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Förord
Rapporten har tagits fram av Jenny Brantestad, byggnadsantikvarie, Jakob
Marktorp, landskapsantikvarie vid Länsstyrelsen Blekinge län i samverkan med
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen Skåne inom projektet
Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns
vattendistrikt (SÖVD). Karl-Oskar Erlandsson, arkeolog vid Länsstyrelsen
Blekinge län medverkade vid fältarbetet. Vidare är rapporten ett resultat med
finansiering av Länsstyrelserna, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns
vattendistrikt, Havs- och Vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet.
Rapporten ska ses som ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag och inte som en
beslutande handling. Observera att eventuella ingrepp ska prövas enligt
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel genom ett separat samråd enligt 10§ 2 kap
KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Rössjöholmsån är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag av
Naturvårdsverket tack vara sina höga naturvärden. Kägleån är utpekad som ett
regionalt särskilt värdefullt vattendrag. Här finns flera skyddsvärda arter
knutna till rinnande vatten såsom flodpärlmussla, tjockskalig målamussla och
lax. Statusen är klassad som måttlig för Rössjöholmsån och som
otillfredsställande för Kägleån enligt EU:s vattendirektiv. Vandringshindren i
form av dämmen utgör ett miljöproblem som behöver åtgärdas att för nå
målsättningen om god ekologisk status. Övergödning av näringsämnen utgör
ett annat miljöproblem.
Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära
vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med
kulturhistoriska värden att påverkas negativt. De naturliga förutsättningarna
och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande
funktion och ålder vid Rössjöholmsån och Kägleån. Detta har givit
mångfacetterade landskap med historiska djup och hög dignitet. För att
bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och
dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.
Synpunkter på rapporten har lämnats av:
Mats Riddersporre, kulturmiljödirektör, Länsstyrelsen Skåne
Ann Tschannen, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Skåne
Maria Nitare, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
Johan Wagnström, fiskeridirektör, Länsstyrelsen Skåne
Lukas Österling, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
Karl-Oskar Erlandsson, arkeolog, Länsstyrelsen Blekinge län
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Inledning
I nordvästra Skåne ligger Rössjöholmsån och Kägleån (Karta 1), vilka tillhör
Rönne ås huvudavrinningsområde nummer 96. Rössjöholmsån och större
delen av Kägleåns södra del ligger helt inom Ängelholms kommun. Den norra
delen av Kägleån ligger i Båstads kommun. Vattendragen ligger vid foten av
horsten Hallandsåsen och korsar en förkastningszon som kallas för
Thornquistzonen, vilken delar det geologiska landskapet i två delar. 1 Detta
innebär att den norra delen av Kägleån och nordöstra delen av Rössjöholmsån
rinner över ett urberg av granit-gnejs medan de södra delarna utgörs av
sedimentära bergarter såsom lera, lerskiffer och sandsten.2 De här naturligt
grundläggande landskapsvariationerna har påverkat markanvändningen till
vilka de många historiska vattenanknutna verksamheterna är bundna och
beroende av.
Kägleån har sin tillrinning vid Lya ljunghed och Älemossen. Landskapet i de
norra delarna präglas av en småbruten skogsbygd med relativt hög fallhöjd. På
grund av topografin har vattenkvarnarna här generellt drivits av överfallshjul.
Jordarten utgörs av i synnerhet morän (Karta 3) och barrskogsvegetation
dominerar med inslag av ädellövträd, åker- och betesmark. Historiska spår
efter människans närvaro vid vattendraget utgörs av i synnerhet
boplatsområden, broar, områden med fossil åkermark och röjningsrösen. Ett
karaktäristiskt inslag i de norra delarna är de många systemen av hägnader som
än idag angränsar till vattendraget. Vattendraget har således tillsammans med
den historiska markanvändningen skapat unika kulturminnen och spår i
landskapet i Kägleåns omnejd.
Blandskog och ädellövträd dominerar i övergångsområdet till ett allt mer
mellanbygdspräglat landskap där jordartslager av lera dominerar i Kägleåns
centrala område (Karta 3). Den södra delen av vattendragets sträckning
domineras av lera med inslag av isälvssediment och sand (Karta 2).
Uppodlingsgraden är hög och delar av vattendraget har rätats för att ge gagn
för fullåkerbygdens agrara utveckling. Innan mynningen i Rössjöholmsån
passerar Kägleån Ängelholms flygplats vid Barkåkra.
Söder om länsgränsen mot Halland ligger de sammanbundna sjöarna
Västersjön och Rössjön. Namnet Rössjön kallades förr Rö-sjön eller Rör-sjön,
vilket syftar till ”sjön med kullersten”. 3 Vid Rössjön ligger Rössjöholms gods,
uppfört år 1731 i karolinsk stil. Namnet är dock känt sedan 1487 och platsen
har varit bebyggd sedan år 1696. Dessförinnan låg Rössjöholms borg på
holmen intill. Den dåvarande byggnaden med sju torn flyttades till platsen år
1553 och intogs av snapphanar under skånska kriget. Borgen raserades av
svensken under 1670-talet för att undvika framtida ockupation av snapphanar.4
1

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Markinfo. Tillgänglig 2015-06-17.
Sveriges geologiska undersökning, SGU, Jordartskartan. Tillgänglig 2015-06-17.
3
Rollof Yngve, Sveriges inre vattenvägar del 1, 1977, s. 56.
4
Riksantikvarieämbetet, fornminnesregistret, FMIS, objektsnummer Tåssjö 3:1, Tillgänglig 2015-0617.
2
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De nordöstra delarna av Rössjöholmsån domineras av urbergsgranit med ett
jordartslager av i synnerhet isälvssediment och organiska jordarter (Karta 3).
Vegetationen domineras av barrskog med inslag av ädellövträd och åkerlyckor
i skogsbygden/mellanbygden. Där Rössjöholmsån kröker sig västerut mot
mynningsområdet i Rönne å övergår det geologiska landskapet till att
domineras av sand och sand-grus till lera (Karta 3). Den västra delen av
vattendraget präglas således av ett uppodlat slättlandskap. Under 1800-talets
senare del rätades delar av Rössjöholmsån5 för att avvattna den bördiga
åkerjorden nordost om Ängelholm. Liksom vid Kägleån domineras
människans historiska spår av boplatsområden och fossil åkermark. I den
norra, skogsdominerande, delen finns äldre hägnadssystem och
gränsmarkeringar bevarade vid ån, vilka vittnar om den historiska
markanvändningen och vattendragets betydelse som naturlig gräns och
naturresurs.
De topografiska skillnaderna har varit lämpliga för vattenkraftutvinningen i de
båda vattendragen. Som navet i denna småbrukarbygd och för jordbruks- och
industriutvecklingen har kvarnar, sågar och stampar samt andra
vattenkraftsutnyttjande verksamheter utgjort viktiga funktioner som drivit
samhällsutvecklingen framåt. Under senare år har vattenkraft nyttjats för
kommersiell sågverksamhet och elproduktion. Detta har varit avgörande för
bevarandet av de äldre kvarn- och sågmiljöerna. Rössjöholmsån är ett gott
exempel på hur vattnet är och har varit betydelsefullt i vardagslandskapet och
för samhällsutvecklingen.

5

Rollof, 1977, s.56.
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Rapportens upplägg
Nio miljöer vid Rössjöholmsån och fyra miljöer vid Kägleån har inventerats
och beskrivits. Miljöerna utgör antingen vandringshinder för vattenfauna, är
eller kan bli aktuella för vattenvårdande åtgärder eller saknar giltigt tillstånd
för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Rössjöholms kvarn besöktes
inte vid inventeringstillfället och tas därför inte upp i denna rapport.
Miljöerna beskrivs i en kortare historik vilket ger en bakgrund till platsens
tillkomst och betydelse. Kvarnarna och lämningarna har även delats in efter
deras historiska sammanhang. Sedan följer en beskrivning av den befintliga
miljön, dess beståndsdelar samt dess nuvarande sammanhang. Varje miljö har
därefter värderats och delats in i fyra värdeklasser. Nedan följer en kortare
redogörelse för inventeringens metod och material samt en utförlig förklaring
av klasserna och värderingskriterierna. Observera att värderingen ska ses som
ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av eventuella ingrepp i miljöerna.

Metod och material
Metoden har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Metoden bygger på kartoch arkivstudier där de historiska miljöerna sedan inventeras och värderas i
fält.
Materialet har bestått av historiska kartor och arkivmaterial. Även sekundär
litteratur och äldre fotografier har varit givande vid sammanställningen av
miljöernas historik. Litteraturen och fotografierna kommer framförallt från
hembygdsföreningar och markägare. Även muntliga uppgifter har varit
användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då lite finns
dokumenterat kring denna typ av anläggningar. En källkritisk bedömning har
gjorts i dessa fall.

Kulturhistorisk värdering
De dokumenterade kulturmiljöerna vid Rössjöholmsån och Kägleån har
värderats utifrån fyra värdeklasser:
1.
2.
3.
4.

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

Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön har förmåga att förmedla
förståelse och kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser,
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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.
Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö.
Värderingsbeskrivningarna har utarbetats efter ett antal kriterier som beskrivs
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nedan. Kriterierna är bearbetade efter Vattenkraftverksprojektet 2012-2013 som
genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län inom projektet Kulturmiljö och
vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt samt
Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värderring och urval – plattform för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet (remissversion).
I värdebeskrivningen kommenteras:
 Kvarnbyggnaden med beståndsdelar (i de fall de finns bevarade)
 Dammen och vattenvägarna
 Helhetsmiljön
I värdebeskrivningen beskrivs miljöns egenskaper som har betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Ambitionen har varit att tydliggöra de värdebärande
egenskaperna så att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat vid eventuella
ingrepp i eller förändringar av miljön. Värdebeskrivningen och aspekterna
nedan utgör således inget poängsystem, utan bildar en ingång till en samlad
bedömning av platsens kulturhistoriska värde.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Kvarnbyggnadens potential att förmedla vattenkraftens grundläggande tekniska
principer är viktig för förståelsen av platsen. Vattenmagasinet, vattenvägarna
samt platsens topografi är egenskaper som bidrar till att tydliggöra tekniken.
Även kvarnbyggnadens arkitektur och maskineri kan visa på hur vattenkraften
har utnyttjats. Äldre lämningar på platsen med en koppling till vattendraget
och vattenkraft bidrar ytterligare till att förstärka värdet (berör även dammen
och vattenvägarna).
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
15

värdet. Åldern bidrar ofta till en historisk förståelse för äldre tiders bruk av
vattnet och visar på en lång kontinuitet.
Dammen och vattenvägarna
Kopplad till miljöns informationsinnehåll och dess läsbarhet är vattnets karaktär
och utbredning. Relationen mellan vattnet och kvarnen i form av vattenspegel,
fall och kanaler är viktiga uttryck för förståelsen av platsen. Om vattenmiljön
är påfallande och uppenbar visar den på en tydlig relation mellan vattnet och
kvarnen. Dolda vattenvägar, så som tunnelverk, är även de viktiga för miljöns
informationsinnehåll. Trots att de är osynliga vid första anblick förstärker de
förståelsen av vattenkraftens teknik och bidrar således till det kulturhistoriska
värdet.
Helhetsmiljön kring kvarnen/kraftverket
Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det
viktigt att lyfta värdena i vardagslandskapet och de övergripande perspektiven.
Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll
och kan förmedla flera olika berättelser. Exempelvis där det finns andra
byggnader eller anläggningar vid platsen som har ett samband med miljön, så
som en intilliggande herrgård eller bruksmiljö.
Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt
vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet. Exempelvis äldre
kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens
komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i
relation till aspekter så som makt, klass och genus.
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
16

beståndsdelar i miljön i förhållande till andra miljöer eller beståndsdelar
oberoende av avstånd.
Sällsynthet och hotbild är en aspekt som inte direkt utgör ett kulturhistoriskt
värde, men som däremot har varit av stor vikt då ett förslag till kulturmiljöhänsyn har formulerats. Med sällsynthet menas att miljön saknar eller har
få motsvarigheter lokalt, regionalt eller nationellt. Med hotbild menas att
miljön och dess värden hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan negativ
förändring.
Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt värde men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de
tillfällen då platsens kulturmiljövärden kan nå ut till en bred allmänhet har
detta stärkt motiven för ett bevarande av miljön.
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Tabell över värderade miljöer
Kulturmiljö

Vattendrag

Värdering

Vandringshinder

Fiskväg/faunapassage

Historiskt sammanhang

Västra kvarn

Rössjöholmsån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Östra kvarn

Rössjöholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Dalamöllan

Rössjöholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Utriven

-

Kvarnverksamhet

Nya Valskvarnen

Rössjöholmsån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Röamölla nedre

Rössjöholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Ja

Kvarn- och sågverksamhet

Röamölla övre

Rössjöholmsån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Kalkstampen

Rössjöholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Stampverksamhet

Lunnamöllan

Rössjöholmsån

Visst kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Kvarnverksamhet

Rössjöfors spikfabrik

Rössjöholmsån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Tidigindustri

Rössjöholms kvarn

Rössjöholmsån

Inte inventerad

-

-

Kvarnverksamhet

Skaftarps mölla

Kägleån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Ja

Kvarnverksamhet

Önnersmölla

Kägleån

Högt kulturhistoriskt värde

Partiellt

Ja

Kvarnverksamhet

Stendalsmölla

Kägleån

Högt kulturhistoriskt värde

Utriven

-

Kvarnverksamhet

Benmöllan

Kägleån

Kulturhistoriskt värde

Partiellt

Nej

Stampverksamhet
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1. Västra kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Barkåkra

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Kvarn sedan åtminstone 1687. Nuvarande
kvarn troligtvis från 1800-talet.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Välbevarad kvarnbyggnad, delvis bevarad
kvarnutrustning, kvarnkanal och damm.
Tydlig kvarnmiljö med lång historisk hävd.
En viktig enhet i jordbrukslandskapet och
teknikhistoriskt värde.

Kärnvärden:
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Historik
I palteboken från år 1515 uppges att en kvarn fanns vid Errarp i Barkåkra6,
vilket rimligtvis borde vara Västra kvarn eller Östra kvarn. I en topografisk
karta över Skåne från år 1687 är Västra kvarn utmarkerad (Historisk karta 1).
Västra kvarn är en av fyra kvarnar som funnits i Errarp. I början av 1800-talet
ägdes Västra kvarn av Carl Georg Stjernsvärd på Ängeltofta gods. 7 Kvarnens
areal anges år 1810 uppgå i 1/12 mantal och 47 tunnland. 8
Västra kvarns byggnadsmässiga utformning vid Kägleån har under årens lopp
sett olika ut. Exempelvis i enskifteskartan från år 1809 där Västra kvarn
utgjorde en kringbyggd gård (Historisk karta 2 och Historisk karta 3).
Kvarnhuset renoverades relativt nyligen med nytt tillbyggt turbinhus och ny
generator (bild 8) som togs i bruk 2006.

