.
	Dammen och vattenvägarna Kvarnbyggnaderna i Stora Mölla ligger intill ett naturligt vattenfall i Pinnån. Fallet består av ett övre och ett undre fall.
	Från dammen i öst börjar det övre fallet. I dammen ligger en snedställd träklack, konstruerad av flera sammanbundna stockar för att bilda en dammspegel (Bild 12). Det övre fallet utgörs av ett så kallat skiborddämme vars främsta uppgift är att jämna u...
	Helhetsmiljön
	Utöver kvarnbyggnaderna och kraftverket finns det flera andra byggnader med olika användningsområde på Stora Mölla. I följande avsnitt kommer endast de äldre byggnaderna med någon form av koppling till kvarndriften att belysas.
	Söder om den övre, östra kvarnbyggnaden ligger en ekonomibyggnad som tidigare använts som stall, men som idag används som verkstad/förråd (Bild 22). Byggnaden vilar på en hög gråstensgrund med vit fogstrykning. Söder om stallet, precis innan mangårdsb...
	Mangårdsbyggnaden tillhörande Stora Mölla lär ha uppförts under 1840-talet. Sockeln är putsad och avfärdad i en gråsvart kulör. Fasaden är putsad och avfärgad i en ljusgul kulör. Hörnkedjor liksom våningsband och takfotsgesism utgör dekorativa detalje...
	Utmed infartsvägarna till Stora Mölla står alléer. Längs den västra infartsvägen står en enkelsidig lindallé och längs med den södra infartsvägen står en dubbelsidig lindallé (Bild 28).
	På Stora Mölla finns det även moderna ekonomibyggnader och arbetarbostäder som växt fram med det expanderande jordbruket, mycket av det tillkom efter att kvarndriften lades ner.
	Kulturhistorisk värdering Kvarnbyggnader och kraftverk Den övre, östra kvarnbyggnaden har restaurerats hårdare än den nedre, västra kvarnbyggnaden. Den traditionella korsvirkesstrukturen med tegelfack och timra finns kvar, men utbytt mot nyare materia...
	Den nedre, västra kvarnbyggnaden är varsamt restaurerad både vad det beträffar exteriör och till viss del interiör. Den numrerade timringen i korsvirkeskonstruktionen vittnar om att byggnaden har monterats ner och flyttats, för att sedan byggas upp på...
	Den moderna kraftverksbyggnaden som anlades under 1990-talet omfattar inga kulturhistoriska värden mer än att det troligtvis ligger på platsen där det tidigare har legat en äldre skvaltkvarn.
	Dammen och vattenvägarna Dammen, skiborddämmet och dämmluckorna är viktiga beståndsdelar i kulturmiljön som växt fram efter 1950-talet och för att förstå hur vattnets kraft har använts för elproduktion. De äldre vattenvägarna och inloppen till kvarnby...
	Dammen och vattenvägarna Dammen, skiborddämmet och dämmluckorna är viktiga beståndsdelar i kulturmiljön som växt fram efter 1950-talet och för att förstå hur vattnets kraft har använts för elproduktion. De äldre vattenvägarna och inloppen till kvarnby...
	Helhetsmiljön
	Att kvarnbyggnaderna och den moderna kraftverksbyggnaden finns kvar tillsammans med mangårdsbyggnaden, ekonomibyggnaderna, parken, trädgården och alléerna tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. Detta eftersom de minner oss om tiden då Stora Mölla växt...
	Något som finns kvar och som alltid kommer att finnas kvar är berättelser om en plats och dess verksamheter, även om de inte längre är fysiskt avläsbara. Stora Mölla omfattar en stor gård som har idkat många olika verksamheter, bland annat kvarndrift....

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Pinnån är ett meandrande, näringsfattigt vattendrag med rik bottenfauna. De nedre delarna av vattendraget erbjuder lämpliga områden för uppväxt och lek av havsvandrande öring och lax. Vattenfallet vid Stora Mölla kraftverk är ett naturligt förekommand...
	Kvarnmiljön vid fallet i Stora Mölla tillskrivs ett kulturhistoriskt värde som omfattar två kvarnbyggnader.
	Den övre, östra kvarnbyggnaden har en låg känslighet för åtgärder eftersom den redan har genomgått sentida förändringar. Utöver dess placering i landskapet, saknar byggnaden saknar yttre formspråk som kvarnbyggnad eller benstamp. Det är däremot önskvä...
	Den nedre, västra kvarnbyggnaden är av en mer ålderdomlig karaktär som omfattar yttre attribut vilka kopplar samman byggnaden med kvarndrift. Av den anledningen har byggnaden en hög känslighet för åtgärder och särskild anpassning av åtgärder krävs.
	Dammen och hela det övre fallet med skiborddämmet och dammluckor anses ha en låg känslighet för åtgärder ur ett kulturhistoriskt perspektiv eftersom det är ett senare tillskott i miljön som tillkom efter att kvarndriften lades ner. Viss anpassning av ...
	Den grävda rännan söder om Pinnån som delvis är igenväxt minner oss om tiden innan dammen anlades 1958 och bör beaktas vid vattenvårdsåtgärdande insatser.

