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Förord 
Rapporten har tagits fram av Eva Eliasson, arkeolog vid Länsstyrelsen i Blekinge 
län, Lars Eriksson, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen i Blekinge län och Karl-
Oskar Erlandsson, arkeolog vid Länsstyrelsen i Blekinge län, i en samverkan 
mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Kronobergs och Skåne län för projektet 
Kulturmiljö och vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg & Skåne. Rapporten är ett 
resultat av finansiering av Länsstyrelserna, Havs- och Vattenmyndigheten 
genom anslag 1:12 och Riksantikvarieämbetet genom anslag 7:2. Rapporten ska 
ses som ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag och inte som en beslutande 
handling. 
 
I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska 
värden att påverkas negativt. För att bevara, använda och utveckla 
kulturhistoriskt intressanta, vattennära miljöer krävs ökad kunskap och 
dokumentation. 
 
Denna rapport ska främst fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan 
bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag1, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- 
och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska 
genomföras.  
 
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön 
undviks eller begränsas. Detta görs lämpligen genom att samråda med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Observera att eventuella ingrepp i fornlämning 
ska prövas enligt kulturmiljölagens (KML) 2 kapitel. 
 
Fotografier som anges utan referens är tagna av författarna. 
 
Om en referens är skriven som t.ex. ”Pettersson, Mats. Kavaljeren Stjernström hos 
baronen på Strömsfors [2018-03-09]” innebär det att referensen är från internet, 
med hämtningsdatumet inom hakparentes. Internetadressen är sedan utskriven 
i referenslistan i slutet av rapporten. 
 
Ordet ”mölla” betyder ”kvarn, kvarnbyggnad med maskineri”2 och används i 
sydligaste Sverige. Gränsen för ordets användning går enligt Roger Wadström 
genom mellersta Halland, sydvästra hörnet av Småland samt genom Blekinge3. 
Ordet har även förekommit tidigare i andra delar av Sydsverige, belagt i ortnamn 
och äldre handlingar4. Mölla är besläktat bl.a. med tyskans ”mühle” och 
engelskans ”mill”. 
 
                                                 
1 Ett av Sveriges 16 nationella miljömål som antogs 1999 
2 Wadström 1984, s. 190 
3 Ibid, s. 195 
4 Wadström 1952, Karta III 
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Synpunkter på rapporten har lämnats av: 
 
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne 
Vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne 
Skåne-Blekinge Jordägareförbund 
Tack till de ägare som har lämnat uppgifter 
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Rapportens upplägg 
I den här rapporten har elva miljöer vid fyra olika vattendrag inventerats. De fyra 
vattendragen är Almaån, Dybäcksån, Farstorpsån och Rönneån. Miljöerna som 
har inventerats utgör vandringshinder för vattenfauna, är eller kan bli aktuella 
för vattenvårdande åtgärder eller saknar giltigt tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap. Miljöbalken. 
 
Miljöerna beskrivs i en kortare historik vilket ger en bakgrund till platsens 
tillkomst och betydelse. Varje miljös historiska sammanhang sammanfattas. 
Sedan följer en beskrivning av den befintliga miljön, dess beståndsdelar samt 
dess nuvarande sammanhang. Miljöerna har därefter värderats och delats in i 
fyra värdeklasser, följt av Samlad bedömning av känslighet och tålighet. 
 
Metod och kulturhistorisk värdering har tagits fram inom projektet Kulturmiljö 
och vattenförvaltning – planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Nedan 
följer en kortare redogörelse för inventeringens metod och material samt en 
utförlig förklaring av klasserna och värderingskriterierna. Observera att 
värderingen ska ses som ett hjälpmedel vid framtida bedömningar av eventuella 
ingrepp i miljöerna. 
 
Metod och material 
Metoden har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning – 
planeringsunderlag inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Metoden bygger på kart-, arkiv- 
och litteraturstudier där de historiska miljöerna sedan inventerats och värderats 
i fält. 
 
Materialet har bestått av historiska kartor, arkivmaterial och litteratur. Även 
sekundär litteratur och äldre fotografier har varit givande vid sammanställningen 
av miljöernas historik. Litteraturen och de historiska fotografierna kommer 
framförallt från hembygdsföreningar och ägare. Även muntliga uppgifter har 
varit användbara vid inventeringen och rapportskrivningen då det i många fall 
finns begränsat med dokumentation kring denna typ av anläggningar. En 
källkritisk bedömning har gjorts i dessa fall. 
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Kulturhistorisk värdering 
De dokumenterade kulturmiljöerna vid vattendragen i Skåne har värderats 
utifrån fyra värdeklasser: 
 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 
2. Högt kulturhistoriskt värde 
3. Kulturhistoriskt värde 
4. Visst kulturhistoriskt värde 

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

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

• Dammen och vattenvägarna 
• Helhetsmiljön 

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

Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 

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

Dammen och vattenvägarna 

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

Den yttre helhetsmiljön har värderats högt. Då helhetsmiljön värderas är det 
viktigt att lyfta värdena i vardagslandskapet och de övergripande perspektiven. 
 
Med miljöns komplexitet menas att platsen har ett brett informationsinnehåll och 
kan förmedla flera olika berättelser, exempelvis där det finns andra byggnader 
eller anläggningar vid platsen som har ett samband med miljön, så som en 
intilliggande herrgård eller bruksmiljö. 
 
Även byggnader, anläggningar eller lämningar som visar på ett långvarigt 
vattenbruk är uttryck som bidrar till miljöns komplexitet, exempelvis äldre 
kvarnlämningar, tidigare kanaler eller äldre dammar. Kopplat till platsens 
komplexitet är även möjligheten att förmedla en bred historisk förståelse i 
relation till aspekter så som makt, klass och genus. 
 
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 
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och hydrologiska grundförutsättningar för människans vattenkraftutnyttjande. 
Sådana miljöer visar på människans kulturpåverkan och relation till landskapet. 
Vidare kan det topologiska värdet vara viktigt för läsbarheten i och mellan 
helhetsmiljöer. Detta innebär att det går att sätta miljön eller beståndsdelar i 
miljön i förhållande till andra miljöer eller beståndsdelar oberoende av avstånd. 
 
Sällsynthet och hotbild är aspekter som i sig själva inte direkt utgör kulturhistoriska 
värden men som däremot kan förstärka det kulturhistoriska värdet av en miljö, 
och de kan vara av stor vikt då Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
formuleras. Med sällsynthet menas att miljön saknar eller har få motsvarigheter 
lokalt, regionalt eller nationellt. Med hotbild menas att miljön och dess värden 
hotas av nedbrytning, utrivning, eller annan negativ förändring. 
 
Möjligheter till delaktighet och platsens tillgänglighet utgör i sig inget kulturhistoriskt 
värde men har påverkat förslagen till kulturmiljöhänsyn. Vid de tillfällen då 
platsens kulturmiljövärden kan nå ut till en bred allmänhet har detta stärkt 
motiven för ett bevarande av miljön. 
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Under samlad bedömning av känslighet och tålighet gås de olika kulturhistoriska 
elementen i kulturmiljön igenom och en bedömning hur känsliga de olika 
elementen är för ingrepp ur ett kulturmiljöperspektiv. Det vill säga om det 
kulturhistoriska värdet kommer att minska eller kvarstå till följd av åtgärder för 
att förbättra vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer på platsen. 
Till viss del beror det så klart också på hur åtgärderna utformas, men det ger 
ändå en fingervisning till vilka element som särskilt bör beaktas i samband med 
möjliga åtgärder i kulturmiljöerna. 
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Kulturhistoriskt sammanhang5 
Kulturhistoriskt sammanhang är ett visst identifierat och avgränsat historiskt 
utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller aktiviteter som på olika sätt 
haft en präglande inverkan på en viss kulturmiljö. En kulturmiljös 
kulturhistoriska sammanhang och uttrycken för detta bildar utgångspunkter för 
bedömning av dess kulturhistoriska värden. Flera olika kulturhistoriska 
sammanhang kan tillskrivas en och samma kulturmiljö. 

 
Beroende på vilket kulturhistoriskt sammanhang som finns att förhålla sig till 
kan en miljö vara olika känslig för påverkan. 
 
Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en avgränsad historisk period 
och där flera präglande verksamheter bedrivits (A i figuren nedan) kan vara 
känsliga för tillkommande nutida inslag, däremot kan de vara mindre känsliga 
när det gäller variationen av inslag (så länge de anknyter till den aktuella 
historiska perioden).Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en lång 
historisk kontinuitet med flera olika verksamheter (B i figuren nedan) kan vara 
känsliga för nya inslag som direkt bryter mot miljöns specifika förutsättningar. 
Ofta kan dock denna typ av miljöer vara mindre känslig för förändring i form av 
nya inslag eller variation av inslag. 
 
Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en avgränsad historisk period 
och där det endast funnits en specifik verksamhet (C i figuren nedan) kan vara 
känsliga för dels dominerande nutida tillägg, dels för tillkommande strukturer 
som inte har någon koppling till uttryck för den specifika verksamhet som 
bedrivits på platsen. 
 
Kulturmiljöer där de fysiska uttrycken återspeglar en lång historisk kontinuitet 
och där en utmärkande verksamhet bedrivits (D i figuren nedan) kan vara 
känsliga för tillskott som inte har något samband med den verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Stycket i sin helhet kommer från Rapporten Kulturmiljöers känslighet. Metod för att bedöma 
kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar 
och vattendrag. Riksantikvarieämbetet 2018 
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De olika miljöerna har här nedan satts in i Riksantikvarieämbetets graf enligt 
metodbeskrivningen ovan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A=Algustorps mölla 
B=Billinge mölla 
E=Ekamölla 
F=Forsmöllan 
K=Klippans pappersbruk 
La=Laxbromölla  
Lj=Ljungamölla 
Lå=Låremölla 
Sta=Stackarp 
Str=Strömsfors 
V=Vankiva kvarn 
 

A 

B 

E F 
K La 

Lj 
Lå 
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Tabell över värderade miljöer 
Kulturmiljö Vattendrag Värdering Historiskt sammanhang 

Laxbromölla  Almaån Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, bykplats, bro 

Ekamölla Almaån Kulturhistoriskt värde Kvarn, skvalta, såg m.m. 

Strömsfors Almaån Högt kulturhistoriskt värde Handpappersbruk, 
klädesfabrik, 
högreståndsmiljö m.m. 

Algustorps mölla Almaån Högt kulturhistoriskt värde Kvarn, såg m.m. 

Låremölla Dybäcksån Kulturhistoriskt värde Kvarn och gård 

Vankiva kvarn Farstorpsån Kulturhistoriskt värde Handelskvarn, såg, 
gårdsmiljö 

Ljungamölla Farstorpsån Visst kulturhistoriskt värde Smidesverkstad, gårdsmiljö 

Stackarp Rönneån Visst kulturhistoriskt värde Koppar- och 
mässingsmölla, järn- och 
stålverk, pappersverk och 
kraftstation 

Klippans pappersbruk Rönneån Högt kulturhistoriskt värde Kvarn och pappersbruk 

Forsmöllan Rönneån Kulturhistoriskt värde Kvarn, såg, kraftstation och 
bostäder 

Billinge mölla Rönneån Visst kulturhistoriskt värde Kvarn, tråddrageri, 
spikfabrik 
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Värdet av att kulturmiljöerna brukas 
I enlighet med de nya nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet som 
gäller sedan den 1 januari 2014, som ska främja ”ett hållbart samhälle med en mångfald 
av levande och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas”6, underlättas 
många gånger bevarandet, användandet och utvecklandet av många 
överloppsbyggnader av att det finns någon slags sekundär användning för dem. 
Att ta tillvara vattenkraften med hjälp av moderna tekniker i gamla anläggningar 
kan därför vara ett sätt att bevara dessa äldre anläggningar, förutsatt att ägarna 
är rädda om dem. Det är med andra ord större chans att taket repareras på en 
byggnad som ägaren har nytta av än på en byggnad som inte behövs för gårdens 
drift. Det ska tilläggas att det är av stor vikt att bevara kvarnverk och äldre 
maskiner i interiörerna, då dessa kan ge teknikhistorisk och övrig information 
till eftervärlden som vi i dagsläget kanske inte ens reflekterar över. 
 
Äldre anläggningar som vattenkvarnar har i allmänhet ingen användning idag. 
Dessa överloppsbyggnader kan vara svåra för ägare att bevara då det inte finns 
något lönsamt incitament att bevara något som inte längre används. 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver kontinuerligt underhåll och en 
förutsättning för detta är många gånger att kulturmiljöerna på något sätt fortsatt 
används eller att den enskilde ägaren har tillräckligt stark ekonomi för att 
prioritera dess underhåll. Därför är det generellt positivt att verksamheter kan 
fortsätta på dessa platser. 
 
 
 
 

                                                 
6 Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37), s. 18 
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Almaån 
Almaån är ett av de största tillflödena till Helgeån8. Ån är ca 43 km lång och 
flyter från Finjasjön vid Hässleholm till Helgeån vid Hanaskog. Biflöden är Lillaå, 
Hörlingeån och Farstorpsån. Almaåns källflöden är Mjölkalångaån, Matterödsån, 
Hovdalaån och Tormetorpsån. Öster om Gumlösa kyrka är ån kanaliserad i en 
sträcka av ca 3 kilometer. Troligen är arbetet gjort på uppdrag av de närliggande 
godsen Vanås och/eller Sinclairholm. Kraftstationer finns vid Brittedal och 
Spånga.9 
 
Almaån är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag pga. sina höga 
biologiska värden. Den är kraftigt rätad och breddad vid vissa sträckor, men 
anses trots detta ha stora biologiska kvalitéer.10 Närmiljön vid Almaån består av 
lika delar lövskog (32%), åkermark (30%) och öppen mark (30%).11  
 
Almaån är ett slingrande vattendrag som på vissa sträckor har alsumpskog, med 
tidvis översvämmade lövskogar och fuktängar. Ån har flera forsande partier. 
Området har en populär vandringsled och är ett reproduktionsområde för lax. 
Alla sju inhemska stormusselarterna finns här. Den tjockskaliga målarmusslan 
visar på ett reproducerande bestånd. De rödlistade/hotade arter som finns i 
Almaån är: tjockskalig målarmussla, flodpärlmussla, flat dammussla, lax, färna, 
grönling, sandkrypare och kungsfiskare.12 
 
Carl von Linné besökte Almaån vid sin resa i Skåne under 1749. I sin 
reseskildring beskriver han bl.a Sinclairholm gods, som hade mycket fina 
trädgårdar med mycket fruktbärande träd.13  
 
”Vid alla Qvarnar, Sågar Pappersbruk m: m: som finnas uti Ån”, står det att läsa 
i en förklaringstext till Skånska rekognosceringskartan från 1820; 
 

äro dämningar som vid lågt vatten lemna tillfälle att torrskodd gå öfver Ån. […]  
Vid Näs bro är ån 1 1/2 à 2. fot djup, har sten botten, kan således lätt vadas, 
derifrån utföre till Algustorp är ån något djupare och utan vadställen. Straxt nedan 
före Algustorps qvarn, Strömfors Almafors och Brittedals Pappers bruk, är lågt 
vatten och sten botten, der med lätthet kan vadas, isynnerhet då vattnet är lågt. 
Nedan före Sicktemölla på en sträcka af ungefär 500 al[otydligt] är ån endast 11/2 
à 21/2. fot djup, har öfveralt sten och sand botten. Derifrån utföre finnas icke 

                                                 
8 Marktorp 2014a, s. 7 
9 Cinclus C Sportfiskeguide, Almaån [2017-03-07] 
10 Marktorp 2014a, s.12 
11 Almlöf & Eriksson, 2014, s.19 
12 Länsstyrelsen i Skåne län, Almaån http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-
natur/skyddad-natur/ovriga_skyddsformer/nationellt-vardefulla-
vatten/vattenbeskrivning/Pages/almaanhorlingean.aspx [2017-11-28] 
13 Marktorp 2014a, s.24 
 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/ovriga_skyddsformer/nationellt-vardefulla-vatten/vattenbeskrivning/Pages/almaanhorlingean.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/ovriga_skyddsformer/nationellt-vardefulla-vatten/vattenbeskrivning/Pages/almaanhorlingean.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/ovriga_skyddsformer/nationellt-vardefulla-vatten/vattenbeskrivning/Pages/almaanhorlingean.aspx
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något vad ställe för än vid Laxbro mölla. Vid Sinklersholms Brygghus är ett vad 
ställe.14 

 
Historiskt sett har Almaån genomgått stora förändringar. Ån hade tidigare en 
naturlig, slingande åfåra men under de senaste århundradena har utseendet 
förändrats genom att man har rätat och rensat den.15  
 
Den snabbt växande befolkningen i slutet av 1800-talet krävde ett effektivare 
jordbruk, vilket i sin tur gjorde att man försökte få ny mark genom att avvattna 
sanka områden men också genom att sänka hela sjöar. Den brukningsbara 
marken blev större men det medförde också vissa konsekvenser. Den snabba 
avrinningen orsakade höga vattenstånd längre ner i vattendragen på vårarna och 
orsakade vattenbrist och torka på somrarna. De senaste rensningarna som 
gjordes i Almaån utfördes under 1921, 1959, 1962, 1984 och 2003. Rensningen 
som gjordes 1921 genomfördes med mudderverk som drevs av en ångmaskin. 
Detta var första rensningen sedan 1890 års ågrävning.16 
 
Ån har nyttjats för vattenkraft genom exempelvis kvarnanläggningar och 
vattenkraftverk. Vid dessa verksamheter har även gjorts fördämningar och 
omgrävningar. Vid Almaån har även byggts bostäder i närheten av ån, trots en 
stor risk för översvämning. För att minimera denna risk rensas vattendraget 
kontinuerligt.17 
 
Berörda kulturmiljöer i sammanhanget är: Laxbromölla, Ekamölla, Strömsfors 
och Algustorps mölla. 
 

                                                 
14 Lemke 1820, s. 2 
15 Almlöf & Eriksson, 2014, s.11 
16 Almström, Nilsson & Wettemark, 2012, s.8f 
17 Almlöf & Eriksson, 2014, s. 11 
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1. Laxbromölla 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Norra Sandby 

 
HARO/Vattendrag: 88/Almaån 

 
Byggår: Belägg för kvarnverksamhet från 1400. 

Dammvallen ev. 1700-tal. Stenbron 
1820-tal. Nuvarande kvarn från 1905. 
 

Lagskydd:   Generella hänsynsbestämmelser enligt 
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering: 

 
Högt kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: Dammvall, stenvalvsbro, äldre 
bykplats, kvarnbyggnad med 
välbevarad interiör inkl. två vattenhjul 
(original), vattendelande stenmur 

       
Kärnvärden: 

 
Välbevarad kvarnmiljö med huvud-
sakligt uttryck från tidigt 1900-tal 
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Historik 
Historiskt sammanhang: kvarn, bykplats, bro, ålfiske, spannmålshandel 

Laxbromölla är omnämnd redan år 140018, vilket bekräftas av Ortnamnsregistret, 
där referenser finns från 1400, 1466 (”Laxbro mølla”), 1497 (”Laxbro 
mylledam”, ”Laxebro møelæ”), 1501 (”Laxbro mølledam”), 1567 (”Laxebro 
Mølle”), 1577 och 1615 (”Lagsbro Mølle”)19. 
 
Några av Ortnamnsregistrets referenser: Referensen från år 1400 är från 
Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis (Fortegnelse over Danmarks 
breve fra middelalderen), nr 4405 och rör sig om en s.k. regest dvs. en avskrift.20 
 
Det är oklart hur gammal dammvallen är, men kvarnverksamhet har funnits på 
platsen sedan åtminstone 1400-talet. Liknande diagonala överfallsdammar finns 
det flera kartbelägg för i Skåne från 1700-talet, t.ex. Rinnebäck och Kävlinge 
mölla i Kävlingeån, samt Algustorps mölla och Strömsfors i Almaån, vars 
dammvallar syns på en karta från 1705. Nämnda dammar delar med 
Laxbromöllas dammvall idag en liknande typ av konstruktion: de är diagonalt 
placerade i ån av typ överfallsdamm, är av sten och har en viss lutning nedströms 
krönet. En gissning är därför att nuvarande dammvall är från 1700-talet. 
Åtminstone fanns en dämning 1820 att döma av följande formulering: ”Vid alla 
Qvarnar, Sågar Pappersbruk m: m: som finnas uti Ån äro dämningar som vid 
lågt vatten lemna tillfälle att torrskodd gå öfver Ån.”21 

I en förklaringstext till Skånska rekognosceringskartan från 1820 ges en 
uppfattning om hur gammal stenvalvsbron om tre spann intill Laxbromölla är: 
”Vid Laxbro Mölla en gammal träd bro i försvarligt stånd. En sten bro är under 
arbete.”22 Samma år registrerades under Laxbromölla 1 bondgård och 
”Tüllqwarn med 2 par stenar”23. Bron låg längs gamla landsvägen mellan 
Göingebygdens byar Broby och Röinge (stadsdel i östra Hässleholm idag, 
tidigare en egen by – Hässleholm växte fram först efter att en järnvägsstation 
öppnats 1860 nära Hässleholmsgården i Stoby socken).24 

På en informationsskylt på platsen står: ”Första bron träbro i närheten av 
vadställe. Denna träbro revs ner av den danska hären i början av 1710. Troligen 
provisoriskt reparerad efter slaget vid Hälsingborg. Stenbron uppfördes efter 
fredssluten efter Karl XII:s död, så fort förhållandena medgav detta. Det västra 

                                                 
18 Karlson & Kvist 1986, s. 17 
19 Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folkminnen. Sökväg: Kristianstads län, Ortnamn: 
Laxbromölla%, Socken: Sandby, Norra [2018-02-07] 
20 Strandberg, Mathias, e-postkorrespondens 
21 Lemke 1820, s. 2 
22 Lemke 1820, s. 3 
23 Lemke 1820, s. 27 
24 Hässleholms kommunarkiv. Littera: D36 1978 & 2001 
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valvet ombyggdes åren 1859–70. Trafiken med häst- och motorfordon över bron 
avlyst av länsstyrelsen den 22 september 1949.”25 Informationen på skylten 
stämmer alltså inte riktigt, då Karl XII dog 1718. År 1750 kallades ån Kumble 
å26. 

Enligt nuvarande ägare (sedan 2014) finns tvättstenar på östra sidan ån strax 
söder (nedströms) om den gamla stenvalvsbron, där ”hela Laxbrobygden” 
tvättade förr. Dessa stenar är synliga vid lägre vattenstånd, men inte vid 
inventeringstillfället då vattenståndet var högt. Uppgiften bekräftas av en tidigare 
informationsskylt vid platsen, avfotad 2001 i samband med en uppföljning och 
komplettering av en tidigare byggnadsinventering från 1978. På skylten stod: 
”Mitt emot kvarnbyggnaden kan man se några stora, flata stenar längs åkanten. 
Här låg byns tvättplats, där kvinnorna bykte, klappade och sköljde sina tvättar.”27 

På historisk karta 1 från 1702 är ”Laxbro mölla” utmärkt med en byggnad (en 
schablonbild) med vattenhjul, och en bro vid platsen. På historisk karta 2 från 
1712 är ”Laxebromölla” en rektangulär byggnad med långsida utefter ån, till 
synes av ungefär samma storlek som och på samma plats som idag, med ett 
hjulhus som sticker ut i ån på norra änden av byggnaden. Den utmärkta bron ser 
ut att vara av trä och bär namnet ”Laxebro”. Historisk karta 3 från 1715 uppvisar 
en något annorlunda planlösning av kvarnen. 

Kiersten Jönsson drev Laxbromölla vid 1700-talets början. Hans fru Kristina 
rymde ca 1710 och 1712 fick Kiersten tillåtelse av kyrkan att gifta om sig, vilket 
han gjorde med Pernilla Persdotter. De fick tre döttrar: Kierstena f. 1713, 
Gunnela f. 1714 och Tora f. 1718. År 1723 i en bouppteckning nämns fyra 
längor, där ”qwarnhus med 2:ne hjulqwarnar” var i norra längan och stuvan i 
östra. Drängen Trued Persson övertog sedermera både mölla och hustru, och 
deras son Kiersten föddes 1727. Denne Kiersten gifte sig 1750 och dog 1797 – 
hans namn stavas ”Chjersten Truedsson” i dödsboken. Chjerstens son Trued 
hade då varit en framgångsrik möllare vid Laxbromölla i många år. Trued 
Kjerstensson åtalades 1803 för söndagsmalning men fälldes ej.28 

Laxbromöllas stuva från början av 1700-talet stod i Hembygdsparken i 
Hässleholm från 1930 innan den brann ner i en anlagd brand 198929. Enligt ett 
informationsblad30 var ”Laxbrostugan” både knuttimrad och uppförd i stolpar 
med ”båle”, och hade en avskild köksdel. 

                                                 
25 Informationsskylt på platsen 
26 Hässleholms kommunarkiv. Littera: D36 1978 & 2001 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Karlsson, Torsten, informationsblad: Hembygdsparken i Hässleholm 
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Enligt Winning uppfördes nuvarande kvarnbyggnad vid 1800-talets början och 
ombyggdes 190531. Hur omfattande denna ”ombyggnation” var framgår inte. 
Enligt inventeringsprotokollet från 1978 uppfördes kvarnbyggnaden 1905 av 
Andreas Bengtsson. År 1938 tog Arvid Åkesson över verksamheten.32 
Nuvarande bostadshus, numera tillbyggt och renoverat, är från samma år33. 
Arvid Åkesson (f. 18.7.1903 i Oderljunga, Kristianstads län) var son till och lärde 
sig yrket av kvarnägaren Nils Åkesson, som ägt Oderljunga kvarn och arrenderat 
Höörs mölla i Höör. År 1940 hade Laxbromölla 2 vattenhjul om tillsammans 50 
hkr, 3 kvarnstenspar, 1 dubbel valsstol, plansikt, fullständigt rensverk, 2 
sädeskrossar, utsädestriör och elektrisk belysning från eget kraftverk. Vattenfallet 
på 1,5 meter gav drivkraft året runt, kvarnen sysselsatte 2 man och parallellt 
bedrevs även spannmålshandel.34 De båda vattenhjulen är byggda ca 1945 av 
”bröderna Nilsson i Laxbro”. Nuvarande kvarn har innehållit tre stycken 
kvarnverk: två vattendrivna och ett motordrivet. De två förstnämnda är kvar.35 

”Vid halvårsskiftet” 1971 upphörde verksamheten och då spelade Torsten 
Karlson och Bo Nordström in en film för att dokumentera Laxbromölla. I filmen 
är stenen blottad lite i dämmet och en vattenspegel leder in under valvet närmast 
kvarnen. Två ålkistor syns – en uppströms och en nedströms – på samma platser 
där deras rester är idag. En bred trätrappa leder vid kvarnbyggnadens norra gavel 
ned över intaget till de två hjulhusen, och det verkar vara en stenmur där det idag 
är ett trästaket på platsen. Hjulen som snurrar i filmen är rikligt indränkta i tjära 
och är i bättre skick än idag. Det står säckar på lastkajen och inne i kvarnen, och 
säckar hissas upp med hjälp av säckhissens kedja. Bokföringspapprena i hyllan 
ligger än idag mer eller mindre som på filmen. Stenarna är igång och maler, hjulen 
bakom skyddsstaketen snurrar. Åtminstone två man verkar jobba i kvarnen. 
Framför kvarnen finns en vändplan, vägen är av grus och i vändplanens mitt 
finns en gräsplätt. Bostadshuset från 1938, numera tillbyggt och renoverat, är 
med i filmen. Vidare syns i filmen en hyvelbänk, närbilder på maskindelar, en 
säckvåg, en traktor med släp och några äldre herrar som släpar och tillrättalägger 
säckar. Kvarnbyggnadens panel, dörrar och lister verkar till skillnad från idag vara 
helt vitmålade (eller så är färgen urlakad på de delar som idag har en annan 
nyans), medan fönsterspröjset har en mörkare nyans, kanske t.o.m. röd, som 
idag.36 

Stenbron är registrerad i FMIS37 som fornlämning. Gårdstomten ovanför och 
bortanför den stenmur som är belägen väster om gårdsplanen framför möllan 
(dvs. ingen av de närmaste byggnaderna vid möllan) är registrerad i FMIS som 

                                                 
31 Winning 1940, s. 409 
32 Hässleholms kommunarkiv. Littera: D36 1978 & 2001 
33 Uppgift från ägarna 
34 Winning 1940, s. 409 
35 Hässleholms kommunarkiv. Littera: D36 1978 & 2001 
36 Film om Laxbromölla från 1971 
37 FMIS, RAÄ-nummer Norra Sandby 11:1 



24 
 

bevakningsobjekt38, men själva möllan med tillhörande vattenvägar och 
dammvall är inte registrerade i FMIS - inte heller den gamla tvättplatsen. 