Beskrivning av miljön
Kvarnhuset ligger i en gårdsmiljö bestående av ett flertal byggnader som
boningshus och två ekonomibyggnader varav den ena är sammanbyggd med
kvarnhuset. Byggnaderna ramar tillsammans in den kullerstenslagda
innergården. Det är inte belagt när byggnaderna uppfördes, tillbyggdes eller
renoverades. Dock ligger de placerade på ett liknande sätt som bebyggelsen i
äldre kartor.
Boningshuset är en byggnad i en och en halv våning med källare (bild 1och 2).
Fasaden är klädd med brunrött tegel och sadeltaket är klätt med enkupigt
lertegel. Byggnaden har troligen moderniserats på 1940 - 50-talen med
takfönster liksom enluftsfönster i fasaden där en del av dem har färgat,
mönstrat glas. Det finns två entréportar, en på var långsida av huset. Den ena
är troligen en senare tillkommen pardörr i äldre stil, vit kulör med överljus,
den andra en enkeldörr, lamelldörr i oljat mörk trä också det med överljus.
Fönstren sitter symmetriskt utplacerade i rad. Samtliga enluftsfönster på
långsidorna har mönstermurad omfattning ovan fönstren. På gavelsidan finns
tvåluftsfönster utan mönstring i teglet ovan. Ytterligare synliga
moderniseringar är smidesräcken vid entréer, gjutna betongtrappor, pardörrar
klädda med smala träribbor i källarplanet samt takfönster.
Ekonomibyggnaden närmast boningshuset är i två våningar (bild 6), fasaden
har ett ljusare gult tegel med inslag av röda tegelstenar och bräddörrar med
yttre panel i gråblå kulör samt järnbeslag. Stallbyggnaden har ett flertal
rundbågiga enluftsfönster men även en del mindre kvadratiska fönster,
troligen senare tillkomna. Sadeltaket är belagt med takpapp.
6

Sven B. Ek, 1962, s. 167.
Werdenfels, 1980, s. 152.
8
Skriftlig information av Bengt Ekström
7
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Kvarnbyggnaden är en byggnad i två våningar med ytterligare två
vindsvåningar(bild 4 och 7), i en del av byggnaden är även källarplanet delvis
utgrävt för att inrymma fästen till tidigare vattenhjul. Fasaden är klädd i rött
tegel med spröjsade enluftsfönster med rundade övre fönsterbågar.
Kvarnhusets gavelrösten är klädda med träpanel, ena sidan i gråblå lockpanel,
den andra i brun locklistpanel. På långsidan in mot gården ligger två portar i
linje vertikalt, dessa har båda använts för att enkelt kunna lasta in och ut varor.
En tillbyggd del (bild 7) finns belägen på kvarnhusets nordöstra del för
turbinen. Det tillbyggda turbinhuset är klätt i blå locklistpanel. En lägre
ekonomibyggnad är sammanbyggd med kvarnhuset (bild 4 och 5), här finns en
del för förvaring av vagn/maskiner samt en del för djurhållning. Byggnadens
fasad är klädd i samma typ av tegel som kvarnhuset. Sadeltaket är belagt med
sinuskorrigerad plåt. Den bortre delen av denna byggnad är i relativt dåligt
skick och står oanvänd.
Interiört är kvarnbyggnaden relativt välbevarad med flera bevarade maskiner.
Exempelvis finns sädestriör (bild 9) som sorterar sädeslagen. En stenkvarn
(bild 10) som består av ett stenpar. Vidare finns valsstolar i kvarnhuset, där
kornet krossas eller kläms mellan valsarna (bild 13). Vid övergång till malning
med valsar blev det nödvändigt att komplettera förmalningen med siktar. 9 I
Västra kvar finns två olika siktar, dels en kvarnsikt bestående av en långsamt
roterande cylindrisk tunna överklädd med siktduk, denna kallas för
centrifugalsikt (bild 12). Sedan finns också en s.k. plansikt. Den här modellen
introducerades i början på 1900-talet och består av ett system av olika siktar
som gör att siktgodset kan delas upp i flera produkter med olika grovlek.
Plansikten är monterad i en kraftig ram som är fritt hängande i taket med
stållinor.10 Ytterligare föremål kopplade till kvarndriften är en säckvåg (bild
11) för vägning av mjölpåsar.
Dammbyggnaden är en betongförstärkt utskovsdamm. Vattenmagasinet
regleras med ett flodutskov och en bottenlucka jämsides intaget till
kraftstationen.

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Kvarnbyggnaden i tegel vittnar om ett allt förmögnare jordbrukssamhälle.
Karakteristiska detaljer hos kvarnbyggnaden är de två portarna placerade i
linje för möjlighet till enkel in och utlastning av varor liksom byggnadens
volym som visar på behovet av plats för olika maskiner. Ytterligare en viktig
9

Spade, Bengt, Törnblom, Mille 1997 s.12ff

10

Spade, Bengt, Törnblom, Mille 1997 s.12ff
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värdebärande detalj i exteriören är öppningar nertill på fasadens norra sida där
det tidigare har suttit fästen för kvarnhjul. Att delar av kvarnverket samt
maskiner finns bevarade ger en förståelse för kvarnens grundläggande tekniska
principer och är viktiga och värdebärande beståndsdelar som ger byggnaden
dess kulturhistoriska värde. Maskinerna visar även på en utveckling och
förfining av tekniken kring malning vilket ger ett teknikhistoriskt perspektiv
och värde.
Dammen och vattenvägarna
Dammens intag och uttag med tydlig kvarnkanal utgör ett viktigt element i
landskapet, dessa härrör från 1800-talets början och bidrar till förståelsen av
platsen som kvarnmiljö.
Helhetsmiljön
Det är en sammanhållen gårdsmiljö med boningshus, kvarnbyggnad och
ekonomibyggnader som utifrån bebyggelsen, dess material och årsringar är
representativ för en mera sentida kvarn-och jordbruksmiljö. Men platsens
funktion som kvarnmiljö sträcker sig längre tillbaka i tiden då den har historisk
hävd i landskapet sedan 1600-talet. Miljön kan även tillskrivas ett
teknikhistoriskt värde som avspeglar industrialiseringen som skedde vid många
av landets kvarnar efter att jordbruksrationaliseringar och skiftesreformer fått
genomslag på landsbygden. Detta sammantaget motiverar att Västra kvarn har
ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
En naturlig sidofåra löper parallellt med Västra kvarns inlopp och leder fram
till dammen med kraftverk. Ur kulturmiljösynpunkt vore det önskvärt att
förstärka sidofåran som fiskväg och därmed kunna bevara de tydliga
vattenvägarna med in-och utloppskanal. För eventuella ingrepp ska kunna
prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske
enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Boningshuset vid Västra kvarn.

Bild 2. Boningshuset från innergården.

23

Bild 3. Infarten till gårdsplanen.

Bild 4. Västra kvarns kvarnbyggnad.

Bild 5. Den stenlagda innergården vid kvarnbyggnaden.
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Bild 6. Ekonomibyggnad.

Bild 7. Intaget till kraftstationen.
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Bild 7. Flodutskov intill kraftstationen reglerar vattenmängden i bassängen.

Bild 8. Generatorn i kraftstationen .
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Bild 9. En del kvarnmaskiner finns bevarade i Västra kvarn. Här en sädestriör.

Bild 10. Stenkvarn.

Bild 11. Säckvåg.
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Bild 12. Sikt.

Bild 13. Valsstol.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. Generalkarta över Skåne från 1687 visar kvarnarna vid Errarp, varav en är
Västra kvarn. Krigsarkivet 1687.

Historisk karta 2. Västra och
Östra kvarn visas i
enskifteskartan från 1809.
Lantmäterimyndighetens arkiv
1809.

Historisk karta 3. Västra kvarn i
en karta över
hemmansklyvning från år
1862. Rikets allmänna
kartverks arkiv 1862.
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Historisk bild 1. Mölleskjuts och arbetare vid Västra kvarn omkring 1800-talets slut. Fotografiet ägs av Jan Hylander.

Historisk bild 2. Västra kvarn. Årtal okänt, fotografiet ägs av Andreas Blomdahl.

Historisk bild 3. Åparti längs Rössjöholmsån. Årtal okänt, fotografiet ägs av Andreas Blomdahl.
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Kartbilaga
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2. Östra kvarn

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Barkåkra

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Kvarnplats sedan åtminstone 1687

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML
och MB

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Äldre del av kvarnhuset, murar från tidigare
ekonomibyggnad, damm med inlopp ochutloppskanal.

Kärnvärden:

Tydlig kvarn- och gårdsmiljö med lång
historisk hävd i landskapet.

33

Historik
I palteboken från år 1515 uppges att en kvarn fanns vid Errarp i Barkåkra 11,
vilket rimligtvis borde vara Västra kvarn eller Östra kvarn. I en topografisk
karta över Skåne från år 1687 är Östra kvarn utmarkerad (Historisk karta 1).
Östra kvarn ägdes vid 1800-talets början av Carl Georg Stjernsvärd på
Ängeltofta gods. Han lät uppföra ett boningshus i korsvirke och arrenderade
därefter ut gården under flera år. Kvarnen beskrivs i ett Kungligt brev 1810
som en tullkvarn och samma år avdelades Östra kvarn från godset och fick den
juridiska beteckningen ERRARP no 14, 1/12 mantal, 47 tunnland.
Under åren kvarnen var i drift fanns anställd arbetskraft, år 1835 bodde och
arbetade mellan 10-13 mölledrängar, 12-14 pigor och utöver det även
inhyseshjon. År 1863 sålde Carl Georg Stjernsvärd Östra kvarn till Carl Peter
Christiansson och kvarnen gick därefter i arv efter honom i ett antal
generationer. Under hans ägo var antalet anställda något mindre, 10 drängar,
7 pigor och utöver detta övriga anställda samt inhyseshjon. Fram till omkring
år 1950 fanns det anställd arbetskraft vid Östra kvarn men därefter minskade
den drastisk till att endast omfatta tre kvarnarbetare mellan år 1950-1959.12
Driften upphörde år 1960 och lokalerna fungerade därefter som
industrihotell.13
Östra kvarns läge vid Kägleån är till stor del detsamma som år 1809 även om
gårdsmiljön då såg annorlunda ut gentemot idag (Historisk karta 1).
Bebyggelsestrukturen är till viss del likartad dagens men det var flera
byggnader som ingick i gårdsmiljön på 1800-talets början. Bland annat ingick
en större ekonomibyggnad i gårdsmiljön.14
Beskrivning av miljön
Kvarnhuset är i fyra våningar med slätputsad fasad i gul kulör. Gavelsidan i
västläge liksom ena halvan på baksidan har gult fasadtegel. På den nedre delen
av byggnadens östra del syns spår av den äldsta delen av byggnaden från 1600talet15 med murat nedre stenparti upp till det andra våningsplanet (bild 9).
Byggnaden har symmetriska fönsterrader med treluftsfönster på var våning
förutom bottevåningen (bild 2). Ett tillbyggt turbinhus finns på kvarnhusets
baksida, långsidan som ligger i norrläge och den sträcker sig längs med lite
mindre än halva långsidan. Tillbyggnadens fasad är i gult tegel med delvis
murad del i sten samt en övre del klädd med träpanel. Här finns en fönsterrad

11

Sven B. Ek, 1962, s. 167.
Skriftlig information av Bengt Ekström
13
Werdenfels, 1980, s.153.
14
Lantmäterimyndigheternas arkiv, aktnr: 11-BAR-21, Laga skifte, Enskifte 1809
15
Muntlig uppgift av ägaren Andreas Blomdahl
12
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med enluftsfönster. Byggnaden har pulpettak. Här finns turbinen som
utvinner elkraft, dagens turbin är relativt ny och sattes dit 1999. 16
Ett boningshus ligger i vinkel med kvarnbyggnaden (bild 3), det är en byggnad
i två och en halvvåning med gulputsad fasad, sadeltak med enkupigt lertegel
och takfönster. Entrépartiet består av en pardörr, troligen bytta men i en äldre
stil. En balkong är ovan entrén och fyra pelare bär upp den, balkongfronten är
i smidesjärn. Boningshuset har senare tillkomna enluftsfönster med mittpost
och är helt omgjort inuti.
Äldre foton av Östra kvarn från omkring 1800-talets början visar att
bebyggelsen som finns på platsen idag har förändrats mycket sedan det var en
verksam kvarnmiljö. Kvarnbyggnaden var betydligt lägre, två och en halv
våning med en i sten murad nedre våning. Boningshuset hade samma volym
som idag men med fasad i tegel, korspostfönster och sadeltak klätt med plåt.
Det har även funnits ytterligare byggnader på fastigheten och det finns flera
tydliga husgrunder kvar från en tidigare större ekonomibyggnad (bild 10).
Dessa grunder är murade av natursten eller möjligen gjutna av betong och
därefter klädda med natursten. Möjligheten finns också att de har förstärkts
med betong vid ett senare tillfälle för att stabiliseras. Kvarnbyggnadens
interiör från tiden då den användes som kvarn finns inte längre kvar. Men den
äldre östra delen av byggnaderna har massiva väggarna med djupa
fönsternischer och här finns spår av en tidigare öppning där det troligen har
suttit ett fäste för kvarnhjulet. Den nedre delen är murad av natursten.
Dammbyggnaden vid Östra kvarn utgörs av en utskovsdamm i gjuten betong.
Dammkroppen har betongskodda stötsidor och ett flodutskov med sättluckor
(bild 5 och 6). Intaget till kraftstationen regleras med tre träplanluckor i gåtar
av järn. Vattenvägarna är tydliga med inlopps och- utloppskanal. Parallellt
med inloppet är den naturliga åfåran. Vattenmiljöns koppling till
kvarnbyggnaden är tydlig med dammen i nära anslutning till intaget och
sättluckor som reglerar vattenflödet till utskovet.

16

Muntlig uppgift av ägaren Andreas Blomdahl
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Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
De värdebärande beståndsdelarna den äldre murade delen i den nordöstra
delen av kvarnbyggnaden med massiva väggar som sannolikt är en ursprunglig
del av byggnaden samt en öppning i fasaden där det tidigare troligen har suttit
ett vattenhjul. Den nuvarande byggnadens läge intill vattnet visar kopplingen
däremellan vilket vittnar om platsens kulturhistoriska kontext som kvarnplats.
Dammen och vattenvägarna
Värdebärande element i vattenmiljön är vattenvägarna med tydlig in-och
utloppskanal samt damm. Dess utformning har troligtvis varit densamma
sedan 1800-talets början.
Helhetsmiljön
Som helhetsmiljö går det att avläsa och förstå damm- och vattenvägar liksom
dess koppling till bebyggelsen. Bebyggelsens placering och husgrunden till den
tidigare ekonomibyggnaden utgör viktiga värdebärande beståndsdelar med
historisk hävd från 1800-talets början. Spåren berättar om platsens tidigare
sammanhang som kvarnmiljö med tillhörande jordbruk. Dock är gårdsmiljön
med kvarnbyggnad och boningshus förändrade med tillbyggnader och
renoveringar. Ingen kvarninteriör finns kvar. Den sammanvägda bedömningen
av helhetsmiljön är ett visst kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid åtgärder i vattenmiljön är det ur kulturhistorisk synpunkt önskvärt att den
tydliga kvarnkanalen bibehålls liksom delar av dammbyggnadens fundament
för att fortfarande kunna förstå dess tidigare sammanhang. För eventuella
ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett
separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Gårdsplanen vid Östra Kvarn med kvarnbyggnad och boningshus.

Bild 2. Kvarnbyggnaden används idag som musteri och försäljningslokal.
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Bild 3. Mangårdsbyggnaden vid Östra kvarn.

Bild 4. Intagskanal/bassäng till kraftverket.
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Bild 5. Dammbassängen har betongförstärkt fundament.

Bild 6. Ett flodutskov med sättar reglerar uppdämningen av vatten.
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Bild 7. Intaget till kraftverket med tre regleringsluckor.

Bild 8. Kraftverkets utloppskanal.
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Bild 9. Kraftstationen vid Östra kvarn.

Bild 10. Vid Östra kvarn finns flera äldre grundmurar.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Gårdsplanen vid Östra kvarn. T.v. kvarnbyggnaden och t.h. mangårdsbyggnaden. Årtal
okänt, fotografiet tillhör Andreas Blomdahl.

Historisk bild 2. Kvarnbyggnaden vid Östra kvarn drivs här av ett vattenhjul i trä. Årtal okänt, fotografiet
tillhör Andreas Blomdahl.

42

Historisk karta 1. Enskifte över Baråkra socken år 1809 visar både Västra kvarn och Östra kvarn.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1809.

Kartbilaga
Se Västra kvarn.
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3. Dalamöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Tåstarp

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Sent 1700-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML, PBL och MB

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad, lämning efter dammvall
och delar av kvarnkanal.