	Bilder av miljön 2020
	Bild 1. Den övre, östra kvarnbyggnaden som idag används som Bed & Breakfast. Taget från söder.
	Bild 2. Den övre, östra kvarnbyggnaden, taget från sydväst.
	Bild 3. Den övre, östra kvarnbyggnadens norra långsida, taget från nordöst.
	Bild 3. Den övre, östra kvarnbyggnadens norra långsida, taget från nordöst.
	Bild 4. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Från takfallet på den norra långsidan sitter en snedställd utbyggnad där det tidigare suttit ett kvarnhjul. Taget från öster.
	Bild 5. Igenmurat vattenintag och igenlagd vattenfåra som ledde in vattnet från fallet till kvarnhjulet, öster om den nedre, västra kvarnbyggnaden.
	Bild 6. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Port med hissverk på södra långsidan. Intill byggnaden låg mjölnarbostaden innan den revs.
	Bild 7. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Stockros i förgrunden och numrerad timra som indikerar att byggnaden har flyttats och byggts upp igen i bakgrunden.
	Bild 7. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Stockros i förgrunden och numrerad timra som indikerar att byggnaden har flyttats och byggts upp igen i bakgrunden.
	Bild 8. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Uppspikad järnplåt med inskriptionerna ”kvarnstensfabrik Alfvestad”.
	Bild 8. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Uppspikad järnplåt med inskriptionerna ”kvarnstensfabrik Alfvestad”.
	Bild 9. Samling med äldre uttjänade kvarnstenar utanför den nedre, västra kvarnbyggnaden.
	Bild 10. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Interiör med träpelare från Källna gamla kyrka.
	Bild 11. Modern kraftverksbyggnad.
	Bild 11. Modern kraftverksbyggnad.
	Bild 12. Dammen med en snedställd träklack för att bilda en dammspegel.
	Bild 12. Dammen med en snedställd träklack för att bilda en dammspegel.
	Bild 13. Spettluckor som öppnas för att leda vatten genom kulverten som löper längs med den övre, östra kvarnbyggnadens långsida.
	Bild 13. Spettluckor som öppnas för att leda vatten genom kulverten som löper längs med den övre, östra kvarnbyggnadens långsida.
	Bild 14. Rensgaller.
	Bild 14. Rensgaller.
	Bild 15. Planlucka som öppnas för att leda vatten genom en nedgrävd kulvert i förgrunden. Den övre, östra kvarnbyggnaden i bakgrunden.   Bild 16. Skiborddämme till vänster och segmentlucka med bottenutskov till höger.
	Bild 15. Planlucka som öppnas för att leda vatten genom en nedgrävd kulvert i förgrunden. Den övre, östra kvarnbyggnaden i bakgrunden.   Bild 16. Skiborddämme till vänster och segmentlucka med bottenutskov till höger.
	Bild 17. Tre olika utlopp för vatten från dammen. Till vänster: Skiborddämme. I mitten: Segmentlucka med bottenutskov Till höger: Vattenutlopp genom kulvert.
	Bild 17. Tre olika utlopp för vatten från dammen. Till vänster: Skiborddämme. I mitten: Segmentlucka med bottenutskov Till höger: Vattenutlopp genom kulvert.
	Bild 18. På utsidan, längs med den norra långsidan av den övre, östra kvarnbyggnaden löper en synlig kulvert, som löper in under den nedre, västra kvarnbyggnaden, genom källarplanet, ut till det moderna kraftverket.
	Bild 18. På utsidan, längs med den norra långsidan av den övre, östra kvarnbyggnaden löper en synlig kulvert, som löper in under den nedre, västra kvarnbyggnaden, genom källarplanet, ut till det moderna kraftverket.
	Bild 19. Den nedre, västra kvarnbyggnaden. Interiör med kulverten som går genom källarplanet i östvästlig riktning. Bild 20. Utloppet för kulverten från den nedre, västra kvarnbyggnaden som leder in i det moderna kraftverket nedanför.
	Bild 21. Utloppet i Pinnån från det moderna kraftverket.
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	Bild 22. Ekonomibyggnad på hög murad grund något söder om dammen och den övre, östra kvarnbyggnaden som syns i bakgrunden (jämför med historisk bild 7).
	Bild 22. Ekonomibyggnad på hög murad grund något söder om dammen och den övre, östra kvarnbyggnaden som syns i bakgrunden (jämför med historisk bild 7).
	Bild 23. Två ekonomibyggnader. I bakgrunden syns stallet och i förgrunden syns tvättstugan. Taget från söder.
	Bild 23. Två ekonomibyggnader. I bakgrunden syns stallet och i förgrunden syns tvättstugan. Taget från söder.
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	Bild 28. Dubbelsidig lindallé längs med en södra infartsvägen till Stora Mölla.
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	Historisk karta 3. Laga delning 1799.”Nybyggd kvarn till Stora Mölla”.
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	Historisk bild 3–4. Mangårdsbyggnad, 1910-tal. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening.
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	Kartbilaga
	Karta 1. Översiktskarta över kvarnmiljön på Stora Mölla.
	Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Stora Mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets väg in till kraftverket.
	Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Stora Mölla. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets väg in till kraftverket.


	Klöva Hallar kraftverk
	Historik
	Kraftverket i Klöva Hallar ligger intill Klövabäcken, där vattendraget gör en markant sväng strax innan det rinner in i Klintarps by. På ömse sidor om vattendraget finns det spår efter äldre tiders industrier som har drivits av vattenkraft på platsen.
	Det äldsta kända belägget för att det har funnits en vattendriven verksamhet på platsen är en karta som upprättades i samband med att Klintarps by genomgick laga skifte 1838 (Historisk karta 1)69F . Kartbilden redovisar att det låg en sågmölla utmed K...
	Omkring 1900 flyttade elingenjören Arvid Hede till Klöva Hallar (Historisk bild 2–3). Han lät uppföra ett nytt sågverk, en villa och en arbetarbostad intill Klövabäcken. 10 år senare, 1910 försågs sågverket med en vattenturbin och en damm med fördämni...
	1927 övertogs fabriken och sågverket vid Klöva Hallar av en man vid namn Villner, som lät tillverka slickepinnar av trä. I villan intill fabriken inrättades en caféverksamhet som drevs av polismästare Mårtensson i Ljungbyhed (Historisk bild 4). Fyra å...
	Den häradsekonomiska kartan togs fram mellan 1926–1934 och redovisar hur bebyggelsen intill Klövabäcken såg ut början av 1900-talet. Kartbilden redovisar hur det låg ett antal mindre byggnader intill Klövabäcken som symboliserar den småskaliga industr...
	Evald Strid tog över industrin och kraftverket vid Klöva Hallar 1934 för att bedriva en vattendriven spinneriverksamhet som bland annat tillverkade möbel- och gardinsnoddar samt sidenband som kom till att användas som omslagsband till papper, så kalla...
	Från 1952 fram till och med 1976 använde flera olika företag lokalerna. Bland annat för tillverkning av plast med formsprutor75F . I slutet av 1970-talet blev plasttillverkningen i Perstorp allt större och de mindre plastindustrierna i närområdet fick...
	1977 övertog Robert Nilsen industrilokalerna och kraftverket intill Klöva Hallar. Robert Nilsens avsikt med anläggningen var att kunna bedriva hantverk i form av blyinfattat glas tillsammans med sin kompanjon Lennart Björk (Historisk bild 9). De hade ...
	I augusti 1994 började dämmet i Klöva Hallar att rasa samman. Senare samma år, den 30 december rasade ytterligare en del av dämmet ihop (Historisk bild 13–14)80F . 1995 tar Robert Nilsens son Tomas Nilsen över glaskonstfirman efter fadern. 1996 byggs ...
	2018 köper Paul Stål industrimiljön och kraftverket i Klöva Hallar och har nu för avsikt att återskapa byggnadernas utseende exteriört. 2020 installerades en ny datorstyrning i kraftverksbyggnaden81F .

	Beskrivning av miljön
	Kraftverket
	Kraftverksbyggnaden ligger norr om stenvalvsbron och utgörs av en kvadratisk byggnad som står på en betongsockel med en röd plåtfasad. Byggnaden är försedd med ett svart trapetsplåttak med svarta vindskivor i plåt (Bild 1–2). Vattnet leds in till kraf...
	Dammen och vattenvägarna
	Dammen ligger söder om bebyggelsen vid Söderåsens kant (Bild 3). Vid den norra delen på dammen ligger dämmet och dammfallet som till stora delar är gjutet. Det nuvarande dämmet har anlagts genom att en ny konstruktion uppförts som ansluter till den ba...
	Helhetsmiljön Utöver kraftverksbyggnaden i Klöva Hallar finns det tre industribyggnader intill Klövabäcken.
	Byggnaden som benämns Glaskonst (Industribyggnad 1–2) uppfördes i början av 1930-talet och består av två byggnadskroppar, sammanbyggda i vinkel via en mindre passage/hall i två plan. Den större industribyggnaden står på en gjuten sockel och har murver...
	Karaktäristiskt för tegelbyggnaden är dess stora glaspartier i verkstadshallen (fönstren var ursprungligen ännu större, vilket är i murverkets pelare och de sentida skivor som satts in ovan befintliga fönster) samt att byggnaden är uppförd i souterrän...
	Spinneriet står sannolikt på en gjuten grund (liten svårt att avgöra då panelen går ner till marknivån) (Industribyggnad 3). Byggnaden har regelstomme och locklistpanel som målat i samma gula kulör som Glaskonsts mindre byggnadskropp. Även denna fasad...
	De vitmålade fönstren är av tvåluftstyp med spröjs. Dörrarna är klädda med stående panel som målats brun. På det flacka taket ligger antingen svart plåt eller tjärpapp. I spinneriets västra fasad finns ännu spår efter den låga byggnadskropp som använd...
	Spinneriets formspråk är förvisso snarlikt det hos den mindre byggnaden som hör till Glaskonst samtidigt som spinneriet har mer karaktär av en mindre verkstad. Byggnadens placering liksom portarna bidrar till detta (Bild 17–18).
	Från färdvägen till Klöva hallar är det tegelbyggnaden som i första hand avslöjar att det rör sig om en industriell bebyggelsemiljö.
	Samtliga byggnader utöver den moderna kraftverksbyggnaden är i renoveringsbehov.
	Industrimiljön vid Klöva Hallar som vi ser idag har växt fram tack vare vattenkraften, där den moderna kraftverksbyggnaden utgör en liten och näst intill oansenlig del i miljön som helhet.