Kvarnbyggnaden restaurerades utvändigt 2004. Tidigare låg ett bostadshus nära 
sydväst om kvarnen där brunnen idag ligger (ett modernt brunnslock är synligt i 
marknivå mitt på gårdsplanen).39 

 
Beskrivning av miljön 
Strax söder om väg 119 där den passerar över Almaån (över en nyare stenbro) 
ligger Laxbromöllas dammvall (bild 1 & 4), bruten i två riktningar. Den västra 
och längre delen av dammvallen går nästan parallellt med åns västra strand och 
leder in vatten mot kvarnen, och den östra och kortare delen av dammvallen går 
lätt diagonalt uppströms mot åns östra strand. Söder om dammvallen ligger en 
gammal (för trafik avstängd) stenbro (bild 2). I dammvallens nedre del invid den 
gamla stenbron är två ålkistor av trä (bild 1). Den övre och större regleras med 
hjälp av två spettluckor och den mindre närmast bron med hjälp av en spettlucka. 
Den mindre är inte lika välbevarad som den större. Ingen av dem är dock särskilt 
välbevarad. 

Den gamla stenbron från första halvan av 1800-talet har tre valv och 
skyddsräcken av på högkant uppställda stenblock. Dess vägunderlag är jord och 
gräs (bild 3). Mellan de båda broarna ligger på åns västra strand ett bostadshus 
(bild 4) där nuvarande ägarna bor, uppfört 1938 men renoverat och tillbyggt. 
Liksom man förr om åren svängde ner till kvarnen från vägen norrifrån, väster 
om bostadshuset, gör man så även idag, ner till en vändplan framför kvarnen. 
Gårdsvägen var förr liksom nu av grus, och på filmen från 1971 var en gräsplätt 
i vändplanens mitt. Vid inventeringstillfället låg där istället en stor hög med stenar 
och flera mindre högar med jord, grus och stenkross. Söder om bostadshuset på 
andra sidan gårdsvägen, inbyggt i en lätt sluttning, ligger ett rödslammat uthus 
(bild 5, med i filmen från 1971) av panelklätt stolpvirke, med vita lister, svarta 
dörrar och spröjsade, vitmålade fönster. Byggnaden, som används som garage 
m.m., har en rektangulär plan men är karakteristiskt utformad med oregelbundna 
vinklar och har även en skorsten på västra sidan takfallet. Sadeltaket verkar vara 
belagt med cementtegel. 

Ansluten till uthuset löper söderut en stenmur, vid vars övre kant på västra sidan 
en gräsmatta tar vid. Där ligger en ner mot vattendraget svagt sluttande tomt 
med ett hus (bild 5), och en öppning finns i stenmuren upp till tomten. Där 
stenmuren tar slut är ett provisoriskt garage av lecablock och gårdsplanens södra 
ände avslutas i tre kringbyggda ladugårdslängor (bild 6), som även de syns i 
filmen från 1971, och som säkerligen byggts om något sedan dess. 
                                                 
38 FMIS, RAÄ-nummer Norra Sandby 35:1 
39 Uppgift från ägare 
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Fördämningen leder in vatten under den äldre stenbrons västra valv, mot 
kvarnen (bild 4). Nedströms bron är dock intaget till kvarnens hjulhus igensatt 
(bild 7) med sten och stockar, även om lite vatten sipprar igenom, och vattnet 
leds istället österut, åter in i huvudfåran, men passerar först ännu en ålkista, som 
regleras med hjälp av en spettlucka. Ålkistan är raserad. 

Nedströms den äldre stenbron, vid åns östra strand, ska finnas den tidigare 
nämnda bykplatsen (bild 8), vars stora, flata stenar inte kunde observeras vid 
inventeringstillfället pga. högt vattenstånd. 

Kvarnbyggnaden (bild 9) söder om den gamla stenbron vid åns västra strand är 
uppförd i 2 ½ våningar där den tredje (”halva”) våningen ligger under takfallet. 
Dess stomme är panelklätt stolpverk på stengrund, och sadeltaket är beklätt med 
korrugerade eternitskivor. Byggnadens plan är rektangulär med långsidan utefter 
ån. Långsidan mot gårdsplanen har en frontespis i liv med fasaden, som rymmer 
säckhissen, och även kortsidan åt norr har en säckhiss. Dubbeldörrar ovanför 
varandra på alla tre våningsplan samt ovanför dessa utstickande hissbjälkar 
vittnar om detta. Fasaden utgörs av stående, ljusgul locklistpanel, grönmålade 
kantlister, vindskivor, dörr- och fönsterfoder, och spröjsade fönster av rödmålat 
gjutjärn med små rutor. Fönstren är lätt rundade ovantill och fönsterfodren är 
profilsågade, prydda med borrhål. De gula dörrarna är av originaltyp med 
liggande panel. Framför utlastningsporten är en lastbrygga av betong, som enligt 
inventeringsprotokollet från 1978 var en murad lastbrygga med kraftiga 
sockelblock. Vid södra gaveln är en mindre tillbyggnad i tegel på betonggrund 
som använts som motorhus (bild 10). 

Två hjulhus (bild 7) är tillbyggda på och täcker nästan hela kvarnbyggnadens 
östra sida: ett mindre på norra halvan och ett större på södra halvan. De är 
hopbyggda i en våning utan invändig skiljevägg, med varsitt sadeltak med 
gavlarna mot ån. Taken är klädda med korrugerade eternitskivor. Hjulhusens 
stående locklistpanel är målad i samma kulör som huvudbyggnadens, och husen 
har varsin dörr österut. Från det större hjulhusets nordöstra hörn är ett litet 
utedass med pulpettak tillbyggt åt norr. Båda hjulhusen är i behov av restaurering. 
Träkistan i nivå med vattnet under det mindre hjulhuset är delvis murken, och 
enligt ägaren börjar taken att säcka ihop. 

Hjulhusen är utbyggda över en hjulgrav, som med efterföljande kvarnränna 
nedströms är skild från åfåran genom en vattendelande stenmur (bild 10 & 11). 
Kvarnrännan är delvis igenväxt med vass. Det större hjulhusets östra vägg vilar 
på betongfundament vilka byggts på stenarna till en tidigare hjulgrav. Det mindre 
hjulhuset vilar också på ett betongfundament, och vad det verkar även på en 
träbjälke som går rakt över hjulgraven. Det mindre hjulets hjulgrav är en kista 
inklädd i trä. 
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I det mindre hjulhuset finns ett enkelhjul (bild 12) och i det större hjulhuset ett 
dubbelhjul (bild 13 & 14). Båda hjulen börjar bli i dåligt skick och behöver 
restaureras. Enligt inventeringsprotokollet från 1978 har båda hjulen diametern 
8 alnar dvs. 4,8 meter, och ekvirket i hjulaxlarna är från Vanås gods. Inne i 
hjulhusen på västra innerväggarna, dvs. kvarnbyggnadens östra yttervägg, syns 
spår efter tidigare hjulhusbyggnaders sadeltak, och dessa tidigare hjulhus var 
något mindre än de nuvarande. Ett reglage inne i hjulhuset till det större hjulet 
har två spettluckor, monterade snett för att spara plats. Ovanför det större 
hjulhusets utlopp hänger två luckor av trä, varav den ena har lossnat och hänger 
snett (bild 10). En bit nedströms ungefär på halva sträckan av den vattendelande 
stenmuren är en öppning (skymtar på bild 11) några meter bred i den kallmurade 
kanten på västra sidan av kvarnrännan, med en svagt sluttande nedgång i vattnet, 
kanske för iläggning av båt. 

Kvarnens interiör 
Kvarnbyggnadens interiör karakteriseras av ett omsorgsfullt timmermansarbete. 
Stödstolparna som bär upp de två övre våningsplanen har fasade kanter och 
figursågade konsoler (bild 15 och 24). Självvuxna, grövre grenklykor har 
monterats på vissa ställen som stabilisering (bild 16). Det mesta av interiörens 
fasta inredning har varit vitkalkad. Stolpar och konsoler har varit målade i grönt 
och rött (helrött, helgrönt eller grönt med röda kanter), och har även de 
vitkalkats, men färgen är ganska sliten nu, även vitkalkningen. Golvbrädor har 
inte varit målade, inte heller vindsvåningens takstolar eller det som syns på 
insidan av den äldre takbeläggningen av läkt och spån. Vindsvåningens 
brädväggar däremot har varit vitkalkade. Kvarnen används delvis som förråd. 
Siktverk har funnits i kvarnen. Rester av en sikt ligger förvarade på 
vindsvåningen. Vardera av tre våningsplan utgörs av ett stort rum. 

Bottenvåningen 
På bottenvåningen finns två stora kvarnverk: ett för vardera vattenhjul. Enligt 
besiktningsprotokollet från 1978 ska det ena – det som huvudsakligen är av trä - 
vara från en tidigare kvarn på platsen, medan det andra som innehåller fler 
gjutjärnsdelar antagningsvis ska vara samtida med kvarnens byggnadsår. Dock 
uppvisar de båda kvarnverken både likheter och olikheter, som gör att det verkar 
sannolikt att det äldre kvarnverket har kompletterats med nyare delar. En mer 
trolig bedömning skulle nog därför vara att det ena kvarnverket innehåller fler 
äldre delar än det andra, och det är möjligt att det nyare också innehåller äldre 
delar (jämför t.ex. de båda gravhjulen). 

Stjärnhjulens kuggar är enligt protokollet av avenbok, och antagningsvis är 
resterande kuggar i samma träslag. Val av träslag till olika kvarnverksdelar var 
ingen slump i äldre tider, man lärde av varandra och tog tillvara på de lokala 
träslag som stod till buds, vilket gjorde att regional enhetlighet är att förvänta. 
Avenbok är ett hårt träslag och har historiskt använts till maskindetaljer, tappar, 
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kägelklot, träklubbor, verktygsskaft m.m. och passar således utmärkt för 
uppgiften. På t.ex. Gotland och Öland användes istället oxel – också ett hårt 
träslag – allmänt (med undantag av björk) som material till kuggar i väderkvarnar, 
medan på den estländska ön Dagö användes ask och äpple – det kan tilläggas att 
oxel inte växer där. 

Runt de båda kvarnverken på bottenvåningen är rundade skyddsräcken (bild 17) 
med profilsågade bräder i samma stil som förekommer i trappräckena (bild 18) 
mellan våningarna. Bakom skyddsräckena är några meter djupa gravar, där de 
större delarna av kvarnverken är monterade. Dessa är monterade under golvnivå 
eftersom hjulaxeln kommer in i kvarnbyggnaden några meter under golvet, och 
kraften ska sedan överföras uppåt i byggnaden. 

Kvarnverket tillhörande (det norra) enkelhjulet består av följande: 

Monterat på vattenhjulsaxeln (av ek) är ett stort gravhjul (bild 19) av trä. På 
gravhjulet är monterat en ring av gjutjärn, i vilken är monterade träkuggar. Från 
detta hjul överförs kraften med hjälp av ett drev av gjutjärn till en vertikal axel 
(av trä), på vilken ett stort stjärnhjul (bild 17 & 20) av trä är monterat. På 
stjärnhjulet är monterat en ring av gjutjärn, i vilken är monterade träkuggar 
(avenbok). 

Stjärnhjulet, som är horisontellt placerat, är ungefär i nivå med skyddsräckets 
ovankant. Runt mittaxeln (som har varit målad blå) på stjärnhjulets ovansida är 
profilerade lister av trä (bild 20). Det finns två utväxlingar från stjärnhjulet, en på 
norra sidan och en på den södra. Utväxlingen på den norra sidan (syns på bild 
20) utgörs av ett gjutjärnsdrev på en vertikal axel av järn. Utväxlingen på den 
södra sidan likaså (bild 21), och på axeln ovanför drevet sitter ett till drev (av 
gjutjärn med träkuggar), som genom ett gjutjärnsdrev på en horisontal axel för 
kraften vidare till två remhjul av gjutjärn, varifrån kraften söker sig vidare (till 
vilka ändamål det nu månde ha varit). 

Kvarnverket tillhörande (det södra) dubbelhjulet består av följande: 

Monterat på hjulaxeln (av ek) är ett stort gravhjul (bild 22) av trä. På gravhjulet 
är monterat en ring av gjutjärn, i vilken är monterade träkuggar. Från detta hjul 
överförs kraften med hjälp av ett drev av gjutjärn till en vertikal axel (av järn), på 
vilken ett stort stjärnhjul (bild 23) av gjutjärn med kuggar av trä (avenbok) är 
monterat. På vattenhjulsaxeln närmast (östra) väggen är även monterat ett 
kedjehjul av trä, vars kedja går upp genom golvet två våningar till vindsvåningen 
och driver hissning av säckar. Det horisontala stjärnhjulet har fem svängda 
grövre ekrar av gjutjärn. Åtminstone två utväxlingar utgår från detta hjul. Den 
ena utväxlingen fördelar kraft på bottenvåningen (genom ett antal remhjul på en 
horisontal axel monterad i taket) och kraften har tidigare även letts ut genom en 
fönsterruta utomhus, medan den andra för upp kraft till ovanvåningen. 
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Det finns även en skrivpulpet monterad på västväggen. 

Ovanvåningen 
På ovanvåningen (bild 24) finns tre kvarnkar av trä, stabiliserade med järnband 
och -stänger, rymmandes tre kvarnstenspar. Dessa är (av naturliga skäl) 
lokaliserade ovanför kvarnverken nära väggen i våningens östra del. Tillbehör 
som kvarntratt m.m. finns kvar på alla tre. Enligt protokollet från 1978 är 
stenparen gjutna (dvs. inte av sten) och har en diameter av 15 spann dvs. 2,25 
meter. Dock är inte alla tre kvarnkaren av samma storlek. En nedmonterad 
stenkran av trä med järndelar vilar mot väggen vid trappan i rummets sydöstra 
del (bild 25), och dess ”järnklo” (bild 26) är upphängd lite längre bort på den 
östra väggen. 

Ovanvåningen används som virkesförråd. Golvet är något opålitligt i våningens 
sydvästra fjärdedel. I våningens nordvästra hörn syns spår efter en avskild liten 
möllekammare (bild 27): det sitter tapetrester kvar på väggarna och det finns en 
uppmurning i nordvästra hörnet där förmodligen en kamin stått. Övriga föremål 
i rummet relaterade till kvarnverksamheten är verktyg som stenhacka, en säckvåg, 
en säckkärra och en väggfast skrivpulpet. 

Vindsvåningen 
Upphängt i taket i vindsvåningens (bild 28) södra ände är resterna efter ett verk 
som kan ha varit ett siktverk. Flera delar till ett siktverk förvaras liggandes på 
golvet (bild 29 & 30). En äldre trästege och virke förvaras liggande över 
ramverkstakstolens horisontella bjälkar (syns på bild 28). Kedjan som passerat 
upp genom två våningars golv sluter runt ett kedjehjul av trä (bild 31), monterat 
på en horisontell träaxel i golvnivå (öst-väst), varifrån genom två 
vinkelkuggväxlar av gjutjärn kraften överförs till en annan horisontell träaxel i 
golvnivå (nord-syd), som drivit säckhissen (kanske båda säckhissarna). 

På vindsvåningen (bild 32 & 33) står en hyvelbänk (som enligt protokollet 1978 
fanns på våningen under tillsammans med andra redskap för snickeriarbeten till 
kvarnen). Här finns vidare en säckkärra, remmar, flera remhjul av trä, en större 
hjulring av trä, virke, trälådor m.m. I frontespisens utrymme norr om 
dubbeldörrarna står ett skåp med gamla bokföringsjournaler, både skrivna och 
oskrivna (bild 34 & 35). På dubbeldörrarnas insida (bild 32) står skrivet med 
målarfärg: (bleknad röd) ”Kvarnen målad [oläsligt datum pga. suddigt fotografi]”, 
och intill: (tydligare mörkröd) ”9/8–15/9 2004 TM”. Den senare skrivelsen är 
alltså från den senaste utvändiga restaureringen. 
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Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden är välbevarad både interiört och exteriört, och står som en 
typisk representant för en kvarnbyggnad från 1900-talets första decennium – 
”som om tiden stått stilla”. Hjulhusen är visserligen av lite senare datum, men att 
(dessutom två) hjulhus och (två) vattenhjul är bevarade är ovanligt – och att det 
inte är några hjul ”för syns skull” utan originalhjul som faktiskt en gång används 
i den egentliga driften, förhöjer värdet. Det mesta av kvarnverket finns kvar, 
dessutom från åtminstone två tidsperioder, vilket besitter information först och 
främst om tekniken och driften, men också om val av träslag till olika 
maskindelar, och utvecklingsskeden vad gäller ersättning av delar som tidigare 
varit mestadels av trä till att bestå av gjutjärn. Trädelarna, som är äldre, kan ge 
uttryck för lokala hantverkstraditioner, medan gjutjärnsdelarna kan ge 
information om antingen lokala eller regionala gjuteriers verksamhet. Gjuterierna 
var ofta inga storindustrier på den här tiden, utan tillhandahöll ofta produkter 
lokalt och regionalt, vilket gör att produkternas utformning kan variera ganska 
mycket över landet. Maskindelarna är dessutom överlag i ganska bra skick. 
Utöver kvarnverket finns en hel del föremål i kvarnen relaterade till den tidigare 
kvarnverksamheten, vilket förstärker sammanhanget. Helhetsmiljön kring 
kvarnen har dock förändrats och gjort historien mindre läsbar. Kvarnbyggnaden 
med beståndsdelar värderas därför till ett högt kulturhistoriskt värde. 
Det kan tilläggas att det faktum att det faktiskt finns ett äldre bevarat utedass vid 
vattenhjulen ger ändå en känsla för hur arbetsvardagen var i äldre tider, och det 
har också ett värde – även om det inte är ett värde som alla uppskattar. 
 
Dammen och vattenvägarna 
Dammvallen, som har ett byggnadsteknikhistoriskt värde, är en viktig del av 
kulturmiljön som bidrar till förståelsen av platsens historiska sammanhang. Den 
är fortfarande helt tydlig i vattendraget och bibehåller sin funktion i att leda in 
vatten mot kvarnen samtidigt som den vid högre vattenstånd tillåter 
vattenmassor att flöda över krönet. Dammvallen värderas av dessa anledningar 
till ett högt kulturhistoriskt värde. 

Den gamla mäktiga stenbron med tre valv som var under arbete 1820 är 
registrerad som fornlämning i FMIS40 och tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde pga. värden som ålder, autenticitet, kvalitet, miljöskapande, 
byggnadsteknikhistoriskt, arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt. 

Ålkistorna är inte så välbevarade, särskilt inte den söder om den gamla stenbron, 
och förmedlar därför inte mycket byggnadsteknikhistoriskt sett, men däremot 
säger deras placering något om fisketekniken. Ålkistorna tillskrivs av den 
anledningen ett visst kulturhistoriskt värde. 

                                                 
40 FMIS, RAÄ-nummer Norra Sandby 11:1 
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Den vattendelande stenmuren som skiljer kvarnrännan från åfåran är 
tillsammans med hjulgraven, hjulhusen och vattenhjulen omistliga delar i den 
tidigare verksamhetens funktion och är därför sammankopplade med 
kvarnbyggnadens värdering som högt kulturhistoriskt värde, och bidrar till 
förståelsen av platsens bruk och historiska sammanhang. 

Vidare ska nämnas något om bykplatsen söder om den äldre stenbron vid åns 
östra strand (vars stora, flata stenar inte kunde observeras vid 
inventeringstillfället). Även om det inte finns några lämningar kvar förutom 
några flata stenar är det av värde att veta var man i bygden valde att tvätta, vilka 
typer av stenar som ansågs passa för ändamålet, och det faktum att bygdens 
kvinnor – för det var kvinnor – samlades för byken och avhandlade det som 
avhandlas skall, och vem vet – kanske det t.o.m. sjöngs arbetssånger? I en tid av 
bekvämlighet och tvättmaskiner ligger det ett värde i att veta var detta skedde, 
för att påminnas om hur människors levnadsvillkor var förr. Bykplatsen tillskrivs 
därför ett kulturhistoriskt värde. 
 
Helhetsmiljön 
Kulturmiljön ligger strax intill väg 119 och är därigenom en mer synlig miljö än 
många andra. Den ligger väl sammanhållen invid den gamla storslagna stenbron 
på ett sätt som gör att det moderna samhället ännu inte riktigt har trängt sig på. 
Dammvallen, hjulgraven och den vattendelande stenmuren är förmodligen 
platsens äldsta kulturhistoriska element.  Stenbron är densamma sedan början av 
1800-talet, kvarnbyggnaden är densamma som 1905, de tre ladugårdslängorna 
och uthuset som syns i filmen från 1971 och som gissningsvis är från första 
halvan av 1900-talet står kvar, och även om bostadshuset är nytt ligger det 
åtminstone på samma plats som det tidigare bostadshuset. Tomten och huset 
väster om miljön upplevs inte som att de tränger sig på. Ingen bebyggelse finns 
söder om gården och på andra (östra) sidan ån är några enstaka hus, men mest 
skog. Detta gör att kulturmiljön ännu har kvar mycket av sin karaktär av äldre 
kvarnmiljö, och det kulturhistoriska sammanhanget förstärks av den gamla 
stenbron. Kvarnbyggnaden är välbevarad både exteriört och interiört med 
kvarnverk och vattenhjul kvar.  

Då kvarnar ofta var en samlingsplats i bygder förr, likaså broövergångar på sätt 
och vis, eftersom de var färre i äldre tider, färdmedlen gick långsammare och 
resenärer sammanstrålade där, och eftersom bykplatsen var en samlingpunkt för 
kvinnor och förmodligen även barn, är det rimligt att dra slutsatsen att 
Laxbromölla var något av en knutpunkt i bygden där många människor träffades. 
Dessa faktorer sammantaget ger platsen ett socialhistoriskt värde, även om det 
mest kanske är något man föreställer sig i samband till den miljö och de 
lämningar som finns kvar, och som berättar om olika sociala villkor som gällt för 
människor förr. 
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Helhetsmiljön är välbevarad med vissa egenskaper förändrade eller borta, men 
miljön är tydligt läsbar och ger en god förståelse för platsens bruk och historiska 
sammanhang, och Laxbromölla tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde. 

 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Stenbron är en fornlämning med ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Den gamla dammvallen är en viktig del i kulturmiljön som förmedlar förståelse 
för platsens flerhundraåriga historiska sammanhang och funktion, och är därför 
känslig för ingrepp. 

Ålkistorna förmedlar pga. sitt skick inte så mycket byggnadsteknikhistoriskt sett, 
men väl något om fisketekniken genom sin placering, men detta räcker inte för 
att motivera deras bevarande. Det är beklagligt om alla äldre ålkistor skulle 
försvinna, vilket de riskerar då ålfiske generellt är förbjudet. Det finns dock en 
ålkista i Almaån några kilometer uppströms vid Ekamölla, som förnyats eller 
renoverats 2013 i enlighet med gamla metoder på initiativ av ägaren. 
Laxbromöllas ålkistor förmedlar mest ett värde genom sin placering, men detta 
kan dokumenteras och behöver inte bevaras. 

Vid platsen för de två ålkistorna norr om den gamla stenbron är ett utrymme 
urtaget ur dammvallen på 5–10 meter. Eftersom dammvallen överlag är känslig 
för ingrepp kan detta sägas vara ett mer tåligt avsnitt av dammvallen då ingrepp 
här redan gjorts. Ett annat mer tåligt avsnitt av dammvallen är i dess östra ände 
eftersom det är så långt bort från kvarnmiljön som möjligt. Dock, om båda dessa 
tåliga avsnitt av dammvallen utnyttjas för ingrepp, riskerar detta att bli ett för 
stort ingrepp i dammvallen. 

Stor varsamhet bör iakttas vid området för den gamla bykplatsen. Stenar bör här 
inte adderas, avlägsnas eller flyttas runt. Detta gäller särskilt de stora, flata 
tvättstenarna. 

Båda hjulhusen (och utedasset) samt vattenhjulen är i behov av restaurering. 
Träkistan under det mindre hjulhuset är delvis murken. Enligt ägaren börjar 
taken säcka ihop. Vid åtgärder vore det bästa att enbart byta ut dåligt virke och 
bevara/återanvända allt bra virke, för autenticitets skull. Vid restaurering av 
vattenhjulen bör val av träslag och trädelar iakttas noga och efterliknas noga, och 
arbetet bör dokumenteras väl. 

Den vattendelande stenmur som skiljer kvarnrännan från åfåran är tillsammans 
med hjulgraven känsliga delar av kulturmiljön som utgör tydliga uttryck för 
kvarnens historiska verksamhet.  
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Bilder av miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Laxbromöllas dammvall, bruten i två linjer. Bilden tagen mot norr från den gamla 
stenbron. Den nya stenbron i bakgrunden. Två gamla ålkistor i förgrunden. 
 

Bild 2. Den gamla stenbron med tre valv, från östra stranden norr om bron. 
Kvarnbyggnaden i bakgrunden. 
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Bild 3. Den gamla stenbrons vägunderlag är jord och gräs. Skyddsräckena utgörs av på 
högkant uppställda stenblock. Bilden tagen mot väst. Kvarnbyggnaden med dess två hjulhus 
samt utedass t.v. om bron. 
 

Bild 4. Dammvallen från östra stranden. Det nya bostadshuset t.h. i bild. 
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Bild 5. Det rödslammade uthuset, mot väst, med en mur som ansluter åt söder, med en mot 
vattendraget vagt sluttande tomt bakom med ett hus. 
 