Kärnvärden:

Betydelse för bygden och jordbruket.
Historiskt element i landskapet med
koppling till vattenkraftutvinning.
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Historik
Nuvarande kvarnbyggnad är uppförd under sent 1700-tal och ombyggdes
1870 med en andra våning.17 Tullmälds och husbehovskvarnen Dalamöllan
fick år 1829 tillstånd att gagna två oskattlagda stenpar men inte sikt. 18 År 1942
drev fyra turbiner och en traktor kvarnen.19 Som mest fanns sex turbiner igång
samtidigt. Dessa drev både kvarn, spiksmedja, mejeri och gav elektricitet till
bygden.20 På 1940-talet fanns det två stenpar, en enkel valsstol, rensverk och
sädeskross.21
Vid Dalamöllan fanns från 1870-talet till 1900-talets början mejeri och år
1903 byggdes en kättingsmedja intill kvarnbyggnaden. Smedjan kom så
småningom att ändra inriktning mot spikproduktion och år 1912 uppstod en
tvist mellan Dalamöllans ägare och arrendatorerna till spikfabriken.
Verksamheten vid spikfabriken kom av den anledningen att flytta till
Rössjöfors kvarn.22
Kvarnen var i drift fram till 1984 då den siste möllaren Ture Håkansson avled,
morbror till nuvarande ägare. Kvarnen malde sista gången år 1985. En av
Ture Håkanssons sista malningar dokumenterades med en kortfilm från 1970talet. Dalamöllan ägs idag av Ronny Erlandsson och så långt som till mitten av
1900-talet, då Ronny var barn, pågick lokal flottning för husbehov vid
Dalamöllan.23
Beskrivning av miljön
Dalamöllan ligger i anslutning till gården med samma namn. I miljön finns två
modernare bostadshus, uppförda under 1900-talets senare hälft. Bostadshuset
i anslutning till kvarnbyggnaden uppfördes på 1980-talet efter att den äldre
möllebostaden förföll.
Kvarnhuset är uppfört i två våningar, med en stomme i fur och fasad klädd
med rödslammad locklistpanel samt fönsterrad i övre våningsplanet på båda
långsidorna. Fönstren är tvåluftsfönster av trä med mittpost och
spröjsindelning i röd kulör, var luft är indelad i tre mindre rutor och fönstren
har vita fönsteromfattningar. Sadeltaket är klätt med sinuskorrigerad plåt och
sockeln är gjuten i betong. På kvarnhusets norra sida finns två äldre
dörröppningar med bräddörrar placerade ovan varandra för möjlighet till in
17

Winning 1940 s.391
Kronofogden i N och S Åsbo fögderi FIIIa:1. Förteckning över skattlaggning av tull- och
husbehovskvarnar i Christianstads län, 1837.
19
Söderbygdens vattendomstol, A.D. 3/1942 No 96. Rössjöholmsån - vattnets reglering ur
Västersjön och Rösjön, 1942, s. 6.
20
Muntlig uppgift ägare Ronny Erlandsson
21
Winning 1940 s.391
22
Larsson, Lars-Erik 2004, s.182.
23
Muntlig uppgift ägare Ronny Erlandsson
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och utlastning även från det övre våningsplanet. En öppningsbar lucka finns
belägen bredvid den ena dörröppningen.
Kvarnbyggnaden är i dåligt skick och används idag som förråd med pannrum.
Interiört finns båda stenparen och annan utrustning bevarad. Utrustningen är
likväl i sämre skick och riskerar att rasa samman.
Ett bostadshus är sammanbyggt med kvarnhuset vid dess ena gavel, villan är i
ett och ett halvt plan från 1980-talet med locklistpanel i mintgrön kulör, med
tvålufts-och treluftsfönster med mittpost. Sockeln är gjuten i betong och
sadeltaket klätt med svarta betongpannor.
Miljön kring kvarnen är kraftigt förändrad, i början av 2010-talet revs
dammvallen. En liten rest på södra sidan av ån sparades dock. Hjulgraven har
fyllts igen med sediment och vattnet har i huvudsak letts över till den
ursprungliga fåran. Längs den naturliga åfåran har fler naturvårdande åtgärder
genomförts. Exempelvis har sten återförts ån. I samband med åtgärderna revs
också turbinhuset som låg på kvarnbyggnadens sydöstra sida. Av de andra
verksamheterna såsom spikfabrik och mejeri syns idag inga spår ovan mark.
Den omgivande gården med ekonomibyggnader finns kvar, men även här har
förändringar och rationaliseringar skett under 1900-talet.

Kulturhistorisk värdering
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
De värdebärande beståndsdelarna vid Dalamöllan utgörs av kvarnbyggnaden
med interiör. Byggnaden med tillhörande utrustning utgör ett historiskt
landmärke som kvarnplats och som mötesplats kring malningstraditionen.
Miljön är dock svårbegriplig sedan turbiner tagits bort, hjulgraven fyllts igen
och vattnet letts om. Detta har gjort att sammanhanget mellan
beståndsdelarna försvunnit.
Dammen och vattenvägarna
Resterna av dammvallen och kvarnkanalen har ett visst pedagogiskt värde då
de utgör ett element i landskapet som kan kopplas till platsen historiska
sammanhang som kvarnplats. En kulturhistoriskt intressant uppgift är
kännedomen kring husbehovsflottning omkring Dalamöllan. Förståelsen kring
flottningen har en stark koppling till vattendragets utformning.
Helhetsmiljön
Det kulturhistoriska värdet vid Dalamöllan utgör ett visst värde då
helhetsmiljön är kraftigt modifierad och svårbegriplig. Kvarnbyggnaden med
dess innehåll höjer dock värdet något då den berättar om den verksamhet som
ägt rum och den betydelse platsen har haft för bygdens samhälleliga
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utveckling, jordbruket och människomöten. Kunskapen kring den småskaliga
flottningen är mycket dåligt dokumenterad i Skåne vilket gör platsen viktig i
sammanhanget.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Flera fiskevårdande åtgärder är redan utförda vid Dalamöllan. Dammen är
utriven och sten har återförts till den naturliga å fåran. Vid eventuella åtgärder
i framtiden bör den bevarade kvarnkanalen hållas intakt. Dammfundamenten i
sten och betong bör bevaras. För att bibehålla förståelsen av miljön och
traditionen kring flottning är det viktigt med vattentillförsel till kvarnkanalen
så att den inte växer igen samt att kvarnbyggnaden underhålls.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Kvarnbyggnaden vid Dalamöllan

Bild 2. Interiört i kvarnen som idag används som
förråd.

Bild 3. Stenparen, säckhissar och remhjul finns
bevarade.
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Bild 4. Dörren till Dalamöllan.
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Bild 5.
Baksidan av
kvarnbyggnaden
. Intagskanalen
är numera
igenfylld
(uteplats).

Bild 6. Den
utrivna
dammen vid
Dalamöllan.
T.v. är
intagskanalen
till kvarnen
och t.h. den
utrivna
dammbyggna
den med ett
överfall.

Bild 7. Delar av
fundamentet
har sparats vid
strandkanten
och vittnar
idag om den
historiska
uppdämningspl
atsen.
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Bild 8. Vattnet från intagskanalen leds idag tillbaka till den naturliga fåran istället för att tas
tillvara i något kraftverk.

Bild 9. Flygfoto över Dalamöllan. Fotografiet ägs av Ronny Erlandsson.
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4. Nya Valskvarnen

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Kvarn sedan åtminstone 1730-talet.
Nuvarande dammbyggnad uppfördes
1875.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB. Lämningar kan vara
fornlämning enligt 2 kap. KML.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnad och dammspegel,
omkringliggande bebyggelse och lämningar
efter äldre bebyggelse.

Kärnvärden:

Samlingsplats och traditionell badplats i
bygden. Element i vardagslandskapet med
koppling till vattenkraftutvinning.
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Historik
Innan platsen kom att kallas Nyamölla och Nya Valskvarnen så var den
allmänna benämningen Sågmöllan. I 1743 års rusttjänst jordebok för Skillinge
säteri framgår att säteriet samma år uppfört en ny mjölkvarn vid Sågmöllan. 24
Kvarnen ska dock ha uppförts på 1730-talet.25 Sågmöllan, i Munka-Ljungby
skattlades för tre stenpar år 182926 och år 1839 fyra stenpar. I samband med
en syn av kvarnarna i Munka Ljungby år 1847 påpekade Sågmöllans dåvarande
ägare att han ville uppföra en ny kvarnbyggnad.27 Det var troligtvis då platsen
ändrade namn till Nyamölla. Till Nyamölla hörde även en kalkstamp, vid
Hillarp. Vid Nyamölla och Dalamöllan fanns på 1850-talet även klädesstamp
med vardera tre par stötar.28 Nyamöllas klädesstamp låg i samma byggnad som
ett spinneri (Historisk karta 2). Dammbyggnaden uppfördes år 1875.
År 1942 tillhörde Nyamölla (eller Nya Valskvarnen som platsen då kallades)
fortfarande godset Skäldinge gård/Skillinge och drevs av en turbin om 75 hkr
vid vattenfallet och en turbin om 100 hkr vid Kalkmöllans fall.29 År 1949
ansökte ägaren till Nya Valskvarnen om att få anlägga ett vattenkraftverk. I
samband med det gjordes en beskrivning av den dåvarande anläggningen. Vid
dammbyggnaden fanns ett intag som ledde vatten i en ca 85 meter lång
betongtunnel med rektangulär sektion till en turbin.30
Den övre kraftverksanläggningen, vid Nya Valskvarnen, hade en turbin från
1903 installerad i en betongsump till vänster om kvarnen. Turbinen utnyttjade
fallhöjden på 6 meter och drev kvarnen till en effekt av 75 hkr genom remdrift
och transmissionsaxel. Vattnet som inte togs till vara vid den här turbinen
leddes vidare i en rektangulär ränna av betong ca 35 meter till den nedre
anläggningen som var uppförd på en rustbädd av ek.
Det nedre kraftverket hade en öppen turbinsump med en turbin från 1913
som genom fallhöjden på 4,55 meter gav en effekt av 100 hkr (Bild 7). Det

24

Söderbygdens vattendomstol, AD 47/1949 bil.b. Utlåtande angående äganderätten till de i
Rössjöholmsån belägna vattenverken Römöllans Valskvarn, Röamölla såg och Nya Valskvarnen, 1949,
s. 7 (13).
25
Söderbygdens vattendomstol, AD 47/1949 bil.b. Utlåtande angående äganderätten till de i
Rössjöholmsån belägna vattenverken Römöllans Valskvarn, Röamölla såg och Nya Valskvarnen, 1949,
s. 8 (14).
26
Kronofogden i N och S Åsbo fögderi FIIIa:1. Förteckning över skattlaggning av tull- och
husbehovskvarnar i Christianstads län, 1837.
27
Söderbygdens vattendomstol, AD 47/1949 bil.b. Utlåtande angående äganderätten till de i
Rössjöholmsån belägna vattenverken Römöllans Valskvarn, Röamölla såg och Nya Valskvarnen, 1949,
s. 7 (13).
28
Söderbygdens vattendomstol, AD 47/1949 bil.b. Utlåtande angående äganderätten till de i
Rössjöholmsån belägna vattenverken Römöllans Valskvarn, Röamölla såg och Nya Valskvarnen, 1949,
s. 8 (14).
29
Söderbygdens vattendomstol 1942, s.6.
30
Söderbygdens vattendomstol, AD 47/1949 No 96, Rössjöholmsån II – Ansökan om prövning av
lagligheten vid Nya Valskvarnen 1949, s. 4 (10).
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nedre kraftverket, liksom det övre, drev samma transmissionsaxel i Nya
Valskvarnen genom remdrift.
Den nedre dammbyggnaden (Bild 10) som idag är utriven var uppförd med
sidomurar i betong och sten med en brobana över intaget. Intaget reglerades
med två spettluckor i trä. I dammbyggnaden fanns även flodlucka med
spettlucka i trä samt ett utskovsskibord. Bottnen nedströms dammen var
betongskodd ca 9,3 meter.31 I samband med tillståndsprövningen
presenterades även ett förslag av ombyggnad av dammen vid Nya
Valskvarnen.32 Denna genomfördes dock aldrig. Byggnaderna vid Nya
Valskvarnen revs år 2000.

Beskrivning av miljön
Av Nya Valskvarnen finns idag inga stående byggnader bevarade. Valskvarnen
revs år 2000 av Lantmännen som dessförinnan hade haft den i drift.
Intagskanalen samt turbinsumpar och en äldre kvarnränna täcktes med
schaktmassor. En stor del av kvarnplanen är asfalterad och platsen där
kvarnbyggnaden stod är numera en gräsplan. Höjdskillnader vittnar dock om
var grundmuren finns och troligtvis finns fler lämningar under mark.
Ett tillhörande magasin revs på 1970-talet och på platsen fanns även ett stall
som brann omkring 1950. Då kvarnen byggdes om 1960 byggdes även ett nytt
stall. Möllaren bodde i korsvirkesbyggnaden uppe i backen och bredvid låg
disponentbostaden. Det sägs att en stor grusvall anlades vid kvarnen för att få
stopp på traktorer och vagnar som kom dit för att mala. Då lantmännen
övergav kvarnen fylldes kraftstationen igen med grus. Några år senare
förvärvade nuvarande ägare, Kennet Andersson, kvarnen och grävde bort
schaktmassorna vid det nedre kraftverket där han anlade ett nytt (Bild 6).
Kennet hittade under byggnadsarbetet en äldre hästvagn samt en ölflaska från
1902. Kanske drack någon ölen då den förra kraftverksbyggnaden uppfördes
på samma plats.
Dammbyggnaden är en hög skalmursdamm med överfall som uppfördes år
1875 (Bild 1-3). Enligt nuvarande ägare finns giltig vattendom. Förutom
skibord finns ett flodutskov med bottenlucka samt på den södra sidan ett
kraftverksintag med två spettluckor i trä med gåtar i stål. Intagskanalen är
kulverterad ca 100 meter till det nedre kraftverket. Vid sidan om intaget finns
en bassängtrappa för laxfisk (Bild 2,3 och 6).

31
32

Söderbygdens vattendomstol, 1949, s. 10.
Söderbygdens vattendomstol, 1949, s. 12.
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Intill dammen låg tidigare både spinneri och kvarn innan Nya Valskvarnen
uppfördes i början av 1850-talet. En ännu äldre kvarnbyggnad ska enligt
nuvarande ägare ligga precis intill dammbyggnaden men är inte synlig ovan
mark. Grundmuren gick dock att skönja då dammen rensades år 2007. Av
spinneriet finns idag en grundmur bevarad intill dammen. Lämningen utgörs
av en mur om ca 10x8,5 m, ca 1 m h, 0,6 m – 1 m st endast lätt bearbetade
block. Trappsteg i betong i norr och söder ca 1,7 m st (Bild 4 och 5 och
Historisk karta 2).
Vid det nedre kraftverket har Kennet Andersson byggt upp en ny
verksbyggnad på samma plats som den gamla. Det gamla kraftverket byggdes
år 1912 och troligtvis gjordes även kanalerna om samtidigt. En francisturbin
från 1923 är installerad i trycksumpskammaren till det nya kraftverket.
Turbinen är tillverkad vid Näs fabriker i Lerum.
Den äldre turbinen hade köpts in av CL Hansson år 1913 men är idag för stor
och kräver mycket vatten (Bild 7). Den ligger dock vid ingången till
kraftstationen. Nedanför kraftstationen är det ca 4 meter djupt och längs
bottnen finns en rustbädd av plank. Nedströms sågmöllan har sten lavats och
kallmurats ett par hundra meter längs åfårans sidor (Bild 11). Bottnen är även
delvis stensatt. Intill kraftstationen gick den äldre byvägen via en
dammbyggnad med körbro. Denna revs dock 2007 (Bild 10). Av vägen finns
idag tre stensatta brovalv bevarade under all vegetation. Två av dem är intakta
och ett raserat (Bild 9).
Sydväst om kraftstationen finns en kanal som aldrig blev färdigställd. Kanalen
kallas ”Rysskanalen” och ska ha börjat anläggas 1902 (Bild 8). Han som anlade
den hette Berglund. Enligt uppgift från nuvarande ägare skulle Berglund
uppföra ett kraftverk mitt emot kalkstampen nedströms Nya Valskvarnen
(Bild 12). Han skulle gifta sig med dottern till kalkmöllaren men kom på
obestånd och kraftverket blev därför aldrig byggt. Finns ritningar på
kraftverket av Arboga Kvist & Gärs. Vid kalkstampen finns en trappa ner i ån
vilken troligtvis nyttjats för bad och byk.
Kennet är uppväxt i närheten av sågmöllan och som barn lekte han vid
kvarnen och som för många andra i bygden var Sågmöllan och vattenfallet en
viktig mötesplats och vacker miljö i Munka-Ljungby.

Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Av högt kulturhistoriskt värde är den mäktiga dammbyggnaden.
Konstruktionen är unik i sitt slag med tydlig koppling till
vattenkraftsutvinning. Vidare är kombinationen av skalmur och överfall
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teknikhistoriskt intressant. Längs vattenvägarna finns andra kulturhistoriskt
intressanta landskapsstrukturer såsom trappan för bad och byk, vilken vittnar
om det vardagliga livet i de här miljöerna.
Kraftstationen med beståndsdelar
Strukturer efter äldre bebyggelse kopplade till kvarnverksamheten finns vid
Sågmöllan och utgör viktiga tidsskikt. Kraftstationen är av modern karaktär
och är i sig mindre kulturhistoriskt intressant. Turbindriften och skötseln av
kraftverkskanalen är däremot viktig för bevarandet av helhetsmiljön och för
förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang.
Helhetsmiljön
Nya Valskvarnen har länge utgjort en viktig mötesplats för exempelvis
spannmålsförädling och bad. Platsen har under flera hundra år utgjort ett
viktigt industriellt nav i Munka-Ljungby. Platsen har många tidsskikt som
tillsammans bidrar till platsens kulturhistoriska sammanhang som kvarnplats
och tidigindustri i vardagslandskapet.
Den mäktiga dammbyggnaden med spegel, ger intrycket av en parkliknande
miljö och är ett viktigt landmärke och lokal förebild med koppling till
vattenkraftsutvinning. Den synliga lämningen efter stamp och spinneri utgör
tillsammans med dammbyggnad och kanalsystem de sista synliga spåren efter
den tidigare kvarnverksamheten, vilket bidrar till förståelsen av platsen.
Eftersom större delen av själva kärnmiljön på kvarnplatsen är väsentligt
förändrad och ommodellerad under 1900-talets senare del har en stor del av
platsens historiska sammanhang försvunnit, vilket också gör den svårtydd. Den
kulturhistoriska digniteten i helhetsmiljön utgör därmed ett visst värde.
Miljön utgör dock en lokal förebild och är viktig för upplevelsen av dagens
landskap. Dammbyggnaden med vattenspegel samt omkringliggande
bebyggelse gör platsen till en viktig historisk kärna i Munka Ljungbys äldre
bystruktur. Den enskilda komponenten och värdebärande dammbyggnaden
höjer därmed värdet till ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Den värdebärande beståndsdelen i miljön vid Nya Valskvarnen är
dammbyggnaden. Dammbyggnaden med vattenspegel är det sista i miljön som
vittnar om platsens kulturhistoriska kontext och vattnets betydelse för MunkaLjungbys framväxt. Vidare är dammspegeln ett viktigt element i MunkaLjungbys nuvarande vardagslandskap. Vid eventuella ingrepp i eller vid
densamma bör omlöp eller tekniska påbyggnadslösningar prioriteras.
Observera att lämningar efter äldre bebyggelse finns vid den södra
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strandbrinken intill kvarnbyggnaden, vilka kan vara fornlämningar enligt 2
kap. KML. För att eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap
KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vy mot vattenfallet vid Nya Valskvarnen.

Bild 2. T.v. är dammbyggnaden och t.h. det kulverterade intaget till kraftstationen.
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Bild 3. Dammbyggnaden med fisktrappa vid Nya Valskvarnen.

Bild 4. Lämningen efter stamp- och spinneribyggnaden.

Bild 5. Trappingången till stampen och spinneriet.
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Bild 6. Intaget till den kulverterade kraftverkskanalen och till fisktrappan.

Bild 6. Den nybyggda kraftverksbyggnaden på Nya Valskvarnens äldre turbinsump.
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Bild 7. Francisturbinen som installerades i Nya Valskvarnen 1913.

Bild 8. ”Rysskanalen” blev aldrig färdiggjord. Idag finns en kallmur som vittnar om projektet vid sidan av
kraftverkskanalen.
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Bild 11. Utloppskanalen har vällagda
kallmurar längs åfårans sidor.

Bild 12. Boningshuset till
kalkstampen som låg
nedströms Nya
Valskvarnen. Notera den
lilla trappan för tvätt och
bad.
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Bild 9. Vid Nya Valskvarnen fanns tidigare en äldre väg och valvbro som korsade Rössjöholmsån
söder om kvarnen. Här är ett av valven som döljer sig under sly och schaktmassor.

Bild 10. Söder om kraftverket sammanlänkas kraftverkskanalen med åfåran. Denna plats var tidigare
uppdämd genom en kombinerad dammbyggnad och bro där den äldre vägen korsade vattendraget.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Nya Valskvarnen visas i ett äldre fotografi från Munka-Ljungby.
Fotografiet ägs av Kennet Andersson.

Historisk karta 1. Nya Valskvarnen återges i en karta som upprättades i samband med
tillståndsprövningen 1949. Söderbygdens vattendomstol 1949.
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Historisk karta 2. Plankarta över Nyemölla och Röamölla år 1873. Vid Nyemölla visas bl.a. stamp- och spinneribyggnaden samt kvarnbyggnaden.
Vid Röamölla sågverksbyggnaden. Röamölla gårdsarkiv 1873.
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5. Röamölla nedre

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Mycket gamla anor

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML
och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Topografiskt kvarnläge, Överfallsdamm,
nedmonterad ramsåg och boningshus.

Kärnvärden:

En av Rössjöholmsåns äldsta kvarnplatser.
Historisk plats med hävd som varit en
grundpelare i bygdens samhällsutveckling.
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Historik
Röamölla omnämns i prästrelationerna från 1624 som en schöön mölle kallad
Röde mölle.33 I kvarnkommissionens protokoll år 1698 onämns Röamölla som
en frälsekvarn med överfallshjul.34 I en topografisk karta över Skåne från år
1687 är Röamölla utmarkerad (Historisk karta 1). Kvarnen skattlades av
kungl. kammarkollegium den 13 oktober 1722 och den 2 mars 1723 till tre
stenpar och tillhörde då Skillinge säteri.35 En sägen menar att Röamölla har
anor från 1100-talet då franska munkar tillhörande cisterciensorden kom till
Munka Ljungby och uppförde ett kapell och en kvarn. Vidare ska kvarnen
under 1200-talet drivits av munkarna på Herrevads kloster.
Både Nyemölla och Röamölla tillhörde Skillinge säteri men i början av 1800talet såldes Nyemölla och Röamölla byttes mot Heagården. 36 Under Carl von
Linnés skånska resa 1749 beskrev han kvarnen med orden: ”quarnen var
mycket konstigt anlagd”.37 Troligtvis menade han i positiv bemärkelse av att
kvarnen var speciell snarare än udda.
Den 11 januari 1848 hölls en besiktning av Röamölla i samband med att
dåvarande ägare Hans Bengtsson ville ändra kvarnläget. Redan då ansågs
kvarnen vara en urminnes odalkvarn som alltid haft sina dammfästen vid
bron.38 Bengtsson föreslog en ny kvarnplats och dammfäste på sina ägor.
Häradssynerätten godkände det nya kvarnläget under villkor att den blivande
dammen inte fick uppföras högre än den föregående. 39 Vidare ville Röamöllas
ägare år 1853 anlägga sågkvarn, klädesstamp och kalkstamp. Han ville också
installera skalkvarn och kornsikt i befintlig kvarnbyggnad. Såg- och stampverk
skulle uppföras i två fristående byggnader längre bort. I samband med ansökan
år 1853 gjordes en beskrivning av miljön där det framgick att en ny kanal
grävts till den nya kvarnen. Den nya kvarnen vid Röamölla drevs då av ett
överfallsvattenhjul. 40
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År 1903 övertog Carl L. Hansson Röamölla. År 1908 överlät han i sin tur
Röamölla till sin halvbror Johan Antonios Persson vars son Axel Persson tog
över 1939 och drev kvarnen fram till 1963 då den avvecklades. 41 Idag ägs
kvarnen av Bengt Persson och den drivs fortfarande för elproduktion. 42
Beskrivning av miljön
Det finns inte längre kvar någon kvarnbyggnad bevarad vid Röamölla nedre.
Däremot finns en mindre byggnad med en turbin utvinner fortfarande
elektricitet ur vattendraget för hushållsel (bild 3). Vid Röamölla nedre
uppfördes ett ramsågverk omkring år 1853 (bild 1). Ramsågen är
nedmonterad och bevarad under plåttak intill sågverksbyggnadsgrunden.
Sågverksamheten pågick in på 1920-talet43 och virke exporterades bland annat
till Arild i utbyte mot sill. Den äldre möllebostaden från omkring 1800-talets
andra hälft flyttades till sin nuvarande plats år 1972. Det låg tidigare närmare
vägen.44 Boningshuset är ett korsvirkeshus i ett och ett halvt våningsplan med
källarvåning. Huset har äldre tvåluftsfönster med spröjsindelning (bild 6).
Dammbyggnaden är en överfallsdamm med ett ytterliv av lavad sten.
Kvarnrännan är bevarad men har under senare år kulverterats vid intaget.
Utloppskanalen har haft en historisk samhörighet med Nya Valskvarnen som
nyttjade bakvattnet till ett spinneri. Tidigare fanns ytterligare en turbin som
installerades före år 1920 och som drev en snickerifabrik som brann ner år
1921. Vid överfallsdammen finns en laxtrappa som anlades 1985 (bild 7). 45

Kulturhistorisk värdering
Kvarvarande bebyggelse med beståndsdelar
Boningshuset är den enda bevarade byggnaden som har koppling till den
tidigare kvarnmiljön. Det är ett korsvirkeshus, en byggnadstyp som är väl
förankrad i den skånska landskapsbilden. Den nedmonterade ramsågen med
intilliggande husgrund visar på en av platsens tidigare kärnverksamheter med
tydlig koppling till dammbyggnaden och vattnet.
Dammen och vattenvägarna
Röa mölla nedre kan vara Rössjöholmsåns äldsta kvarnplats med gamla anor av
att nyttja vattnets kraft. Enligt sägnen grundades kvarnmiljön redan på
medeltiden av cisterciensordens munkar och platsen har historisk hävd som
41
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kvarnmiljö från 1600-talet. Men dagens synliga delar är sannolikt inte så
gamla. Överfallsdammens synliga delar är troligtvis från 1900-talets första
hälft.
Helhetsmiljön
Miljön är idag tydlig och avläsbar som dammiljö där den nedplockade
ramsågen vittnar om den tidigare verksamheten. Det är en miljö som bär på
en lång historia där utvinnande av vattenkraft är den sammanlänkande faktorn
för kvarnverksamheten och den senare sågverksamheten. Då platsen utgjort
ett industriellt nav i bygden med historiskt djup är platsen kulturhistoriskt
intressant och är även viktig för Röamölla övres kulturhistoriska sammanhang.
Det är dock svårt att läsa av platsens långa historiska hävd i dagens fysiska
landskap. Helhetsmiljön faller därmed inom ett visst kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Vid höga vattenflöden finns en fungerande bassängtrappa. Ägaren har planer
på att anlägga ett omlöp på den högra sidan i nedströms riktning. Ur
kulturmiljösynpunkt vore detta en bra lösning då dammbyggnaden bevaras och
därmed förståelse, för den historiska kontexten som en kvarnplats. För att
eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel
ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Den äldre sågbyggnadslämningen med den bevarade ramsågen nedmonterad under plåttak.

Bild 2. Utloppskanalen till den äldre vattendrivna sågen som nu används som kraftverksutlopp.
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Bild 3. Det moderna kraftverket vid Röamölla nedre.

Bild 4. Överfallsdammen vid Röamölla nedre. Närmast i bild syns intagskanalen till kraftverket.
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Bild 5. Intagslucka till kraftverket.

Bild 6. Boningshuset vid Röamölla nedre.

Bild 7. Fisktrappa vid dammbyggnadens norra landfäste.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I en topografisk karta över Skåne visas Rössjöholmsån med kvarnar. I den röda markeringen visas
Röamölla. Krigsarkivet 1675.

Historisk karta 2. I samband med tillståndsprövningen av ett nytt kraftverk vid Nya Valskvarnen upprättades en karta
där även Röamölla nedre återges. Söderbygdens vattendomstol 1949.
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Kartbilaga
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6. Röamölla övre

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1852

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML
och MB

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad, magasin, loge, svinstall,
vagnstall, disponentvilla, kvarnkanal,
dammbyggnad.

Kärnvärden:

Tydlig sentida kvarnmiljö med visst
teknikhistoriskt värde och ett
samhällshistoriskt värde.
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Historik
Den 11 januari 1848 hölls en besiktning av Röamölla i samband med att
dåvarande ägare Hans Bengtsson ville ändra kvarnläget. Redan då ansågs
kvarnen (Röamölla nedre) vara en urminnes odalkvarn som alltid haft sina
dammfästen vid bron.46 Bengtsson föreslog en ny kvarnplats och dammfäste på
sina ägor. Häradssynerätten godkände det nya kvarnläget under villkor att den
blivande dammen inte fick uppföras högre än den föregående. 47 Vidare ville
Röamöllas ägare år 1853 anlägga sågkvarn, klädesstamp och kalkstamp. Han
ville också installera skalkvarn och kornsikt i befintlig kvarnbyggnad. Såg- och
stampverk skulle uppföras i två fristående byggnader längre bort.
I samband med ansökan år 1853 gjordes en beskrivning av miljön där det
framgick att en ny kanal grävts till den nya kvarnen. Den nya kvarnen vid
Röamölla drevs då av ett överfallsvattenhjul.48 Efter ombyggnationen 1926
installerades 4 turbiner vid kvarnbyggnaden om tillsammans 96 hkr.
Kvarnutrustningen utgjordes av tre stenpar, två dubbla valsstolar, plansikt,
fullständigt rensverk, utsädestriör och två sädeskrossar. 49 I samband med att
tilloppskanalen grävdes ökades fallhöjden från 2,6 meter till 5,2.50
Under 1900-talet drevs kvarnen av fyra personer. Kvarnens förmalningsrätt
såldes år 1962 och all maskinell utrustning plockades bort i samband med det.
Kvarnen användes inte alls fram till den renoverades mellan åren 1978-1980
och efter att generatorerna då hade gjorts iordning sattes kvarnen igång igen. I
samband med detta byggdes kvarnen om till kraftverk. 51 Innan
francisturbinerna installerades i kvarnen användes vattenhjul; det fanns två
överfallsvattenhjul vid Röa mölla övre.52 Bengt Persson, en av Röamöllas
nuvarande ägare, berättade att den röda magasinsbyggnaden uppfördes mellan
åren 1848-1850. Kvarnbyggnaden uppfördes år 1926 och disponentsvillan år
1923.53 Till kvarnen hörde även ett färgeri.
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Beskrivning av miljön
Kvarnhuset består av två sammanbyggda huskroppar, dels en byggnad i två
våningar med vindsvåningar och en något lägre del i endast två våningar.
Kvarnbyggnaden är uppförd år 1926 i rostbrunt tegel, Helsingborgstegel, med
symmetriska fönsterrader i de två nedre våningarna, samtliga fönster har en
murad övre tegelomfattning (bild 1 och 3). En frontespis med ytterligare
fönster finns på fasaden in mot gården och i en vertikal linje finns fyra
dubbelportar av trä som ligger i linje från frontespisens övre våning ner till
den nedersta våningen. Dessa har troligen använts för in-och utförsel av
spannmål. Den lägre delen av kvarnbyggnaden har fasad i rött tegel med rutor
indelade av järnspröjs. I utbyggnaden på kvarnbyggnadens baksida fanns
tidigare spannmålstork och kraftstation med turbinsump. Den höga murade
skorstenen användes i torkningsprocessen (bild 2).
En magasinsbyggnad ligger i vinkel med kvarnbyggnaden (bild 2 och 12), dessa
byggnader förbinds av en inbyggd passage, antagligen byggd för att på ett
enkelt sätt kunna förflytta färdigmalet mjöl till förvaring. Magasinsbyggnaden
är uppförd med hög grundmur, övre våning i murad rött tegel och klädda
gavelrösten med rödslammad lockpanel, sadeltaket är belagt med plåt.
Disponentvillan är uppförd i ett och ett halvt våningsplan med källarvåning.
Även villan har fasad i Helsingborgstegel och flerluftsfönster av trä med
småspröjsade övre lufter (bild 11).
Ytterligare bebyggelse på gården är ett hållstall som ursprungligen användes
för tillfälliga besökare med häst (bild 1). Byggnaden har en hög grundmur och
gavelrösten målade i röd kulör. Ett par mindre, senare upptagna
fönsteröppningar finns upptill på byggnaden, spår syns även av igenmurad
tidigare dörröppning. Två dörröppningar finns till byggnaden idag, en större,
senare upptagen öppning för en garageport och en mindre för en enkeldörr
med rundad överdel. En tillbyggd del löper parallellt längs med ungefär halva
längden av byggnadens framsida. Hållstallet är numera bostad och fotoateljé.
Den mindre närliggande byggnad i brunt tegel användes som grisstall. Ena
gavelsidan har fasad i murad sten och båda gavlarna har klädda gavelrösten i
röd lockpanel. Under andra världskriget användes byggnaden av den svenska
flygflottiljen och här förvarades då bl.a. ammunition och kalsonger.54 Strax
nedanför denna ligger även ett vagnstall/uthus klätt i röd panel. Samtliga dessa
tre byggnader har sadeltak belagt med sinuskorrugerad plåt.
Dammbyggnaden är en utskovsdamm med en ca 200 meter långsmal
bassäng/intagskanal (bild 5). Intaget till turbinsumpen regleras med tre
54
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spettluckor i trä med ståndare och gåtar i stål. Luckorna regleras med hjälp av
elhissar (bild 4). Vid intagaet sitter även ett stålgaller. Vid sidan av intaget
finns en botten-/flodlucka i trä med ståndare och gåtar i stål. Flodutskovet
skulle vid behov leda om vattnet till fåran jämsides intagskanalen. I
kraftstationen är fyra francisturbiner installerade. Tre av dem på 20 kW och
en större på 50 kW. Turbinerna sattes in 1923 och renoverades 1978-80 (bild
8).
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Den kvarvarande dammens bassäng och vattenvägar med intagskanal bidrar till
förståelsen av platsen som kvarnmiljö. Det topografiska läget och
avläsbarheten bidrar till ett viktigt tidsskikt i industrilandskapet.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Röamölla övre utgör ett monument för det tidiga 1900-talets
industrialisering. Byggnadernas mäktighet indikerar välstånd och
storproduktion. Platsen har därmed utgjort ett viktigt nav i bygdens
samhälleliga utveckling. Det saknas dock kvarnverk och väsentlig utrustning
vilket bidrar negativt till det samlade kulturhistoriska värdet. Byggnadens
exteriör är välbevarad med karakteristiska detaljer såsom dörrar placerade i
vertikal linje och en överbyggd passage mellan magasin och kvarnbyggnad.
Helhetsmiljön
Kvarnmiljön är välbevarad exteriört och dammen med vattenvägar har en
tydlig koppling till kvarnbyggnaden. Den övriga bebyggelsen som hör till
gårdsmiljön bidrar till en större förståelse av gården som brukningsenhet.
Kalkstamp och färgeri visar på ett mångsidigt nyttjande av vattenkraft och
småindustriernas viktiga samhällsfunktion. Den stora kvarnbyggnaden med
tillhörande hållstall och magasin vittnar om verksamhetens betydelse som
samlingsplats och om bygdens industrialisering och välfärd under 1900-talet.
Det är en kvarnmiljö som var i drift under industrialismens glansår; en
hundraårsperiod med snabb uppgång men även snabb nedgång under 1900talets mitt. Det samlade värdet för helhetsmiljön är ett kulturhistoriskt värde
då den varit betydelsefull för bygden utifrån ett ur ett samhällshistoriskt
perspektiv.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
Inlopps- och utloppskanal liksom dammfästet med skibord är viktiga delar av
den relativt välbevarade kvarnmiljön som Röa mölla övre utgör. Vid åtgärder
är det ur kulturmiljösynpunkt önskvärt att den tydliga kvarnkanalen med
dammspegel kvarstår. En naturlig sidofåra löper parallellt med den grävda
81