	Kulturhistorisk värdering
	Kraftverket
	Kraftverket i Klöva Hallar tillskrivs inga kulturhistoriska värden utöver de återanvända turbinerna från 1940-talet som tillskrivs ett visst kulturhistoriskt värde.
	Dammen och vattenvägarna
	Dammen är inte tydligt avläsbar då den ligger något högre beläget än vägen och bebyggelsen på platsen. Dammens omfattning blir först tydlig när man står uppe på dämmet. Det markanta dammfallet tillsammans med de höga kallmurade sidorna intill Klövabäc...
	Helhetsmiljön
	Platsen vid Klöva Hallar har en relativt lång kontinuitet som sågmölla innan industrialiseringen satte sin prägel på miljön. De kallmurade sidorna mellan fallet och bron tillsammans med de stenfundament som återfinns på en avsatts väster om Klövabäcke...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Dammvallen i sitt nuvarande utseende är inte kulturhistoriskt intressant och är i stort behov av renovering. Den har av den anledningen låg känslighet för förändringar och anses vara tålig för ingrepp. Fastighetsägaren har en önskan om att riva i stor...
	Stenvalvsbron norr om dämmet är inte registrerad i FMIS, men den har sannolikt tillkommit innan 1850.  När det låg en sågmölla intill Klövabäcken i början av 1800-talet (Historisk karta 1) låg det anläggningar på ömse sidor om vattendraget vilket inne...

	Bilder av miljön 2020
	Bild 1–2. Kraftverksbyggnaden.
	Bild 3. Dammen i vacker höstskrud.
	Bild 4. Dämmet. Med vattenutlopp till tub. Till höger i bild kan man skymta ett av stenfundamenten till en äldre såg.
	Bild 4. Dämmet. Med vattenutlopp till tub. Till höger i bild kan man skymta ett av stenfundamenten till en äldre såg.
	Bild 5. Dämmet. Framför vallen syns delar av en äldre gjuten dammvall.
	Bild 5. Dämmet. Framför vallen syns delar av en äldre gjuten dammvall.
	Bild 6. Tub och kallmurade sidor längs med Klövabäcken mellan dammfallet och stenvalvsbron.
	Bild 6. Tub och kallmurade sidor längs med Klövabäcken mellan dammfallet och stenvalvsbron.
	Bild 7. Tuben som leder vatten in till kraftverksbyggnaden.
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	Bild 9. Vattenutskov på kraftverksbyggnaden.
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	Bild 10–11. Stenfundament från en äldre såg och kallmurade sidor längs Klövabäcken.
	Bild 10–11. Stenfundament från en äldre såg och kallmurade sidor längs Klövabäcken.
	Bild 12-16. Glaskonst i Klöva Hallar (Industribyggnad 1 och 2).
	Bild 17. Glaskonst i Klöva Hallar, fotograferat från öst (Industribyggnad 1 och 2).
	Bild 17. Glaskonst i Klöva Hallar, fotograferat från öst (Industribyggnad 1 och 2).
	Bild 18. Glaskonst och kraftverksbyggnaden, fotograferat från nordväst.
	Bild 18. Glaskonst och kraftverksbyggnaden, fotograferat från nordväst.
	Bild 19. Det före detta spinneriet på Klöva Hallar (Industribyggnad 3).
	Bild 20. Det före detta spinneriet på Klöva Hallar (Industribyggnad 3).
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	Historisk bild 3. Arvid Hede. Bildkälla: Blomgrens bildarkiv upphovsrätt Klippans kommun och Klippans hembygdsförening.
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	Historisk bild 8. Gjuten dammvall, med räcke och lampor i mitten av 1900-talet. Bildkälla: Privat ägo, Paul Stål
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	Karta 1. Översiktskarta över kraftverket i Klöva Hallar. Fastighetsägare Paul Stål har lämnat synpunkter på naturreservatets avgränsning väster om kvarnmiljön, som enligt honom inte stämmer. Frågan har inte slutligt utretts inom ramen för detta arbete.
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	Söndraby kraftverk
	Historik
	I Riksantikvarieämbetets industriminnesinventering från 1978 förekommer uppgifter om att Söndraby mölla har hävd sedan 1700-tal, samt ett årtal för kvarnens uppförande, 185783F . Några källor till uppgifterna anges inte i inventeringen, och uppgiftern...
	1820 togs en karta över Söndraby fram i samband med att byn genomgick ett storskifte. Kartbilden visar att det inte fanns någon kvarn på platsen vid tidpunkten. Däremot låg det två kvarnar längre öster ut som redovisas tydligt med kvarnhjul och dämmen...
	Uppgifter från häradstingsprotokoll visar att en kvarn planerades på platsen 1868.86F  Samtidigt ska en kvarnkanal ha anlagts genom ”gräfning af kanal genom …//… skifte i Krokängen”. Referensen till Krokängen visar att det är platsen för dagens kanal ...
	Den första mjölnaren som omnämns på Söndraby mölla hette Lars Nilsson (född 1853). 1883 bodde Lars på fastigheten tillsammans med sin hustru Elina Andersson (född 1849). Elina dör 1886 och mjölnaren Lars gifter snabbt om sig med Christina Nilsson (föd...
	1895 bor mjölnare Olof Nilsson (född 1857) och hans hustru Emma Rosenqvist (född 1864) på Söndraby mölla tillsammans med sina 7 barn88F . Olof dör 1908, varpå Emma och barnen flyttar från Söndraby mölla. 1910 träder en ny Olof in som kvarnägare, närma...
	På den häradsekonomiska kartan som upprättades över Kristianstads län mellan 1926 och 1934 finns Söndraby mölla utritad med kvarn, bostadshus och en ekonomibyggnad. Kvarnen symboliseras av ett kvarnhjul, bostadshus markeras med rött och ekonomibyggnad...
	Av Riksantikvarieämbetets inventering framgår att kvarnmiljön bestod av ett bostadshus, en kvarnbyggnad och en ekonomibyggnad. Bostadshuset var uppfört på en gråstensgrund med väggar klädda i locklistpanel och med ett sadeltak som var täckt med rött t...
	Ekonomibyggnaden låg söder om kvarnbyggnaden, uppförd i samma konstruktion och teknik som kvarnen91F . Fotografier från 1900-talets första hälft visar att bostadshusets fönster hade vitmålade fönsterfoder som var försedda med profilsågade bottenstycke...
	1936 dör Edward Persson och Söndraby mölla säljs då vidare till Nils Karlsson (född 1901) som bor på fastigheten tillsammans med sina syskon Charles och Agnes. Kvarndriften på Söndraby mölla lades ner under Nils tid som kvarnägare, under 1940-talet92F...
	När Christer och Eva tog över fastigheten var den i mycket dåligt skick. Kvarnbyggnaden hade rasat ihop och låg till stora delar i ån och ekonomibyggnaden var sedan många år tillbaka raserad (Historisk bild 2). Även bostadshuset var i ett för dåligt s...