Bild 6. De tre ladugårdslängorna i mitten av bilden, med garage av lecablock. T.h. 
avslutningen på muren från uthuset. T.v. i bild skymtar kvarnbyggnaden. Bakom stenhögen 
skymtar locket på en brunn (t.v. om skopan). 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Kvarnbyggnaden med de två hjulhusen och utedasset, mot väst från den gamla 
stenbron. Intaget till hjulgraven är igensatt, med en raserad ålkista reglerad med en spettlucka 
hitom. 
 

Bild 8. Platsen för den gamla bykplatsen, söder om den gamla bron vid åns östra strand. Här 
ska finnas stora, flata stenar som inte kunde observeras vid inventeringstillfället pga. för hög 
vattennivå. 
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Bild 9. Kvarnbyggnaden, med norra gaveln och västra långsidan synliga. 
 

Bild 10. Kvarnbyggnadens södra gavel, med en tillbyggnad framför, som varit motorhus. 
Dubbelhjulets hjulhus sticker ut åt öst, vilandes på en vattendelande stenmur. Kvarnrännan 
är något igenväxt med vass. Den ena luckan ovanför utloppet hänger snett. 
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Bild 11. Åfåran söderut från den gamla stenbron. Den vattendelande stenmuren t.h. i bild. 
 

Bild 12. Det enkla vattenhjulet i 
det norra hjulhuset. 
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Bild 13. Det dubbla 
vattenhjulet i det södra 
hjulhuset. 
 
 

Bild 14. Det dubbla vattenhjulet i det södra hjulhuset. Hjulets axel leds in i 
kvarnbyggnaden från hjulgraven. 
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Bild 15. Stödstolpe med konsoler på kvarnens bottenvåning. 
 

Bild 16. Självvuxen, grövre grenklyka monterad som stabilisering på ovanvåningen. 
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Bild 17. Rundat skyddsräcke framför det norra kvarnverket, med profilsågade bräder i 
samma stil som förekommer i trappräckena mellan våningarna. 
 

Bild 18. Trappräcke vid ovanvåningens nordöstra hörn, med profilsågade bräder i samma stil 
som förekommer i skyddsräckena framför kvarnverken. 
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Bild 19. Det norra kvarnverkets grav, med gravhjulet av trä i bakgrunden. Gravhjulet har en 
gjutjärnsring med träkuggar. Hitom gravhjulet är ett gjutjärnsdrev monterat på en vertikal 
axel av trä. 
 

Bild 20. Ovansidan av det norra kvarnverkets stjärnhjul. På stjärnhjulet är monterad en ring 
av gjutjärn, i vilken är monterade avenbokskuggar. En utväxling syns t.v. Runt axeln på 
hjulets ovansida är profilerade trälister. 
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Bild 21. Den södra utväxlingen 
från det norra kvarnverkets 
stjärnhjul. 

Bild 22. Det södra kvarnverkets grav. På axeln från det dubbla vattenhjulet sitter närmast 
väggen ett kedjehjul till säckhissen, därefter ett gravhjul av trä, med gjutjärnsring och 
träkuggar. Ett gjutjärnsdrev överför kraften till en vertikalt stående axel av gjutjärn. 
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Bild 23. Det södra kvarnverkets stjärnhjul av gjutjärn, med fem svängda ekrar av gjutjärn och 
kuggar av trä (avenbok). Kedjan till säckhissen syns utmed väggen t.h. i bild, och t.v. om den 
är utväxlingen som fördelar kraft medelst en horisontal axel i taket. 
 

Bild 24. Ovanvåningen från det nordvästra hörnet (där möllekammaren varit). De tre 
kvarnkaren är synliga på bilden, liksom stödstolpar med konsoler. 
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Bild 25. Ovanvåningens sydöstra hörn, med trappan upp till vindsvåningen. Mot östra 
väggen rakt fram vilar en nedmonterad stenkran. 
 

Bild 26. Stenkranens ”järnklo” hänger 
på ovanvåningens östra vägg. 
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Bild 27. Spår efter en möllekammare i ovanvåningens nordvästra hörn: tapetrester på 
väggarna och en uppmurning i hörnet där en kamin förmodligen har stått. 
 

Bild 28. Vindsvåningen mot norr. T.v. i bild syns en del av det verk som hänger i taket. 
Hyvelbänken står i ljuset i utrymmet för frontespisen. 
 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 29. Del av siktverk på vindsvåningen. 
 

Bild 30. Del av siktverk på vindsvåningen. 
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Bild 31. Utväxlingen till säckhissen på vindsvåningen. Kedjan kommer upp genom golvet 
från bottenvåningen. 
 
 

Bild 32. Hyvelbänk och journalskåp i frontespisens utrymme på vindsvåningen. Skrift på 
insidan av frontespisens dubbeldörrar. 
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Bild 33. Vindsvåningens nordöstra del, där bl.a. en större hjulring av trä och remhjul 
förvaras. 
 

Bild 34. Journalskåpet i 
frontespisutrymmet på 
vindsvåningen. 
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Bild 35. Ett uppslag ur en av de 
gamla journalerna, med årtalet 
1959. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Historiskt karta 1. ”Laxbro mölla” utmärkt med en schablonbyggnad med vattenhjul, och 
en bro vid platsen. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1702, Kristianstads 
län, Norra Sandby socken, K85-2:1 
 

Historisk karta 2. Möllan ligger på samma plats som och verkar vara av ungefär samma 
storlek som idag. Bron ser ut att vara av trä. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk 
avmätning 1712, Stoby socken, Kvistalånga nr 1–7, K117-11:1 
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Historisk karta 3. Denna karta från 1715 uppvisar en något annorlunda planlösning av 
kvarnen än historisk karta 2 från 1712. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 
1715, Kristianstads län, Norra Sandby socken, K85-2:2 
 

Historisk karta 4. Laxbromölla i förhållande till Algustorp, Strömsfors och Ekemöllan 1865. 
Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan 1865, Skåne län, Hässleholm, J243-9-1 
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Historisk karta 5. Inskanningen tyvärr av låg kvalitet. Rikets allmänna kartverks arkiv, 
Häradsekonomiska kartan 1926–1934, Blekinge län [Sic!], Vanås, J112-3-39  
 
 

Historisk karta 6. Laxbromölla på sjuttiotalet. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska 
kartan 1972–1973, Skåne län, Norra Sandby, J133-3d6g75 
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2. Ekamölla 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Norra Sandby 

 
HARO/Vattendrag: HARO 88/Almaån 

 
Byggår: Omnämnd i början av 1500-talet. 

Kvarnen innehåller delar troligen från 
1700-talet och framåt. 
 

Lagskydd:   Generella hänsynsbestämmelser enligt 
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering: 

 
Kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: Dammvall, hjulgrav, utloppskanal, 
gårdsbyggnader, särskilt bostadshus 
och kvarnbyggnad, lämning efter 
skvaltkvarn, brygghusgrund, 
jordkällare, linbasta 

       
Kärnvärden: 

 
Flerhundraårig kvarnmiljö med uttryck 
från 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: kvarn, skvaltkvarn, mindre såg, åkerbruk, 
boskapsskötsel, ålfiske, brygghus, linbasta, smedja 

Ekamölla omnämns i början av 1500-talet (avskrivning från ca 1650) som 
Eggemölle (Palteboken, Lunds ärkesätes jordebok) och därefter som Eegemölle 
(1681), Eeke möllan (1690), Eeka möhla (1743), Ekemölla (1751) och Ekamölla 
(topografiska kartan 1963).41 
 
Tack vare syneprotokoll från Västra Göinge häradsrätt och Västra Göinge 
domsaga kan bebyggelseutvecklingen spåras ganska väl från år 1690 till slutet av 
1800-talet. Uppgifterna om tiden därefter kommer främst från mjölnaren Karl 
Karlsson som verkat på gården. År 1690 låg en stuglänga i norr, en loglänga i 
väster, och ett fähus i öster. En kvarn med ett stenpar och ett hjul fanns samt en 
skvaltkvarn som ej var i bruk. Skvaltan låg på ett ännu synligt kvarnställe strax 
norr om längorna, vid bäcken från Källstorp (bild 7 & 8).42 
 
År 1702 låg en diagonal dammvall vid ’Eetamölla’ (historisk karta 1). På kartan 
verkar det som att inte hela åfåran var dämd utan att dämmet var öppet i 
dammvallens norra ände, vilket i så fall stämmer överens med förklaringstexten 
till Skånska rekognosceringskartan från 1820, som beskriver att mellan 
Siktemölla och Laxbromölla finns inga vadställen.43 
 
År 1714 utspelade sig ett drama med relation till Ekamölla. Ingar Andersdotter, 
gift med Sven Magnusson och ägare till Ekamölla, hade den 18 mars försvunnit 
från sin gård och påträffades den 27 april flytandes i Almaån nära Rommestorp 
i Gumlösa socken. Drängen Oluf Sönesson, som fått lov att bruka Ekamölla i 
gengäld mot att gifta sig med Ingars och Svens dotter Bengta, anklagades för 
mordet. Han hade dragit sig ur giftermålsplanerna och ville hellre gifta sig med 
den yngre dottern Karna, vilket han förvägrades. Han blev arresterad och 
rättegångsprocessen varade i flera månader, men Oluf friades till sist efter att ha 
fått alibi från bl.a. möllaren Sten Andersson på Siktemöllan. Dödsfallet är till 
denna dag olöst, men dottern Bengta blev till slut gift och levde som möllaremor 
på Ekamölla i ca femtio år enligt principen att den som gifte sig med henne också 
fick bli möllare på Ekemölla. Tre makar överlevde hon, och hon fick tre barn.44 
 
År 1743 ägde gården tre längor (stuglänga i norr, logbyggnad i väster, fähus och 
stall i öster), en mölla med halmtak och ett kvadratiskt brygghus med stenväggar. 
Brygghuset hade en kölna (ugn eller annan eldstad för torkning av malt, humle, 
lin m.m.). Möllan låg väster om längorna och brygghuset låg ”utom gården” pga. 

                                                 
41 Karlson 1970, s. 57 
42 Karlson 1970, s. 60, 63 
43 Lemke 1820, s. 2 
44 Joëlsson 1977 
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brandrisk. Kvarnhuset förnyades 1759. År 1772 låg byggnaderna som innan, med 
brygghuset norr om gården, något väster om skvaltan. Någon gång 1774–1775 
slopades skvaltkvarnen och en husbehovskvarn med hjul uppfördes längre upp 
i samma bäck, ”anlagd genom en nyupptagen grop, som drager vatten från 
Skogsdammen”. Det ska ha rört sig om en överfallskvarn, enligt Karlson 
förmodligen belägen vid Dammvången nära Ekamöllas norra ägogräns. År 1782 
antecknas att en vinkellänga till mangårdsbyggnaden tillkommit i väster samt att 
brygghuset brunnit ner. År 1790 var brygghuset återuppfört och samma år 
utökades loglängan och dess golv höjdes pga. vattenskador. År 1798 var 
byggnadsbeståndet oförändrat.45 
 
År 1820 fanns enligt Skånska rekognosceringskartan en ”Tüllqwarn med ett par 
stenar” i Ekamölla46. 
 
År 1805 antecknas att brygghuset rivits och att överfallskvarnen bytts till en 
underfallskvarn som ska ha varit belägen vid bäcken öster om gården. Ett stycke 
från Ekamölla har ett torp tillkommit med våningslänga, stallbyggnad och 
hemlighus. Detta torp, som revs förmodligen kring mitten av samma sekel, ska 
ha legat vid ekebacken söder om gården, där en välvd stenkällare ligger idag. Här 
finns enligt Karlson även en ruin efter det i backen ingrävda stallet, och 
byggnaderna ska ha legat parallellt i nord-sydlig riktning med källaringången 
under stugans norra gavel. Denna välvda stenkällare är enligt nuvarande ägarna 
en gammal lintork, en s.k. linbasta.47 
 
Det är möjligt att förväxla en välvd stenkällare med en välvd s.k. linbasta, skriver 
Sigurd Svensson. I en linbasta torkades linet innan det vidare bereddes, och i 
nästan varje by i Göinge på 1800-talet fanns minst en sådan. I Svenssons artikel 
om linbastor finns en förteckning över linbastor i Västra Göinge, men ingen 
linbasta vid Ekamölla står med under Norra Sandby socken. Många linbastor 
finns utmärkta på skifteskartor från 1820-talet fram till mitten av seklet, vilket 
indikerar att de var fullt aktiva då, men det är svårt att veta exakt när de 
uppfördes.48 
 
År 1818 kommenterades brist på vattenflöde vid husbehovskvarnen. År 1833 var 
den flyttad till rännan bakom huvudmöllan nära loglängan, men skulle rivas och 
dess virke användas till reparation av logbyggnaden. Boningslängan skulle 
nybyggas. Gården hade ännu tre längor i norr, väster och öster. År 1844 var 
huvuddelen av boningslängan nybyggd i samma storlek som innan. Loglängan 
hade flyttats till södra sidan av gårdsplanen för brandsäkerhets skull, och det var 
första gången något hade bebyggts där. År 1862 utgjordes gården av 
                                                 
45 Karlson 1970, s. 60, 65 
46 Lemke 1820, s. 27 
47 Karlson 1970, s. 60–71 
48 Svensson 1990, s. 31, 33, 43–44 
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boningsvinkel i norr, fähus i öster, loglänga i söder och kvarnhus i väster vid ån. 
År 1872 har möllan höjts och byggts ut söderut samt österut med möllekammare. 
År 1874 har boningshuset utökats österut. Enligt det sista syneinstrumentet som 
Torsten Karlson haft tillgång till, var södra och östra längan i dåligt skick 1888.49 
 
Historisk karta 4 ger en översikt av byggnadsbeståndet och dammvallen 1891. 
 
År 1894 friköpte Per Carlsson Ekamölla från kronan. Ekamölla hade då tillhört 
Sandby kungsgård i flera hundra år. Han förändrade gården genom att östra 
gårdssidan blev öppen för första gången, och 1900 uppfördes en ny västra länga 
inrymmandes fähus, stall, loga och loggolv. Den gamla loglängan i söder 
omvandlades till svinhus och port. En vattenbrunn som finns kvar än idag 
installerades mitt på gårdsplanen. Innan dess hade man fått ”gå över ån efter 
vatten” till en källa som låg där. Boningshuset fick en vacker veranda med 
snickarglädje i form av bl.a. sågade blomstergirlander och hästar (historisk bild 
4). Anders Ols Olof i Ranseröd ritade lövsågerierna och vagnmakare Frennesson 
i Algustorp sågade till dem. Den förfallna jordkällaren öster om bäcken 
renoverades med nytt tak för att nyttjas som potatislager, och den välvda källaren 
uppför backen söder om gården användes som matkällare. Carlsson sålde även 
av en mindre ramsågskvarn vid bäcken, som siste arrendatorn Per Persson 
inrättat. Det var Persson som tagit upp rännan från ån till bäcken, för att få mer 
vatten till sågen. Rännan torkar ut endast under torra somrar, som den 1969. När 
kvarnverksamheten upphörde 1894 och Per Carlsson istället förlade 
verksamheten till Siktemöllan (som han också ägde), hade kvarnen två 
kvarnstenspar som drevs med hjälp av ett gravhjul och ett stjärnhjul.50 
 
Enligt Karlson avlägsnades det mesta av kvarnverket senast 1906 då en 
smidesverksamhet för tillverkning av jordbruks- och handredskap, mest årder, 
harvar och hackor, flyttade in i kvarnbyggnaden. Smeden Nils Persson 
arrenderade ”vattenfall, kvarnhusbyggnad, dammfäste, vattenhjul med 
utväxlingar” mellan åren 1906–1913.51 År 1918 installerades ett 
husbehovskraftverk i kvarnen, som 1970 hade kapacitet att driva 15 ljuspunkter 
och en televisionsapparat52. Per Carlssons son Karl Karlsson tog över gården 
193453. Det vattenhjul som fanns 1970 var från 1954 och var 4 alnar högt och 
tillverkat i utvald furu av bröderna Karl, Nils och Olof Nilsson. Per Carlsson 
brukade elda i hjulhuset vid tillfällen då vattenhjulet pga. kyla drabbades av 
isbildning, och det praktiserades också t.ex. i Laxbromölla.54 
 

                                                 
49 Karlson 1970, s. 60–71 
50 Karlson 1970, s. 58, 63, 69–72, 75 
51 Karlson 1970, s. 72–73 
52 Karlson 1970, s. 73 
53 Karlson 1970, s. 58 
54 Karlson 1970, s. 73 
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Sammanfattningsvis enligt Karlson består nuvarande bostadshuset av västra 
vinkeln (skiftesverk) från tiden 1772–1782, huvudlängan (skiftesverk) från tiden 
1833–1844 med ett västerparti från 1728, samt tillbyggnaden österut från tiden 
1872–1874. Den västra längan (furutimmer med brädpanel, och som har 
innehållit stall, fähus, loga, loggolv, portar och dass) från 1900 är hopbyggd med 
den södra längan (skiftesverk) som uppfördes (med virke från gamla loglängan 
och husbehovsmöllan) som loge någon gång 1833–1844, var i dåligt skick 1888 
och omvandlades till svinhus och port kring sekelskiftet 1900 (har även innehållit 
hönshus). Enligt Karlsons bedömning 1970 härstammar kvarnens (stolpverk 
med något skiftesverk) grova furuvirke på södra gaveln troligen från den mölla 
som uppfördes 1759, medan övriga väggar antyder senare tillkomsttid, mestadels 
sannolikt från tiden 1862–1872 då möllan utvidgades på höjden samt söderut 
och österut. Den i backen ingrävda jordkällaren öster om gården omnämns enligt 
Karlson första gången 1891.55 
 
År 1903 (historisk bild 1) var bostadshusets tak beklätt med träspån, 1967 
(historisk bild 10) var taket täckt med pannplåt, och vid inventeringen i januari 
2018 hade bostadshuset tegeltak. 
 
Det finns en film på ca 11 minuter om Ekamölla från 1970, filmad av 
lokalhistorikern Torsten Karlsson och Bo Nordström. I den berättar, att döma 
av eftertexten, antingen kvarnägare Arvid Åkesson eller mjölnare Sven-Erik 
Åkesson (eller båda) om Ekamölla. Där berättas bl.a. om anledningen till det lilla 
hålet ovanför ansiktshöjd i västra längan (bild 22), att det var ett ”hunnabo” med 
en plattform ”frammanför”, som en altan, och att hunden gick upp på en stege 
till altanen och hade sin bostad där inne (historisk bild 5). Han kunde gå upp, 
men inte ner, så han fick hoppa ner, vilket ledde till att han vrickade sina ben, 
och ”det var inte bra i längden”, så det byggdes en trappa istället.  Kvarnen ska 
ha legat i riktning öst-väst, men arrendatorn Jens Jonsen (?) ändrade om den till 
att ligga i riktning nord-syd. Mannen bakom berättarrösten minns att i hans tidiga 
barndom fanns en sikt kvar i den södra änden av byggnaden. Bostadshusets tak 
är i filmen klätt med pannplåt, det finns höns på gården, och mannen som filmas 
sätter igång ett vattenhjul på samma plats där vattenhjulet är idag. Ett litet hjulhus 
med sadeltak skyddar hjulet. Taket består på norra sidan av stående, 
bortplockbara brädor, och det södra takfallet är beklätt med korrugerad plåt.56 
 
År 1990 planerades en omfattande ut- och invändig renovering av bostadshuset. 
Utvändigt skulle skorstenarna renoveras, stensockeln grävas fram och lagas samt 
få nätventiler, och verandan repareras. Invändigt skulle reparationer ske i köket, 
gamla köket, farstun, stuan, sängkammaren, kontoret, salen, boden/wc samt 
vindsutrymmet med ny trappa dit. Befintliga golvplank skulle sparas i den mån 

                                                 
55 Karlson 1970, s. 62, 66, 68–71 
56 Film om Ekamölla från 1970 
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det var möjligt och befintliga innerdörrar skulle sparas.57 Vi får anta att 
renoveringen eller det mesta av den genomfördes. 
 
Ägarna berättar att Snapphanar sägs ha haft högkvarter på Ekamölla och på 
Siktemölla under 1600-talet. Det finns ett äldre svärd på gården som ska ha 
hittats i marken (hänger på väggen på bild 13). På 1800-talet arrangerades 
nöjesturer från Hässleholm för att titta på Ekamölla. En känd avelshäst som hette 
Herkules levde på Ekamölla. Ekamölla var de första som fick elektricitet i 
området. Här låg en elektronikaffär på 1950-talet.58 
 
De nuvarande ägarna har ägt Ekamölla i ca tio år. De har installerat ett loftrum i 
bostadshusets östra ände. Resten av vinden är en kallvind, med ett litet kyffe i 
västra änden med två bäddplatser med halm på (bild 14), där arbetare till kvarnen 
ska ha bott. Ålkistan renoverades 2013, vilket tog en hel sommar, och den 
fungerar. Varken spik eller skruv har använts, utan den är helt tappad. Senast den 
renoverades var 1953. Hjulet förnyades 2013 med det gamla som förebild. Det 
går att köra igång och inflödet regleras av en spettlucka. Beslagen av järn är 
återanvända, däremot är järnkorsen nya. De förra var i trä. Den lilla ”sjön” söder 
om gården har de själva grävt ut – där var förut bara sankmark. De har även 
restaurerat stenkällaren i slänten öster om gården. På loftet hittades gamla 
tidningar och kläder som fungerat som isolering. Inrasade stenar har återplacerats 
och mer arbete finns att utföra för att stadga väggarna ytterligare. Östra delen av 
södra längan, det gamla hönshuset, har inretts som övernattningsrum.59 
 
Ekamölla är registrerad som bevakningsobjekt i FMIS60.  
 
Beskrivning av miljön 
I en krök av Almaån ligger Ekamölla öster om ån på en åbank i form av en halvö 
– egentligen en ö, då den är avskuren av en grävd ränna på norrsidan, som går 
ihop med en naturlig bäck som passerar öster om gården i nordsydlig riktning. 
Gården syns knappt från den närbelägna (drygt 100 m) Länsväg M 1929, som 
vid platsen går i nordsydlig riktning öster om och parallellt med Almaån. Svänger 
man av mot Ekamölla korsar man först en åker och far sedan ner i en backe som 
kröker sig norrut och där ligger gården (bild 1–5), omgiven av en slänt i öster och 
en brantare, lite högre sluttning på andra sidan ån i väster. Mestadels lövskog klär 
dessa höjder, inte minst ek. En liten bro går över bäcken, flankerad av två 
kvarnstensdelar (bild 2) – något man även stöter på som entréstenar på gården. 
 

                                                 
57 Ekamölla boningshus, Rambeskrivning Bygg 90–0810, NCC 
58 Uppgifter från ägarna 
59 Ibid 
60 FMIS, RAÄ-nummer Norra Sandby 29:1 
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Gården består av en bostadslänga i norr, en ladugårdslänga i väster och en 
svinstalls- och hönshuslänga i söder där de två senare är hopbyggda med 
varandra (bild 3). Exteriört har gården knappt förändrats sedan början av 1900-
talet (jfr bild 1 med historisk bild 6, även om årtalet för historisk bild 6 inte är 
fastställt). Mitt på gården är en gammal brunn med gårdspump av gjutjärn från 
sekelskiftet 1900. Väster om gården, hörn i hörn med ladugårdslängans 
nordvästra hörn, ligger kvarnbyggnaden (bild 4 och 5). Öster om gården i slänten 
på andra sidan bäcken ligger en jordkällare (bild 6) med stenväggar och tak med 
trästomme beklätt med korrugerade eternitplattor. Följer man den lilla bäcken 
norrut – på dess östra sida går en gammal väg – kommer man strax till ett litet 
fall som med största sannolikhet är platsen för den gamla skvaltkvarnen (bild 7 
och 8), med en efterföljande liten ränna där de första ca tio metrarna har 
kallmurade stenkanter. Skvaltkvarnsfallet har en fallhöjd på någon meter. Rännan 
från ån till bäcken (bild 9) är ca 2 meter bred och ser ut som ett rakt dike. Norr 
om gården och väster om bäckfallet ska ligga grunden efter det gamla brygghuset. 
Söder om gården ligger ”sjön” som de nuvarande ägarna anlagt i den f.d. 
sankmarken (syns t.v. i bild på bild 1), med ett växthus intill. Sydväst om gården 
finns en badplats med brygga. En liten ränna löper från vattenhjulet tillbaks ut i 
ån (bild 4). På krönet av den krökta backen söder om gården, där vägen antar 
östvästlig riktning, ligger på vägens södra sida ca 10–15 meter från vägen den 
tidigare omnämnda linbastan (bild 10 och 11). Ägarna upptäckte den relativt 
nyligen då de röjde sly och hade inte sett den innan. Fortfarande är den ganska 
igenväxt och dold. 
 
Bostadshusets veranda från ca 1900 (bild 12) är fortfarande i mer eller mindre 
ursprungligt skick med dess profilsågade dekorationer kvar. Ytterdörren verkar 
vara densamma som på äldre foton, även om dessa byggnadsdelar är annorlunda 
målade nu (jämför historisk bild 1 och 4 med bild 12). Fönstren verkar vara från 
första halvan av 1900-talet. Huset är beklätt med rödmålad, stående locklistpanel 
och fönster, dörrar och veranda är vitmålade. Sadeltaket är beklätt med tegel. 
Interiört är huset renoverat i en måttfull blandning av gammalt och nytt. I det 
nuvarande köket i västra vinkellängan finns en större och äldre köksspis av 
gjutjärn, som även tidigare använts i huset. I vinkellängans äldre kök finns en 
imponerade eldstad med bakugn och spishäll (foto 13). Ovanför eldstaden är 
följande inskription inristad i en inmurad bjälke: ”IИIC ISB CH MDCCLXXVI” 
där de romerska siffrorna MDCCLXXVI betyder 1776. Ovanför bjälken hänger 
ett svärd som enligt ägarna ska ha hittats i marken på gården. I övrigt finns bl.a. 
en kakelugn i salen och, vilket tidigare nämnts, ett litet kyffe på kallvinden med 
två bäddplatser med halm på där möllararbetare ska ha bott (bild 14). 
 
De sammanbyggda längorna i väster och söder har rödslammad stående 
locklistpanel och vitmålade fönster och dörrar. Den västra längan har 
rödslammade dubbeldörrar och dörrar på baksidan mot ån. En vällingklocka, 
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som tidigare suttit på taket, är placerad på västra längans norra gavel under 
taknocken och är återskänkt till gården. Sadeltaken är beklädda med korrugerade 
eternitplattor. I västra ladugårdslängan finns rester efter en hissanordning 
bestående av bl.a. stålvajrar och järnhjul i taket, för transport av säckar, som ska 
ha drivits med hjälp av vattenhjulet. En rest efter utväxlingsanordningen av järn 
västerut genom väggen finns kvar. En äldre vagn förvaras här. I södra längan 
finns gamla grisstallet (bild 15), med golv av kullersten och betong och det finns 
kvar gamla svinhoar i markhöjd. På en skylt från elektronikaffärstiden står ”E. 
Karlssons Elektroaffär Tel. 23.” Hammarbandsbjälkarna här hade efter en 
breddning av längan inte hakats i ytterväggarna, vilket lett till att väggarna börjat 
kalva utåt. Det är nu åtgärdat med hjälp av järnband. Hönshuset som legat i södra 
längans östra del har gjorts om till övernattningsrum. 
 