kvarnkanalen. Den fungerar som fiskväg vid höga vattenflöden. Om möjligt,
vore det önskvärt att fördjupa sidofåran för att på så sätt öka flödet i denna. En
sådan åtgärd skulle inte ha någon inverkan på kulturmiljövärdena. För att
eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel
ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vy över delar av Röamölla övres byggnadsbestånd. Från vänster loge/stall,
kvarnbyggnad och magasin.

Bild 2. Från vänster magasin, kvarnbyggnad samt utbyggnad med spannmålstork och kraftstation med turbinsump.
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Bild 3. Kvarnbyggnaden vid Röamölla övre.
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Bild 4. Intagsluckorna till turbinsumpen.

Bild 5. Det långsmala dammagasinet.
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Bild 6. Rensgallret vid intaget.

Bild 7. Kraftverksstationen med turbinsump.
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Bild 8. En av francisturbinerna i Röamölla övre. Fotografiet ägs av Bengt Persson.

86

Bild 9. En överfallsdamm med stenlagt ytterliv reglerar vattentillförseln till dammagasinet.

Bild 10. Ett litet utskov i dammfundamentet.
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Bild 11. Disponentvillan vid Röamölla övre.

Bild 12. Magasinsbyggnaden vid Röamölla.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Mor Lina (sittandes) och sonen Johan (till höger) drev verksamheten vid Röamölla övre i
början av 1900-talet. Fotografiet ägs av Bengt Persson.

Historisk bild 2. Röamölla övre före ombyggnationerna år 1926. Fotografiet ägs av Bengt Persson.

Kartbilaga
Se Röamölla nedre.
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7. Kalkstampen

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1853 och 1914

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Rester av tidigare kalkstamp och smedja,
överfallsdamm, stenformation i dammen

Kärnvärden:

Historiskt element i landskapet med
koppling till vattenkraftutvinning. Del av
ett större sammanhang av olika näringar
som nyttjade vattenkraft.
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Historik
Kalkstampen härrör sannolikt från omkring 1853 då ägaren till Röamölla
ansökte om att få anlägga en kalkstamp.55 Vid kalkmöllan har det även funnits
smedja och senare cykelverkstad. Dagens byggnad är troligtvis uppförd år
1914 av delar från den äldre kalkmöllan från 1853. Under 1900-talet hade
Johan Green målarkalk till försäljning vid Kalkstampen och på övervåningen
hade sonen Aron en cykelverkstad som upphörde år 1970. 56 Numera används
kalkstampsbyggnaden som förråd.
Beskrivning av miljön
Belägen mellan Röamölla övre och nedre finns ligger kalkstampen.
Rössjöholmsån är här lugnflytande, stenig och grund. Uppströms kalkstampen
däms vatten upp av fallna träd. I vattendraget syns spår av en anordning för
vattenhjul (bild 3 och 4) och i källardelen av huset ska grunden från den äldre
kalkstampen finnas kvar. Det hus som står här idag är en byggnad i två
våningar med fasad i trä som har kalkavfärgats i vitt (bild 2). Byggnaden är i
relativt dåligt skick och tillhörande tomtmark har växt igen. Invändigt finns en
del brädor förvarade och en öppning i golvet leder ner mot källargrunden.
Det finns en äldre kamin på ovanvåningen och ett par arbetsbänkar för
snickeriarbeten (bild 6 och 7). En vindsvåning finns också. I nära anslutning
till huset finns en murad jordkällare (bild 5).
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Det äldre dammfästet tillsammans med hjulgraven intill kvarnbyggnaden är
viktiga för förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang som
vattendriven stamp och smedja.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
I Kalkstampen finns en grundmur efter den äldre stampverksbyggnaden
bevarad vilken vittnar om platsens ursprungliga funktion som vattendrivet
stampverk. Den bevarade utrustningen, såsom arbetsbänkar, vittnar om
platsens funktion under 1900-talet som smedja och verkstad.
Helhetsmiljön
Platsens topografiska läge och topologiska relation till Röamölla och färgeriet
vittnar om vattnet som kraftkälla i en del av en större miljö med flera
verksamhetsområden (Röamölla). Kalkstampen har under 1800-talet varit en
viktig plats för landskapets kalkmålade bebyggelse och även betydelsefull för
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bygden under 1900-talet som smedja och cykelverkstad. Platsens funktion
som kalkstamp och smedja visar på vattenkraftens mångsidighet och betydelse
för samhällsutvecklingen. Helhetmiljön bör ses som en del i en större miljö.
Som enskilt objekt är den kulturhistoriska kontexten mer svårbegriplig och
Kalkstampen har därför ett visst kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
De biotopvårdande åtgärderna som föreslås vid Kalkstampen är utrivning
alternativt uppöppning av dämmet. Ur kulturhistorisk synpunkt fyller det
äldre dammfundamentet i sten en viktig pedagogisk funktion och bör därför
bevaras i möjligast mån. Den äldre dammbyggnaden med intag och utskov är
raserad och en avsänkning/uppöppning skulle därmed inte åsamka någon
större negativ påverkan på helhetsmiljön. För att eventuella ingrepp ska kunna
prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske
enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vid sidan av Rössjöholmsåns huvudfåra ligger Kalkstampen söder om Röamölla.

Bild 2. Kalkstampen har även fungerat som smedja och cykelverkstad men är nu övergiven.
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Bild 3. Stenfästet för hjulaxeln samt det lilla överfallet till ett underfallshjul eller skvalta.

Bild 4. Vattnets betydelse i miljön gör sig gällande genom byggnadens läge nära vattnet, den
lilla uppdämningen samt stenfästet i vattnet.

94

Bild 5. Jordkällaren vid Kalkstampen.

Bild 6. Interiört i Kalkstampen. Här en snickarbänk efter tiden Bild 7. En gjutjärnskamin är installerad i
som cykelverkstad.
Kalkstampen.

Kartbilaga
Se Rödamölla nedre.
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8. Lunnamöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1858

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Visst kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Magasinsbyggnad, f.d. svinstall,
dammfäste, spettluckor, del av
kvarnkanal
Historiska element i landskapet med
koppling till vattenkraftutvinning och
tidigare kvanmiljö.

Kärnvärden:
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Historik
Lunnamöllan byggdes 1858 av Johannes Gudmundsson. Ett flertal byggnader
uppfördes då såsom spannmålskvarn, ramsåg, spånhyvel och ett långt sågbord
med cirkelsåg. Lunnamöllan drevs från början av ett överfallshjul med en
fallhöjd av 5,2 meter.57
År 1895 tog Olof Paulsson över Lunnamöllan. Den gamla kvarnen (Historisk
bild 2) revs och en ny uppfördes år 1906 med sammanhängande bostad
(Historisk bild 3).58 I samband med detta tillkom nya maskiner. Ytterligare
tolv år senare 1918 byggdes en ljungmölla med en 16 meter hög skorsten, här
torkades ljung som användes för att dryga ut fodret till djuren. År 1925
inmonterades ett nytt siktverk med dubbla valsstolar och plansiktar. Maskiner
och tillbehör samt inmontering stod A.B. Kvarnmaskiner i Malmö för. 59
År 1929 försågs Lunnamöllan med nya 60 hkr turbiner och från 1940 drevs
också sågen med turbiner. När Olof Paulsson dog 1948 övertogs Lunnamöllan
av sönerna Ivar, Sture, Stig och Uno. Deras verksamhet upphörde 1968 och år
1970 köptes Lunnamöllan av kommunen som rev de flesta av byggnaderna.
Två byggnader behölls, ett svinstall och ett f.d. magasin, även kallat farmors
länga. Det f.d. magasinet används idag som förskola sedan 2007 och innan dess
användes det till föreningsverksamhet.60 Kvarnmiljön bestod av ett flertal
byggnader, totalt åtta stycken. Ett äldre avmålat foto visar hur en kanal ledde
in vattnet mellan husen, förbi kvarnbyggnaden (Historisk bild 1). 61
Beskrivning av miljön
Det finns inte mycket kvar av den ursprungliga gårdsmiljö som var
Lunnamöllan. Av tidigare åtta byggnader som ingick i miljön återstår idag
endast två, ett f.d. magasin och ett f.d. svinstall (bild 1 och 2). Det tidigare
svinstallet vilar på en stengrund och har en murad långsida av sten närmast
vattendraget, den motsatta långsidan är murad i rött tegel. Den övre delen av
byggnaden samt gavelrösten är klätt i stående röd lockpanel. Byggnaden har
ett sadeltak belagt med korrugerad plåt. Längs långsidorna syns spår av
tidigare öppningar för fönster/ljusinsläpp. Dessa är idag igenmurade.
Det f.d. magasinet är en byggnad i två och en halv våning. Sockeln är murad i
sten, det övre våningsplanet har fasad klädd i rött tegel och gavelröstena är
klädda med röd locklistpanel. Sadeltaket är klätt med betongtegel. Huset är
synligt moderniserat med delvis nya material och ett senare tillkommet
fönster på ena gavelröstet. Byggnaden används idag som förskola.
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Dammbyggnaden är en utskovsdamm med vall i packad sten och lera med
betongskodda utskov och landfästen. Dämningen regleras genom två utskov
med spettluckor.
Vid dammbyggnaden finns en laxtrappa, ovan denna finns två spettluckor med
två utskov (bild 4). Den tidigare inloppskanalen till kvarnen är igensatt med
murad sten men längre ned i vattendraget finns spettluckor på ett ytterligare
två ställen, dels en med fem utskov och en med sex utskov som ligger längst
ned nedström i vattendraget (bild 3). Förgreningen av ån fortsätter med en
smal kanal bort till Röa mölla och här finns ett skibord som delar av och leder
vattnet dels in i kanalen men också i dess naturliga fåra.
Kulturhistorisk värdering
Svinstall och magasin med beståndsdelar
Karakteristiska byggnadsdetaljer hos båda byggnaderna är dess murade sockel,
fasader i rött tegel och klädda gavelrösten med träpanel i röd kulör. Detta
indikerar att de har uppförts ungefär samtidigt och är delar av samma tidigare
kvarnmiljö med kombinerad gård och lantbruksverksamhet. Förekomsten av
olika byggnader för olika göromål är en typisk uppbyggnad av gårdsmiljöer
från 1800-talets mitt.
Dammen och vattenvägarna
Av kulturhistoriskt intresse är de bevarade dammfästena, utskov samt
regleranordning vilka vittnar om vattenkraftens grundläggande tekniska
principer.
Helhetsmiljö
Närheten till vattendraget med dammbyggnad och de två kvarvarande
byggnaderna berättar om den tidigare kvarn- och gårdsverksamheten. Platsen
har varit av stor vikt för bygdens bönder och en grundpelare i den samhälleliga
utvecklingen mot dagens moderna samhälle. Den fysiska kontexten är idag
bruten och platsen är svårbegriplig. Lunnamöllan utgör ett visst
kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
De biotopvårdande åtgärderna som föreslås vid Lunnamöllan är utrivning
alternativt öppna upp utskov vid dammfäste på åns norra sida. Ur
kulturmiljösynpunkt är öppning av det norra utskovet att föredra.
Dammbyggnaden vid Lunnamöllan utgörs av en kraftigt moderniserad
anläggning. Dammbyggnaden har dock en viss kulturhistorisk kontext som
historiskt spår i landskapet. En utrivning skulle därmed inte ge en större
negativ påverkan på platsens samlade kulturhistoriska värde så länge
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merparten av fundamenten bevaras. För att eventuella ingrepp ska kunna
prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske
enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vy från innergården mot den äldre magasinsbyggnaden vid Lunnamöllan.

Bild 2. Det äldre svinstallet ligger mot vattnet.
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Bild 3. Sex spettluckor reglerar utskovet i huvudfåran

Bild 4. Två spettluckor reglerar intagskanalen.
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Bild 5. Stenvalvsbro vid
Lunnamöllan.

Bild 6. Troligen en
lämning efter
husgrund.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Målning av Lunnamöllan före 1968. Målningen är ett avmålat fotografi gjord av Britta Liebring,
1999. Tavlan finns idag hos förskolan i den f.d. magasinsbyggnaden.

Historisk bild 2. Den äldre bostadsdelen vid Lunnamöllan omkring 1800-talets slut/1900-talets början.
Fotografiet ägs av Ängelholms kommun.
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Historisk bild 3.
Lunnamöllan någon gång
efter ombyggnationerna
år 1906. Fotografiet ägs
av Ängelholms kommun.

Historisk bild 4. Fotografi från 1900-talets andra hälft som visar svinstallet och
magasinet vid Lunnamöllan. Fotografiet ägs av Ängelholms kommun.