	Beskrivning av miljön
	Kraftstation med angränsande bebyggelse Kraftstationen består av en mindre kvadratisk byggnad, uppförd på samma plats som den tidigare kvarnens vattenhjul en gång i tiden har stått på, men på en ny gjuten sockel. Väggarna är klädda med brunmålad lockl...
	Dammen och vattenvägarna Dammen ligger nordöst om kraftstationen på en plats där Bäljane å naturligt blir bredare (Bild 7). Tvärs över ån ligger ett skiborddämme och i den södra ändan av dämmet har man låtit anlägga en påbyggnadslösning till förmån fö...
	Inloppet sitter på den östra sidan av kraftstationsbyggnaden, direkt söder om dämmet och laxtrappan med en gjuten dammvall. Det finns två spettluckor i dammvallen mot dämmet och två luckor mot inloppet. Framför inloppet sitter det även ett rensgaller ...
	Helhetsmiljön De enhetliga byggnaderna med omgivande hagmarker ger ett intryck av att vara en hästgård med en modern kraftverksanläggning. Miljön är tagen ur sitt sammanhang som en historisk kvarnanläggning, då det finns få värdebärande beståndsdelar.

	Kulturhistorisk värdering
	Kraftstation med angränsande bebyggelse Kraftstationen tillskrivs inga kulturhistoriska värden.
	Dammen och vattenvägarna Dammen och vattenvägarna med den stenlagda kanalen är med stor sannolikhet i huvudsak bevarade i enlighet med utförandet som anläggningen fick vid uppförandetiden kring 1870. Dagens skiborddämme och dammvall med luckor har doc...
	Helhetsmiljön Även om helhetsmiljön på Söndraby mölla har förändrats i hög grad under 1980-talet så finns fortfarande samma placering och volym av den före detta mjölnarbostaden, möllan och ekonomibyggnaden kvar som uppfördes under 1800-talet. Det til...
	Under 1800-talet beordrades många gårdar i sämre skick med utflyttning i samband med byns jordbruksmark omdanades under laga skiftes förordning. Byggnaderna plockades ner, bräda för bräda och byggdes upp på en ny plats med nytt och återanvänt material...
	Samlad bedömning av känslighet och tålighet Flera vattenvårdsåtgärder har vidtagits i miljön på Söndraby mölla. 1993 anlades en fisktrappa över skiborddämmet till förmån för vandrande fisk95F . Både dammen och dämmet anses ha en låg känslighet för åtg...
	Kraftverksbyggnaden har inget kulturhistoriskt värde och anses vara tålig för ingrepp där viss anpassning av åtgärder krävs, genom att fortsätta använda samma vattenintag och utloppskanal som man har gjort sedan kvarnen anlades.
	Den stensatta kanalen som löper tvärs över fastigheten från kraftverksbyggnadens utlopp ut till Bäljane å har en hög känslighet för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs.
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	Bild 7. Dammen.
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	Bild 8.  Skiborddämme och laxtrappa.
	Bild 9. Dammen, skiborddämmet, laxtrappan och dammvall med gångplatå och spettluckor.
	Bild 9. Dammen, skiborddämmet, laxtrappan och dammvall med gångplatå och spettluckor.
	Bild 10. Dammvall med spettlucka och skiborddämme. I förgrunden syns en snedställd träklack för att skapa en dammspegel och för att stoppa upp större grenar.
	Bild 10. Dammvall med spettlucka och skiborddämme. I förgrunden syns en snedställd träklack för att skapa en dammspegel och för att stoppa upp större grenar.
	Bild 11-12. Inlopp, lucka och rensgaller.
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	Historisk karta 6. Ekonomiska kartan 1969.
	Historisk karta 6. Ekonomiska kartan 1969.
	Historisk karta 7. Ortofoto 1975.
	Historisk karta 7. Ortofoto 1975.
	Historisk bild 1. Söndraby mölla, i början av 1900-talet. Bostadshusets fönsterfoder var försedda med profilsågade bottenstycken och pardörren var försedd med överljus. På trappan Nils Karlsson samt Harald Holst. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Rygg...
	Historisk bild 1. Söndraby mölla, i början av 1900-talet. Bostadshusets fönsterfoder var försedda med profilsågade bottenstycken och pardörren var försedd med överljus. På trappan Nils Karlsson samt Harald Holst. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Rygg...
	Historisk bild 2. Bostadshuset, möllan och det sammarasade stallet på Söndraby mölla, okänt datum. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga.
	Historisk bild 2. Bostadshuset, möllan och det sammarasade stallet på Söndraby mölla, okänt datum. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga.
	Historisk bild 3. Bostadshuset och kvarnbyggnaden på Söndraby mölla i början på 1900-talet. Bildkälla: Christer Ekström.
	Historisk bild 3. Bostadshuset och kvarnbyggnaden på Söndraby mölla i början på 1900-talet. Bildkälla: Christer Ekström.
	Historisk bild 4. Auktion på Söndraby mölla. Foto: Ingvar Månsson 1984.  Till höger i bild syns den raserade möllan. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga.
	Historisk bild 4. Auktion på Söndraby mölla. Foto: Ingvar Månsson 1984.  Till höger i bild syns den raserade möllan. Bildkälla: Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga.
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	Historisk karta 1. Storskiftes karta, 1820. Söndraby mölla finns inte utritad.
	Historisk karta 2. Hemmanklyvning 1863. 11-VED-84, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
	Historisk karta 3. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. Kvarnsymbol, bostadshus och ekonomibyggnad. Grävd ränna tvärs över åkermarken från kvarnen ut i bäcken.
	Historisk karta 4. Ortofoto 1940–1947.
	Historisk karta 5. Ortofoto 1960.
	Ebbarps kraftverk
	Historik
	Den äldsta kända kartan som redovisar området kring Ebbarps kraftverk är Buhrmans karta över Skåne från 1684. Kartbilden visar att det låg ett flertal möllor utmed Bäljane å i närheten av Ebbarps by vid tidpunkten då kartan ritades (Historisk karta 1)...
	1787 togs en geometrisk avmätning fram över Ebbarps grannbyar, Blekemossa och Åmod i samband med en gränsåtgärd. I det nordöstra hörnet av kartbilden redovisas Ebbarps inägor och en del av Bäljane å. Intill vattendraget finns två byggnader utritade so...
	1836 genomgick Ebbarps by förordningen om laga skifte. I samband med skiftet togs en kartbild fram som redovisade Ebbarps in- och utmark. Även denna karta redovisar att det låg två kvarnar intill Bäljane å. Strax norr om kvarnbyggnaderna breder ån ut ...
	Det första kraftverket anlades 1908 några 100 meter söder om det nuvarande kraftverket som uppfördes 192899F . Av det äldsta kraftverket återstår endast fragment.
	Den häradsekonomiska kartan från 1926–1934 är den första kartan som redovisar att det finns en kraftstation i Ebbarp. Troligtvis är det äldre kraftverket som uppfördes 1908 som är utmarkerad i kartan med text, ingen bebyggelse. Norr om den finns en an...
	En planritning från 1931 visar hur kraftverksbyggnaden och vattenmagasinet såg ut vid tidpunkten då det uppfördes (Historisk bild 1–2). Dammen och dammvallen började anläggas 1928101F .
	Ett ortofoto från 1940-talet visar hur mycket dammen har ökat i storlek under 10–20 års period (Historisk karta 5)102F 1943 sattes det in ny turbin och generator i kraftverksbyggnaden.
	Stefan och Rudolf Ekstam köpte Ebbarps kraftverk någon gång under 1980-talet. Dessförinnan hade kraftverket stått oanvänt i flera år, dammvallen hade förfallit och dammen hade till stora delar torrlagts och växt igen som ett ortofoto från 1975 redovis...
	Bröderna Mikael och Peter Andersson köpte fastigheten 2017 för att omvandla den dåligt skötta skogen till ädellövskog samt för att utvinna förnybar energi genom kraftverket.