Kvarnbyggnaden har rödslammad stående locklistpanel (med rödmålad, 
korrugerad plåt monterad på stolpverk västerut mot ån) och vita fönster, och en 
svartmålad dubbeldörr åt norr. Dess gavlar ligger ungefärligt åt norr och söder. 
Mansardtaket är beklätt med korrugerade eternitplattor och korrugerad plåt. 
Väster om kvarnen är installerat ett nytt hjul (bild 16) som nuvarande ägare byggt, 
med det gamla som förebild och med vissa återanvända delar. Tillbyggnaden 
österut har rödslammad stående locklistpanel, vita fönster och svarta dörrar – en 
enkeldörr och en dubbeldörr. Sadeltaket är beklätt med korrugerade 
eternitplattor. 
 
I kvarnens tillbyggnad ligger idag en liten verkstad. I kvarnbyggnadens (bild 17 
& 18) södra del finns en ässja och en skorsten från den gamla smedjan. 
Skorstenen är avkapad strax under taket av tidigare ägare. Mansardtaket är 
uppburet av en ramverkstakstol. Kvarnbyggnaden är något av ett mishmash av 
byggnadsperioder och -delar, med betydliga stenrester i marken efter eventuellt 
en inre hjulgrav, med bjälkar ovanpå. Det finns inte så mycket rester kvar efter 
tidigare maskineri, men ägaren har tillverkat ett eget remhjul av trä och handlat 
in en bred läderrem som han installerat i interiören. Några äldre remhjul av trä 
finns bevarade och vissa mindre utväxlingsanordningar av järn, och även 
axelledningen från hjulet verkar finnas kvar. Det finns även en gammal säckvåg. 
Ett parti av kvarnens västra vägg från golv till tak har tagits upp just där hjulet 
är, och tre stora spröjsade fönster har installerats i bredd för att illustrera 
kopplingen mellan kvarnens inre och yttre. I kvarnen finns också en generator 
från 1928 som kan drivas av vattenhjulet. 
 
Dammvallen (bild 19–21) av sten är diagonalt placerad i ån. Sly, vass och några 
mindre träd växer i den. Från västra åkanten går den nedströms mot den östra, 
så att vattnet leds in mot kvarnen och även mot den nyligen renoverade ålkistan, 
som är placerad där. En spettlucka reglerar intaget till vattenhjulet, med ett galler 
framför, och två spettluckor reglerar intaget till ålkistan. I marken nordväst om 
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bostadshuset går en liten vall (bild 5) längs åkanten fram till kvarnen för att 
skydda gården från översvämning vid onormalt höga vattennivåer. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Som tidigare nämnts i historiken är Karlsons bedömning från 1970 att kvarnen 
sannolikt har kvar byggnadsdelar från 1759 och 1862–1872 och att vidare 
förändringar har tillkommit sedan dess, inte minst under dess tid som smedja 
1906–1913 och i vår egen tid med fönsteröppningen västerut. Mycket har 
förändrats bl.a. är större delen av kvarnverket borta, men mycket har också 
bevarats så som fundamentet till kvarnverksdelarna (sten och timmer), grusbelagt 
jordgolv, ässja och skorsten, äldre, grov panel i väggarna, äldre takstolar (med 
blottad äldre bräd- och spånbeläggning kvar under den nyare beläggningen) och 
byggnaden är i gott skick. Vattenhjulet från 2013 är byggt efter det gamla som 
förebild, storleken har bibehållits, äldre delar har återanvänts men 
konstruktionssättet ändrats så att de kors som bär upp hela hjulet, vilka förr var 
av trä, nu är av järn. Det finns ett pedagogiskt värde i det nybyggda vattenhjulet 
i och med att det kan sättas igång (och t.o.m. användas för generatorsdriften) och 
även ett kontinuitetsvärde då det är placerat på samma ställe som det förra och 
med gamla delar återanvända. Att kvarnbyggnaden har delar kvar från 1700-talet 
höjer det kulturhistoriska värdet på byggnaden mot ett högt kulturhistoriskt värde, 
men samtidigt saknas mycket beståndsdelar inne i kvarnen vilket gör att den inre 
miljön inte är tydligt läsbar, dock relativt läsbar, vilket gör att det kulturhistoriska 
värdet håller sig kvar på ett kulturhistoriskt värde. 
 
Dammen och vattenvägarna 
Det är svårt att veta exakt hur gammal dammen är. Den har dock likartad 
konstruktion – diagonal placering i ån, av överfallstyp och av sten med en viss 
lutning efter krönet nedströms – som andra dammar i Skåne med belägg på 
kartor från 1700-talet (bl.a. Kävlinge mölla och Rinnebäck i Kävlingeån samt 
dammvallarna vid bl.a. Algustorp och Laxbromölla i Almaån). En diagonal 
dammvall med samma dragning som idag är synlig på historisk karta 1 från 1702, 
så det är möjligt att dammvallen är uppförd redan på 1600-talet. Skriftliga belägg 
för Ekamölla finns från början av 1500-talet. Denna typ av diagonal 
dammvallskonstruktion verkar vara kännetecknande för många flerhundraåriga 
kvarnmiljöer i Skåne och de står som tidsdokument över hur människan här 
under de senaste århundradena brukat vattenkraft. Varianten kan vara regionalt 
typisk. Dammen tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Från vattenhjulet leds vattnet tillbaks ut i ån igen genom en kanal som är ca 30 
meter lång. Då vattennivån var hög vid inventeringstillfället kunde det inte 
observeras exakt hur den rännan ser ut, förutom att själva kvarnbyggnaden står 
på en stengrund mot kanalen. Antagningsvis är rännans placering flerhundraårig, 
med tanke på dammens och kvarnens placering. Den fyller en funktion då 
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vattenhjulet är igång och är en del av den äldre kvarnmiljön som bidrar till den 
historiska förståelsen. 
 
Rännan från ån till bäcken norr om gården har inga högre kulturhistoriska värden 
förutom att den är en del av gårdens historia då Per Persson ville ha mer vatten 
på sin såg. Skvaltkvarnsfallet och den efterföljande kallmurade rännan av 
natursten tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde då skvaltkvarnslämningar och i 
synnerhet bevarade skvaltkvarnar är ovanliga inslag i landskapet och just denna 
lämning är ganska tydlig. Eftersom skvaltkvarnar många gånger föregick 
hjulkvarnar utvecklingsmässigt kan denna lämning vara den äldsta delen av 
Ekamölla. 
 
Helhetsmiljön 
Gårdens läge och byggnadernas disposition har inte förändrats nämnvärt sedan 
första halvan av 1700-talet, efter syneprotokollens beskrivningar, inte heller 
omgivningens topografi. Det finns anledning att anta att dammvallens 
konstruktion och läge inte heller har förändrats nämnvärt på flera hundra år. 
Kvarnmiljöns huvudsakliga byggnader bostadslängan, ladugårdslängan, 
svinstallslängan och kvarnbyggnaden har inte förändrats mycket sedan 1900-
talets början, men sammantaget är de ett uttryck för en kontinuerlig utveckling 
av gården, med representation från 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal, även 2000-
tal. Jordkällaren med belägg från 1891 står kvar, om än med nytt tak. Den grävda 
kanalen från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet är kvar, 
skvaltkvarnsfallet i bäcken med efterföljande ränna är kvar, och grunden efter 
brygghuset ska vara kvar (besöktes inte vid inventeringstillfället). Ovanför 
backen söder om gården finns den välvda stenkällaren/linbastan kvar, även om 
den inte märks så väl i nuläget. Ingenting nytillkommet i omgivningarna stör 
helhetsintrycket av Ekamölla, vilket stärker intrycket av platsens ålderdomlighet 
och ursprungliga sammanhang. Miljön är i stort välbevarad och helhetsmiljön 
läsbar – vilket underlättas av det nyligen reparerade vattenhjulet och att 
kvarnbyggnaden står kvar. Vissa beståndsdelar hos miljön som har betydelse för 
den historiska förståelsen saknas, inte minst kvarnens kvarnverk, och 
sammantaget tillskrivs kulturmiljön därför ett kulturhistoriskt värde. 
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Dammvallen som helhet är känslig för ingrepp. Den mest tåliga platsen i 
dammvallen är i dess norra del vid åns västra strand, så långt bort från 
kvarnmiljön som möjligt. Ingrepp där skulle störa upplevelsen av kulturmiljön så 
lite som möjligt och skulle i bästa fall kanske inte ens synas från gården. 
Helhetsintrycket av den äldre dammvallen skulle inte störas nämnvärt. Det är 
också möjligt att dammvallen i dess norra del tidigare varit öppen (se historisk 
karta 1). En närmare undersökning av dammvallen kanske kan ge mer klarhet i 
saken. En öppning mitt på dammvallen däremot skulle vara mer iögonenfallande 
och ur kulturmiljösynpunkt ge ett närmast ofullständigt intryck. 
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Rännan från vattenhjulet tillbaks ut i ån fyller en praktisk funktion då vattenhjulet 
är igång samtidigt som det fyller en pedagogisk funktion genom att ge historisk 
förståelse för kulturmiljöns tidigare verksamhet, och därför bör inga ingrepp ske 
här. 
 
Den nyligen (2013) omsorgsfullt renoverade ålkistan fyller ett pedagogiskt värde 
och bör förbli på sin nuvarande plats. 
 
Rännan från ån till bäcken norr om gården, och dess fortsättning gemensamt 
med bäcken tillbaks ut i ån, är inte särskilt känsliga vattenvägar ur kulturhistorisk 
synpunkt för eventuella åtgärder. Däremot har skvaltkvarnsplatsen med 
efterföljande kanal, en bit upp i bäcken från där den ansluter till den grävda 
rännan, ett högt kulturhistoriskt värde och stor försiktighet bör här råda. Det rör sig 
sannolikt om en (i skrivande stund oregistrerad) fornlämning. 
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Bilder av miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Ekamölla mot nordnordväst. T.v. i bild den lilla ”sjön”, och hitom den, bäckens 
mynning ut i ån. 
 

Bild 2. Ekamölla bostadshus t.v. i bild, jordkällaren t.h. Bilden tagen mot norr från bron 
över bäcken och som flankeras av uppställda kvarnstensdelar. 
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Bild 3. Bostadslängan i norr t.h. F.d. svinstalls- och hönshuslängan i söder t.v. (med hönshuset 
ombyggt till övernattningsrum närmast i bild), hopbyggd med ladugårdslängan i väster rakt 
fram i bild, med en del av kvarnbyggnaden synlig i bakgrunden mellan västra och norra längan. 
Bilden tagen mot västnordväst. 
 
 

Bild 4. Kvarnbyggnaden med mansardtak och utbyggnad österut bildens mitt. Vattenhjulet 
på västra sidan av kvarnen, med rännan framför. Västra längan t.h. i bild. Bilden tagen från 
badbryggan mot norr. 
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Bild 5. Ekamölla mot söder. Bostadshuset t.v., västra längans norra gavel i bildens mitt, 
kvarnen med utbyggnad t.h. i bild. En skyddande vall i marknivå går diagonalt från bildens 
mitt bort mot kvarnens västra hörn. 
 
 

Bild 6. Jordkällaren i slänten öster om gården, mot sydsydöst. 
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Bild 7 och 8. Platsen för skvaltkvarnen med kallmurade rännan nedströms fallet. Bilden 
t.v. mot sydväst med gården skymtandes i bakgrunden. Bilden t.h. mot nordost. 
 
 
 

Bild 9. Den grävda rännan från ån till bäcken, mot ån, från platsen där rännan möter 
bäcken. 
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Bild 10. Linbastan, från vägen mot söder. 
 
 

Bild 11. Linbastans insida, mot söder. 
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Bild 12. Bostadshusets veranda, mot norr. 
 
 

Bild 13. Det äldre köket i bostadshusets vinkellänga, med bakugn och spishäll. På bjälken 
ovanför eldstaden är inristat årtalet 1776 och ovanför bjälken hänger ett äldre svärd som ska 
ha hittats på gården. 
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Bild 14. Det lilla kyffet på bostadshusets kallvind med två bäddplatser med halm på, där 
möllearbetare ska ha bott. 
 
 
 

Bild 15. Det gamla grisstallet i södra längan med svinhoar kvar i markhöjd, mot öster. I 
längans bortre, östra ände syns övernattningsrummet som byggts där hönshuset förut var. 
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Bild 16. Det av ägaren (2013) nybyggda vattenhjulet, byggt med det gamla som förebild. 
Beslagen av järn är återanvända, men järnkorsen är nya. De gamla var i trä. 
 

Bild 17. Kvarnens interiör, mot kvarnens sydvästra hörn. T.v. i bild i bakgrunden syns 
skorstenen, på vars andra sida hässjan ligger. I bildens framkant syns en nyinköpt rem. I 
”lådan” i bildens mitt är generatorn från 1928 placerad. 
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Bild 18. Kvarnens interiör mot väst ut mot vattenhjulet och ån. I marknivå syns stenrester 
efter en inre hjulgrav. 
 

Bild 19. Dammvallen mot nordväst. Ålkistan skymtar t.v. i bild. 
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Bild 20. Dammvallens nedre del vid ålkistan och vattenhjulet, mot väst. 
 

Bild 21. Dammvallen uppströms från ålkistan. 
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Bild 22. Hålet efter ”hunnaboet” på västra längans östra långsida. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historiskt dokument 1. Uppmätningsritning av Ekamölla bostadshus av Torsten Karlson 
1969. Källa: Karlson 1970, s. 67 
 

Historisk karta 1. Vid ”Eetamölla” är en dammvall utmärkt på denna karta från 1702.  Det 
ser ut som att det finns en liten öppning i dammvallens norra del. Lantmäteristyrelsens arkiv, 
Geometrisk avmätning 1702, Kristianstads län, Norra Sandby socken, K85-2:1 
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Historisk karta 2. Dammvallen utmärkt år 1848. Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
Hemmansklyvning 1848, Kristianstad, Hässleholm, 11-nsa-22 
 

Historisk karta 3. Ekemöllan i förhållande till Algustorp, Strömsfors och Laxbromölla 1865. 
Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan 1865, Skåne län, Hässleholm, J243-9-1 
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Historisk karta 4. En översikt av byggnadsbeståndet 1891, med dammvallen utmärkt. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Ägomätning, övrigt [årtal saknas i registreringen, men på 
kartan står 1891], Kristianstads län, Hässleholms kommun, 11-nsa-46 
 
 

Historisk karta 5. Ekamölla utmärkt på häradsekonomiska kartan från år 1926–1934. Rikets 
allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–34, Blekinge län [sic!], Vanås, 
J112-3-39 
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Historisk karta 6. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1972–73, Skåne län, 
Norra Sandby, J133-3d6g75 
 

Historisk bild 1. Ekamölla, bostadshuset. Foto av tavla i detsamma. Samma foto finns med i 
Karlson 1970, där det presenteras med texten: ”Familjen Carlsson har ’dukat upp’ framför 
boningslängan. Kring bordet fr.v.: Tilda Olofsson, Sissa Wessman, Per Carlsson, Anna 
Carlsson och på gunghästen Karl Karlsson. Till vänster gaveln av den på 1770-talet tillbyggda 
vinkeln. Till höger huvudlängan, som omtalas redan 1690, men som blivit förnyad på 1720- 
resp. 1830-talet samt utökad åt öster 1872–1874. Verandan med sina vackra lövsågerier 
tillkommen vid senaste sekelskifte. Invid väggen växer majs som prydnadsväxt. Foto 1903.” 
 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Historisk bild 2. Ekamölla bostadshus. Okänt årtal, men troligen efter 1903 (jämför 
historisk bild 1 & 3). Foto från ägarna 
 

Historisk bild 3. Ekamölla bostadshus med ”den berömda hunden” framför. Okänt årtal, 
men senare än 1903 (jmf historisk bild 1). Trädgården invid väggen har fått ett annorlunda 
staket, växtligheten är annorlunda, och husets östra del har fått en förfinad entré. Foto från 
ägarna 
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Historisk bild 4. Gruppbild framför verandan, okänt årtal, men om grinden som mannen 
t.h. i bild lutar sig mot är samma grind som syns på historisk bild 3, då är bilden från efter 
1903. Foto från ägarna 
 

Historisk bild 5. ”Den berömda hunden” 
framför sitt ”hunnabo”. Frågan är om det 
är samma hund som på historisk bild 3, 
eller en annan. Foto från ägarna 
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Historisk bild 6. Vinterbild av Ekamölla, okänt årtal, men efter 1900. Fotot från ägarna 
 

Historisk bild 7. Två män på dämmet, okänt årtal. Fotot från ägarna 
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Historisk bild 8. Dammvallen, okänt årtal. Fotot från ägarna 
 

Historisk bild 9. Man vid Ekamöllas dammvall, okänt årtal. Fotot från ägarna 
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Historisk bild 10. Ekamölla bostadshus i september 1967. Taket klätt med rödmålad 
pannplåt. Fotot från ägarna 
 
 
 

Historisk bild 11. Ekamölla 1969. Foto: Torsten Karlson. Källa: Karlson 1970, s. 70 
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Historisk bild 12. Vårflod vid Ekamölla 1970. Foto: T. Karlson. Källa: Joëlsson 1977, s. 33 
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3. Strömsfors 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Stoby 

 
HARO/Vattendrag: 88/Almaån 

 
Byggår: Belägg för dammvall 1705. Nuvarande 

huvudbyggnad återuppförd ca 1920 
efter en brand. Ekonomibyggnader 
1800-tal. 
 

Lagskydd:   Generella hänsynsbestämmelser enligt 
KML, MB och PBL. 

 
Kulturhistorisk värdering: 

 
Högt kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: Dammvall, turbinhus & -sump med 
utloppskanal, parkanläggning med 
damm, kanaler och allé, 
huvudbyggnad, ekonomibyggnader, 
lusthus, det topografiska läget m.m. 

       
Kärnvärden: 

 
Plats med flerhundraårig 
vattenkraftverksamhet samt 
högreståndsmiljö från början av 1900-
talet. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: äldre (okänd) vattenkraftsverksamhet (innan 
handpappersbrukstiden), handpappersbruk, klädesfabrik, 
pensionatsverksamhet, ålfiske, privatbostad, högreståndsmiljö 

På en karta från 1698 (historisk karta 1) är platsen där Strömsfors idag ligger 
utmärkt som ”Bÿ allmänning” med inga byggnader utmärkta, bara skog. 
 
På en ägomätning från 1705 (historisk karta 2), där även Algustorps diagonala 
dammvall syns, är en diagonal dammvall utmärkt vid Strömstorp, med texten 
[oläsligt] ”Liungbackar” ovanför. Dammvallen har på kartan samma dragning 
som dammvallen har idag. Vilken verksamhet det rörde sig om är okänt. 
 
Det första pappersbruket – ett litet handpappersbruk, en pappersmölla - utefter 
Almaån och även i Göinge, grundades av majorskan Brita Magdalena Skytte 1762 
något norr om Siktemöllan och fick namnet Britedal. På 1790-talet anlades 
ytterligare två handpappersbruk utefter Almaån: Almafors och Strömsfors 
uppströms från Britedal. Britedal ägdes senare av Lessebo Bolag i Småland61. 
På en enskifteskarta från 1822 (historisk karta 3) är ”Strömsfors Pappersbruk” 
utmärkt med en diagonal dammvall. En rektangulär byggnad med långsida 
utefter åns norrsida är synlig. Det betyder inte att alla byggnader tillhörande 
bruket är utmärkta. 
 
Handpappersbruket Strömsfors grundades av pappersmästaren Sven Melin 
senast 1799, efter att han flyttat dit 1898 med hustrun Ankin Ekstedt. Han kom 
ursprungligen från Annersta i Småland och hon från Sönnarslöv (troligen 
Klippans pappersbruk). År 1805 drevs bruket av Tufve Persson i Algustorp 
tillsammans med Melin, som då var 34 år. År 1831 övergick ägarskapet till Jöns 
Tufvesson (Tufve Perssons son), men fortsatte drivas av Melin, som var 
pappersmästare fram till mitten av 1830-talet, då han nästan 65 år gammal 
efterträddes av svärsonen Jöns Thulin, som fortsatte driva bruket fram till 
nedläggningen 1838. Samma år lades tillverkningen vid Almafors ner62. 
 
Strömsfors var ett ganska litet bruk med en blandad produktion av skriv- och 
tryckpapper och även grövre papperstyper. Under 1800-talets första år drevs 
bruket av sju personer, av vilka fyra var lumpsamlare. Ca 1810 hade Melin hjälp 
av två gesäller och två lärpojkar. Totalt 17 personer var då skrivna vid bruket, 
varav två minderåriga.63 
 
År 1831 tillverkades vid Strömsfors bruk 1200 ris papper (ett ris var ca 500 ark): 
200 ris skrivpapper, 400 ris tryckpapper och 600 ris karduspapper, och 

                                                 
61 Pettersson 1999, s. 17–18, 22 
62 Ibid, s. 19, 26, 32 
63 Ibid, s. 27 
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tillverkningsvärdet det året låg på drygt 1700 riksdaler banko.  Detta kan jämföras 
med det årliga tillverkningsvärdet för Almafors bruk 1830, på 180 riksdaler 
banko, och Britedals, på ca 8000. Årlig produktion för Britedal omkring 1830 var 
ca 1,5 miljoner ark (3000 ris papper, mest skriv- och tryckpapper).64 
 
Vid 1830-talets början försörjdes ca 80 personer i socknarna Stoby och Norra 
Sandby av handpapperstillverkning, och av 91 pappersbruk i hela riket år 1831 
låg nio i Kristianstads län. Vid handpappersbrukstiden tillverkades allt papper av 
lump, dvs. kasserade textilier, och den bästa papperskvalitén kom från linne, 
vilket var svårt att få tag på.  Allt papper i Sverige fram till 1830-talets början 
tillverkades för hand. Därefter började pappersmaskiner importeras från 
England, vilket efterhand slog ut handpapperstillverkningen. Landets första 
pappersmaskin installerades vid Klippans pappersbruk 1832.65 
 
Efter nedläggningen av Strömsfors pappersbruk 1838 flyttades en klädesfabrik 
från Kristianstad till Strömsfors, och drevs av Gustaf Sjöström och Malte 
Wilhelm Filman. Vid 1850-talets mitt övergick ledarskapet till Sjöströms son 
Ludvig. Fabriksbyggnaderna brann ner helt 1862.66 
 
Den 29 november 1841 undertecknas ett brandförsäkringsavtal för fastigheterna 
i Strömsfors. Klädesfabriken, som benämns som byggnad 4, ägdes av Bolaget G 
Sjöström Comp. Benämningen på gården var Nr 3 Allgustorp, även kallad 
Strömsfors och var på 1/4 mantal. Gården var belägen fyra mil från närmaste 
stad och närmaste granne var Algustorps mjölkvarn. Det noteras att det finns 
bl.a. 2 handbrandsprutor, 2 brandhakar och 2 stegar. 
 
Boningshuset beskrivs som byggnad nr 1. Huset var i en våning och fristående 
från övriga byggnader. Byggnaden var 27 ¾ alnar lång, 10 alnar bred och 3 ¾ 
alnar hög, med halmtak, skorsten av tegel. Huset värderades till 440 [valutan står 
inte utskriven. Vid den här tiden verkar det ha funnits åtminstone två olika typer 
av riksdaler: riksdaler banco och riksdaler specie, med olika värden. Av denna 
anledning får valutan stå oskriven].67 
 
Byggnad nr 2 hade två våningar med snickarverkstad och vedbod på nedre 
botten. Den var 14 alnar lång, 9 alnar bred och 3 ½ alnar hög, även detta med 
halmtak. Byggnad nr 2 värderas till 100.68 

                                                 
64 Ibid, s. 26–27 
65 Ibid, s. 21–22, 27 
66 Ibid, s. 19–20 
67 Riksarkivet SVAR - Svensk Arkivinformation, Brandförsäkringsverket 1841, bildid: 
BRFV_18051–18100_144ff 
68 Ibid 
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Byggnad nr 3 var 26 alnar lång, 8 alnar bred och 3 ½ alnar hög. Längan 
innefattade bl.a. folkstuga, 2 rum, förvaringsrum och färgeri. Längan värderades 
till 375.69 
 
Byggnad nr 4 var fabrikslängan, uppförd 1839 invid Almaån. Byggnaden var 
gjord av korsvirke av ek på nedre plan och ek- och furutimmer på övre plan, med 
papperstak. Längden på byggnaden går ej att se i arkivmaterialet p.g.a. en vikning, 
12 ¼ alnar bred och 9 alnar hög. På nedre botten var packhus och valk. På övre 
våningen var ullspinneri, storstuga och flera kammare. Hela fabrikslängan 
värderades till 5379.70 
 
Byggnad nr 5 var torkhuset. Byggnaden var 48 alnar lång, 9 alnar bred, 3 ½ alnar 
hög, med papptak. Uppförd 1840, med en mindre utbyggnad av ek och furu. I 
denna byggnad fanns tork och press. Dubbla torkrader. Torkhuset värderades 
till 390.71 
 
Detaljerade beskrivningar av inventarier för respektive byggnad finns för den 
som vill fördjupa sig i arkivmaterialet. 
 
På historisk karta 4 från 1843 kan fem byggnader urskiljas vid Strömsfors – lika 
många som i brandförsäkringsavtalet från 1841. Utifrån beskrivningarna i 
brandförsäkringsavtalet kan man försöka gissa sig till vilken byggnad som var 
vilken, varav åtminstone fabrikslängan invid ån och boningshuset ter sig lätta att 
identifiera. Kanalen som idag gör Strömsfors till en liten ”ö” fanns 1843, dock 
syns ingen damm i parken – som är fallet idag. 
 
År 1850 hade det närbelägna Britedals årliga produktionsvärde sjunkit till 1873 
riksdaler banko. Åren 1853–1856 låg bruket nere, men startades upp på nytt 
1856. Från och med 1863 gick bruket med årliga förluster, 1865 låg förlusten på 
2165 riksdaler [1855 infördes decimalsystemet med hundra öre på en riksdaler 
riksmynt], och 1868 lades bruket ner. Det första bruket blev också det sista, och 
därmed avslutades Almaåns pappersbruksepok.72 Historisk karta 5 ger en 
översikt från 1865. 
 