Historisk bild 5. Laxtrappa vid Lunnamöllan. Fotografiet ägs av Ängelholms
kommun.
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Kartbilaga
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9. Rössjöfors spikfabrik

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Munka-Ljungby

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1912

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Dammbyggnad, spikfabriksbyggnad,
gårdsbebyggelse, kanalisering,
stenvalvsbro

Kärnvärden:

Rössjöfors är en levande kulturmiljö som
vittnar om hur olika verksamheter har
nyttjat vattenkraften som ett kärnelement.
Platsen har förändrats i samklang med
samhällsutvecklingen.
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Historik
Innan Rössjöfors fick sitt nuvarande namn kallades platsen för Gamle stamp.
Det ska enligt uppgifter kring ägandelängder hos nuvarande ägare redan på
1600-talet ha funnits en kalk- och benstamp och möjligen även spinneri på
platsen. År 1819 fanns både stamp, spinneri och färgeri.
Spinneriverksamheten övergick under 1800-talet till yllefabrik.
I lagaskifteskartan över Munka-Ljungby från 1827 återges den tidigare kvarnen
vid Rössjöfors (Historisk karta 1). Enligt nuvarande ägare avstyckades marken
och den intilliggande gården år 1895. År 1903 byggdes en kättingsmedja vid
Dalamöllan. Smedjan kom så småningom att inrikta verksamheten mot
spikproduktion. Omkring år 1911-1912 uppstod en tvist mellan Dalamöllans
ägare och arrendatorerna till spikfabriken. Verksamheten vid spikfabriken
kom av den anledningen att flytta till Rössjöfors kvarn (Historisk bild 1 och
2).62 Utrustningen utgjordes av sex maskiner. Till en början drevs maskinerna
av vattenhjul men ersattes någon gång vid 1900-talets början av en
francisturbin, vilken än idag är i drift.
År 1958 bytte Rössjöfors ägare som gjorde stora förändringar enligt dåvarande
rekommendationer. En begagnad francisturbin installerades, dammkrön och
utskov göts om och utloppskulverten lades igen år 1969. Även ett brovalv
övertäcktes i samband med förändringar av vattenvägarna. Nuvarande ägare,
Lars Höjrup, förvärvade fastigheten på 1990-talet och nyttjar fortfarande
vattenkraften för att driva ett sågverk.
Beskrivning av miljön
Strax nordost om Munka-Ljungby öppnar sig Rössjöfors gårdsmiljö i
övergångszonen mellan slättbygd och småbruten skogsbygd. Rössjöfors är den
näst översta kvarnplatsen i Rössjöholmsåns vattensystem som kännetecknas av
en dammbyggnad med stor vattenspegel, kanalsystem, stenvalvsbro,
jordkällare, spikfabrik, kontorsbyggnad, gårdsbebyggelse och en modern
sågverksanläggning.
Rössjöfors är en typisk småindustrimiljö. Spikfabriken har sedan 1900-talets
början utgjort den centrala verksamheten i miljön. Dessförinnan var
kvarnverksamhet m.fl. vattendrivna verksamheter av stor betydelse för den
levande miljön. Byggnaden är idag slätputsad i gul kulör klädd med
locklistpanel på den övre våningen, ett flertal takkupor bryter takfallet på båda
sidor av byggnaden. Locklistpanelen är rödslammad, sadeltaket är klätt med
pannplåt med ett flertal takfönster (Bild 1). Bostads- och kontorsbyggnaden är
hopbyggd med spikfabriksbyggnaden och utgörs av ett parhus med två
lägenheter. Parhusets fasad är klädd i tegel, sadeltaket är klätt med
62
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sinuskorrugerad plåt och har senare tillkomna takkupor. Det finns två entréer
med varsin farstukvist (Bild 3). Den sammanlänkande byggnaden är
kraftverksstationen med turbinsump (Bild 4). Två francisturbiner är
installerade för elproduktion och sågverksdrift. Den ena turbinen är från
omkring 1920-talet och driver fortfarande virkestorken vid sågverket. Samma
turbin har ett trälager av pockenholtz som byttes på 1970-talet.
Intill spikfabriken ligger en kringbyggd gårdsmiljö (Bild 2). Ena längan är en
massivt murad stenbyggnad i natursten med klädda gavelrösten i rödslammad
locklistpanel, längs ena långsidan sitter tvåluftsfönster av trä med
spröjsindelning. Byggnaden är delvis sammanlänkad med en parallellt ställd
byggnad, även den har murad nedre våning samt klädda gavelrösten och
sadeltak klätt med plåt. Den sammanlänkande delen är uppförd med fasad i
träpanel, pulpettak av plåt med öppning mot den vindskyddade gården. Lars
Höjrup, som idag äger Rössjöfors, tillverkar traditionella timmergolv och
annat virke vid en sågverksanläggning på nordvästra sidan om vattendraget
(Kartbilaga).
Dammbyggnaden utgörs av en skalmursdamm med ett stort skibordsvärn med
ytterliv i lavad sten i den västra armen av dammkroppen. Längst västerut, vid
landfästet, finns ytterligare ett utskov i betong som troligtvis är avsedd för
regleringen av den västra kanalen nedströms dammbyggnaden. Centralt i
dammbyggnaden finns ett flodutskov med bottenlucka som regleras med tre
spettluckor med ståndare och gåtar i stål. Vid den östra armen finns en
intagskanal till kraftverket, vilken regleras med tre spettluckor med ståndare
och gåtar i stål (Bild 5 och 6). Kraftverkskanalen är täckt med plank längs en
sträcka på ca 100 meter (Bild 7). Nedströms dammbyggnaden delas åfåran i
två kanaler av en lavad mur. Denna återges i lagaskifteskartan från 1827
(Historisk karta 1) och är sannolikt anlagd för att öka strömföringen till den
tidigare kvarnen vid Rössjöfors.
Nedströms dammbyggnaden finns en äldre stenvalvsbro i två valv över
vattendraget (Bild 4). På nedströmssidan finns en pelarnos i lavad sten.
Ytterligare ett valv finns men detta täcktes över i samband med
ombyggnationer på 1960-talet. Detta är en del av den äldre byvägen genom
Rössjöfors gårdsbebyggelse. Intill bron finns en jordkällare i kallmur.
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Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Dammbyggnaden med spegel är kärnan i Rössjöfors. Den utgör en viktig
funktion som kraftkälla till turbindriften men är även som landskapselement
mycket betydelsefull för förståelsen av platsen där många olika verksamheter
nyttjat vattnet som resurs. Dammbyggnaden är till stora delar representativ
för det senare 1800-talets skalmursdammar. Kombinationen med
skibordsvärn/överfall gör anläggningen teknikhistoriskt intressant. Den lavade
vallen i mitten av åfåran, kanaliseringen och stenvalvsbron är viktiga tidslager i
miljön vilka vittnar om vattenhjulsdriften och tiden som kvarnplats före
spikfabriken och den senare kraftverksverksamheten.
Spikfabriksbyggnaden med beståndsdelar
Den gamla spikfabriken är idag moderniserad men utgör fortfarande ett
historiskt element i landskapet med tydlig koppling till vattnet. Kraftstationen
är viktig för förståelsen av helhetsmiljön och platsens kulturhistoriska
sammanhang som kvarn och spikfabrik. Driften av det moderna sågverket är
väsentlig för den levande miljön och en verksamhet som vittnar om
vattenkraften som resurs.
Helhetsmiljön
Rössjöfors är en levande miljö som har utvecklats och förändrats i samklang
med samhällsutvecklingen och som fortfarande nyttjar vattenkraft. Flera
värdebärande beståndsdelar från olika tidsperioder vittnar om vattnets
betydelse för hur olika verksamheter har nyttjat vattenkraften som ett
kärnelement. Byggnader har över tid förändrats och fått nya funktioner vilket
också är viktigt för bevarandet av miljön. De stora förändringarna som gjorts
har dock gjort miljön svårbegriplig vilket har missgynnat kopplingen till det
kulturhistoriska sammanhanget. Den mäktiga dammspegeln ger en
övergripande förståelse för landskapet, vilket höjer värdet. Rössjöfors tingar
därför ett kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
De biotopvårdande åtgärderna som föreslås vid Rössjöfors är avtal om
minimitappning i åfåran samt flödesökning (klunkning) vid längre
lågvattenperioder. De kulturhistoriska värdena vid Rössjöfors har ingen direkt
koppling till flödesregleringen. Därför läggs inga värderingar i bestämmelser
kring den. Dammspegeln vid Rössjöfors är viktigt för platsens kulturhistoriska
värde. Vid eventuella fysiska ingrepp bör dessa göras i befintlig fiskväg
och/eller vid sidan av dammbyggnaden genom omlöp. För att eventuella
ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett
separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vy från innergården mot Rössjöfors gamla spikfabrik som numera är hyresbostäder.

Bild 2. Den intilliggande gårdsbebyggelsen.
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Bild 3. Det äldre boningshuset vid Rössjöfors.

Bild 4. Turbinsumpen (t.v.) är uppförd där det äldre kvarnhjulet satt. I bilden syns även stenvalvsbron.
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Bild 5. Dammbyggnaden vid Rössjöfors.

Bild 6. I förgrunden syns dammbyggnadens östra skalmursarm med bottenlucka följt av överfallsvärnet med
ytterligare ett betonggjutet utskov. I bakgrunden är såganläggningens virkeslager.
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Bild 7. Den plankövertäckta intagskanalen till kraftverket vid den gamla spikfabriken.

Bild 8. Francisturbinerna är från omkring 1920 och driver idag virkestorken till sågverket vid
Rössjöfors.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. I lagaskifteskartan över Munka-Ljungby från 1827 visas kvarnen vid Rössjöfors.
Lantmäteristyrelsens arkiv 1827.

Historisk bild 1. Miljön vid Rössjöfors återges i en målning av F. Altenburg från år 1916.
Målningen ägs av Lars Höjrup.
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Historisk bild 2. Rössjöfors kvarn/spikfabrik omkring 1900-talets början. Fotografiet ägs av Lars Höjrup.

Kartbilaga
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10. Skaftarps mölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Barkåkra

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1800-tal

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt PBL,
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarn- och gårdsbebyggelse, bevarat
kvarnverk och utrustning samt vattenvägar.

Kärnvärden:

Skaftarps kvarn har en flerhundraårig
kontinuitet som kvarnplats och ensamgård.
Central funktion i den agrara
samhällsutvecklingen omkring Vantinge och
Skaftarp. Vattnet har utgjort grundelementet i
gårdsmiljöns framväxt och vidmakthållande.
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Historik
Skaftarp är en oskiftad gård där kvarn sägs ha funnits sedan 1500-talet.
Skaftarps kvarn visas i en generalkarta över Skåne från 168763 och en från
1800-talet.64 I en geometrisk karta över Vantinge socken visas Skaftarps kvarn
(Historisk karta 1) och även i storskifteskartan från 1767 visas Skaftarp som en
kringbyggd gård där kvarn finns i en av längorna (Historisk karta 2).
Den kvarnbyggnad som idag finns på platsen uppfördes i början av 1800-talet65
och byggdes om till två våningar under 1880-1890-talet.66 År 1837 gavs
Skaftarps mölla tillstånd att använda de två oskattlagda stenparen men inte
sikten.67 År 1940 drevs kvarnen av vattenhjul med tillskottskraft från
råoljemotor. Två stenpar, en dubbel valsstol, plansikt, rensverk, två
sädeskrossar och en utsädestriör fanns vid kvarnen. 68 Turbin sattes in på 1920talet och försåg gården med elektricitet. Idag finns två kaplanturbiner från
1992 respektive 1993. Ursprungligen ska nuvarande kvarnbyggnad haft två
trähjul med överfallsränna, vilka drev de två stenkvarnarna som fanns. Driften
vid Skaftarps kvarn lades ner 1960.
Före storskiftesreformens genomdrivande år 1764 låg Kronorusthållshemmanet Skaftarps mark i äng och åker utspridd i landskapet
tillsammans med Vantinge bys ägor. Större delen av Skaftarps markområde
var kyrkojord. Efter storskiftet kom dock samma andel och bördighet i äng
och åker att koncentreras intill Skaftarps mölla. En förändring var att en
löväng med ekar kom att tillhöra Skaftarps mölla. Vantinge kom dock att
behålla äganderätten för ekarna. Vidare kom staggvallsängen kallad
kyrkeängen (som tidigare hade tillhört Bakråkra prästgård) att tillhöra
Skaftarps mölla.69
Det sägs att det på 1700-talet bodde en person på gården som kallades Skafte,
där av namnet Skaftarp. Nuvarande ägare Bengt Olsson berättade att det i
början av 1900-talet bodde en luffare i trakten vid namn Nils Åberg. Han
levde fattigt och bestämde sig för att leta efter guld i Amerika. Han fann där
lycka och rikedom och återvände så småningom till Sverige där han köpte
Skaftarps kvarn. Nils hade alltid en tunna brännvin ståendes vid landsvägen där
bönderna kunde ta sig en sup under tiden mjölet maldes. Nils lät inte glömma
det tidigare livet som fattig och egendomslös och därför fick traktens luffare
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härbärga vid kvarnen. Till slut tröttnade dock Nils hustru på det ständiga
springet och supandet. Familjen kom därför att lämna Skaftarps kvarn.

Beskrivning av miljön
I ett slättlandskap öster om byn Vantinge i Barkåkra socken ligger
ensamgården Skaftarp. Gårdsbebyggelsen utgörs av en lada/stall och ett
boningshus från tidigt 1900-tal samt kvarnbyggnaden från 1800-talets början
(Bild 1-7). Då Nils Åberg återvände från Amerika byggde han om stall och
boningshus efter Amerikansk förlaga. Båda byggnaderna är uppförda i rött
tegel på murad gråstensgrund under ett sadeltak med eternitplattor.
Kvarnbyggnaden är en typisk 1800-talskvarnbyggnad i två våningar som
knappt påverkats av de många ombyggnader och utbyggnader som var vanliga
under 1900-talets början (Bild 2). Byggnaden är uppförd på murad grund i
tuktad gråsten med stomme i fur. Den västra och norra gaveln, mot
gårdsplanen, har fasad klädd i rödslammad locklistpanel, den södra gaveln i
korsvirke med tegel i facken och den östra gaveln i murat tegel under ett
sadeltak av sinuskorrugerad plåt (Bild 2, 4 och 5). Längs den östra sidan av
kvarnbyggnaden ligger intagskanalen till turbinsumpen (Bild 5). Det var på
samma sida som vattenhjulen tidigare satt (Bild 6).
Kvarnverket samt ett stenpar och triör är bevarade (Bild 8-10). Intill
kvarnbyggnaden ligger den äldre möllebostaden i röd locklist- och brädpanel
överbyggd intagskanalen (Bild 7). Sadeltaket är belagt med eternitplattor.
Öster om gårdsplanen finns en grävd damm som anlades för ca 20 år sedan.
Stallet är uppfört med en murad gavelställd del i tegel, som är sammanbyggd
med en vinkelställd länga med fasad av spontpanel. Sadeltaket är beklätt med
eternitplattor (Bild 1).
Boningshuset är uppfört i en och en halv våning med murad sockel av
natursten, fasad i rött tegel och korspostfönster av trä i vit kulör (Bild 3).
Huset har varierande fönstertyper som fönster med fyra lufter liksom
sexluftsfönster. Ovan fönstren är mönstermurat tegel. Sadeltaket är belagt
med eternitplattor, har två murade skorstenar och en senare tillkommen
takkupa. På ena gaveln finns en senare tillbyggd entré klädd med träpanel.
Dammbyggnaden ligger inte i direkt anslutning till kvarnbyggnaden utan en ca
50 meter lång kanal förser kvarnanläggningen med vattenkraft.
Dammbyggnaden är en enklare överfallsdamm i lavad sten (Bild 11). Vid det
västra landfästet finns ett betongskott intag till kvarnkanalen (Bild 12). Detta
regleras idag med träsättar i stålgåtar. Tidigare ska det ha funnits tre
regleringsluckor. Ytterlivet är ombyggt för fiskens passerbarhet.
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Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Det kulturhistoriska värdet vid dammbyggnaden finns i det topografiska läget;
vilket utgör en struktur i landskapet som vittnar om vattenkraftsutvinningens
grundläggande principer där dammen utgör en central kraftkälla. Relationen
och funktionen mellan kvarnen, intagskanalen och dammen är viktig för
förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang som kvarnplats.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Kvarnbyggnaden har under flera hundra år utgjort ett landmärke och en
mötesplats i bygden. Vidare är kvarnbyggnaden representativ för 1800-talets
kvarnbyggnader. Delar av kvarnverket samt maskiner finns bevarade vilka ger
en förståelse för vattenkvarnens grundläggande tekniska principer.
Helhetsmiljön
Skaftarps kvarn har en flerhundraårig kontinuitet som kvarnplats och
ensamgård. Kvarnen har haft en central funktion i det agrara samhället; i
synnerhet omkring Vantinge och Skaftarp. Vattnet har utgjort kärnan i
gårdsmiljöns framväxt och vidmakthållande. Det är i synnerhet de
övergripande strukturerna i och relationen mellan bebyggelse, vatten och
platsens topografiska läge som är kulturhistoriskt intressant. Som en av få
bevarade kvarnar i Kägleån är den topologiska relationen till övriga kvarnar av
stor vikt för det kulturhistoriska sammanhanget. Skaftarp som oskiftad
ensamgård gör platsen även kulturgeografiskt intressant. Dammbyggnaden och
kvarnbyggnaden med tillhörande utrustning är dock i sämre skick vilket gör
att det samlade värdet utgör ett kulturhistoriskt värde.