	Beskrivning av miljön
	Kraftverket
	Det tidiga kraftverket från 1908 ligger några 100 meter ut i skogen, söder om det nuvarande kraftverket. Av anläggningen finns delar av ett murat stenfundament kvar som höll upp en kulvert som ledde vatten in till kraftverket, själva kulverten finns i...
	Det nuvarande kraftverket från 1928 består av en massiv gjuten dammvall tvärs över Bäljane å. Norr om vallen ligger dammen, vars vattennivå hade sänkts vid tidpunkten för inventeringstillfället. Söder om vallen ligger vattenmagasinet som är uppfört i ...
	Interiört är väggarna putsade och avfärgade ljust gula. Väggarna har tydlig patina. Golvet utgörs av keramiska plattor (mörkgrå/svarta respektive vita/cremefärgade, typiska från 1910-talet och framåt. Plattorna är lagda i schackmönster. För att kunna ...
	Dammen och vattenvägarna Dammen omfattar ca 15 ha vid normalt vattenstånd. Sommaren 2020 torrlades i stort sett hela dammen och då blottades en rad med stenar längs med dammens utkant. Dessa kan utgöra rester av en äldre stensatt kant, men de kan även...
	Dammvallen är uppskattningsvis 150 meter lång (Bild 18) och försedd med en centralt placerad uppdämningsvall med ca 11,5 meters fallhöjd mot Bäljane å i sydlig riktning. Direkt väster om dämmet i sydlig riktning sitter en ålyngelledare i trä som möjli...
	Helhetsmiljön Den massiva dammvallen och dammen är utmärkande i miljön som helhet. Kraftverket omsluts av blandskog och granplantering.

	Kulturhistorisk värdering
	Kraftverket
	Ebbarps kraftverk omfattas av ett yngre och ett äldre kraftverk. Att det nuvarande kraftverket uppfördes på en ny plats, längre norrut har medfört att det äldre kraftverket fortfarande finns kvar, om än som en ruin. Lämningen tillskrivs ett kulturhist...
	Dammen och vattenvägarna Dammen och vattenvägarna är tydliga och väl avläsbara och ger förståelse för vattnets betydelse för kraftverkens tillkomst och funktion. De tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.
	Helhetsmiljön
	Det äldre kraftverket som anlades 1908 ligger undanskymt i skogen och är av den anledningen inte direkt läsbar. Att det finns kvar, trots att man valde att anlägga ett nytt och större kraftverk längre uppströms tillskrivs ett kulturhistoriskt värde. T...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Dammvallen är en utmärkande del i den kulturmiljö som Ebbarps kraftverk utgör och är av den anledningen önskvärd att bevara i viss utsträckning men anses ha en låg känslighet för åtgärder och viss anpassning av åtgärder krävs. Ur kulturmiljöhänsyn är ...
	Kraftverksbyggnaden anses ha en hög känslighet för åtgärder och särskilt anpassade åtgärder krävs.
	Det är önskvärt att lämningarna efter den äldre kraftverksanläggningen ska få finnas kvar för att kunna avläsa kraftverkets kontinuitet och utveckling på platsen.
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	Bild 6. Vattnet från utloppet rann ut i en stenlagd kanal direkt söder om kraftverket, ut i Bäljane å igen.
	Bild 7. Kraftverksbyggnad, exteriör.
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	Bild 14. Kraftverksbyggnad, interiör. Generatorn ”Skrutt” som sattes in 2009.
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	Bild 19. Dammvall. Vid sidan sitter en ålyngelledare i trä.
	Bild 20. Ett par med spettluckor till uppdämningsvallen.
	Bild 21. Vattenintag till vattenmagasinet med spettluckor och ett provisoriskt rensgaller framför. Inne i vattenmagasinet finns yttligare ett rensgaller.
	Bild 22. Vattenmagasinet mellan vallen och kraftverksbyggnaden.
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	Historisk karta 1. Buhrmans karta, 1684. Kartbilden visar att det låg flera kvarnar utmed Bäljane å väster om Ebbarp under 1600-talet.
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	Historisk karta 3. Laga skifte, 1836. Ebbarps möllor som betecknas nr 2 och 3. Den gråa ytan i kartbilden representerar det nuvarande dammvallen och kraftverkets placering i landskapet. Den röda pilen markerar det äldre kraftverket från 1908 och dess ...
	Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. En kraftstation, troligtvis den södra som uppfördes 1908 finns utmarkerad i kartan med text. Norr om den finns en antydan till en vall och damm.
	Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan 1926–1934. En kraftstation, troligtvis den södra som uppfördes 1908 finns utmarkerad i kartan med text. Norr om den finns en antydan till en vall och damm.
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	Historisk karta 6. Ortofoto, 1975. Ortofotot visar hur dammen har minskat i storlek på grund av att kraftverket inte var igång under många år.
	Historisk bild 1-2. Planritning ovanifrån över kraftverkets vattenmagasin och kraftverksbyggnaden. hur det såg ut innan Stefan och Rudolf Ekstam rustade upp anläggningen, från 1931.Historisk bild 3. Planritning efter upprustningsåtgärder, 1980-tal.

	Kartbilaga
	Karta 1. Översiktskarta över Ebbarps kraftverk.
	Karta 1. Översiktskarta över Ebbarps kraftverk.
	Karta 2. Översiktskarta över vattenvägarna på Ebbarps kraftverk. De röda pilarna i kartbilden symboliserar vattnets väg in till kraftverket.