Vid tiden för fabriksbranden på Strömsfors 1862 bodde Gustaf Sjöström på 
Almafors och drev där ett mekaniskt ullspinneri. Sonen Ludvig Sjöström 
lämnade efter branden Strömsfors bakom sig för Västergötland, där han drev ett 
textilfärgeri under några år, för att sedan 1867 emigrera först till Kanada och 

                                                 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Pettersson 1999, s. 27–29 
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därefter USA, där han blev en framgångsrik färgerifabrikör och sedermera 
plantageägare i Florida.73 
 
Efter branden flyttade ryttmästare Erik Gabriel Flach med familj in i Strömsfors 
huvudbyggnad, som av Pettersson beskrivs som vid tidpunkten varandes rymlig 
och någorlunda ståndsmässig, och de bodde där till 1870. Åren 1871–1884 
bebodde ryttmästare Johan Henrik Berg von Linde med familj Strömsfors.74 
 
Strömsfors på 1880-talet beskrivs av folkskolläraren Anton Carlsson på följande 
vis: 

Allt på Strömsfors imponerade på mig – den stora vita mangårdsbyggnaden, de 

väldiga uthuslängorna med tjärtunnorna i vagnsporten, gårdsplanen, trädgården 

och parken, lärkarna med sin söta doft och inte minst den brusande ån.75 

 
År 1886 ägde restauratören Nils Peter Jönsson herrgården. År 1889 flyttade 
mamsell Ingrid Björkman in som hyresgäst, för att sedan ta över ägarskapet. Hon 
flyttade ca 1892, varefter apotekaren Bentham Nelson med familj övertog 
egendomen. De hade tidigare bott i Brasilien, dit Bentham med brodern Eduard 
hade emigrerat 1872. Bentham var författare till skriften Vägledning och rådgifvare 
för invandrare till Brasiliens förenta stater. I januari 1906 flyttade familjen till 
Helsingfors.76 
 
År 1906 köpte baron Victor Fock Strömsfors och lät rusta upp stället. 
Huvudbyggnaden ska ha varit ganska nedgången, och endast grund och 
yttermurar återanvändes. Denna uppgift föranleder en undran om en ny 
huvudbyggnad uppförts efter brandförsäkringsavtalet 1841, där boningshuset 
(byggnad 1) beskrivs ha en våning med halmtak. Inga uppgifter därom ha 
emellertid påträffats. En flygel byggdes till och vid midsommar 1906 hölls en stor 
tillställning där många utländska gäster var närvarande, t.o.m. i flertal. Kanske 
uppfördes bara en flygel. En norra flygel av järn och glas omtalas ha varit en 
mycket speciell byggnad, kallad ”Vinterträdgården” eller ”Kristallsalongen”.77 
 
Edvard Stjernström, i förordet till en bildsammanställning över Det nya Strömsfors, 
beskriver 1908 Strömsfors på följande vis: 

…ett slott som utom hall och salonger, köksdepartement och kontorslokaler 

innefattar ej mindre än 17 sofrum samtliga med marmorlavoirer för varmt och 

kallt vatten. Hela huset uppvärmes genom centraluppvärmning med varmvatten. 

Ett vidlyftigt kloaksystem bortför affallsvattnet. Upplysningen i såväl slottet som 

stallar, ekonomihus och park är elektrisk. En ortstidning har i en längre uppsats 

                                                 
73 Pettersson, Mats. Kavaljeren Stjernström hos baronen på Strömsfors [2018-03-09] 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Ibid 
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om Strömsfors kallat detta ”Sydsveriges komfortablaste slott”, och detta med fullt 

skäl.78 

 
Baron Victor Fock (1848–1913) var född i Stockholm och hade rest till 
Sydamerika efter sin studietid i Uppsala. Efter att ha bott i Buenos Aires och 
Montevideo flyttade han till London och tog anställning hos sedeltryckeribolaget 
Bradbury & Wilkinson. Han var ansvarig för den artistiska avdelningen och för 
internationella affärsförbindelser, vilket tog honom till länder som Brasilien, 
Argentina, Uruguay och de centralamerikanska republikerna, där han etablerade 
bekantskaper med presidenter och ministrar. Även Afrika och Asien besökte 
han. Ständigt ska han ha varit på resande fot. Hans bostad strax utanför London 
bar namnet ”Villa Solna” – finns det något samband med ”Villa Solna” vid 
Algustorp månntro?79 
 
Friherre Victor Fock, som allmänt kallades baronen, lät aldrig mantalsskriva sig 
på Strömsfors. Han hade ett litet garçonnière (ungkarlsrum) i Stockholm och 
eleganta hem i Paris, London och Buenos Aires. Dock blev Strömsfors en 
mötesplats för baronens vidlyftiga vänkrets, och han tog emot stora mängder 
internationella gäster här. Han hade en ung, fransktalande basker från San 
Sebastian som kammartjänare, som kallades maître Jacques. Baron Fock avled i 
juli 1913 under en badvistelse i Gåsö, Bohuslän.80 
 
I mars 1907 mantalsskrev sig Edvard Stjernström (1863–1925) på Strömsfors 
corps de logis. Om friherre Fock kallades baronen, kallades Stjernström 
generalen, med anledning av sin tidigare tjänstgöring inom franska 
främlingslegionen. Stjernström var son till en brukspatron i Värmland och var 
berest och belevad. År 1896 hade han tagit värvning i franska främlingslegionen 
och tjänstgjort i Nordafrika. Efter att ha insjuknat i malaria bosatte han sig i Paris 
1899, där han bodde på små oansenliga hotell tills han flyttade in hos baron Fock 
på Strömsfors 1907. Under tiden i Paris skrev han en skildring i två volymer av 
sin tid i legionen, och försörjde sig på att skriva artiklar bl.a. åt Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och 
Idun, och han recenserade även konst och teater. I Paris blev han bekant med 
konstnärer och artister av olika nationaliteter, och han blev inbjuden till 
Elyséepalatset på fest hos president Émile François Loubet två gånger.81 
 
Efter att baron Fock gått bort 1913 var Stjernström fortsatt skriven på 
Strömsfors, men större delen av första världskriget tillbringade han i Åmotfors i 
Värmland. Åren 1913–1917 bedrev danskar en pensionatsrörelse på Strömsfors, 
där de flesta gäster var danskar. De första två åren ägdes Strömsfors av änkan 
                                                 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Ibid 
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Elna Lindegaard, därefter av Henning Schiött, som dock dog 1917. Därefter 
köptes Strömsfors av den danske affärsmannen Stamberg för att användas som 
privatbostad, varpå Edvard Stjernström lät skriva sig (som hyresgäst) i 
stationsbyggnaden i Ballingslöv. Stamberg restaurerade stället och sålde 
egendomen efter ett år till nya ägare, som endast bodde där en kort tid. Därefter 
stod Strömsfors tomt fram till hösten 1920, då den norske affärsmannen Olaf 
Formoe blev ny ägare. Kort därefter brann Strömsfors huvudbyggnad – det är 
inte återgivet hur omfattande skadorna var, förutom att eldsvådan beskrivs som 
”förödande” - men den norra flygeln klarade sig oskadd. Formoe återuppförde 
huvudbyggnaden i samma stil som den gamla.82 
 
Historisk karta 6 ger en överblick av Strömsfors någon gång mellan 1926–1934, 
dvs. efter Formoes återuppbyggnation av huvudbyggnaden. Dammen i parken 
syns. Det är dock svårt att avgöra om det syns en norra flygel eller inte. 
 
Vad gäller Stjernströms öden efter att han flyttade från Strömsfors 1917, blev 
han efter krigets slut engagerad av miljonären Gustaf E Reuter som sällskap och 
medhjälpare på dennes resor (ordinerade av hälsoskäl) till olika bad- och kurorter 
i Europa under vinterhalvåren. Reuter avled 1922, 54 år gammal. År 1923 flyttade 
Stjernström till systern Agnes i Sundsvall, och avled av ett hjärtfel 1925.83 
 
Det är oklart när huvudbyggnadens norra flygel försvann. 
 
Beskrivning av miljön 
Länsväg M 1929 går vid platsen mer eller mindre parallellt med och en bit norr 
om Almaån i riktning sydväst-nordost. Från länsvägen leder en allé (bild 1) ner 
(i ungefärlig riktning nordväst-sydost) till Strömsfors. Väster om allén är tre 
terrasserade gräsmattor, som övergår i en parkanläggning i vilken det finns en 
damm (bild 1 & 2), med tillflöde från och frånflöde till Almaån genom kanaler 
med kallmurade sidokanter (bild 3). Detta gör att Strömsfors ligger på en liten 
”ö”, men är egentligen en udde som skjuter ut i vattnet norrifrån i en krök av ån. 
Det har funnits möjlighet att reglera tillflödet till parkdammen, nära ån. Järngåtar 
är synliga i kanalen och några äldre brädor anpassade för ändamålet står och lutar 
mot ett träd bredvid (bild 4 & 5). Söder om dammen ligger Strömsfors 
huvudbyggnad (bild 2 & 6) på en liten höjd, med gräsmattor runt om som sluttar 
mot parkdammen åt norr och mot ån åt väst och syd. Framför huvudbyggnadens 
östra långsida är en fristående, större terrass inramad av buskar (syns på bild 7 & 
8) med en dubbeltrappa i terrassens mitt mot ån österut, med gräsmatta 
nedanför. Infarten till huvudbyggnaden skiljs åt från allévägen med en större 
grind, med uppmurade, putsade sidostolpar och grindar av järn. Ostsydost om 
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dammen och nordost om huvudbyggnaden ligger tre ekonomibyggnader och ett 
mindre bostadshus, samt en träbro (bild 9), körbar med bil, som löper över ån. 
Ån är nedsänkt i det omgivande landskapet och runt Strömsfors reser sig små 
skogbeklädda kullar där det dominerande trädslaget verkar vara bok, vilket gör 
att Strömsfors skiljs av från omvärlden, och blir som en egen liten värld. 
 
En dammvall (bild 7, 8 & 10) av äldre typ (överfallsdamm av sten) öster om 
udden och ostsydost om huvudbyggnaden löper diagonalt över ån på en kort 
sträcka där ån går i riktning nord-syd. Dammvallen tar sin början uppströms från 
östra stranden och leder in vatten mot västra stranden, till ett litet turbinhus och 
vad som förmodligen har varit en ålkista (bild 11 & 12), vilka är belägna öster 
om och nedanför huvudbyggnaden. Den förmodade ålkistan är raserad och 
turbinhuset är aningen förfallet. Turbinen finns kvar, men är ej i bruk. Från 
turbinhuset går en kanal (bild 13) parallellt med västra stranden en bit. Ungefär 
där denna kanal slutar går en liten smal gångbro med vitmålat staket ut till ett 
lusthus, som är placerat på en större sten i ån. 
 
Huvudbyggnaden (bild 2, 6, 7 & 8), som är vitputsad med valmat mansardtak, 
utsvängt nedtill och klätt med mörkrött, blankt tegel, är i två våningar plus 
vindsvåning, som även den verkar vara inredd. Mellanvåningen har högre i tak 
än bottenvåningen. Planen är rektangulär i ungefärlig riktning nord-syd. Alla 
sidor har en frontespis i liv med fasaden, större på långsidorna. Från södra 
kortsidan är en utbyggnad i ett plan, med terrass ovanpå. Östra halvan av 
utbyggnaden är inbyggd, medan den västra halvan är en altan. På östra långsidan 
är utbyggt ett inklätt burspråk i ett plan för huvudingången, med terassliknande 
balkong för ovanvåningen ovanför. På norra kortsidan är utbyggt ett mindre 
burspråk i ett plan, med terassliknande balkong ovanför. På västra långsidans 
mitt är en enklare ingång. Det nedre, brantare takfallet har vindskupor, rundade 
ovantill. I frontespiserna finns större fönster. Totalt finns tre skorstenar: ett i 
vardera änden på taknocken, och ett på södra gaveln. Byggnadens exteriör har 
en neoklassicistisk utformning med karakteristiska element så som terrassräcken 
med balusterdockor, rundade kolonner med doriska kapitäl vid ingångar och 
altanen, fronton ovanför västra ingången, där gaveln är rundad istället för strikt 
triangulär, barockinspirerade frontespiser, takgesims och hörnpilastrar. Fönstren 
är småspröjsade. 
 
De tre ekonomibyggnaderna är längor med rektangulära planer. De är fristående 
från varandra men ligger alla i ungefärlig riktning nord-syd, med dragning åt 
sydsydväst-nordnordost. 
 
Den södra längan (bild 14) är i en våning med tegelklätt sadeltak. Den har kraftiga 
murar bestående av större granitblock med mycket bruk emellan, och de högresta 
gavlarna är klädda med stående, rödmålad locklistpanel. Fönster och dörrar är 
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svartmålade. På den norra gaveln reser sig ett särartat klocktorn klätt med 
liggande, vitmålad panel. Var och en av dess fyra sidor har två större öppningar, 
rundade ovantill, med horisontellt liggande, svartmålade bräder i, förutom upptill 
under rundningen. Dessa öppningar har profilerade lister, tornet har hörnbrädor 
och gesims av trä under takkupolen, som har fyra sidor där varje sida är som ett 
kursivt s. Taket är klätt med plåt och kröns av en spira med ett runt klot upptill. 
Den södra längan syns inte på historisk karta 4 från 1843, men finns med på 
historisk karta 6 från 1926–1934.  
 
Från byggnadens nordöstra hörn går en terrasserad mur (syns på bild 14) i fyra 
steg ner österut och slutar i ån. Muren är även den av granitblock med mycket 
murning emellan, och muravsnitten är krönta av små sadeltak bestående av 
taknock och två rader enkupade tegelpannor på vardera sidan. 
 
Den västra längan (bild 15) är åtminstone utvändigt till synes modernare än den 
södra och den östra längan, vitputsad med svarta fönster och dörrar, med 
sadeltak klätt med korrugerade, större eternitskivor. Den västra längan syns inte 
på historisk karta 4 från 1843, men är med på historisk karta 6 från 1926–1934. 
Mellan den södra och den västra ekonomibyggnaden är en större, svartmålad 
järngrind (bild 16) med tre öppningar i: en dubbelgrind och två smalare 
sidogrindar. 
 
Den östra längan (bild 17) är en rödslammad lada på stengrund, av stolpvirke 
klätt med stående bräder. Vissa reparationer på västra långsidan i nederkant har 
gjorts med liggande bräder. Fönster, dörrar och luckor är svartmålade. Sadeltaket 
är klätt med korrugerade, större eternitskivor. På norra gaveln finns en ”valmad” 
dubbelöppning (bild 18) med en stående bjälke i dess mitt, in till ett utrymme där 
äldre brädläggning vittnar om att byggnaden är äldre, förmodligen 1800-tal. 
Byggnaden syns inte på historisk karta 4 från 1843, men är utmärkt på historisk 
karta 6 från 1926–1934. 
 
Ett mindre bostadshus (bild 19) norr om östra längan är i 1 ½ våning, vitputsat 
med sadeltak, klätt med svart tegel. Fönstren är röda, dörren svart. Huset verkar 
inte finnas med på historisk karta 6 från 1926–1934, däremot på historisk karta 
7 från 1972–1973. Eventuellt är huset uppfört på 1950-talet. 
 
Mellan östra längan och det mindre bostadshuset (bild 19) fortsätter allévägen 
över träbron över ån och svänger därefter rakt mot syd. Norr om det mindre 
bostadshuset passerar dammens utloppskanal tillbaks ut i ån. 
 
Lusthuset (bild 8, 13, 20) i ån, öster om södra längan, är åttkantigt (oktogont), av 
vitmålat trä med liggande panel på nedre tredjedelen och spröjsade fönsterrutor 
i ett visst mönster på de övre två tredjedelarna. Lusthusets takplåtbeklädda kupol 
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– även den oktogon - kröns av en liten lanternin med småspröjsade fönsterrutor 
nedtill. Den i sin tur kröns av en spira. Lusthuset ska enligt ägaren vara den äldst 
bevarade byggnaden på Strömsfors, över hundra år gammal. Bron ut till lusthuset 
däremot är förnyad.84 
 
Turbinhuset (bild 21) är en mindre byggnad i en våning av stolpvirke med 
rödmålad locklistpanel, vita knutar och fönster- och dörrlister, med svart dörr. 
Dess mossbevuxna sadeltak är klätt med tegel. Över intaget på södra sidan (bild 
22) går en träspång, och framför denna en anordning bestående av tre 
sammansvetsade i-balkar av järn och en mindre trälucka med järndetaljer i dess 
mitt. Turbinen (bild 23) är kvar i turbinsumpen och verkar vara rostig. Framför 
utloppet på turbinhusets norra sida (bild 21 & 23) går en grövre och av rost 
angripen i-balk av järn över utloppskanalen. Turbinsumpen och utloppskanalen 
har kallmurade kanter av granit. Turbinhuset är från kanske första halvan av 
1900-talet. 
 
Den förmodade ålkistan (bild 11 & 12) sydost om turbinhuset regleras av två 
spettluckor av trä (bild 12 & 22) i gåtar av järn. Den är raserad och dess lämningar 
består av en delvis murken bråte av trä. Det går en spång ut från den västra 
stranden till utrymmet mellan turbinhuset och den förmodade ålkistan. 
 
Söder om Strömsfors udde på andra sidan ån ligger en rödslammad lada med 
sadeltak invid odlingsmark som sträcker sig söderut. En bit nordnordost om 
Strömsfors, norr om dammens utloppskanal, ligger en byggnad, som inte 
besöktes vid inventeringstillfället. 
 
Ingen av byggnaderna besöktes interiört vid inventeringstillfället. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Byggnader med beståndsdelar 
Huvudbyggnaden, som är en återuppbyggnad av och i samma stil som en 
omkring 1920 nedbrunnen förlaga, vilken av en ortstidning kallades ”Sydsveriges 
komfortablaste slott”, inventerades inte interiört vid besökstillfället, men det står 
klart att arkitekturen är högtstående, byggnadsmaterialen av hög kvalitet och 
byggnaden välbevarad, och den värderas därför till ett högt kulturhistoriskt värde, 
eventuellt ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 
 
Den södra och den östra längan uppvisar till synes en högre ålder än den västra 
längan, och de verkar vara 1800-tal. Den södra längan tillskrivs ett högt 
kulturhistoriskt värde pga. dess bastanta stenmurar, som utgör ett relativt ovanligt 
inslag i ekonomibyggnader och då ofta i samband med bemedlade eller 

                                                 
84 Uppgift från ägaren 
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högreståndsmiljöer, men också för det säregna klocktornet. Den östra längan 
tillskrivs ett kulturhistoriskt värde pga. att den är av enklare slag och endast i trä. 
 
Den västra längan verkar vara uppförd senare än de andra två längorna. Bland 
annat så står den på betonggrund, inte stengrund. Dess exteriöra uttryck är också 
till synes av modernare slag. Om den uppfördes samtidigt eller ungefär samtidigt 
som de övriga två längorna, tillskrivs den ett kulturhistoriskt värde. Om den är en 
senare ersättning av en tidigare byggnad på platsen, har den ett lägre värde. 
 
Det mindre bostadshuset som är från mitten av 1900-talet uppvisar inga högre 
kvaliteter och tillskrivs därför inget kulturhistoriskt värde. 
 
Turbinhuset med turbinen värderas till ett kulturhistoriskt värde. Tillsammans med 
dammvall, turbinsump och utloppskanal är turbinhuset med turbinen de enda 
lämningar på platsen som vittnar om att här har vattnets kraft nyttjats. Skulle 
turbinhuset försvinna och ingrepp göras i dammvallen, skulle inte mycket finnas 
kvar vid Strömsfors som på ett uppenbart och tydligt sätt länkar det nutida 
Strömsfors med dess vattenkraftsförknippade historia.  
 
Lusthuset är över hundra år med gediget utförda träarbeten, bland annat med 
gesimser och konsoler av trä under den polygonala takkupolen, och även 
plåtarbetena verkar vara gedigna. Lusthuset tillskrivs ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde, inte minst pga. av att dylika äldre lusthus av god byggnadskvalitet är 
ovanliga. 
 
Träbron över ån är av nyare slag, byggd någon gång under de senaste 
decennierna, kanske t.o.m. det senaste decenniet, och tillskrivs därför inget 
kulturhistoriskt värde. 
 
Dammen och vattenvägarna 
Flera betydande verksamheter har kommit och gått på Strömsfors under 
århundradena, som handpappersbruket vid 1800-talets början och den okända 
vattenkraftsverksamheten innan dess, och klädesfabriken vid 1800-talets mitt, 
och det som tydligast knyter samman dessa historiska skeden är dammvallen, 
som också är Strömsfors äldsta lämning. Dammvallen med kartbelägg från 1705 
tillskrivs pga. sin sannolikt höga ålder, sin pedagogiska tydlighet med koppling 
till alla tidigare vattenkraftsrelaterade verksamheter på platsen, och sin 
(hypotetiskt) regionalt (ungefärligt, Skåne) typiska konstruktion (med diagonal 
överfallsdamm, av sten, med viss lutning efter krönet av samma slag som bl.a. 
vid Rinnebäck och Kävlinge mölla vid Kävlingeån, också med kartbelägg från 
1700-talet) ett högt kulturhistoriskt värde. 
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Turbinsumpen med dess utloppskanal kan utgöras av beståndsdelar från tidigare 
skeenden, då vi ser på historisk karta 4 från 1843 att klädesfabriken var placerad 
här, liksom handpappersbruket, utifrån historisk karta 3 från 1822, och eftersom 
dessa element minner om platsens tidigare funktion och de tidigare 
verksamheterna, tillskrivs turbinsumpen och utloppskanalen ett kulturhistoriskt 
värde. 
 
Inlopps- och utloppskanalen till och från parkdammen, inklusive parkdammen, 
utgör viktiga inslag i parkanläggningen, och får därför del i hela 
parkanläggningens kulturhistoriska värdering (se nedan under Helhetsmiljön) till 
ett högt kulturhistoriskt värde. Ytterligare fördjupning i parken och dess 
kulturhistoriska värden skulle vara önskvärt ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Helhetsmiljön 
Strömsfors läge är väl planerat på flera sätt: ur vattenkraftssynpunkt naturligtvis, 
men även ur estetisk och social synpunkt, beläget som i en skyddande gryta, 
omgivet av bokskogsbeklädda minde kullar, med bostadshuset beläget på en liten 
höjd, som för att visa upp den pampiga huvudbyggnaden, men också för att 
undvika fuktrelaterade skador på densamma. Det skulle behövas en specialist på 
det s.k. gröna kulturarvet för att göra en mer kompetent bedömning av 
parkanläggningen, men vad som klart framgår är att det är en välplanerad 
anläggning, kanske med inköpta trädslag och/eller buskar, ej typiska för platsen, 
som var populära under den tid då parken anlades. I så fall har parken ett 
samhällshistoriskt värde, men även själva anläggningens utformning, med 
dammen och vattenvägarna, allén och hur vägarna dragits, inklusive grindarna in 
till själva egendomen, har arkitektoniska värden i hur anläggningen planerats och 
anlagts. Hela Strömsfors parkanläggning tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt 
värde. 
 
Helhetsmiljön är överlag välbevarad och begriplig, och även om lämningar från 
tidigare skeenden så som från handpappersbrukstiden och klädesfabrikstiden 
inte är kvar (förutom dammvallen och eventuellt delar av turbinsumpen och 
utloppskanalen), så finns det en kontinuitet bevarad från dem i form av att 
huvudbyggnaden ligger på samma ställe som på den tiden, likaså 
ekonomibyggnaderna. Att bruks- och fabrikstiden övergick i en 
högreståndsmiljö med inflytelserika ägare som satt sin prägel på miljön, lever 
vidare i form av parkanläggning och byggnader. Dessa lämningar ger möjlighet 
till god förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang, även om 
förkunskap behövs för att få grepp om de flera epoker som avlöst varandra på 
platsen. Helhetsmiljön är intakt och väl avgränsad, och den yttre världen, 
bortanför kullarna, ges ingen naturlig möjlighet att tränga sig på, med 
miljöskapande värden för Strömsfors. Sammantaget tillskrivs av dessa 
anledningar helhetsmiljön vid Strömsfors ett högt kulturhistoriskt värde. 
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Dammvall, turbinsump med turbinhus och dess utloppskanal är de enda 
lämningarna som vittnar om platsens tidigare vattenkraftsverksamhet, och deras 
äldre stenfundament är känsliga för ingrepp. 
 
Den förmodade, raserade ålkistan och dess spettluckor ger information om 
ålfisket på platsen och bör hanteras varsamt, gärna restaureras. Vid äldre 
stenfundament i anslutning därtill bör stor försiktighet råda. 
 
Parkdammen och dess kanaler är viktiga för upplevelsen av parkmiljön. 
Kanalerna bör inte breddas och inga grövre ingrepp göras i parkanläggningen. 
 
Vid dammvallens östra ände uppströms verkar dammvallen delvis vara 
uppbruten, eller så är terrängen sådan att vid högre vattenflöden (som vid 
inventeringstillfället) tillåts vatten att rinna bredvid åfåran. En sådan plats 
bedöms ha större tålighet för ingrepp eftersom den ligger så långt bort från själva 
kulturmiljön som möjligt och ett ingrepp knappt skulle märkas av sett från 
kulturmiljön. Dammvallens upplevelse som en helhet är viktig för kulturmiljön. 
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Bilder av miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Allén som leder till Strömsfors, mot sydost. Parkdammen nere t.h. om vägen, med 
huvudbyggnaden som endast skymtar bortanför. Ekonomibyggnaderna rakt fram.  
 
 
 

Bild 2. Bakom parkdammen syns huvudbyggnadens norra kortsida på en liten höjd. T.v. i 
bild är en grindstolpe synlig, och bakom den i bakgrunden syns södra längan. 
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Bild 3. Parkdammens tillflödeskanal har kallmurade sidokanter. Lite längre bort syns en 
liten bro över kanalen, och i bakgrunden t.h. skymtar de tre längorna. 
 
 
 
 

Bild 4. Parkdammens inloppskanal där den tar sin början vid Almaån, som rinner förbi i 
bakgrunden. Vattenståndet är högt. En liten bro går över kanalen, och hitom bron – vilket 
knappt syns på bilden – är två järngåtar mestadels under vattnet för reglering med hjälp av 
bräder. 
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Bild 5. Bräder för reglering av 
parkdammens inloppskanal står 
lutade mot ett träd bredvid de 
gåtar som är synliga på bild 2. 
 
 
 
 

Bild 6. Strömsfors huvudbyggnad, mot öst. I bildens nedkant syns parkdammens 
intagskanal, och t.v. i bakgrunden syns södra längan. 
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Bild 7. Strömsfors huvudbyggnad med dammvallen i förgrunden, mot västnordväst. 
Turbinhuset skymtar t.h. i bild bakom grenarna. Terrassen framför huvudbyggnadens östra 
långsida syns också. 
 