Förslag till kulturmiljöhänsyn
De biotopvårdande åtgärder som önskas göras vid Skaftarps kvarn är
breddning av befintlig fiskväg samt avtala om flödesökning (klunkning) vid
längre perioder med lågvatten. Ur kulturmiljösynpunkt går åtgärder i befintlig
fiskväg bra att genomföra så länge dammbyggnadens funktion, struktur och
utbredning bevaras. De kulturhistoriska värdena vid Skaftarp har ingen direkt
koppling till flödesregleringen. Därför läggs inga värderingar i bestämmelser
kring den. För eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt kulturmiljölagens
(KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap KML med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Stallet och ladan samt gårdsplanen vid Skaftarps kvarn.

Bild 2. Kvarnbyggnaden vid Skaftarp.
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Bild 3. Boningshuset vid Skaftarp.

Bild 4. Vy mot gårdsplanen vid Skaftarp. T.v. kvarnbyggnaden och t.h. den gamla möllebostaden.

121

Bild 5. Kvarnbyggnadens baksida i tegel. Framför byggnaden är intaget med regleringsluckor till
turbinsumpen.

Bild 6. Intaget till den äldre hjulaxeln.
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Bild 7. Den äldre möllebostaden.

Bild 8. Interiört i kvarnbyggnaden står kvarnverk och maskiner kvar. Här stenkvarnen.
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Bild 9. Stigluftstriör av Kullbergs kvarnmaskiner.

Bild 10. Kvarnverket i källarvåningen.
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Bild 11. Dammbyggnaden vid Skaftarps kvarn.

Bild 12. Intaget till kvarnkanalen.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. En geometrisk avmätning från 1727 visar Skaftarps mölla. Lantmäteristyrelsens arkiv
1727.

Historisk karta 2. Vid storskifte år 1764 visas Skaftarpsmölla som del i en kringbyggd gård. Efter skiftet
samlades kvarnens jordbruksmark intill kvarnen. Lantmäteristyrelsens arkiv 1764.
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11. Önnersmölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Hjärnarp

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

Kvarnbyggnad från omkring
Boningshus från 1730-tal.

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt PBL,
KML och MB

Kulturhistorisk värdering:

Högt Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad, boningshus, dammbyggnad,
kulvertering, äldre brofästen, bak- och
tvättstuga, jordkällare och vårdträd.

Kärnvärden:

Sammanhållen miljö som utgjort ett nav i
bygdens samhälleliga och agrara utveckling.
Återspeglar vardagslandskapets komplexitet.
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1850-tal.

Historik
I en generalkarta över Skåne från 168770 visas en kvarn nedströms
Margretetorp, vilket bör vara Önnersmölla. Kvarnen återges även i en
generalkarta över Skåne från 1800-talet (Historisk karta 1). Även i Skånska
rekognosceringskartan från 1812-182071 och i enskifteskartan över Hjärnarp
från år 1819 är Önnersmölla avbildad (Historisk karta 2). I kronofögderiets
protokoll över kvarnskattläggningar år 1837 anges Önnersmölla i Hjärnarp
socken; som fick tillstånd att gagna det oskattlagda stenparet men inte sikten. 72
Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes på 1850-talet i tre våningar. Kvarnen
drevs av ett vattenhjul och senare även av en turbin. Kvarnutrustningen bestod
vid 1940-talet av två par kvarnstenar, dubbel valsstol, plansikt, fullständigt
rensverk, utsädestriör, sädeskross och betningsmaskin.73 Önnersmöllas ägor
enskiftades år 1819. Dessförinnan hade Önnersmöllas ägor varit blandade med
Margretetorps och Solbergets ägor.74 Driften vid kvarnen lades ner år 1973.75
Beskrivning av miljön
I ett gränsland mellan den öppna slätten och det ädellövsdominerande
horstlandskapet ringlar sig landsvägen mellan Hjärnarp och Förslöv. Där vägen
korsar Kägleån, precis väster om Margretetorp, ligger Önnersmölla (Bild 14). Den gamla sockenvägen ligger idag under asfalt men vid Önnersmölla finns
ännu brofästena från den äldre stenvalvsbron över Kägleån. Kvarnläget i
anslutning till landsvägen och vattendraget måste ha varit ett mycket bra
marknadsläge med närhet till samhällena i bygden.
Den stora kvarnbyggnaden i två och en halv våning är sammanbyggd i vinkel
med boningshuset (Bild 1-4). Byggnaden är typisk för 1800-talets senare del
och troligtvis har den byggts om däromkring. Byggnaden är uppförd med
trästomme och står på en murad grund i natursten med breda putsade fogar
som sträcker sig upp ovan första våningen. Därefter är fasaden klädd med
rödslammad locklistpanel. Den nedre bottenvåningen har fönsteröppningar
med flerluftsfönster av trä i röd kulör med spröjsindelning. Fönstren på andra
våningen liksom vindsvåningen är tvåluftsfönster med mittpost,
spröjsindelning och fönsterfoder, samtliga av trä och i vit kulör. Entréporten
är en pardörr i trä. Ytterligare två bräddörrar är placerade på fasadens ena sida
i vertikal linje med en säckhiss. En öppningsbar lucka finns bredvid portarna.
Sadeltaket är klätt med pannplåt.
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Tidigare drevs kvarnen av ett vattenhjul men vid 1900-talets början
installerades turbiner. I samband med det kulverterades intagskanalen och en
turbinsump grävdes ned på kvarnens baksida. Kvarnbyggnaden vid
Önnersmölla används idag som förråd och festlokal. Kvarnverket är välbevarat
och ett antal maskiner och annan utrustning finns bevarade; valsstol, stenkvarn
och triör (Bild 5-7).
Boningshuset vid Önnersmölla är uppfört på 1730-talet i korsvirke på murad
grund med två murstockar. Byggnaden är uppförd i en och en halv våning,
fackverket är rödmålat med murverk i rött tegel under ett sadeltak belagt med
enkupigt lertegel. Ena gaveln är sammanbyggd med kvarnen och den andra
gavelsidan har ett panelklätt gavelröste i röd kulör. På innergården, intill
dammen, finns en bak- och tvättstuga med bevarad vedugn och vattenkärl
(Bild 11). Fasaden är vitslammad och har klädda gavelrösten med locklistpanel
i röd kulör. Sadeltaket är belagt med sinuskorrugerad plåt. På gårdsplanen
finns även ett vårdträd (ask). Till kvarnen hörde även en jordkällare som ligger
på kvarnens framsida intill den äldre landsvägen.
Dammbyggnaden är en överfallsdamm med stenlagt ytterliv och
betongförstärkt krön. Troligtvis fanns tidigare ett intag till kraftverket med
regleringsluckor (Bild 8-10). Söder om dammbyggnaden finns ett omlöp.
Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Överfallsdammen med spegel är ett estetiskt element i landskapsbilden.
Dammens funktion och tydliga koppling till kvarnbyggnaden vittnar om
platsens historiska sammanhang där vattenkraft utgjort kärnan.
Dammbyggnadens tekniska konstruktion är typisk för skånska förhållanden,
vilket gör platsen representativ.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Det går i dagsläget inte att ta kvarnen i drift men den välbevarade
kvarnbyggnaden med tillhörande utrustning ger en god förståelse för hur en
kvarn har fungerat. Det höga kulturhistoriska värdet grundar sig även i
kvarnbyggnadens unika byggnadsteknik som kvarnbyggnad.
Helhetsmiljön
Önnersmölla utgör en högst intressant kvarn- och gårdsmiljö. Flera
beståndsdelar vittnar om hur människor, processer och verksamheter skapat
en sammanhållen och komplex miljö som utgjort ett nav i bygdens
samhälleliga och agrara utveckling under nyare tid. Såväl kvarnen, boningshus,
bak- och tvättstuga har varit betydelsefulla för de vardagliga sysslorna och
verksamheterna som kretsat kring vattnets närhet. Spegeldammen och
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dammbyggnaden utgör således ett kärnelement vid Önnersmölla, vilken är
avgörande för förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang och det
vardagliga landskapet.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
De biotopvårande åtgärder som är aktuella vid Önnersmölla är inlösen av
fallrätt. Vid Önnersmölla finns en fiskväg/omlöp. För bevarandet av
vattenfallet vid Önnermölls är det ur kulturmiljösynpunkt av stor vikt att
utreda om omlöpet är godkänt och fungerande. Om inte bör framtida
vattenvårdsåtgärder koncentreras till det redan anlagda omlöpet och inte själva
dammbyggnaden. För att eventuella ingrepp ska kunna prövas enligt
kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske enligt 10§ 2 kap
KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Kvarnbyggnaden (t.v.) och boningshuset (t.h.) vid Önnersmölla.

Bild 2. Vy från bakgården.
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Bild 3. Önnersmölla.

Bild 4. Kraftverkskanalen är kulverterad från dammen till kvarnbyggnaden. Ovanpå turbinsumpen är en
lite uteplats anlagd.
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Bild 6. Valsstol.

Bild 5. Utsädestriör.

Bild 7. Stenkvarn.
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Bild 8. Vy över dammbyggnaden.

Bild 9. Överfall med betongkrön.
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Bild 10. Dammspegeln med badbrygga.

Bild 11. Tvätt- och bakstugan. Invändigt är vedeldad bakugn och vattenkärl bevarade.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk karta 1. En generalkarta över Skåne visar Önnersmölla. Krigsarkivet
1687.

Historisk karta 1. En generalkarta över Skåne visar Önnersmölla. Krigsarkivet
1800-tal.

Historisk karta 2. Enskifte över Önnermöllas ägor år 1819.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1819.
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12. Stendalsmölla

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Hjärnarp

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1840-talet

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt PBL, KML
och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Högt kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad med mycket välbevarat kvarnverk
och kvarnutrustning. Vattenvägar och
dammbyggnad.

Kärnvärden:

Mycket välbevarad och representativ kvarn från
mitten av 1800-talet. Stendalsmölla har utgjort
ett centralt nav i bygden och är en betydelsefull
historisk plats med tydlig koppling till
vattenkraftutvinning och spannmålsförädling.
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Historik
Stendalsmölla är inte utmarkerad i Skånska rekognosceringskartan från år
1812-182076 eller i äldre geometriska avmätningar och senare skifteskartor
över Vanstad och Hjärnarp socken. Stendalsmölla omnämns inte heller i
kronofögderiets register över kvarnskattläggningar från år 1837. 77 I en
generalkarta över Skåne från 1800-talet visas ett par kvarnar öster om
Önnersmölla och väster om landsvägen mellan Ängelholm och Halmstad (Se
Önnersmölla). Detta skulle kunna vara kvarnar som senare har flyttats till
antingen Stendalsmöllas eller Benmöllans kvarnplats. Dagens kvarnläge
bebyggdes därför sannolikt omkring 1840-talet.
Kvarnbyggnaden vid Stendalsmölla uppfördes år 1849 av Anna-Stina Billberg
och Per Lindgren.78 Kvarnbyggnaden har byggts om i omgångar bl.a. på 1870talet och likaså kvarnverket som senast byggdes om år 1939 (Historisk bild 13).79 År 1907 drevs kvarnen av ett överfallshjul och en mindre turbin. 80
År 1937 var det en mycket sträng vinter vilket förstörde vattenhjulet i trä.
Därefter installerades två nya turbiner om tillsammans 60 hkr. Samma år, den
27 juli, orsakade ett kraftigt regnoväder att den stenlagda dammbyggnaden
revs ut av vattenmassorna. Den nya turbinsumpen i betong (Bild 20) klarade
sig men halva dammbyggnaden fick återuppföras med ett nytt fundament i
betong. Som reservkraft användes lokomobil (Historisk bild 2) och senare en
tändkulemotor om 18 hkr (Bild 8 och 9). 81
Omkring år 1940 utgjordes kvarnutrustningen av två par stenar, dubbel
valsstol, plansikt, korngrynsverk, fullständigt rensverk, sädeskross och
utsädestriör. Kvarnen sysselsatte två man. 82 Stendalsmölla malde för ett stort
upptagningsområde; omkring Ängelholm och södra Halland.
Stendalsmölla ägs idag av Rosie Göransson. Kvarnen har funnits i hennes släkt
sedan 1900-talets början. Då Rosie var barn på 1940-talet fick hon hjälpa till
vid kvarnen. En återkommande uppgift var att hjälpa mölleskjutsen att lasta på
mjölsäckar med hjälp av säckhissen (Bild 15). Rosies far, Sture Karlsson, var
den siste möllaren vid kvarnen (Historisk bild 4) och då driften upphörde år
1971 övertog makan Thea Karlsson verksamheten och drev kraftverket för
elproduktion.
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Beskrivning av miljön
Kvarnbyggnaden (bild 1,3 och 4) är uppförd i två och en halv våning med
sockel av grovhuggen sten och en nedre våning med fasad klädd i vitslammat
tegel under ett mansardtak i korrugerad plåt. Ovanvåningens fasad är klädd
med rödslammad locklistpanel. Frontespiser på byggnadens fram och baksida
bryter av takfallet. Den tredje våningen byggdes till på 1930-talet.
Kvarnhusets norra fasad, som är dess framsida, har tre centralt placerade
dubbelportar som ligger i vertikal linje. Högst upp, ovan den översta porten,
finns en säckhissanordning. Portarna är bräddörrar av liggande träpanel i en
blå kulör och vita dörrfoder. Fönstren på byggnaden är symmetriskt placerade
i rader; småspröjsade enluftsfönster av trä i vit kulör med vitt fönsterfoder.
Fönstren som är placerade i det nedre bottenplanet har fönsterbåge av järn
med rundad övre båge och småspröjsad ruta.
Interiört i kvarnbyggnaden är hela kvarnverket med all tillhörande utrustning
bevarad i mycket gott skick (Bild 6-10). Utrustningen utgörs av två stenpar,
en dubbel valsstol, plansikt, korngrynskvarn, fullständigt rensverk, sädeskross
och utsädestriör (Bild 10-16). Säckhissen är mekaniserad med kraft från
vattnet. Kvarnverk, trappor mm är mycket omsorgsfullt tillverkade med
hyvlade och målade paneldetaljer och snickeriarbeten. I kvarnbyggnaden finns
även en bevarad tändkulemotor av Munktells fabrikat på 18 hkr (Bild 8 och 9).
Tändkulemotorn hade egentligen sålts till Ryssland men då ryska revolutionen
bröt ut 1917 lyckades ägaren till Stendalsmölla köpa den.
Två turbiner finns installerade i kraftverksstationen. Båda är Francisturbiner
och har sedan kvarnverksamhetens nedläggning endast drivits för
elproduktion. De är numera ur drift. Tidigare fanns en mindre Francisturbin
från 1800-talets slut/1900-talets början installerad. Denna ligger idag vid
sidan om dammbyggnaden.
Nära angränsande till kvarnbyggnaden finns magasinet (bild 1 och 2) i en och
en halv våning med slätputsad fasad. Den har mindre rektangulära
enluftsfönster med liggande proportioner och något större enluftsfönster med
rundad övre fönsterbåge och småspröjsade rutor. Sadeltaket är beklätt med
sinuskorrugerad plåt och har en mindre takkupa med en dubbelport för att
enkelt kunna lasta in gods på den översta våningen.
Boningshuset (bild 1) i en och en halv våning är uppförd på 1940-talet med
slätputsad fasad i vit kulör, treluftsfönster med träbågar i vit kulör. Sadeltaket
är belagt med enkupigt lertegel och villan har en balkong på den norra gaveln.
Tidigare stod ett annat boningshus på samman plats (Historisk bild 2).
Dammbyggnaden är en utskovsdamm i betong med skibordsvärn i lavad sten
(Bild 17 och 18). Vid den norra armen finns ett kulverterat intag till
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turbinsumpen som regleras med en spettlucka i trä med ståndare och gåtar i
stål (Bild 20). Centralt i dammbyggnaden sitter flodutskovet med två
spettluckor i trä med ståndare och gåtar i stål (Bild 21). Det södra utskovet var
tidigare ett skibord i lavad sten. Dammen sänktes av hösten 2015 genom att
skibordet revs (Bild 19). För att öka strömföringen och få undan bakvattnet är
åfåran omsorgsfullt kallmurad på ömse sidor nedströms dammbyggnaden (Bild
23). Kvarnens utloppskanal är kulverterad ca 30 meter bakom kvarnen och är
därefter kallmurad ca 100 meter.

Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Byggnadstekniskt har dammbyggnaden ett relativt lågt värde som enskilt
objekt. Funktionen av dammbyggnaden som kraftkälla i relation till
kvarnbyggnaden är däremot av högre värde. Med dammen som kraftkälla
skulle det även vara möjligt att återuppta kvarnens drift. Det bevarade partiet
av dammbyggnaden samt de stenskodda kanalerna utgör viktiga
landskapselement med tydlig koppling till kvarnverksamheten.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Kvarnbyggnaden med interiör är mycket välbevarad och är teknikhistoriskt
intressant då den uppvisar hur kvarnverksamheten gått till. Starka pedagogiska
värden som därmed knutna till platsen. Som enskilt objekt tingar
kvarnbyggnaden ett mycket högt kulturhistoriskt värde men har p.g.a
utrivningen påverkats negativt då den i nuvarande tillstånd inte går att driva.
Helhetsmiljön
Mycket välbevarad och representativ kvarn från mitten av 1800-talet.
Stendalsmölla utgör en historisk och representativ plats som vittnar om ett
centralt nav i 1800-talets jordbrukssamhälle som även förmedlar
vattenkraftutvinningens grundläggande principer. Det finns en tydlig koppling
mellan vattenkraft, spannmålsförädling och jordbrukets betydelse för
samhällsutvecklingen. Berättelser knutna till platsen vittnar om det vardagliga
livet vid en kvarn. Såväl barn, kvinnor och män utgjorde viktiga funktioner.
Dammens utrivning har dock påverkat kärnrelationen mellan vatten och
bebyggelse negativt. Stendalsmölla har ändå ett högt kulturhistoriskt värde.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Dammen vid Stendalsmölla är avsänkt vilket ur kulturmiljösynpunkt har givit
en negativ påverkan på helhetsmiljön. Delar av dammbyggnaden finns kvar
men dammens funktion är borta. Dammfundamenten tillsammans med
intagskanalen vittnar dock om relationen mellan dammbyggnad och
kvarnbyggnad.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Vy över Stendalsmölla med tillhörande byggnader. Från vänster magasin, kvarnbyggnad och boningshus.

Bild 2. Stallet som senare byggdes om till magasin.
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Bild 3. Kvarnbyggnaden och magasinet sett från dammbyggnaden.

Bild 5. Stendalsmöllas läge intill Kägleån.

144

Bild 6. Kvarnverket med remmar och kugghjul har lämnats i dvala.

Bild 7. Kvarnens riktpriser år 1962.

Bild 8. Vid tider med sämre vattenkraft fanns en
tändkulemotor om 18 hkr att nyttja.
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Bild 9. Uppgifter om tändkulemotorn i Stendalsmölla.

Bild 10. Utsädestriör.
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Bild 11. Andra våningen med utrustning. Kvarnstenar och sädeskross.

Bild 12. Dubbel valsstol.

Bild 13. Sikt.
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Bild 14. Andra våningen i kvarnen. Notera de välvda
räckena vid de två trappuppgångarna.

Bild 15. På samma våning finns även drivverket till
säckhissen.

Bild 16. På tredje våningen förvarades alla mjölsäckar. En intressant detalj vid Stendalsmölla de panelklädda
väggarna på byggnadens insida.
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Bild 17. Dammbyggnaden efter avsänkningen 2015.

Bild 18. Dammbyggnaden efter avsänkningen 2015.
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Bild 19. Det avsänkt överfallet.

Bild 20. Intagskanalen till turbinsumpen. Regleras med
en spettlucka.

Bild 21. Fludutskovet/bottenluckan regleras med två
spettluckor.
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Bild 22. Bottnen i den f.d. dammen.

Bild 23. Nedströms dammbyggnaden. Notera de stenskodda sidorna.
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Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Familjen Alfred Karlsson framför Stendalsmölla år 1912. På hästarna sönerna Sune och Henry.
Stående från vänster möllesvennen Tor, jungfrun Tilda, Ida med dottern Elsa på armen, sonen Johan samt Alfred.
Fotografiet visar kvarnmiljöns utformning före ombyggnationerna under 1900-talet. Fotografiet ägs av Rosie
Göransson.

Historisk bild 2. Stendalsmölla på 1930-talet med lokomobil på gården, som drev kvarnen vid dålig vattentillgång.
Vid den här tiden har kvarnmiljön ändrat utformning. Exempelvis hade kvarnbyggnaden sadeltak. Fotografiet ägs av
Rosie Göransson.
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Historisk bild 3. Stendalsmölla omkring ca 1950.
Byggnaden har här mansardtak och frontespiser.
Fotografiet ägs av Rosie Göransson.

Historisk bild 4. Rosie framför överfallsvärnet i
dammbyggnaden vid realexamen. Fotografiet
ägs av Rosie Göransson.

Historisk bild 4. Den siste möllaren vid Stendalsmölla var
Sture Karlsson och kvarndriften lades ner 1971.
Fotografiet ägs av Rosie Göransson.

Historisk bild 5. Dammbyggnaden har varit betydelsefull både
för driften av kvarnen och för människors minnen och
berättelser. Fotografiet ägs av Rosie Göransson.
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Historisk bild 6. Stendalmöllas kvarndamm användes även för flera aktiviteter.
Förutom paddling var vattenmagasinet en ypperlig plats att hålla simskola.
Fotografiet ägs av Rosie Göransson.

Historisk bild 7. Dammbyggnaden med vattenspegeln före avsänkningen.
Fotografiet ägs av Rosie Göransson.
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13. Benmöllan

Län, Kommun, Socken:

Skåne, Ängelholm, Hjärnarp

HARO:

96 Rönne å

Byggår:

1886

Lagskydd:

Generella hänsynsbestämmelser enligt KML, PBL
och MB.

Kulturhistorisk värdering:

Kulturhistoriskt värde

Värdebärande beståndsdelar:

Kvarnbyggnad, diverseaffär, magasinsbyggnad,
dammbyggnad, kanal

Kärnvärden:

Benmöllan speglar den industrialisering som skedde
vid många av landets kvarnar efter att
jordbruksrationaliseringar och skiftesreformer fått
genomslagskraft på landsbygden. Ensam benstamp i
bygden.
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Historik
Benmöllan omnämns inte i kronofögderiets register över kvarnskattläggningar
från år 1837.83 I en generalkarta över Skåne från 1800-talet visas ingen kvarn
där Benmöllan idag ligger. Däremot fanns ett par kvarnar öster om
Önnersmölla och väster om landsvägen mellan Ängelholm och Halmstad (Se
Önnersmölla). Detta skulle kunna vara kvarnar som senare har flyttats till
antingen Stendalsmöllas eller Benmöllans kvarnplats. Enligt Werdenfels84 har
Benmöllan fått sitt namn efter en äldre benstamp som låg längre nedströms i
Kägleån och enligt föreningen Skånska möllors skrift om kvarnar ska det ligga
en lämning med mycket gamla anor efter den äldre benstampen längre
nedströms.85 På nuvarande plats uppfördes en kvarnbyggnad på 1850-talet86
(Historisk bild 1). Dagens kvarnbyggnad uppfördes år 1886.
Vid Benmöllan krossades och maldes ben till benmjöl som användes som
långtidsverkande gödningsmedel. Benmjöl användes förr även som foder till
boskap. Ben hämtades från traktens slaktare och gårdar och under 1900-talet
även från sjukhusköket i Ängelholm. Från 1800-talets slut till 1900-talets
början drevs benstampen av Elliana Eriksson (Historisk bild 1). Det sägs att
hon vid sidan om stampverksamheten plockade iglar vid Benmöllan och sålde
till England.
År 1922 köptes Benmöllan av Erik Nilsson som är fader till dagens ägare Bengt
Olle Nilsson. Han drev benstamp till år 1937 då kvarnmaskiner för
spannmålsförädling istället installerades. Överfallshjulet togs då bort och en
turbin från Finshyttan installerades i kvarnen samma år. Kvarnmaskinerna i
Benmöllan köptes in från AB Kvarnmaskiner i Malmö. Kvar i dag finns en
hammarkvarn som installerades på 1960-talet och tidigare fanns även
utsädestriör och betningsmaskin.

Beskrivning av miljön
Ett minnesmärke med Oscar II:s sigill talar om för oss att vägen mellan
Margretetorp och Östra Karup anlades på Hans Majestäts önskan vid 18471850. Vägen byggdes i gatsten från Bohuslän, som fortfarande finns kvar
under asfalten. I ett kuperat horstlandskap med relativt hög fallhöjd ligger
Benmöllan vid Kägleån, alldeles intill minnesmärket (Bild 4). Många
människor har passerat och verkat vid kvarnen. Det sägs exempelvis att prins
83

Kronofogden i N och S Åsbo fögderi FIIIa:1. Förteckning över skattlaggning av tull- och
husbehovskvarnar i Christianstads län, 1837.
84
Werdenfels, 1980, s.149.
85
Föreningen Skånska möllor, 1995, s. 8.
86
Winning, 1940, s. 386.
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Sigvard Bernadotte besökte Benmöllan på 1970-talet efter att han kört slut på
bensin precis vid kvarnen.
I gårdsmiljön ingår en kvarnbyggnad, en magasinsbyggnad och en f.d.
diverseaffär med tillbyggd bostadsdel. Byggnaderna ligger samlade kring en
grusad gårdsplan (Bild 3). Den välbevarade kvarnbyggnaden uppfördes år
1886 i två och en halv våning med slätputsad fasad (Bild 1 och 2).
Småspröjsade enluftsfönster av trä, samtliga med en rundad övre fönsterbåge
är symmetriskt placerade i fasaden. Centralt placerade, mitt på kvarnhusets
framsida sitter tre dubbelportar av trä i vertikal linje. Den översta porten
sitter placerad på en takkupa. Byggnadens gavelrösten är klädda med
korrugerad röd plåt som på båda sidor har två igensatta fönsteröppningar.
Byggnaden ligger på en delvis sluttande grund och sockeln är av gråsten.
Kvarnhuset har ett brutet sadeltak klätt med pannplåt. Interiört finns delar av
kvarnverket bevarat samt en hammarkvarn och en stenkvarn (Bild 6-8).
Intill kvarnbyggnaden är en magasinsbyggnad i två våningar. Nedre
bottenvåningen har en betonggjuten grund med flera dörrar i rad, det övre
våningsplanets fasad är klätt i röd plåt med spröjsade enluftsfönster och
sadeltak klätt med plåt.
Den tredje byggnaden på fastigheten, en f.d. diverseaffär och boningshus från
1900-talets början. Affären var verksam från 1910 till början av 2000-talet.
Byggnaden är slätputsad i två våningar med sinuskorrugerat plåttak.
Entrépartiet är något indraget i fasaden och pelare bär upp en balkong ovan
entrén med balkongfront av murat tegel. En tillbyggd del till huset är den
gavelställda huskroppen i ett och ett halvt våningsplan, klädd med lockpanel i
brun kulör med putsad nedre våning. Byggnaden har varierande fönstertyper,
tvåluftsfönster med mittpost och spröjs liksom tvåluftsfönster utan spröjs och
perspektivfönster. På huset finns en skylt med texten diverseaffär.
Dammbyggnaden utgörs av en ca 100 meter långsmal spegeldamm med en
utskovskropp intill kvarnbyggnaden. Stötsidorna är betongskodda vid
utskovsluckan som regleras med en spettlucka med ståndare och gåtar i stål
(Bild 12). Vattenfallet är högt och har före turbindriften försett ett
överfallsvattenhjul med kraft via en träränna (Historisk bild 1). Huvudfåran
rinner jämte den högre liggande spegeldammen. Huvudfåran är kanaliserad
och stensatt både uppströms och nedströms kvarnbyggnaden. Nedströms finns
även två mindre vattenfall i huvudfåran (Bild 10 och 11).
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Kulturhistorisk värdering
Dammen och vattenvägarna
Det höga fallet vid Benmöllan har sedan åtminstone 1850-talet varit stampoch kvarnverksamhetens kraftkälla. Vattenfallet liksom dammspegeln är
viktiga estetiska inslag i en topografiskt säregen miljö. Därför är
dammbyggnaden avgörande för de tekniska principerna i kvarnmiljön och för
förståelsen av platsens kulturhistoriska sammanhang. De stenskodda sidorna
nedströms kvarnen har historiskt varit betydelsefulla för kvarndriften. De är,
liksom dammbyggnaden, en viktig del i det system som möjliggör tolkningen
av platsens historiska sammanhang.
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar
Kvarnbyggnadens storskalighet och tekniska utformning vittnar om den
industrialisering som skedde vid många av landets kvarnar efter att
jordbruksrationaliseringar och skiftesreformer fått genomslagskraft på
landsbygden. Kvarnbyggnadens topografiska läge i relation till vattendraget
och fallet bidrar till förståelsen av platsen som kvarn- och benstampsplats.
Helhetsmiljön
Miljön vid Benmöllan speglar landsbygdens industrialisering från 1800-talets
slut till 1900-talets första hälft. Benmöllan har varit en samlingsplats för
bygdens invånare och besökare och har även utgjort en viktig funktion i
bygdens livsmedelsproduktion. Diverseaffären utgör ett viktigt inslag i
förståelsen av helhetsmiljön och vittnar även om de mindre
livsmedelsbutikernas förekomst före etableringen av de stora
livsmedelskedjorna och betydelse för 1900-talets samhällsstruktur.
Förslag till kulturmiljöhänsyn
Önskade fiskevårdsåtgärder är att etablera fiskväg samt avtala om
minimitappning i åfåran. Ur kulturmiljösynpunkt är etablering av fiskväg en
bra lösning för att bevara dammbyggnad och vattenspegeln och därmed
relationen mellan vatten och kvarnbyggnad. För eventuella ingrepp ska kunna
prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel ska ett separat samråd ske
enligt 10§ 2 kap KML med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
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Bilder av miljön 2015

Bild 1. Benmöllan med fallet från dammen och Kägleåns huvudfåra i förgrunden.

Bild 2. Kvarnbyggnaden uppfördes år 1886.
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Bild 3. Gårdsplanen, från vänster är kvarnbyggnaden, magasin och diverseaffär/boningshus.

Bild 4. Minnesmärket över Oscar II:s vägbygge.
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Bild 5. Interiört i kvarnbyggnaden.

Bild 6. Hammarkvarnen.

Bild 7. Hammarkvarnen.
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Bild 8. Stenkvarnen.

Bild 9. Inristningar som gjort i kvarnbyggnadsväggen vid ombyggnationer.
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Bild 10. Ett av de små fallen i huvudfåran.

Bild 11. Ett av de små fallen i huvudfåran.

Bild 12. Dammbyggnaden vid Benmöllan. Spegeldammen är ca hundra meter lång.

164

Historiska dokument, kartor och bilder

Historisk bild 1. Benmöllan någon gång före ombyggnationen år 1886. Det höga fallet drev kvarnens
överfallshjul. I förgrunden står (förmodligen) Elliana Eriksson som ensam drev benstampen från 1800talets slut till 1900-talets början. Fotografiet ägs av Bengt Olle Nilsson.
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