	Brukets övre kvarn
	Historik
	Brukets kvarn ligger utmed Pinnåns utlopp från Hjälmsjön, öster om Örkelljunga kyrkby och består av en övre och en nedre kvarnanläggning. Den här rapporten beskriver den övre kvarnen.
	Under järnåldern och medeltiden utvanns järnmalm ur myrar och sjöar för att sedan omvandla malmen till järn. Den här omvandlingen gjordes på specifika järnframställningsplatser som ofta låg intill vattendrag för att kunna dra nytta av det strömmande v...
	Den 16 november 1649 fick en industriman från Köpenhamn vid namn Jacob Petz tillåtelse av kung Kristian IV att uppföra en hammarmölla intill Pinnån som skulle kunna vara en föregångare till Brukets kvarn110F . Den äldsta kartan som redovisar kvarnanlä...
	1770 uppförde Ryttarmästare Fredrik Adam von Liewen en tullmjölkvarn vid Bruket som skulle bedrivas med två stenpar. Redan året därpå tog landshövdingen Anders von Reiser över ägandet av kvarnen samtidigt som han förvärvade Lärkesholms gods112F .
	Den äldsta kartan som med säkerhet redovisar Brukets övre kvarn är en karta som togs fram i samband med laga skifte 1840. Kartbilden redovisar kvarnmiljön i detalj. Norr om Pinnån låg ett bostadshus, en kvarnbyggnad samt en mindre ekonomibyggnad. Söde...
	Efter att Anders von Reiser förvärvade Lärkesholms gods och Brukets kvarn, arrenderades kvarnen och kvarndriften ut till olika mjölnare. Den sista arrendatorn var Gustaf Persson i Västra Ringarp115F . Den 16 november 1922 såldes Brukets övre kvarn til...
	Brukets övre kvarn fick sitt nuvarande utseende efter en omfattande renovering av kvarnbyggnaden 1934118F . I samma veva som kvarnbyggnaden på Brukets kvarn renoverades togs en ny kartbild fram, den häradsekonomiska kartan mellan 1926–1934. Kartbilden...
	En skiss av Rune Brännborn med okänt datum, men som sannolikt härstammar från mitten av 1900-talet avbildar kvarnmiljön från öster. Skissen visar kvarnbyggnaden, dämmet och sågbyggnaden. Dämmet var försett med spettluckor och vattenvägen från dämmet u...
	Ett ortofoto över miljön från 1940-talet visar hur dammen har ökat något i storlek sedan föregående karta (Historisk karta 5)120F .
	1944 ersattes vattenhjulet av turbindrift. Fritz son Bengt Braun tog över Brukets kvarn och driften av såg och kvarn efter fadern.121F . Bengt Braun var den sista som bedrev kvarnverksamhet på Brukets övre kvarn (Historisk bild 5–8). Sågdriften lades ...
	Örkelljunga kommun stod som ägare till fastigheten under ett par år innan Olle Enfors köpte Brukets övre kvarn 1992. Anläggningen var då i mycket dåligt skick. Dammen var igenväxt, sågverket nedbrunnet och mjölnarbostaden i så pass dåligt skick att fa...
	Mellan 1992 och 1996 utfördes en omfattande renovering av kvarnmiljön. Dammen, som tidigare löpte hela vägen fram till den östra långsidan av ekonomibyggnaden flyttades längre österut för att skapa en gräsyta mellan byggnaderna och dammen. Dammvallen ...
	På platsen där det nedbrunna sågverket stått uppfördes en ny byggnad, ett turbinhus som ersatte den äldre turbinen som satt i den förre detta kvarnens södra del. Byggnaden uppfördes i samma stil som de befintliga byggnaderna med röd locklistpanel och ...
	Ekonomibyggnaden och kvarnbyggnaden som tidigare var sammanlänkade med en enkel loftgång renoverades i samma exteriöra gestaltning som tidigare. Loftgången togs bort och en ny passage uppfördes mellan byggnaderna. Interiört togs all processutrustning ...
	Beskrivning av miljön
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden är uppförd i två våningar i en träkonstruktion klädd i röd locklistpanel med vitmålade fönster och fönsteromfattningar. På den västra gaveln ut mot vägen sitter ett hissverk ovanför en svartmålad port. Sadeltaket är täckt med tegel. På ...
	Kvarnbyggnaden är sammanbyggd med en byggnad mot norr som är uppförd i samma utseende som kvarnbyggnaden, även den med loftport mot vägen. Inget bevarat hissverk. Byggnaden har på senare tid använts som verkstad vid legotillverkning av aluminiumprofil...
	På andra sidan Pinnån ligger turbinhuset, som även det uppfört i träkonstruktion med röd locklistpanel under ett sadeltak täckt med tegel (Bild 12–13).
	Dammen och vattenvägarna
	Innan vattnet når dammen vid Brukets övre kvarn måste det passera ett dämme med tre utskov, försedda med luckor öster om dammen. Framför det centralt placerade utskovet sitter en ålkista som än idag är i bruk. Vid dämmet delar stenlagda strukturer in ...
	Dammen till Brukets övre kvarn ligger öster om kvarnbyggnaden. Dammvallen mot bostadshuset är uppbyggd av huggna granitblock. Mot kvarnbyggnaden är dammvallen murad och bitvis raserad (Bild 16).
	Mellan kvarnbyggnaden och turbinhuset ligger ett något snedställt dämme med utskov försett med fyra spettluckor och en datorstyrd planlucka (Bild 17–19). Från dämmet och utskovet från turbinhuset leds vattnet ut till Pinnån genom en ränna med rektangu...
	Vattnet från dammen leds in i turbinhuset från öster, genom ett intag med rensgaller av stål framför (Bild 25). Utloppet sitter på motsatt sida av byggnaden. Vattnet från utloppet rinner samman med vattnet från dämmet, under bron vidare ut i Pinnån (B...
	Helhetsmiljön De enhetligt utformade byggnaderna med flera viktiga beståndsdelar intill dammen och vattendraget gör miljön enkel att avläsa som kvarn. Byggnadernas exteriör är enhetligt utformade, renoverade för att efterlikna de äldre förfallna byggn...

	Kulturhistorisk värdering
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Brukets övre kvarn har till viss del ett bevarat yttre formspråk som kvarn i form av loftportar och hissverk ut mot vägen samt vattenintag- och utlopp till byggnaden från dammen ut till Pinnån. Detta är viktiga exteriöra beståndsdelar som bevarats och...
	Dammen och vattenvägarna Dammen, dämmena och den stenlagda kanalen som leder vatten från turbinhusets och dammens utlopp vidare ut i Pinnån har använts kontinuerligt under en lång tid även om de har moderniserats och byggts om vid ett eller flera till...
	Helhetsmiljön Miljön är i sin helhet enkel att läsa av som kvarnmiljö med flera bevarade beståndsdelar som kopplar samman byggnader, damm och vattenvägar. Miljön omfattar flera byggnader, som alla har haft en betydelse för kvarndriften även om de på s...
	Trappan byggd av gamla uttjänta kvarnstenar och den gamla turbinen på gräsmattan är även de element i miljön som berättar om hur platsen brukades i äldre tider. Miljön innehåller flera olika element som enskilt och tillsammans har en varierande värder...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Kvarnmiljön vid Brukets övre kvarn tillskrivs som en helhet ett kulturhistoriskt värde. Byggnaderna och dämmet med spett- och planluckor har genomgått ett flertal omfattande renoveringar under 1900-talet och bedöms ha en låg känslighet för åtgärder me...
	Dammen öster om kvarnbyggnaden är en viktig värdebärande beståndsdel i miljön som bedöms vara känslig för åtgärder och anpassning av åtgärder krävs eftersom den är så pass betydelsefull för miljöns avläsbarhet som kvarn.