 
 
 

Bild 8. Lusthuset i ån, med dammvallen i bakgrunden t.v. och Strömsfors huvudbyggnad i 
bakgrunden t.h. Turbinhuset skymtar t.h. bakom lusthuset, och t.h. i bild syns den södra 
längan. Bilden tagen från bron mot sydsydväst. Även terrassen syns framför 
huvudbyggnadens östra långsida, inramad av buskar. Dubbeltrappan som leder ner österut 
från dess mitt skymtar också. 
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Bild 9. Träbron över ån, mot sydöst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10. Dammvallen mot sydost. En spettlucka till den förmodade ålkistan är synlig t.v. i 
bild. 
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Bild 11. Den förmodade ålkistan, nedströms ifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 12. Den förmodade ålkistan, snett uppströms ifrån 
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Bild 13. Turbinhusets utloppskanal, nedströms, mot lusthuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 14. Den södra längans norra gavel, med det säregna klocktornet. Lusthuset är synligt 
bakom den mur som går ut från södra längans nordöstra hörn och som slutar nere i ån. 
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Bild 15. Den västra längans östra långsida och norra gavel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16. Järngrinden mellan södra och västra längan. 
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Bild 17. Den östra längan med ”valmad” dubbelöppning på norra gaveln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 18. Utrymmet innanför den östra längans ”valmade” dubbelöppning på norra gaveln. 
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Bild 19. T.v. vid bilen är det mindre bostadshuset, beläget norr om den östra längan. Träbron 
skymtar längre bort emellan de båda byggnaderna. I förgrunden syns parkdammens 
utloppskanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 20. Lusthuset är beläget på en större sten i ån. Bilden tagen från träbron. Dammvallen 
syns t.v. i bakgrunden, och turbinhusets norra gavel syns t.h. bakom lusthuset. 
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Bild 21. Turbinhuset vilar på en turbingrav bestående av kallmurade granitblock. Bilden tagen 
mot sydost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 22. Turbinhuset med dess intag t.v. bakom spången. T.h. två spettluckor som reglerar 
intaget till den förmodade ålkistan. 
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Bild 23. Den rostiga i-balken tvärs över kanalen norr om turbinhuset, med turbinen i 
turbingraven skymtandes bakom. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 1. Platsen för Strömsfors utmärkt som ”Bÿ allmänning” och ingen 
dammvall syns. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1698, Stoby socken, 
Allgustorp nr 1–7, K117-2:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 2. Första belägget för en dammvall vid Strömsfors. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Ägomätning 1705, Kristianstad, 11-sto-1 
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Historisk karta 3. ”Strömsfors pappersbruk” är utmärkt med en diagonal dammvall. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Enskifte 1822, Kristianstad, 11-sto-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 4. Strömsfors med byggnader år 1843. Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
Laga skifte 1843, Kristianstad, Hässleholm, 11-sto-57 
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Historisk karta 5. På denna karta från 1865 är Strömsfors, Almfors och Britedal utmärkta, 
samt övriga objekt i Almaån med i denna rapport, liksom Siktamöllan. Rikets allmänna 
kartverks arkiv, Generalstabskartan 1865, Skåne län, Hässleholm, J243-9-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 6. Strömsfors någon gång mellan 1926–1934, efter Formoes återuppbyggnad 
av huvudbyggnaden efter branden. Dammen i parken är synlig, liksom de tre längorna; 
däremot är det svårt att avgöra om det finns en norra flygel eller inte till huvudbyggnaden. 
Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–1934, Blekinge län [Sic!], 
Vanås, J112-3-39 
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Historisk karta 7. Karta från 1972–1973. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska 
kartan 1972–1973, Skåne län, Norra Sandby, J133-3d6g75 
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Kartbilaga 
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4. Algustorps mölla 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Stoby 

 
HARO/Vattendrag: HARO 88/Almaån 

 
Byggår: Kvarn omnämnd 1658, kartbelägg för 

dammvall 1698, bostadshus och länga 
1790-tal, kvarnbyggnaden 1890-tal. 

 
Lagskydd:   Generella hänsynsbestämmelser enligt 

KML, MB och PBL. 
 
Kulturhistorisk värdering: 

 
Högt kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: Dammvall, kvarnbyggnad med 
bevarad interiör, hjulhus och hjulgrav, 
bostadshus, länga 

       
Kärnvärden: 

 
Flerhundraårig kvarnmiljö med uttryck 
bevarade från alla århundraden sedan 
1600-talet. Kvarnens interiör 
mestadels 1890-tal. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: kvarn, såg, stickhyvel, svinuppfödning, 
jordbruk, ålfiske 

Enligt en avskrift av ett protokoll från ett sammanträde med Söderbygdens 
vattendomstol i Algustorp den 9 november 1945, var kvarnen medtagen i 1658 
års jordebok (länets första jordebok) och redovisades som frälsejord. Enligt 
protokollet tillhörde kvarnen Hässleholms säteri 1674, vilket framgår av en 
förteckning över gods och lägenheter under nämnda gods från samma år.85 
 
En diagonal ”Qvarn Dam” är utmärkt på historisk karta 1 från 1698 och 
omnämns som tullkvarn 1741 i samband med ett höstting i Röinge86. 
 
Från nuvarande ägare, som haft stället sedan 1994, får vi uppgiften att både 
längan nordöst om kvarnen och bostadshuset (f.d. svinhuset) väster om kvarnen 
är från ca 1790. Längan har varit stall. Platsen för den gamla sågen var mellan 
bostadshuset och ån och den tidigare kvarnen hade formen av ett U.87 
 
I en förklaringstext till Skånska rekognosceringskartan från 1820 kan vi läsa att 
”Vid Algustorps qvarnar är körvad. Strax nedanföre, är en spång öfver ån för 
gående personer”88. Under ”Allgustorp” räknas in 6 bondgårdar, 10 torp eller 
hus, 12 hästar, 48 fä/kreatur, 40 får, och ”3 Husbehofs qwarnar, och en 
Tullqwarn Arrendet betalas till Tufve Persson i Allgustorp”89. 
 
På historisk karta 3 från 1822 har dammvallen en diagonal dragning, men bryter 
av i en annan riktning i dess sydvästra ände. Kvarnen har en rektangulär plan 
med kortsida mot ån. På en Laga skifteskarta från 1828 (historisk karta 4) är 
dragningen av dammvallen diagonal i ett streck. 
 
På en Laga skifteskarta från 1843 (historisk karta 5) är byggnaderna mer detaljerat 
utmärkta (men inte dammvallen). Kvarnen har en rektangulär plan med kortsida 
mot ån, och är hopbyggd norrut med en länga – antagningsvis den länga som 
ännu står kvar och som enligt ägaren är från 1790-talet. 
 
Algustorps mölla är utmärkt på Häradsekonomiska kartan från 1926–1934 
(historisk karta 7), men detaljer är svåra att urskilja pga. dålig inskanning. 
Ekonomiska kartan från 1972–1973 (historisk karta 8) ger en tydligare översikt. 

                                                 
85 Uppgift från ägaren 
86 Johansson 1970, s. 264 
87 Uppgift från ägaren 
88 Lemke 1820, s. 2 
89 Lemke 1820, s. 25 
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Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes 189090 eller 189491 efter en brand.  Samma 
släkt drev kvarnen mellan 1880-talet och åtminstone 1940 (då informationen är 
ifrån). Vattenfallet med 1,5 meters fallhöjd gav drivkraft året runt. År 1940 gav 
ett vattenhjul kraft om 40 hkr och en turbin om 15 hkr. Eget kraftverk fanns och 
elektrisk belysning. I kvarnen fanns tre kvarnstenspar, en dubbel valsstol, 
plansikt, fullständigt rensverk, en sädeskross, en utsädestriör och en 
betningsmaskin. Kvarnverksamheten sysselsatte två man, och parallellt bedrevs 
en sågverksverksamhet. Ägaren 1940 var Emil Axelsson, född den 23 september 
1883 i Stoby, son till f.d. ägaren Axel Nilsson. Yrket hade Emil lärt sig av fadern.92 
Sikten hade införskaffats på 1920–1930-talet och turbinen tillkom under första 
kvartalet av 1900-talet93. Enligt byggnadsinventeringen i Hässleholms kommun 
från 1981 födde möllaren upp svin i uthuset och kvarnverksamheten upphörde 
1963.94 Turbinen var i drift till ungefär 197095. 
 
Istället för vattenhjul införskaffades vid någon tidpunkt en elmotor, som 
installerades vid platsen för kvarnverkets större kugghjul innanför hjulgraven. 
Delar av åtminstone ett större kugghjul sågades sönder, men endast så mycket 
att elmotorn fick plats. De avlägsnade delarna finns fortfarande kvar på golvet 
undertill. Ladugården med stensockel och huset ”Solna” m.fl. byggnader på 
andra sidan vägen nordväst om nuvarande gård, samt gula villan (gamla 
möllarbostaden) med uthus väster om nuvarande gård, har alla varit del av 
Algustorps mölla tidigare.96 En intressant parallell med ”huset Solna” är att baron 
Victor Fock, som bodde på intilliggande Strömsfors (se avsnittet om Strömsfors) 
1906–1913, hade en bostad strax utanför London som bar namnet ”Villa Solna”. 
Det är oklart om det finns något verkligt samband bakom detta 
sammanträffande. 
 
Turbinhuset nybyggdes av ägaren 2003–2006 och har en mer eller mindre 
likartad utformning som det tidigare turbinhuset från 1920-talet. Turbinhusets 
lunettfönster med rundade sidospröjs (bild 4) fanns inte där sedan innan, utan är 
en efterhärmning av kvarnbyggnadens lunettfönster (bild 1) under taknocken på 
västra gaveln, i syfte att åstadkomma samhörighet. Den gamla stenkistan under 
turbinhuset är kvar och även luckkonstruktionen är den gamla. En ny turbin, lik 
den tidigare, installerades samtidigt. Den gamla vilade på gamla ekbrädor som 
var i dåligt skick.97 

                                                 
90 Winning 1940, s. 384 
91 Hässleholms kommunarkiv. Byggnadsinventeringen i Hässleholms kommun, Fastighet 
Algustorps mölla 6;1 
92 Winning 1940, s. 384 
93 Uppgift från ägaren 
94 Hässleholms kommunarkiv. Byggnadsinventeringen i Hässleholms kommun, Fastighet 
Algustorps mölla 6;1 
95 Uppgift från ägaren 
96 Uppgift från ägaren 
97 Uppgift från ägaren 
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Beskrivning av miljön 

Exteriör beskrivning 
Vid Almaåns norra strand, något hundratal meter uppströms från Strömsfors, 
ligger Algustorps mölla (bild 1). Kvarnen är en 2-våningsbyggnad med 
långsidorna parallellt med ån och gavlarna åt väster och öster. Byggnaden står på 
stensockel och är klädd med rödmålad stående locklistpanel, har vitmålade dörrar 
av originaltyp med liggande panel och spröjsade fönster med profilsågade 
dekorationer ovantill - olika för bottenvåningen och ovanvåningen. 
Ovanvåningen ligger under takfallet, som är beklätt med korrugerad plåt. Det 
lilla lunettfönstret under taknocken på västra gaveln har tre spröjs där 
sidospröjsen har en rundad form. 

Framför dubbeldörrsingången mitt på huset åt norr (bild 2) är en liten lastbrygga 
av betong. Mitt på norra takfallet är en frontespis som ger utrymme åt en säckhiss 
vars bjälke sticker ut ovanför ovanvåningens dubbeldörrar, vilka i sin öppning 
har två säkerhetshandtag av järn. 

Kvarnen har en mindre utbyggnad åt öster (bild 3), förmodligen tillkommen 
senare än huvudbyggnaden, och två frontespiser mitt på södra takfallet (bild 4). 
Ett hjulhus (bild 4) är utbyggt över vattnet åt söder, där intaget regleras inifrån 
hjulhuset genom två spettluckor, och snett sydväst om hjulhuset är ett turbinhus 
(bild 4), vars intag regleras av två spettluckor. Hjulhuset och turbinhuset har 
rödmålad stående locklistpanel, vita fönster och korrugerat plåttak. Uppströms 
strax intill turbinhuset är en plats för en ålkista (bild 5–7) som det finns minimalt 
med rester kvar av, och vars intag regleras av tre spettluckor. Det är möjligt att 
det finns fler rester kvar under det forsande vattnet. Ägarna planerar återskapa 
ålkistan, liksom ägarna till Ekamölla gjort. 

Dammvallen (bild 5–8) är av samma konstruktionstyp (överfallsdamm, diagonal 
dragning, av sten, med viss lutning nedströms efter krönet) som dammarna 
nedströms vid Strömsfors, Ekamölla och Laxbromölla. Denna dammvall går 
från södra sidan av ån nedströms till turbinhuset och hjulhuset på den norra 
sidan. Två spångar (bild 7) leder över från norra stranden till dammvallens nedre 
kant. 

Söder om kvarnen parallellt med norra stranden är en avlång mindre ö (bild 9), 
som till stor del var vattendränkt vid inventeringstillfället pga. högt vattenstånd. 
Södra delen av hjulhusets hjulgrav av sten vilar på denna ö, liksom turbinhuset, 
och den västra delen av ön övergår i dammvallens östra del. På ön växer sly och 
mindre träd. 

Längan (bild 3 & 10) nordost om kvarnen har stående träpanel målad med 
järnvitriol, två mindre, spröjsade och vitmålade fönster (och en mindre 
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fönsteröppning utan fönster i), tre trädörrar åt söder och har vass- eller halmtak. 
Kvar i längan finns kullersten på marken och två mellanväggar ska vara 
borttagna. Väggen mot backen i norr är av sten. 

Öster om kvarnen och söder om längan står en lekstuga (synlig på bild 3). 

Väster om kvarnen ligger bostadshuset (bild 11), det f.d. svinhuset från ca 1790. 
Det har två våningar där bottenvåningens väggar är av stora och små murade 
stenblock, och ovanvåningen ligger under takfallet, som är beklätt med 
korrugerade eternitplattor. Gavlarna ligger åt norr och söder. En inbyggd 
förstukvist av trä sticker ut österut mitt på byggnaden och en inglasad veranda 
med balkong ovanpå är utbyggd åt söder. En kvarnstensdel ligger som trappsteg 
till förstukvisten. Fönster och dörrar på själva husets bottenvåning är blåmålade. 
Den inglasade verandan, husets gavelrösten, ovandelen av husets långsidor strax 
under takfoten, förstukvisten samt en utstickande fönsterdel ur taket är alla 
beklädda med stående träpanel målad med järnvitriol. 

Uppe vid Länsväg M 1929 som passerar just norr om gården finns ett garage på 
gårdssidan vägen, och på andra sidan dvs. norr om vägen finns ett vitputsat hus 
med snickarglädjeveranda som det står ”Solna” på (bild 12). Väster om detta hus 
finns en bondgård (bild 13) m.fl. hus och söder om vägen, sydväst om 
bondgården och väster om gården, finns ett gult hus (bild 14) som har varit den 
gamla möllarbostaden, med tillhörande uthus. Alla dessa byggnader har förr 
tillhört Algustorps mölla. 

Kvarnens interiör 
På kvarnens bottenvåning som mestadels utgörs av ett stort rum, återfinns rakt 
fram innanför entréns dubbeldörrar (bild 15) en murad upphöjning, med en 
nedsänkning bakom. Där är de större utväxlingsanordningarna från vattenhjulet 
placerade innanför hjulgraven: ett större kronhjul av trä som sitter på samma axel 
som vattenhjulet, och ett stjärnhjul med fyra stilistiskt böjda grövre ekrar av 
gjutjärn som inifrån/ovanifrån griper tag i hjulets träring, som har kuggar av trä. 
Denna ring av trä och åtminstone en av gjutjärnsekrarna är delvis söndersågade 
(bild 16 & 17), med de avsågade delarna kvar nedanför, och i det skapade 
utrymmet står, ovanpå en uppbyggnad av bjälkar, den tidigare omnämnda 
elmotorn. Runt nedsänkningen står blåmålade träpelare, och åt entrén till är ett 
blåmålat trästaket med profilsågade dekorationer. Det är originalfärg enligt 
ägarna, dessa delar ska aldrig ha målats om. I utrymmet för upphöjningen runt 
om nedsänkningen finns fler, mindre utväxlingshjul helt i gjutjärn eller av gjutjärn 
med träkuggar, somliga på plats, andra liggandes ned. Här finns också en gammal 
säckvåg (bild 18) med tillhörande vikter. Till vänster om upphöjningen sett från 
entrén, dvs. öster om densamma, står den sikt (bild 19) som installerades på 
1920–1930-talet. I rummets sydöstra hörn går en trätrappa upp till ovanvåningen. 
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Förr låg trappan i kvarnens mitt, men flyttades. Till höger innanför entrén är en 
nyinstallerad snickeriverkstad, varifrån en dörr går till hjulhuset. 

I hjulhuset (bild 20) är själva hjulgraven av sten. Vattenhjulet är borta, men dess 
axel sitter kvar. Axeln består av ett tjockt stycke trä (det är annars vanligt att en 
träaxel till vattenhjul består av fyra ihopsatta stockar). Dörröppningen ut till ön 
saknar en dörr på plats. Intaget till hjulhuset regleras inifrån detsamma medelst 
två luckor som regleras medelst vev och axel. 

På kvarnens ovanvåning – som är ett enda stort utrymme - finns tre 
kvarnstenspar med en stenkran emellan (bild 21 & 22). Tillbehören till de tre 
kvarnkaren i stort verkar finnas kvar, och kvarnstenarna verkar vara gjutna, dvs. 
är inte av natursten. Ett av tre kvarnkar är målat blått med röda lister, medan de 
övriga två är omålade; dock är alla tre kvarntrattar målade blå med röda lister. En 
trätrappa i kvarnens sydvästra ände (bild 23) leder upp till ett öppet loft bestående 
av brädor på bjälkar, och används för förvaring. Ovanför siktens placering är 
tillbehör monterade i taket (bild 24) som förmodligen har hört till siktens 
funktion. Utväxlingsanordningar i form av remhjul av trä eller gjutjärn är 
monterade på diverse axlar eller ligger fritt. I taket finns delar kvar efter 
anordningen för säckhissen. På ovanvåningen finns även några kugghjul av 
gjutjärn och en skottkärra av trä med hjul av gjutjärn. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnbyggnaden från 1890 eller 1894 har till synes bevarat grunddragen av sitt 
ursprungliga exteriöra uttryck: stensockel, storlek, placering av dörrar och 
fönster, takfall, hjulhus, även om vissa av ytmaterialen kan ha bytts ut – bl.a. 
definitivt takmaterialet och avsnitt av panelen. Tillbyggnaden österut verkar vara 
senare tillkommen. Det kan finnas originalmaterial kvar i panel och fönsterlister, 
och det är sannolikt att fönster och dörrar är original. 
Interiört finns kvar en betydlig del av det äldre kvarnverket och tillbehör till 
verksamheten, antagningsvis mestadels från slutet av 1800-talet. Även 
siktmaskinen från 1920–1930-talet är kvar. Det äldre kvarnverket värderas - pga. 
den mångfald av information som går att utläsa ur det gällande bl.a. nationell 
teknikutveckling, regional tillgång på bl.a. gjutjärnsprodukter och lokalt val av 
t.ex. träslag till olika maskindelar i kvarnverket – till ett högt kulturhistoriskt värde. 
Ett kvarnhjul behövde i regel förnyas ungefär var tjugonde år, men troligen 
återanvändes hjulaxeln gång på gång, så det kan vara originalaxeln som är kvar.  

Kvarnens äldre uttryck är i stort bevarat. Det gäller bjälkar, panel, inredning och 
äldre takmaterial, där det mesta säkerligen är från slutet av 1800-talet – hjulgraven 
är högst sannolikt äldre, även om den kan vara ändrad. Tillkomna inslag från 
senare perioder utgörs av lastbryggan av betong, säkerhetshandtagen av järn i 
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ovanvåningens dörröppning, elektricitet (elinstallationer från åtminstone två 
tidsperioder), elmotorn, den nyinstallerade snickeriverkstaden etc. 
Sammanfattningsvis finns det kvar mycket av det ursprungliga, med den interiöra 
miljön något ombyggd, så att detta sammantaget motiverar ett högt kulturhistoriskt 
värde. 
 
Dammen och vattenvägarna 
Dammvallens ålder är oklar även om det finns vaga upplysningar om att den kan 
vara från 1600-talet, men den är av samma typ som dammvallarna vid t.ex. 
Strömsfors, Ekamölla och Laxbromölla: diagonal placering i ån, av överfallstyp 
och sten, med en viss lutning efter krönet nedströms. Det finns fler dammvallar 
av liknande typ i Skåne t.ex. Kävlinge mölla och Rinnebäck i Kävlingeån, vilka 
har kartbelägg från 1700-tal, vilket gör en datering till 1700-talet åtminstone 
trolig. Denna typ av diagonal dammvallskonstruktion verkar vara 
kännetecknande för många flerhundraåriga kvarnmiljöer i Skåne och står som 
tidsdokument över hur människan här under de senaste århundradena brukat 
vattenkraft. Varianten kan också vara regionalt typisk. Dammen tillskrivs därför 
ett högt kulturhistoriskt värde och större delen av den bör bevaras. 
 
Hjulgraven av sten är med största sannolikhet äldre än kvarnbyggnaden, som 
uppfördes på nytt efter en brand 1890 eller 1894, och kan vara betydligt äldre än 
så. Som rest efter tidigare kvarnverksamhet tillskrivs hjulgraven ett högt 
kulturhistoriskt värde, särskilt som hjulhuset fortfarande står kvar och det finns 
kvar en hjulaxel i detsamma, som vilar på hjulgraven. Det pedagogiska värdet är 
högt. 
 
Turbinhuset från 2003–2006, som är en nykonstruktion (beläget ovanpå den 
äldre turbingraven) saknar nämnvärda kulturhistoriska värden förutom det 
faktum att turbindriften är en kontinuitet av tidigare turbindrift på platsen. 
 
Det finns nästan inga rester kvar av ålkistan men det är kulturhistoriskt intressant 
att veta var den har legat. Ägarna planerar återställa ålkistan utifrån äldre 
fotografier, något som skulle förtydliga den kulturhistoriska miljön och höja dess 
pedagogiska värde. 
 
Helhetsmiljön 
Längan och f.d. svinhuset med ursprung från ca 1790 är båda ombyggda och 
tillskrivs kulturhistoriskt värde. Längans interiör besöktes inte vid 
inventeringstillfället och det är möjligt att längan har ett högt kulturhistoriskt värde 
med hänsyn till dess ålder, beroende på hur välbevarad interiören är. 
Kvarnbyggnaden från 1890–1894 tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde, och 
dammvallen tillskrivs högt kulturhistoriskt värde – av tidigare nämnda anledningar. 
Algustorps mölla, som tidigare varit större (vi minns att 1820 inräknades under 
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Allgustorp 6 bondgårdar, 10 torp eller hus, 3 husbehovskvarnar och en 
tullkvarn), har fastighetsdelats så att bl.a. den tidigare möllarbostaden (det gula 
huset väster om nuvarande gård) inte längre tillhör gården. Helhetsmiljön är 
fortfarande tydligt läsbar, särskilt de delar som rört kvarnverksamheten, och 
tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde. 
 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Varken bostadshuset eller stugan är särskilt känsliga för förändring, då de redan 
är ganska förändrade. Kvarnen har sitt ursprungliga uttryck från 1890-talet i 
huvudsak bevarat. Byggnadstypen och byggnadsperioden hade sitt slag av 
material och dimensioner, och hänsyn bör tas till det om en önskan finns att 
bevara kvarnen tidsenligt och byggnadstypiskt. Särskilt kvarnverket med dess 
samtliga delar är bevaransvärt pga. den mångfald information det besitter. 

Dammvallen är ett väsentligt inslag i den kulturhistoriska miljön och synliga 
ingrepp i den skulle påverka miljöns kulturhistoriska värde negativt. 

Dammvallen som helhet är känslig för ingrepp. En eventuellt tålig del av 
dammvallen är dess västra del vid åns södra strand, så långt bort från kvarnmiljön 
som möjligt. Där är dammvallen enligt ägaren mer flack, vilket inte kunde 
bekräftas av oss vid inventeringstillfället eftersom ingen bro finns vid platsen. 
Åtgärder i dammvallens bortre ände, längst bort från kvarnmiljön, skulle inte 
påverka kvarnmiljöns kulturhistoriska värde nämnvärt och skulle förmodligen 
inte synas så mycket heller från gården. Helhetsintrycket av den äldre 
dammvallen skulle inte störas. 

Hjulgraven härstammar högst troligen från en äldre kvarnmiljö än den nuvarande 
och fyller, tillsammans med hjulhuset och vattengenomsläppet där, med bevarad 
hjulaxel, inte minst en pedagogisk funktion som ökar förståelsen av den 
historiska miljön. Stenfundament i samband härmed bör inte röras om inte 
absolut nödvändigt. 
Platsen för den gamla ålkistan och de rester som finns kvar av den kan vara 
intressant att bevara ur kulturmiljösynpunkt, då den breddar den historiska 
förståelsen av miljön, till att omfatta inte bara kvarndrift och svinuppfödning 
m.m. utan även fiske. Om ålkistan återställs enligt gamla metoder skulle det 
förtydliga den kulturhistoriska miljön och höja det pedagogiska värdet. 
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Bilder av miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Algustorps mölla, mot sydöst. (Sommarbilden från samma vinkel i inforutan är från 
ägarna.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Entrén och 
frontespisen på 
kvarnbyggnadens norra sida. 
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Bild 3. Gårdsplanen, mot väst, med den röda kvarnbyggnaden t.v. med utbyggnad åt öst 
(med mindre uthus hitom) och längan t.h. Bostadshuset (f.d. svinhuset) är synlig mellan och 
bakom dessa. I bakgrunden skymtar den gula f.d. mjölnarbostaden, som idag inte tillhör 
fastigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Kvarnens intag rakt fram, mot öst, reglerat av två spettluckor. Hjulhuset är utbyggt 
över en hjulgrav. T.v. kvarnbyggnaden med dubbla frontespiser synliga åt syd. T.h. är 
turbinhuset vars intag regleras av två spettluckor. Nere i högra hörnet syns en spettlucka av 
trä som reglerar intaget till den f.d. ålkistan. I bakgrunden t.h. syns Almaån strömma förbi. 
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Bild 5. Dammvallens dragning, mot sydväst (från ett fönster i kvarnen). Turbinhuset t.v. med 
dess lunettfönster synligt, om än bakom en reflex i fönsterrutan. T.h. om turbinhuset är 
intaget till den f.d. ålkistan, reglerat av tre spettluckor. Två gångspångar t.h. i bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. Platsen för ålkistan t.v. där vattnet strömmar som mest. En rest av ålkistan syns i 
bildens övre västra hörn. Det är möjligt att det finns fler rester kvar under vattnet. I bildens 
nedre, högra fjärdedel syns avslutningen på dammvallen. Bilden tagen mot syd. 
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Bild 7. Två spångar leder över från norra stranden till dammvallens nedre kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8. Dammvallen och Almaån uppströms mot väst. Bilden tagen från platsen för den 
gamla ålkistan 
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Bild 9. Den avlånga ön söder om kvarnen, delvis dold av högt vattenstånd. Bilden tagen från 
norra stranden mot sydväst. Strax t.h. utanför bilden står kvarnbyggnaden lite längre bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10. Längan nordost om kvarnbyggnaden, mot nordost. 
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Bild 11. Det nuvarande bostadshuset, som tidigare varit svinhus, mot östra långsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 12. Huset norr om Länsväg M 1929 som det står ”Solna” på. 
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Bild 13. Ladugården på andra sidan vägen, väster om ”Villa Solna”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14. Den f.d. mjölnarbostaden, mot syd. 
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  Bild 15. Den syn som möter besökaren rakt innanför entréns dubbeldörrar, mot syd: en 
murad upphöjning med nedsänkning bakom, med kvarnverket bakom, blåmålade träpelare 
och ett profilsågat skyddsstaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16. Kvarnverket i graven 
innanför vattenhjulsgraven. En bit 
av stjärnhjulet är söndersågat, med 
de avsågade delarna kvar nedanför. 
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  Bild 17. I det utsågade utrymmet står en elmotor på en uppbyggnation av bjälkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 18. En säckvåg med tillhörande vikter. 
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Bild 19. Sikten på bottenvåningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 20. Hjulhusets interiör, med vattenhjulets axel bevarad. 
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Bild 21. På kvarnbyggnadens ovanvåning finns tre kvarnstenspar med en stenkran emellan. 
Utväxlingshjul av gjutjärn står lutade på golvet. En skottkärra av trä med järnhjul i 
förgrunden. Bilden tagen mot väst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 22. På kvarnbyggnadens ovanvåning finns tre kvarnstenspar med en stenkran emellan. 
Bilden tagen mot syd. 
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Bild 23. Interiör av kvarnbyggnaden, ovanvåningens västra ände: trappan som leder upp till 
brädloftet med axlar och remhjul under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 24. Tillbehör monterade i taket på kvarnens ovanvåning, vilka förmodligen har hört till 
siktens funktion. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Historisk karta 1. Det tidigaste påträffade belägget för en kvarndamm (”Qvarn Dam”) på 
platsen är från 1698. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk avmätning 1698, Stoby 
socken, Allgustorp nr 1–7, K117-2:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 2. ”Allgustorps-mölla” är utmärkt 1762. Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga 
delning 1762, Kristianstads län, Norra Sandby socken, K85-2:3 
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Historisk karta 3. På denna karta från 1822 är dammvallen diagonal, men dess riktning bryter 
av i sydvästra änden. Kvarnen har rektangulär plan med kortsida mot ån.  
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Enskifte 1822, Kristianstad, 11-sto-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 4. Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte 1828, Stoby socken, Näs nr 1–3, 
K117-17:2 
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Historisk karta 5. Lantmyndigheternas arkiv, Laga skifte 1843, Kristianstad, Hässleholm, 
11-sto-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historisk karta 6. Algustorps mölla i förhållande till Strömsfors, Ekemöllan och 
Laxbromölla 1865. Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan 1865, Skåne län, 
Hässleholm, J243-9-1 
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Historisk karta 7. Algustorps mölla utmärkt på Häradsekonomiska kartan från 1926–1934. 
Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–1934, Blekinge län [Sic!], 
Vanås, J112-3-39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historisk karta 8. Översikt från 1972–1973. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska 
kartan 1972–1973, Skåne län, Norra Sandby, J133-3d6g75 
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Kartbilaga 
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Dybäcksån 
Dybäcksån är 23 km och rinner igenom Skurups kommun.  
 
Dybäck är känt från skriftliga källor redan från 1300-talet. Området var då sankt 
med småsjöar och kärr och lämpade sig bra för medeltidens 
stormansanläggningar. Dybäcks slottskomplex omfattar idag ett flertal 
byggnader från mellan 1400-talet till 1800-talet. Tegel och gråsten dominerar 
som byggnadsmaterial i de äldre längorna och i slottsmiljön ingår också 
vitputsade bostäder.  
 
Herremannabron är den äldsta i Östra Vemmenhög och går över Dybäcksåns 
äldre sträckning. Bron är byggd 1850 i två spann med kallmurarteknik.  
 
Kring Dybäck breder idag stora odlingsmarker ut sig och vägarna är kantade av 
alléer.   I dalgången vid Dybäcksån utbreder sig betesmarker och äldre lövskog 
med rik på flora och fauna. Marken är kalkrik och kalktuff bildas där 
grundvattnet bryter fram. I området finns också flera mineralhaltiga källor, b.la 
en hälsokälla väster om kyrkan i Västra Vemmenhög. Landskapet har många 
lämningar från brons- och järnåldern och användes då för primitivt åkerbruk, 
samt slåtter och bete.   
 
Berörda kulturmiljöer i sammanhanget är: Låremölla 
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5. Låremölla 

 
  Län, Kommun, Socken: Skåne, Skurups, Svenstorp  

 
  HARO/Vattendrag: 89/90 – Dybäcksån  

 
  Byggår: Skriftliga belägg från 1391. 

Boningshuset är byggt runt 1820. 
 

  Lagskydd: Området är registrerat i FMIS som 
Svenstorp 19:1, ett bevakningsobjekt. I 
övrigt gäller de generella 
hänsynsbestämmelserna enligt KML, 
MB och PBL 
 

 Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde 

 Värdebärande beståndsdelar: Boningshuset, gårdsmiljön, grunden 
efter södra längan, dammvallen, 
kvarnfallet och vattenvägarna.  
 

 Kärnvärden: Kvarnplats med mycket lång 
kontinuitet ända från 1300-talet. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarn och gård 

Första gången Låremölla nämns i skrift är 139194. I ett brev från den 25 oktober 
1391 beskrivs följande: ”Riddaren Tuve Galend till Näsbyholm pantbrev 
tillmågen Johanni Absolonis på följande gods: allt hans gods i ’Lynby, 1 gård i 
Sandagra, 1 gård i Wahlösa med en kvarn Laremölla’, för vilket gods han till låns 
erhållit 120 mark silver”.95 
 
Låremölla kvarn inskaffade tidigt ett siktverk. Redan 1757 beskrivs det i en 
synehandling att en kista med sikt hade inrättats i kvarnen. Förutom den ordinära 
malningen hade möllaren siktmalning och fick god inkomst av detta.96 
 
På storskifteskarta från 1786 är gården markerad som en fyrlängad gård med en 
byggnad i direkt anslutning till ån och dammen tydligt utritad. I texten nämns 
också Låremölla hålldamm.97 
 
Bostadshuset tros vara uppfört runt 182098. I Svenska gods och gårdar står det 
att man- och ekonomibyggnaden dateras till början av 1800-talet och är 
uppförda i s.k. korsvirkesstil99.  
 
I arvsskiftet 1834 efter den avlidna möllaren Bengt Larsson beskrivs det att 
Låremöllas kronoskatte tullmjölkvarn hade två par stenar. Kvarnen med 
tillhörande åbyggnader och trädgård taxerades till 4 000 riksdaler banco. 
Skattehästhemmandet, Låremölla nr 4, taxerades till 2 500 riksdaler banco. Hela 
delningssumman uppgick till 8081,30 riksdaler banco. Detta delades på barnen 
Lars, Anders, Pehr, Estred, Mätta och Anna och änkan Mätta Pehrsdotter, varav 
änkan ärvde 1/3.100 
 
I februari 1842 säljer Mätta Pehrdotter och barnen Anders, Pehr, Estred, Mätta 
och Anna sina delar i kvarnen och hästhemmandet till sonen och deras bror Lars 
Bengtsson för 10 000 riksdaler banco101.  
 

                                                 
94 Hedelin, Larsson & Gierow 1949, s. 185 
95 Riksarkivet, SDHK-nr: 13965 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven [2018-02-
27] 
96 Ek 1962, s. 191f 
97 Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte 1786, Malmöhus län, Svenstorps socken Lindby 
98 Muntlig uppgift från ägarna Linda Wolski och John Wadbro 
99 Ohlén, von Sydow & Björkman 1936, s. 985 
100 Näsbyholms godsarkiv. Köpehandlingar 1687–1946. Laga arvsskifte efter möllare Bengt 
Larsson i Låremölla 1837  
101 Näsbyholms godsarkiv. Köpehandlingar 1687–1946. Köpehandlingar för Låremölla nr 4 
Hassle-Bösarp 1843–1844  
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År 1859 säljer Lars Bengtsson Låremölla nr 4 till friherren Carl Fredrik Axel Bror 
von Blixen-Finecke. Köpeskillingen var 56 000 riksdaler riksmynt.102  
 
Näsbyholmssjön sänktes på 1860-talet. Av historiska kartor över Lindby och 
Hallse-Bösarp framgår det att Dybäcksån nedströms Låremölla haft flera andra 
lopp än dagens i anslutning till ängsmark, bland annat ett genom Lindby bytomt. 
Det nutida loppet motsvarar den gräns som etablerades mellan byarna i samband 
med enskifte på 1810-talet. De äldre loppen finns dock kvar så sent som på 
Generalstabskartan 1864 (se historisk karta 4), medan det nya är etablerat på 
Häradsekonomen från 1910-talet. Oavsett om det finns något samband med 
Näsbyholmssjön eller inte så kan man tänka sig att det nya loppet etablerats i 
samband med uppodling av den tidigare fuktiga ängsmarken, vilket var vanligt 
vid denna tid. Möjligen kan detta ha påverkat möllorna nedströms.103 
 
År 1873 säljer Carl Fredrik Axel Bror von Blixen-Finecke ett flertal fastigheter 
till sin son friherre Fredrik von Blixen-Finecke. B.la säljs Låremölla tullmjölkvarn 
med tillhörande jord för 4 200 riksdaler riksmynt.104  
 
I Svenska gods och gårdar från mitten av 1930-talet är taxeringsvärdet för gården 
23 800 kronor. Stallet byggdes på 1890-talet och inrymde 2 hästar, 5 kor, 4 
ungdjur och 15 svin. Ägare till gården vid denna tid var friherre von Blixen-
Finecke på Näsbyholm. Arrendator var Alfred Nilsson, född 1890. Gift med 
Alma Jönsson och tillsammans hade de barnen Ellen, Gösta, Arne och Allan.105  
 
Under 1942 skrevs ett syneförrättningsprotokoll över gården. Närvarande vid 
tillträdessynen var Alfred Nilsson och godsförvaltaren för Näsbyholms 
godsförvaltning F. Ankarkrona. Det årliga arrendet 1942 låg på 900 kronor. 
Gården hade vid detta tillfälle fem byggnader; boningshuset, södra längan, 
logebyggnad, stallbyggnad och hönshus. Boningshuset beskrivs som byggnad nr 
1, 17,5 meter långt, 7,15 meter brett och 2,4 meter högt. Fasaderna gjorda av 
fogad tegelmur utvändigt och ½ stens råtegel. Invändigt material var korsvirke 
på gråstensgrund. Halmtak med norra gavelspetsen av bräder och den södra 
delen av tegelmur och grundmurad skorsten. Den södra längan, beskrivs som 
byggnad nr 2 och var belägen i östlig och västlig riktning, ca 20,8 meter lång, 
6,25 meter bred och 2,1 hög. Murar av lera, korsvirke på gråstensgrund, halmtak 
med gavelspetsar av bräder. Beskrivs som ett bränslehus, vagnsport och svinhus 
med cementgolv och brädloft. Den tredje huslängan beskrivs som en 
logebyggnad, belägen i östlig och västlig riktning. Byggnaden var 16,1 meter lång, 

                                                 
102 Näsbyholms godsarkiv. Köpehandlingar 1687–1946. Köpehandlingar för Låremölla nr 4 
Hassle-Bösarp 1859  
103 Uppgifter från Mats Riddersporre, Kulturmiljödirektör Länsstyrelsen Skåne 
104 Näsbyholms godsarkiv. Köpehandlingar 1687–1946. Utdrag ur lagfartsprotokoll ang. att 
Fredrik von B-F köpt egendomar i Skurup och Svenstorps socknar 1873–1874  
105 Ohlén, von Sydow & Björkman 1936, s. 985 
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8,1 meter bred och 3 meter hög, byggd av stolpar och bräder med papptak. I 
byggnaden fanns loga, loggolv och foderrum med loft. Vid den östra gaveln 
fanns en lutbyggnad. Den fjärde byggnaden var stallbyggnaden, belägen i norr 
och sydlig riktning, sammanbyggd med byggnad nr 3. Byggd i gjutmurar, 
halmtak, gråstensgrund med gavelspetsar av bräder. 11,7 meter lång, 7,65 bred 
och 2,5 meter hög. Innefattande både kostall, häststall och svinhus. Byggnad nr 
5 var ett mindre hönshus, uppförd som dels en gjutmur och dels råstenmur med 
spåntak.106 
 
Kvarnen verkar utifrån kartmaterial ha varit sammanbyggd med bostadshuset. 
På karta från 1767 är kvarnen är utritad som ett hjul (historisk karta 1) och på en 
storskifteskarta från 1786 (historisk karta 2) är kvarnbyggnaden utritad som en 
fyrkantig byggnad, i direkt anslutning till bostadshuset. Det är oklart vilket år 
kvarnen togs ur bruk. På en bild från runt 1917 syns vattenhjulet men det ser ut 
att sakna flera skovlar (historisk bild 3). I syneförrättningsprotokollet från 1942 
nämns däremot inga rester efter kvarnen, vilket tyder på att den varit riven vid 
denna tid.  
 
I ett tidningsurklipp från 1964 beskriver ägaren Gösta Nilsson, son till Alfred 
Nilsson, att innan vattenverket kom till Sandåkra, så tömdes allt avfallsvatten 
direkt i vattendraget. Stanken var så obeskrivlig att de aldrig kunde ha fönstren 
öppna. Dessutom blev det stora mängder slamavsättningar av ren dynga som 
fastnade runtomkring i ån. Gösta Nilsson berättar också i artikeln att vid ett 
annat tillfälle utfördes ett arbete med att ta bort vildvuxen vegetation vid 
kanterna på ån. Men arbetarna drog inte upp vegetationen från kanterna utan 
detta hamnade i ån och allt grenverk och sly hamnade i dammen och vid 
vattenfallet. Trots att boningshuset endast ligger ett 10-tal meter från ån så 
berättar Gösta att det endast gått vatten över fördämningarna en enda gång vid 
ovanligt riklig nederbörd. Efter denna händelse då vattnet översteg i princip alla 
bäddar vid Låremölla, installerades en pumpstation vid Näsbyholmsbäckenet.107  
 
År 1989 styckades gården av och såldes108. 
 
Beskrivning av miljön 
Dammvallen ligger uppe på en höjd där det tidigare även legat en damm. Den är 
numera tömd. Dammvallen är gjord av en jordvall (bild 1). Det finns även spår 
av en äldre jordvall som legat i den numera uttorkade dammspegeln (bild 2). 
Eventuellt har denna varit en tidigare dammvall.  
 

                                                 
106 Näsbyholms godsarkiv. Arrende- och hyreskontrakt 1829–1992. Hassle-Bösarp NR 4, 
Låremölla 1942  
107 Vattenståndet står sig trots torrperiod vid Låremölla. Artikel, Skånska Dagbladet. 8 april 1964 
108 Muntlig uppgift från ägarna Linda Wolski och John Wadbro 
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I jordvallen finns en murad konstruktion med betonggjutna delar, som utgör 
vattenfallet. Den murade delen av kvarndämmet är utformad som en trappa på 
den sidan som går nedströms (bild 3) (historisk bild 2) (historisk bild 6). Plattorna 
i dammfallet är troligen av granit109. Det forsade mycket vatten vid inventeringen 
därför gick det inte att se materialet på plattorna. Fallet är ca 4 meter. Avsatserna 
mellan trappstegen är lite mindre än 1 meter höga. På ena sidan av fallet finns 
en öppning i muren (bild 3). På historisk bild 4 kan man se att det gått en 
träkonstruktion uppifrån fallet ner till kvarnen ifrån öppningen i muren. Denna 
träkonstruktion har troligen lett vatten till ett överfallshjul eller liknande som 
suttit vid kvarnbyggnaden. Den murade delen av kvarndämmet och fallet är 
gjord i tuktad sten. I öppningen till fallet finns spår där det förmodligen suttit 
dammluckor för reglering av vatten (bild 4). 
 
Gården har varit en fyrlängad gård och består i dagsläget av två längor och 
grunden till den f.d. södra längan utgör den tredje längan. Längan med 
bostadshuset är byggt runt 1820 (bild 5 och 6). Fasaderna är gjorda av fogad 
tegelmur med rött tegel och byggnaden har svart sadeltak klätt med mindre, 
mörka eternitplattor i fiskfjällsmönster. På äldre kartor och bilder verkar kvarnen 
vara sammanbyggd med bostadshusets södra del som låg vid ån (historisk bild 
3). Vid inventeringen fanns inga synliga rester efter kvarnbyggnaden eller 
kvarnhjulet.  
 
Den norra längan är sammanbyggd av flera olika byggnadsdelar som inrymmer 
stallbyggnad, ladugård, förvaring m.m. (bild 7).  
 
Norr om bostadshuset ligger en vitputsad ekonomibyggnad med sadeltak klätt 
med korrugerade större eternitskivor och svarta byggnadsdetaljer. Denna 
byggnad är från ca 1950110. I denna byggnad fanns en ”kross” för djurfoder (bild 
8). Huset har en lucka (bild 9), där det gick remmar in i byggnaden som drev 
krossen. Utanför ställde man en traktor eller maskin som drev remmarna. I 
luckan finns spår efter remmen. Innanför luckan finns ett sädesnedkast byggt i 
trä men själva maskinen finns inte kvar. I byggnaden finns en brant trappa som 
går upp till ett loft där man förvarade spannmål (bild 10). Det var också härifrån 
man hällde ner säden.  
 
Nedströms från vattenfallet i direkt anslutning till ån ligger lämningarna efter 
den byggnad som benämns som den södra längan i inventeringen från 1942. Den 
södra längan är riven och endast grunden finns kvar (bild 11 och 12). På 
historiska bilder kan man se byggnadens tidigare utseende och hur den var en 
del i den fyrlängade gården (historisk bild 1 och 3).  
 

                                                 
109 Muntlig uppgift från ägarna Linda Wolski och John Wadbro 
110 Muntlig uppgift från ägarna Linda Wolski och John Wadbro 
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Öster om grunden till den södra längan ligger en jordkällare. Denna är modern 
och uppbyggd av lecablock (bild 13).  
 
På gården finns en del detaljer kvar från tiden då kvarnen var i bruk. B.la finns 
flertalet kvarnstenar på tomten (bild 14 och 15). Strax nedströms om den södra 
längans sydöstra hörn finns en äldre trappa bevarad som leder ner till ån, som 
kan ha använts för att gå ner att tvätta kläder (bild 16). Enligt ägaren finns det 
även bjälkar i befintliga byggnader som kan tänkas utgöra återvunnet 
byggnadsmaterial från tidigare byggnader på platsen, eventuellt kvarnen. Detta 
byggnadsmaterial innehåller detaljer och urgröpningar som särskiljer sig från den 
nyare konstruktionen (bild 18).  
 
Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Det finns inga synliga spår efter kvarnen ovan mark.  
 
Den grund som ligger i direkt anslutning till ån går att utläsa på äldre kartor som 
den södra längan. Av denna byggnad kvarstår endast grunden.  
 
Från kvarnens beståndsdelar kvarstår flera delar av olika kvarnstenar och 
möjligen har byggnadsmaterial från tidigare byggnader på platsen, återanvänts i 
nuvarande befintliga byggnader.  
 
Dammen och vattenvägarna 
Kvarnfallet har en speciell konstruktion med höga trappsteg som bildar fallet. 
Vid efterforskningar efter liknande kvarnfall finner vi inget liknande. Andra fall 
som har trappor, har mindre höjd på trappstegen. Fallet är ett viktigt, bärande 
element i miljön. Att fallet är säreget, byggt på ett unikt sätt och i bra skick, gör 
att kvarnfallet har ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Även de kallmurade stenkonstruktioner i kanterna av rännan som följer efter 
vattenfallet samt stentrappan som leder ner till ån, är värdefulla element från den 
äldre miljön. 
 
Helhetsmiljön 
Helhetsmiljön är en gårds- och kvarnmiljö med flera tydliga element som är lätta 
att läsa av. I gårdsmiljön är de värdebärande elementen gårdslängorna, med 
bostadshuset från 1820-talet som den mest betydande byggnaden. Till 
gårdsmiljön räknas även grunden som ligger i direkt anslutning till ån och som 
tidigare utgjort den södra längan.  
 
I vattenmiljön är det flera betydande element som är viktiga: den uttorkade 
dammen, dammkonstruktionen och framför allt den murade delen av 
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konstruktionen och fallet i form av en trappa, utgör tillsammans en avläsbar 
kvarnmiljö. Kvarnstenarna och trappan ner i ån är också element i miljön som 
berättar om hur platsen brukades i äldre tider.  
 
Miljön innehåller flera olika element som enskilt och tillsammans har en 
varierande värdering. Som helhet värderas miljön till ett kulturhistoriskt värde.  
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Kvarnfallet är känsligt för ingrepp eftersom åtgärder i och runtomkring fallet 
kan påverka dess unika utseende och karaktär och därigenom kan den mista sin 
särprägel som kulturhistorisk lämning. Kvarnfallet bör behandlas med 
försiktighet vid eventuell åtgärd eftersom det värderas till ett högt 
kulturhistoriskt värde just på grund av sin särpräglade och unika utformning. 
 
Området söder om ån bedöms vara mer tåligt för ingrepp och bedöms inte 
påverka kulturmiljövärdena. En eventuell torrläggning av dagens vattenfall vid 
låga flöden, skulle inte påverka de kulturhistoriska värdena negativt i någon 
större omfattning. Skulle en sådan åtgärd i förlängningen leda till en igenväxning, 
skulle detta dock kunna ha negativ inverkan på läsbarheten av miljön. 
 
Själva gårdstomten kan vara känslig för ingrepp om byggnaderna eller 
gårdsstrukturen påverkas, men är i övrigt mer tålig för ingrepp ur ett 
kulturmiljöperspektiv. 
  
Gården har funnits sedan minst 1300-tal och området är registrerat i FMIS som 
Svenstorp 19:1, ett bevakningsobjekt. I Skåne behandlas även bebodda by-
/gårdstomter som fornlämning.  
 
Observera att tillstånd enligt KML behövs för markingrepp på eller invid den 
registrerade ytan (se kartbilaga).   
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Bilder av miljön 
  

Bild 1. Vattenfallet uppifrån. Dammvallen är en jordvall (pil) som leder fram till fallet och 
stenkonstruktionen kring detta. Numera håller dammen ingen vattenspegel. 

Bild 2. I den numera uttorkade dammen, där dammspegeln tidigare låg, finns evetuellt en 
äldre dammvall i form av en kraftig jordvall.  
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  Bild 3. Vattenfallet med 

trappsteg. Till höger om 
fallet finns en öppning 
(pil). På historisk bild 4 
kan man se att det gått 
en träkonstruktion 
uppifrån fallet ner till 
kvarnen.  

Bild 4. Den murade delen av dammvallen och fallet är gjord i tuktad sten. I öppningen till 
fallet finns spår där det suttit dammluckor eller liknande reglage av vatten.  



152 
 

 
  

Bild 6. Bostadshuset från 1820-tal till vänster, den vita ekonomibyggnaden med b.la 
spannmålskrosssen sticker fram i bakgrunden och ladugård/stallbyggnaden till höger i bild.  

Bild 5. Bostadshuset från 1820-tal. Foto taget mot väster. 
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Bild 7. Ladugård/stallbyggnad. 

Bild 8. Spannmålskrossen inne i den vita 
ekonomibyggnaden 

Bild 9. I den vita ekonomibygganden har det 
tidigare funnits en spannmålskross. Genom 
denna lucka gick det ut remmar till en traktor 
som drev krossen.  
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Bild 10. Ladans takstolskonstruktion. 

Bild 11. Åfåran nedströms med vattenfallet i bakgrunden. Grunden till södra längan syns till 
höger om åfåran. Bostadshuset skymtar längst till höger. Trappan ned till vattnet skymtar i 
bildens nedre mitt. Fotot taget mot väster. 
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Bild 12. Grunden till södra längan ligger i 
nära anslutning till kanalen.  

Bild 13. Intill grunden till södra längan ligger en jordkällare. Den är uppförd i modern tid av 
lecablock. 
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Bild 14. Del av en äldre kvarnsten.  

Bild 15. En äldre kvarnsten.  
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Bild 16. Trappsteg ner till ån. 

Bild 17. Kraftig lutning på branterna runt ån.  
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Bild 18. Byggnadsdetalj som kan tänkas utgöra återvunnet 
byggnadsmaterial från tidigare byggnader på platsen, eventuellt 
från kvarnen. Balkarnas dimensioner indikerar att byggnaden 
troligen tidigare haft sädesmagasin på övervåningen, vilka 
behövde rejäla balkar för att orka bära upp det. Äldre 
bostadsbyggnader uppfördes ofta i klenare virke, inte minst på 
den skånska slätten. Foto: Ägarna 2018 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
  
 
 
   

Historisk karta 1. Karta från 1767 där det finns tre längor utritade, samt att kvarnen är 
utritad som ett hjul. Lantmäteristyrelsens arkiv, Storskifte på inägor 1767, Malmöhus län, 
Svenstorps socken Svenstorp nr 1–6 o 8, L196-8:1 

Historisk karta 2. Karta från 1786 där längorna till gården är utritade, även dammen syns tydligt. 
Kvarnen är utritad som en fyrkantig byggnad, sammanbyggd med bostadshuset. På denna karta 
är även södra längan byggd och utritad i direkt anslutning till ån. Lantmäteristyrelsens arkiv, 
Storskifte 1786, Malmöhus län, Svenstorps socken Lindby, L196-5:2 
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Historisk karta 3. Karta från 1802 där endast en schablon för gården är 
utritad. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Storskifte 1802, Malmöhus 
län, Skurups kommun, 12-svt-3 

Historisk karta 4. Generalstabskartan från 1864 där möllan är utritad med en 
kvarnsymbol (rund ring med streck). Rikets allmänna kartverks arkiv, 
Generalstabskartan 1864, Skåne län, Ystad J243-2-1 
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Historisk bild 1. Alfred Nilsson med familj ca 1926-28, längst till höger är sonen Gösta. 
Låremölla gård med södra längan till vänster, bostadshuset i mitten och ekonomibyggnad till 
höger. Okänt årtal. Foto: Privat  

Historisk bild 2. Låremölla vattenfall runt 
1917. Källa: Privat fotoalbum som tillhört 
godsägaren friherre F. von Blixen-Finecke 
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Historisk bild 3. Låremölla kvarn runt 1917. Vattenhjulet ser ut att sakna flera skovlar och 
inga spår finns kvar av vattenhjulet eller kvarnbyggnanden idag. Byggnaden i mitten av 
bilden är gårdens södra länga som användes till bränslehus, vagnsport och svinhus, endast 
grunden finns kvar idag. Källa: Privat fotoalbum som tillhört godsägaren friherrre F. von 
Blixen-Finecke 

Historisk bild 4. Fallet vid Låremölla 
kvarn. Till höger syns en 
träkonstruktion som sannolikt lett 
vatten till ett överfallshjul. Foto: 
Privat vykort från tidigare ägare. Årtal 
okänt. 
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Historisk bild 6. Bild tagen runt 1985. 
Bild hämtad från: Vandringshinder 
för fisk – en inventering. Källa: Sasdy 
& Nordenberg 1986 
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Kartbilaga 
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Farstorpsån 
Farstorpsån är ett biflöde till Almaån112. Farstorpsån är 8 km lång och ligger i 
Hässleholms kommun. Huvudavrinningsområde är Helge å.113 

I sina södra delar går ån främst genom ett jordbrukslandskap, men med 
kantskuggning av träd på större delen av sträckan. I sin norra del går ån till stora 
delar i skogsmark. De kulturhistoriska lämningarna i åns närhet domineras av 
lämningar från det månghundraåriga jordbruk som ägt rum i bygden. 
Lämningstyperna är främst äldre by- och gårdstomter samt fossil åkermark. 