	Bilder av miljön 2021
	Bild 1. Brukets övre kvarn till vänster i bild, turbinhus till höger i bild.
	Bild 1. Brukets övre kvarn till vänster i bild, turbinhus till höger i bild.
	Bild 2. Hissverk och port på kvarnbyggnadens västra långsida.
	Bild 2. Hissverk och port på kvarnbyggnadens västra långsida.
	Bild 3. Bevarat sticketak på kvarnbyggnadens loft.
	Bild 3. Bevarat sticketak på kvarnbyggnadens loft.
	Bild 4–5. Södra delen av kvarnbyggnaden där det tidigare har suttit ett vattenhjul, som ersattes med turbin på 1940-talet. Idag är turbinen borttagen och återfinns på gräsmattan söder om turbinhuset.
	Bild 6. Intag till kvarnbyggnadens turbinrum som ligger i den södra delen av byggnaden.
	Bild 7. Utlopp från kvarnbyggnaden. Vattnet leds vidare genom en delvis underjordisk kulvert ut till Pinnån.
	Bild 8. Trappa uppbyggd av gamla kvarnstenar på baksidan av kvarnbyggnaden.
	Bild 9. Ekonomibyggnad (verkstad) sammanlänkad med den förre detta kvarnbyggnaden. Tidigare var byggnaderna sammanlänkade med en enkel loftgång.
	Bild 9. Ekonomibyggnad (verkstad) sammanlänkad med den förre detta kvarnbyggnaden. Tidigare var byggnaderna sammanlänkade med en enkel loftgång.
	Bild 10. Ekonomibyggnad med garageport mot norr.
	Bild 11. Turbinhus, före detta kvarnbyggnad och verkstad fotograferade från sydöst.
	Bild 11. Turbinhus, före detta kvarnbyggnad och verkstad fotograferade från sydöst.
	Bild 12. Turbinhus, exteriör. Utlopp till höger om det kallmurade partiet.
	Bild 13. Turbinhus, interiör.
	Bild 13. Turbinhus, interiör.
	Bild 14–15. Dämme med tre utskov och ålkista, öster om fastigheten. Tillhör ej Brukets övre kvarn.
	Bild 16. Dammen vid Brukets övre kvarn.
	Bild 17–19. Dämme med fyra spettluckor och en datastyrd planlucka.
	Bild 20. Ränna med granitblock på sidorna.
	Bild 20. Ränna med granitblock på sidorna.
	Bild 21. Kallmurat parti nedanför turbinhuset.
	Bild 22. Damm vid Brukets nedre kvarn, längre nedströms. Inte längre något aktivt kraftverk.
	Bild 23-24Grävd ränna med stensatta kallmurade sidor vid Brukets nedre kvarn.
	Bild 23-24Grävd ränna med stensatta kallmurade sidor vid Brukets nedre kvarn.
	Bild 25. Vattenintag till turbinhuset, Bruket övre kvarn.
	Bild 25. Vattenintag till turbinhuset, Bruket övre kvarn.
	Bild 26. Utloppet från turbinhuset.
	Bild 26. Utloppet från turbinhuset.
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	Historisk karta 2. Laga skifte 1840.
	Historisk karta 3. Generalstabskartan 1864. Brukets övre och nedra kvarn finns inritade.
	Historisk karta 3. Generalstabskartan 1864. Brukets övre och nedra kvarn finns inritade.
	Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan, 1926–1934.
	Historisk karta 4. Häradsekonomiska kartan, 1926–1934.
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	Historisk karta 6. Ortofoto 1960.
	Historisk karta 7. Ekonomen 1970
	Historisk karta 7. Ekonomen 1970
	Historisk karta 8. Ortofoto 1975.
	Historisk karta 8. Ortofoto 1975.
	Historisk bild 1. Kvarnägare Fritz Braun vid sågen, 1960-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.  Historisk bild 2. Brukets övre kvarn, okänt datum. Sannolikt 1980-tal. Bostadshus med mansardtak norr om kvarnbyggnaden.
	Historisk bild 1. Kvarnägare Fritz Braun vid sågen, 1960-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.  Historisk bild 2. Brukets övre kvarn, okänt datum. Sannolikt 1980-tal. Bostadshus med mansardtak norr om kvarnbyggnaden.
	Historisk bild 3. Brukets övre kvarn, södra gaveln mot dämmet. Från dämmet med spettluckor leds vattnet ut i Pinnån genom en ränna med kallmurade sidor.
	Historisk bild 3. Brukets övre kvarn, södra gaveln mot dämmet. Från dämmet med spettluckor leds vattnet ut i Pinnån genom en ränna med kallmurade sidor.
	Historisk bild 4. Skiss av Rune Brännborn. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 4. Skiss av Rune Brännborn. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 5. Bengt Braun vid dammluckorna, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 5. Bengt Braun vid dammluckorna, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 6. Bengt Braun vid dammen, 1970-tal. Står på en kvarnsten. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 6. Bengt Braun vid dammen, 1970-tal. Står på en kvarnsten. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 7. Dammvallen, Bengt Braun, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 7. Dammvallen, Bengt Braun, 1970-talet. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 8. Bengt Braun. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 8. Bengt Braun. Brukets kvarn. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 9. Fältbiologerna vid en av bruksdammarna. I bakgrunden syns en förfallen byggnad. 1980-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 9. Fältbiologerna vid en av bruksdammarna. I bakgrunden syns en förfallen byggnad. 1980-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 10. Bruksvägen. Brukets kvarn, okänt datum. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 10. Bruksvägen. Brukets kvarn, okänt datum. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 11. Brukets kvarn 1990-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.
	Historisk bild 11. Brukets kvarn 1990-tal. Bildkälla: Örkelljunga kommuns bildsamlingar.

	Kartbilaga

	Djupadalsmöllan
	Historik
	Det äldsta skriftliga belägget för Djupadalsmöllan är 1406125F .
	Nordöst om Djupadalsmöllan ligger Snälleröds säteri som är en sätesgård med anor 1600-talet. 1600- och 1700-talet var en blomstrande tid för säteriet som ägde stora arealer mark i området runt Snälleröd och Rönne å. Under säteriet låg flera frälsehemm...
	Den äldsta kartan som redovisar Djupadalsmöllan är Buhrmans karta från 1684. I kartbilden benämns möllan som Diupedaal (Historisk karta 1)127F . Vid den här tiden låg stora markområden i närområdet under Snälleröds säteris ägo, sannolikt även Djupadal...
	I en geografisk avmätning över byarna Torraröd och Rögnaröd från 1719 kan man utläsa kvarnbyggnadens läge i landskapet (Historisk karta 2)128F . Kartbilden visar att gårdsbebyggelsen och kvarnbyggnaden låg samlade söder om Rönne å. Norr om som man låg...
	I början av 1800-talet var en man vid namn Rasmus Månsson (född 1756) åbo på Djupadalsmölla. Tillsammans med hustrun Hilla fick de tre söner, varpå den yngsta sonen, Lars Rasmusson (född 1797) axlade rollen som åbo efter faderns död129F . Lars Rasmuss...
	I samband med ett enskifte av Torraröd by 1823 togs en ny kartbild fram som redovisar Djupadalsmöllan i detalj beträffande bebyggelse (Historisk karta 3)131F . I början av 1800-talet bestod gården av tre sammanhängande ekonomibyggnader i en u-formatio...
	1832 flyttar Ola Svensson (född 1805) och hustrun Cecilia (1803) till Djupdal från Röstånga. Paret lever på gården i Djupadalsmölla i närmare tjugo års tid och får inte mindre än sju barn tillsammans132F .
	1852 flyttar åbo Jeppa Svensson (född 1806) med hustrun Sissela Månsdotter (född 1808) tillsammans med sina nio barn till Djupadalsmölla från Hallaröd socken. Jeppa Svenssons far, Sven Jeppsson var åbo på gården Södra Hultarp 3 i Hallaröd socken och d...
	Enligt berättelser från bygden ska kvarnen i Djupadalsmölla ha brunnit ner på 1870-talet, varpå den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes mellan 1881–1883 av dåvarande kvarnägaren, Sven Jeppsson. Den nya kvarnbyggnaden ska då ha uppförts 30 meter söder o...
	Den 16/11 1900 flyttar Gustav Harald Krantz (född 1875) till Djupadalsmölla från Billinge och blir dess nya kvarnägare under ganska exakt ett års tid. Den 29/10 1901 flyttar Krantz tillbaka till Billinge142F  och Djupadalsmölla står utan ägare i många...
	I husförhörslängderna från 1908–1919 tycks det fortfarande inte finnas någon kvarnägare, dock omnämns en man vid namn Måns Klementsson (född 1874) som inspektor på Djupadalsmölla. 1917 flyttade jordbrukaren Evald Sandgren (född 1884) till Djupadalsmöl...
	1925 flyttar två män vid namn Anders Lindqvist (född 1860) och Johan Lindqvist (född 1899) till Djupadalsmölla från Ask och Konga och blir dess nya kvarnägare. Under Anders och Johans tid som kvarnägare omnämns flera olika mjölnare145F .
	Mellan 1926–1934 togs den häradsekonomiska kartan fram över Kristianstads län som redovisar den då relativt nya kvarnbyggnaden som uppfördes på 1880-talet, två bostadshus och två ekonomibyggnader. Någon gång mellan enskifteskartan 1823 och den häradse...
	När kvarnägare Anders Lindqvist dör 1937 tar sonen Arvid Lindqvist över som ägare av Djupadalsmöllan och står som dess ägare fram till och med 1946147F .
	1946–1947 köpte Joel Andersson Djupadalsmöllan och flera andra fastigheter som en investering under efterkrigstiden. Varpå sonen Sven Erik Andersson tog över Djupadalsmöllan året därpå.
	Under Sven Erik Anderssons tid som kvarnägare anlades en kraftstation till kvarnbyggnadens norra gavel som drevs av två turbiner. På den södra gaveln anlades en gjuten trappa på samma plats som det tidigare hade stått en trätrappa. Sedan 1969 används ...
	1975 tar Sven Erik Anderssons son, Sven Andersson över Djupadalsmöllan och står som dess ägare än idag. I samband med övertagandet från fadern lät Sven Andersson sätta in modern processutrustning i kvarnbyggnaden för att fortsätta mala säd till gården...

	Beskrivning av miljön
	Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden är ursprungligen uppförd på en kallmurad stengrund som vid ett senare tillfälle förstärkts med murbruk. Väggarna är uppbyggda i en skiftesverkskonstruktion med liggande grova plankor, infällda mellan stående stolpar. Ovanpå skiftesverks...
	Interiört finns både äldre och yngre processutrusning kvar. På bottenplanet finns yngre eldriven processutrusning som sattes in av den nuvarande ägaren på 1970-talet (Bild 10–12). Ovanvåningen består av ett och ett halvt våningsplan. Det första våning...
	På kvarnbyggnadens norra gavel finns en yngre tillbyggnad som rymmer en kraftstation med turbiner och generator. På den östra väggen sitter en elcentral på marmorplatta. Tillbyggnaden står på en gjuten grund med väggar klädda i rödmålad locklistpanel....
	Dammen och vattenvägarna Kvarnbyggnaden i Djupadalsmöllan ligger intill Rönne ås huvudfåra. Nordväst om kvarnbyggnaden breder en bifurkation ut sig som bildats genom att huvudfåran har delat upp sig i flera separata fåror. Fårorna rinner sedan samman ...
	Från Rönne å och dammspegeln leds vattnet in i en ränna, där vattnet småningom genom ett intag reglerat av spettluckor med ett rensgaller framför (Bild 33–34), leds in under kvarnbyggnaden och ut på andra sidan (Bild 35–36). Genom en annan ränna leds ...
	Helhetsmiljön Kvarnmiljön är en del av en större jordbruksfastighet som omfattar ca 70 hektar mark. Utöver kvarnbyggnaden finns det en större och flera mindre ekonomibyggnader samt ett bostadshus med tillhörande trädgård som alla är tillkomna efter kv...

	Kulturhistorisk värdering
	Kvarnbyggnad med beståndsdelar
	Kvarnbyggnaden med sin kraftverkstillbyggnad visar på en mera sentida utveckling av en äldre kvarnmiljö som endast nyttjats för eget husbehov. Tack vare att kraftverket anlades i en separat tillbyggnad på kvarnbyggnadens norra gavel så har kvarnbyggna...
	Dammen och vattenvägarna Damm och vattenvägar har en tydlig koppling till kvarnbyggnaden, där in- och utloppskanalen med sina stensatta murade sidor är en viktig värdebärande del inom miljön. Som helhet bedöms damm och vattenvägar ha ett högt kulturhi...
	Helhetsmiljön
	Främst tillskrivs kvarnmiljön ett kontinuitetsvärde, då det har legat en vattendriven verksamhet på i stort sett samma plats sedan början på 1400-talet. Idag präglas miljön till stor del av kvarnbyggnaden som byggdes under 1800-talets senare hälft med...

	Samlad bedömning av känslighet och tålighet
	Kvarnbyggnaden är välbevarad såväl exteriört som interiört från uppförandetiden med undantag för kraftverkstillbyggnaden och den gjutna trappan. Nyare processutrustning installerades på 1970-talet men den troligtvis ursprungliga processutrustningen fi...
	Vattenvägarna med sina stensatta sidor är utmärkande för kulturmiljön i Djupadalsmöllan och är viktiga att bevara för att förstå kvarnbyggnadens kontext på platsen. Vattenvägarna anses ha en hög känslighet för åtgärder och långtgående anpassning av åt...

	Bilder av miljön 2020
	Bild 1. Järnspett som har använts för att öppna spettluckorna vid vatteniloppet. Enligt fastighetsägaren är det tillverkat på Snälleröds järnbruk under 1600-talet.
	Bild 1. Järnspett som har använts för att öppna spettluckorna vid vatteniloppet. Enligt fastighetsägaren är det tillverkat på Snälleröds järnbruk under 1600-talet.
	Bild 2. Kvarnbyggnaden exteriör. Den södra gavel och den västra långsida.
	Bild 2. Kvarnbyggnaden exteriör. Den södra gavel och den västra långsida.
	Bild 3–6. Kvarnbyggnaden exteriör. Den södra gavel med gjuten trappa, dubbeldörr med en hel port och en tvådelad port. Hissverk ovanför det halvmåne formade fönstret. Till vänster om lampan syns två hål för duvor.
	Bild 7–9. Kvarnbyggnaden, exteriör. Den norra gavel med kraftverksutbyggnaden.
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