Bjärlången och Dalsjön är två sjöar som mynnar i Farstorpsån. Dessa ligger öster 
om Bjärnum och ca 2 mil norr om Hässleholm på väg 117 mot Markaryd. 
Naturen kring sjöarna är omväxlande kuperad terräng, hagmark, löv- och 
barrskog. Båda sjöarna erbjuder fint fiske. Dalsjön är speciellt känt för sitt 
karpfiske.114  

Berörda kulturmiljöer i sammanhanget är: Vankiva kvarn och Ljungamölla 

 
 
 
 
 
  

                                                 
112 Cinclus C Sportfiskeguide, Almaån [2018-03-07] 
113 VISS, 2018, Farstorpsån [2018-03-07] 
114 Bjärlången-Dalsjön Fiskevårdsområde [2018-04-18] 



166 
 

6. Vankiva kvarn 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Vankiva 

 
HARO/Vattendrag: 88/Farstorpsån 

 
Byggår: Såg sedan åtminstone 1704. Dagens 

såg oklar ålder. Dagens kvarn från ca 
1860.  
 

Lagskydd:   Generell kulturmiljöhänsyn enligt 
KML, MB och PBL. 
 

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: 
 

Kvarnbyggnaden, relationen mellan 
kvarn-, bostads- och 
ekonomibebyggelse. Sågen. 
 

Kärnvärden: Såg- och kvarnrörelse med 
kontinuerlig utveckling under 1900- 
och 2000-tal 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Såg, kvarn, gårdsjordbruk samt butik för 
lantbruksprodukter 

Torpet Brohuset är det äldsta kända torpet till Vankiva by och omnämns första 
gången 1674. I stort sett hela Vankiva socken, inklusive Brohuset har legat under 
Vankiva gård som hade flera betydande adelspersoner som ägare genom åren. I 
slutet av 1600-talet flyttar Per Nilsson in som landbo på Brohuset. Då har en 
man vid namn Orit Torstensson bott på gården i sex år. Boningshuset är då i så 
pass dåligt skick att det beskrivs som odugligt. Det bedöms kosta 14 daler att få 
det i acceptabelt skick igen. Härbärgshuset (härbret) beräknas till 7 daler för att 
reparera och västra längan med loge och fähus till 4 daler.115 Det äldsta belägget 
för vattenanknuten verksamhet vid Brohuset är från en karta från 1704 där en 
såg är markerad (historisk karta 1 & 2). Under 1700-talet ligger sågen på den 
västra sidan av vattendraget (se historisk karta 3). Den dåvarande dammvallen 
låg ca 150 meter norr om dagens position (se historisk karta 1 & 2). Någon gång 
mellan åren 1740 och 1823 flyttas sågen (eller byggs det en ny) från den västra 
sidan till den östra sidan av Farstorpsån (se historisk karta 4 & 5).  
 
Efter att ägaren till Vankiva gård, Christian Hendrich Ehrenborg, dött 1856, 
bestämmer sig dödsboet 1858 för att börja avyttra godsets underställda hemman. 
Strax efter köper Sven Nilsson Brohuset (han köper även Ljungamöllan längre 
uppströms).116 Sven investerade i sitt nyförvärv och lät uppföra dagens 
kvarnbyggnad på den västra sidan av ån vid denna tid.117 Det var också Sven 
Nilsson som lät flytta Brohuset till dagens läge dryga hundratalet meter sydväst 
om det gamla läget. Nilssons familj bodde på Brohuset.118  
 
År 1908 köptes kvarnen av makarna Lantz. De utökade kvarnverksamheten med 
försäljning och butik. Utvecklingen av butiken och försäljningen har fortsatt 
gradvis fram till idag. Kvarnen byggdes till senast 1918 med en våning. 
Fallhöjden var totalt tre meter och gav drift året om. År 1940 drevs anläggningen 
av både vattenhjul och turbiner (turbin installerad 1944 enligt Vattenkvarnar i 
Skåne). Kvarnverksamheten drevs av en turbin på 20 hästkrafter och ett 
vattenhjul. Man hade två par stenar, sädeskross, utsädestriör och 
betningsmaskin. Sågen drevs av ytterligare två vattenhjul med en sammanlagd 
effekt på 20 hästkrafter. Man hade också ett litet elverk med en generator på 5 
kwt som gav ström till kvarnen.119 Idag drivs kvarnen av elnätet.120 Av tidigare 
två turbiner finns idag en kvar, men som inte används.121 Taxeringsvärdet var 
1940 på 21 500 kr. Endast en person behövdes för driften av kvarnen och sågen. 
Idag är det 4–5 personer som jobbar på kvarnen. Förutom dessa verksamheter 
sysslade man med spannmålshandel och bedrev ett jordbruk på 10 tunnland.122 
 

                                                 
115 Johansson 1974, s. 24, 32 
116 Johansson 1974, s. 17, 44 
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Aktiebolaget Bröderna Lantz Spannmålsaffär driver nu kvarnen och den 
nuvarande ägaren tog över från familjen Lantz 2010. Man har idag en 
blandverksamhet och maler djurfoder till hästar, fåglar, katter och hundar. Man 
säljer också en hel del andra produkter som kan vara till nytta på en lantgård bl.a. 
VVS- och oljeprodukter (bild 10).123 
 
Bron över Farstorpsån här har gamla anor. Senast 1674 fanns det en bro här 
vilket namnet Brohuset på gården avslöjar. Bron var länge av trä, men byttes 
1880 ut mot en välvd stenbro. Bron ska ha ägt bestånd i ca 90 år, alltså fram till 
1970-talet.124  
 
Beskrivning av miljön 
Vankiva kvarn är belägen vid Farstorpsån med 1860-talets ut- och ombyggda 
kvarn på den västra sidan och en äldre såg belägen på den östra. Mellan kvarn 
och såg finns en dammvall med intag till båda anläggningarna och ett utskov. 
Nordväst om kvarnen finns bostadshus och ekonomibyggnader som tidigare 
tillhört kvarnen. Bron som går förbi strax söder om kvarnen har äldre 
föregångare, men är uppförd på 1970-talet. 
 
Kvarnhuset som är en två- och en halvvåningsbyggnad från 1860-talet är i 
rödmålat trä med undervåningen i vitfärgad betong. Sadeltaket är klätt med svart 
plåt och fönstren är spröjsade. Kvarnen har byggts till i omgångar och idag finns 
fyra tillbyggnader uppförda under sent 1900-tal och 2000-tal. De senaste 
tillskotten är byggnadskroppen längst i norr som under 2010-talet fick väggar 
från att bara ha haft tak samt butiksdelen i söder som byggdes ut för fyra år 
sedan. Interiört finns en del av äldre utrustning kvar, men mycket har också 
moderniserats och bytts ut mot nyare maskineri. Av äldre maskineri finns bl.a. 
en sädestriör bevarad (bild 7). En likströmsgenerator ska vara den enda äldre 
utrustning som plockats bort från kvarnen under 2010-talet. Nedervåningen i 
kvarnen används som förvaring av säckar med kvarnens produkter och en del 
maskineri, bl.a. en våg (bild 19) som väger in spannmålet på 50 kg och en kross 
(bild 2). Nu har man 30-kilos säckar, 2010 hade man 50-kilos säckar och ännu 
tidigare hade man 100-kilossäckar. Här finns en utgång på den östra sidan som 
leder till dammvallen. Dörren är i jugendstil och troligen från tidigt 1900-tal (bild 
1). 
 

                                                 
117 Winning 1940, s. 432f 
118 Johansson 1974, s. 17, 44f 
119 Winning 1940, s. 432f 
120 Muntliga uppgifter Jonas Zetterman, ägare 
121 Muntliga uppgifter Jonas Zetterman, ägare 
122 Winning 1940, s. 432f 
123 Muntliga uppgifter Jonas Zetterman, ägare 
124 Johansson 1974, s. 190 
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Mellanvåningen har mer utrustning (bild 21) bl.a. en äldre sädestriör och en kross 
som inte används (bild 8). Det finns också en blandare på andra våningen samt 
en B2-silo för att kunna blanda in detta i fodret. En hörna av våningen har byggts 
om till kontor och förvaringsutrymme. Översta våningen härbärgerar silos för 
korn, havre och vete. Dessa har moderniserats under 2010-talet (bild 9). Tidigare 
drogs säckarna upp med kedja, nu det blåses säden upp med elevatorer (bild 18). 
Utbyggnaden och luckorna varigenom säden hissades upp finns bevarade (bild 
22). Den sydligaste utbyggnaden utgör butiks- och kontorsdel, medan de två 
nordliga utbyggnaderna rymmer mer av kvarnens handelsvaror. I öster finns en 
mindre utbyggnad, som är en liten verkstad (bild 4). 
 
Dammvallen är av sten, men krönet av betong och vallen är ca 80 meter lång 
(bild 6). Av kartmaterialet att döma har dammvallen i sin nuvarande form 
uppförts någon gång mellan ca 1860 och 1920-talet. Det är inte osannolikt att 
dammvallen byggdes om kring 1860 i samband med att bättre 
vattenkraftsförhållanden behövdes till kvarnen som uppfördes då. Dammvallen 
kan också tänkas ha byggts om i samband med att turbinerna installerades. Inte 
minst alla betonggjutningar visar att arbeten utförts under 1900-talet. 
Dammvallen har gått sönder lite på krönet och det rinner över lite mitt på 
dammvallen. Detta är en skada som har funnits länge. Nedanför skadan finns en 
fåra som tyder på att det kan ha varit en reglering här tidigare. Platsen gick inte 
att besöka närmre p.g.a. riskabla förhållanden. Dammen i sig är mycket grund 
och endast en liten del av den ursprungliga dammspegeln är idag synlig. Istället 
har en stor holme bildats i dammen av ansamlat sediment (bild 12). Följer man 
1900-talets kartor kan man se hur dammen gradvis har växt igen (historisk karta 
7 & 8). På en av kartorna från 1704 är en dammvall utritad ca 150 meter om 
nuvarande position. Besök gjordes på platsen, men några spår efter den äldre 
dammvallen kunde inte iakttagas. 
 
Längst i väster på dammvallen finns ett intag till turbinerna till kvarnen (bild 5). 
Tidigare fanns det två turbiner, en större och en mindre. Numera finns bara den 
större kvar. Den används inte. Intaget har tre spettluckor i metall – två till den 
större turbinen, en till den mindre turbinen.  Det finns ett fisk-/rensgaller vid 
intaget bestående av tjocka järnrör. Efter turbinerna går vattenvägen genom en 
kulvert som mynnar ut i ett rör 40 meter söder om kvarnen (bild 13). 
 
Strax öster om intaget finns ett utlopp som reglerar dammen. Tre spettluckor i 
järn justerar vattennivån. Det har tidigare varit en ålkista i utloppet och det finns 
fortfarande spår efter denna (bild 20). Vid östra delen av dammvallen finns 
intaget till sågen. Det regleras av tre spettluckor. Själva luckorna är i trä, resten i 
järn. Det finns en enkel gångbro av träplankor över intagskanalen, men denna är 
i ett dåligt skick (bild 16). Sågen har tidigare drivits av vattenhjul. Hjulen är helt 
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borta, men det finns ett hål i byggnaden där åtminstone en av axlarna troligen 
har gått in. 
 
Sågen som står på den östra sidan är idag förfallen och används som förråd (bild 
3, 14). Sågbyggnaden är uppförd i trä och har en gång i tiden varit rödmålad. 
Taket är ett sadeltak av plåt. Kvarnen är byggd i sluttningen mot ån och har en 
”övervåning” där själva sågbänken finns kvar. ”Nedervåningen” har en hel del 
maskindelar och en kedja bevarad, men utrustningen i sågen är generellt i ett 
dåligt skick (bild 15). Väggen mot öster är kallmurad av sten, medan väggen mot 
ån i väster är av lecablock. Äldre träbjälkar lyfter tillsammans med väggarna upp 
själva sågbyggnaden. På samma plats finns en såg markerad på 1823 års karta. 
År 1740 finns det ingen byggnad markerad på platsen. Så till vida inte en ny 
sågbyggnad uppförts på samma plats, skulle nuvarande såg kunna vara från innan 
1823. Träbjälkarna är ålderdomliga och den östra väggen i nederdelen består av 
otuktad kallmurad natursten. Det motsäger inte en möjlig datering till 1800-talet. 
 
Precis nordväst om kvarnen ligger bostadshus och ekonomibyggnader (bild 17). 
Tidigare har man också bedrivit ett mindre lantbruk vid sidan av. Bostadshuset 
synes vara uppfört i relativt sen tid, sannolikt andra halvan av 1900-talet. 
Ekonomibyggnaderna har också förändrats kraftigt genom åren. En av 
byggnaderna används dock fortfarande till kvarnverksamheten, men som 
packlager och för en vetesilo (bild 11). Tidigare har gården Brohuset ägt kvarnen 
och det ska enligt uppgift finnas kvar äldre kvarnstenar på gården.  
 
Kulturhistorisk värdering 
Kvarnbyggnaden med beståndsdelar 
Kvarnen har varit kontinuerligt i bruk sedan den uppfördes kring 1860 och har 
en lång tradition av butik och försäljning. Ett levande kulturarv av detta slag har 
värdet i att byggnad och maskineri fortsatt brukas och kunskapen kring hur dessa 
fungerar lever vidare. Mycket av den äldre utrustningen i kvarnen har dock 
försvunnit. Det som är kulturhistoriskt värdefullt är framförallt de spår som visar 
på kvarnens äldre verksamhet som är kulturhistoriskt värdefulla, såsom 
exteriören på huvudbyggnaden med utbyggnad för att kunna hissa upp säckar 
och interiört äldre utrustning som sädestriören. Sammantaget har kvarnen ett 
kulturhistoriskt värde. 
 
Sågen med beståndsdelar 
Sågens är den främsta synliga beståndsdelen av den sågverksamhet som ägt rum 
efter den sågverksamhet som ägt rum på platsen sedan åtminstone 1704. 
Maskineriet är tyvärr i ett dåligt skick och delvis borta, vattenhjulet är försvunnet, 
vilket minskar det teknikhistoriska värdet som annars skulle kunnat vara högt. 
Sammantaget har sågen ett kulturhistoriskt värde. 
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Dammen och vattenvägarna 
Beståndsdelarna för att förstå dammen och vattenvägarna finns till största del 
kvar. Intag till kvarn och såg finns, även om vattenhjulen är borta och turbinen 
inte längre i bruk. Regleringsanordningarna finns kvar liksom spåren av den 
ålkista som har suttit här. Dammen finns kvar även om dammspegeln till stora 
delar helt förslammats och växt igen. För förståelsen av platsen och dess 
funktion har dammanläggningarna ett värde, men ur ett större perspektiv finns 
det flertalet andra dammanläggningar i Skåne som är bättre bevarade och mer 
tydliga. Det sammantagna värdet är ett visst kulturhistoriskt värde för dammen 
och vattenvägarna. 
 
Helhetsmiljön 
Bostadsdelen, ekonomibyggnaderna och bron har genomgått stora förändringar 
och är sig inte särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Däremot är helheten med 
relationerna mellan gårdsbyggnader, kvarn/såg och bro av kulturhistorisk vikt 
och bidrar till förståelsen av kulturmiljön som en helhet. Sammantaget har 
Vankiva kvarn och såg ett kulturhistoriskt värde. 
 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Kvarnbyggnaden, gårdsbyggnaderna och bron har genomgått stora förändringar 
genom årens lopp och är tåliga för förändringar och nytillskott. Relationen 
mellan dem bör dock fortfarande gå att utläsa. De äldre spåren i kvarnen som 
nämns i värderingsdelen är också kulturhistoriskt bevaransvärda. Sågen har en 
direkt kontinuitet till den sågverksamhet som låg här redan 1704 och har flera 
äldre element kvar. Dessa värden bör bevaras för att inte sänka det 
kulturhistoriska värdet på miljön. Dammen och vattenvägarna är desto mer tåliga 
för ingrepp eller nytillskott. Förståelsen för hur verksamheten har fungerat bör 
helst vidmakthållas ur kulturhistorisk synpunkt. Detta skulle möjligen kunna 
göras genom att intagen till kvarn och såg bevaras, även om luckorna tas bort. 
Delar av dammvallen skulle kunna sparas om detta är möjligt. 
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Bilder av miljön 
  

Bild 1. Dörren från kvarnen ut till dammvallen är i 
jugendstil och antagligen från 1900-talets början. Ett 
av de kulturhistoriskt bevaransvärda inslagen i 
kvarnen. 
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Bild 3. Sågens ålder är oklar, panelen är nyare, men det är inte omöjligt att den sågen kan 
härröra från 1800-talets början eller ännu tidigare. 

Bild 2. Kvarnens nedervåning är en blandning av äldre och yngre utrustning samt otaliga 
säckar med djurfoder. Här mals både egna och andras produkter som man köper in och 
säljer vidare. 
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Bild 4. Utbyggnaden på den östra sidan av kvarnen är en liten verkstad. 

Bild 5. Intaget till kvarnen. Fisk-/rensgallret utgörs av rätt grova järnrör. De tidigare två 
turbinerna används inte längre och den mindre av dem är borttagen. 
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Bild 6. Översikt över dammvallen. Det som ej syns i bild är intaget till kvarnens turbiner som 
ligger till vänster om bilden och skyms av kvarnkroppen. Det som syns längst till vänster i 
bilden är regleringen till dammen. Här har det tidigare legat en ålkista varav rester ännu kan 
skönjas. I mitten av bilden rinner det in vatten från en skada i dammvallen. Skadan ska enligt 
uppgift vara gammal. Osäkra förhållanden möjliggjorde ej en närmare besiktning av denna del, 
men närvaron av en vattenfåra ger intrycket av att det tidigare kan ha legat ytterligare en 
reglering av dammvallen här. Längst till höger syns sågen och intaget till den. 

Bild 7. En tidigare sädestriör som ej längre används. 
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Bild 8. En äldre kross på mellanvåningen. 
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Bild 9. Översta våningen. Silona vars utrymmen skymtar i bakre delen av bilden är 
nyligen moderniserade. 

Bild 10. En av butiksdelarna. En mängd varor för lantbrukets behov återfinns här. 
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Bild 11. En av de ombyggda ekonomibyggnader som fortfarande används i kvarnens 
verksamhet. Äldre spår i stort sett borta. 

Bild 12. Dammen är till stora delar mycket grund och har nu till stora delar slammat igen 
och blivit land. Landmassan som syns i bild har tidigare varit dammspegel. Ovanligt högt 
vattenstånd när bilden togs. 
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Bild 13. Kvarnen från söder. Den utbyggda kontorsdelen som ligger hitom själva 
huvudbyggnaden uppfördes för fyra år sedan. I förgrunden syns mynningen av den kulvert 
som lett vatten ut från turbinutrymmena under kvarnen. 

Bild 14. Den gamla sågen används idag som förråd. Den har tidigare varit rödmålad, men 
färgen skymtas nu endast på vissa partier. 
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Bild 15 a, Bild 
15 b nedan 
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Bild 15 a,b,c. Sågens inre utrustning är i varierande skick, men det finns en del 
teknikhistoriskt intressanta delar kvar. Lämningar efter kvarnverket med kedjedrift vittnar 
om att kvarnverket är från 1800-talets andra hälft. 

Bild 16. Intaget till sågen. Bilden är tagen inifrån sågen, troligen har det nu försvunna 
vattenhjulets axel gått ut här. 
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Bild 17. Bostadshus och ekonomibyggnader till det jordbruk som bedrivits vid kvarnen. 
Byggnaderna är moderna och/eller förändrade. 

Bild 18. Kvarnen från nordväst. Fyra generationer av ut- och ombyggnationer kan ses. 
Längts till vänster två utbyggnader som skett i olika etapper, dels själva kvarnbyggnaden 
som höjdes en våning 1918 och så längst till höger där kontorsdelen skymtas. 
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Bild 19. En vågmaskin 
placerad på 
nedervåningen. 

Bild 20. Regleringen till dammen. Det har tidigare suttit en ålkista här, varefter spåren 
fortfarande går att skönja. 



184 
 

 

  

Bild 21. Utrustning på andra våningen som fortfarande är i bruk. 

Bild 22. Här hissades tidigare säckarna upp. Idag sköts det med elevatorer. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 
 
  

Historisk karta 1 & 2. Två kartor från 
1704. Den övre upplyser oss om att 
gården på den västra sidan kallas för 
Brohus och att det rör sig om en sågmölla, 
det vill säga en såg som finns på platsen. 
Om läget för dammvallen på kartan 
stämmer så ligger dammvallen då 
omkring 150 meter längre norrut än 
dagens. Möjligen skulle det kunna röra sig 
om Ljungamöllans dammvall som 
markerats schablonmässigt på kartan 
(skulle avståndet isf varit korrekt skulle 
den markerats ca 300 meter norrut). Den 
nedre kartan upplyser oss om att sågen då 
låg på utmarken och tillhörde Vankiva 
herrgård. Lantmäterimyndigheternas 
arkiv, Ägomätning 1704, Kristianstads 
län, 11-VAN-3 resp. 11-VAN-2 
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Historisk karta 3. Avmätning Vankiva 1740. Här ligger sågen på den 
västra sidan av vattendraget. Observera att norr ligger till vänster i 
kartan. Lantmäteristyrelsens arkiv, Avmätning 1740, Kristianstads 
län, Vankiva socken Vankiva nr 1–21 

Historisk karta 4.  Laga skifte på utmark och utägor, Tullstorp, 
1823. Här syns sågbyggnaden tydligt. Nu har sågen flyttat över till 
den östra sidan. Mellan 1740 och 1823 har alltså flytten alternativt 
nybyggnationen ägt rum. Lantmäteristyrelsens arkiv, Laga skifte på 
utmark och utägor 1823, Kristianstads län, Vankiva socken 
Tullstorp nr 1–10 



187 
 

 
  

Historisk karta 5.  Laga skifte, 
upprättad 1843 (verkställd 
1860). Brohusgården har ett helt 
annat läge än idag intill vägen 
mot Tullstorp. Dammvallen 
syns inte på kartan, däremot 
sågen på den östra sidan av ån. 
Lantmäterimyndigheternas 
arkiv, Laga skifte 1860, 
Kristianstads län, 11-VAN-47 

Historisk karta 6.  Laga skifte 
1857. Såg och dammvall syns 
tydligt. Gården på västra sidan 
ån är schablonartat utmärkt 
med en byggnad. Den visar 
alltså inte det korrekta 
byggnadsbeståndet. 
Lantmäterimyndigheternas 
arkiv, Laga skifte 1857, 
Kristianstads län, 11-VAN-41 



188 
 

 
  

Historisk karta 7.  Häradsekonomen från 1926–34. En ny kvarn har anlagts på den 
västra sidan av ån. Intill denna har det också uppförts bostadshus och 
ekonomibyggnader. Dammen är lik dagens. Gården Brohuset har flyttat från sitt 
ursprungliga läge. Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–
34, Ballingslöv J112-3-38 

Historisk karta 8.  Ekonomiska kartan från 1972. Byggnadsbeståndet är sig likt, men 
stora delar av dammen som idag har växt igen låg då öppet. Rikets allmänna 
kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1972, Vankiva J133-3D6e75 
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Kartbilaga 
 
  

Kartbilaga. Översiktskarta med topografiska kartan i bakgrunden. Observera att 
kartans vattenvägar inte överensstämmer med verkligheten. Den utritade kanalen 
och huvudfåran är det korrekta. 
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7. Ljungamöllan Ljungsmölla, Ljungamölla 

 
Län, Kommun, Socken: Skåne, Hässleholm, Vankiva 

 
HARO/Vattendrag: 88/Farstorpsån 

 
Byggår: Äldsta säkra belägg från 1584. Dagens 

byggnad från efter 1947. 
 

Lagskydd:   Området registrerat som 
bevakningsobjekt By-/gårdstomt i 
Fornminnesregistret (Vankiva 63:1). I 
övrigt gäller generella 
hänsynsbestämmelser enligt KML, MB 
& PBL. 
 

Kulturhistorisk värdering:  Visst kulturhistoriskt värde 

Värdebärande beståndsdelar: Dammvall och -spegel, ön, 
smidesdetaljerna i trädgården, kanaler 
med kallmurade kantvallar 
 

Kärnvärden: Tidigare frälsekvarn med lång historia, 
speglar också 1900-talets framväxande 
småindustri 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarn, gårdsbruk, mekanisk verkstad 

Ljungamöllan omnämns möjligen första gången 3/6 1491 under namnet lyongs 
møllæ.125 Då ordet mölla finns med i namnet är det högst sannolikt att det redan 
då fanns en kvarn här (det finns dock ytterligare en Ljungamölla i samma härad, 
fast i Vinslövs socken, det finns en möjlighet att belägget berör denna kvarn 
istället). Enligt Skånska ortnamn omnämns Ljungamöllan i Vankiva socken 
första gången 1584 under namnet Liungemølle.126 Den äldsta kända landbon var 
Trued Möller som brukade gården 1598 och 1606. Vid det sistnämnda året är 
det dock bara kvarnen han skattar för, själva jordbruket måste alltså ha en annan 
arrendator. Möllarna på Ljungamölla hade både kvarnen och ett mindre jordbruk 
som försörjning och räknades som arrendebönder under godset Vankiva. Det är 
dock oklart om de gjorde lika mycket dagsverken som de övriga 
arrendebönderna. År 1651 heter landbon på Ljungamöllan Mogens Suendssen 
och uppräknas som tjänare åt godsets ägare Christer Ulfelds. År 1663 heter 
landbon Hans Möller och efter honom kom Anders Swensson (arrendator år 
1671). 127 
 
Vid ett syneprotokoll från 1696 framgår det att den dåvarande landbon 
(arrendatorn) på Ljungamöllan, Nils Bengtsson, fick betala 12 daler i städsmål, 
det vill säga den summa han fick betala vid tillträde för att få rätten att arrendera 
marken. Kvarndammen förbättrades i samband med detta med nya 
grundstockar på den västra sidan. Tidigare gjorda förbättringar bedömdes till 35 
daler. På bostadshuset var man tvungen att laga om murningen och på 
brygghuset var det skorstenen som behövdes se om. Detta tillsammans med 
andra mindre arbeten beräknades uppgå till en kostnad av 20 daler. Det var inte 
bara Ljungamöllan som ålades av godsägaren att utföra reparationsarbeten utan 
även många av de andra underlydande gårdarna till Vankiva. Den dåvarande 
ägaren till godset Magnus Swaves (landsdomare i Skåne) hårdhet när det gällde 
såväl fastighetsunderhåll som andra ting gjorde att han ännu omtalades som en 
hård husbonde ända in på mitten av förra seklet av Vankivas befolkning. Den 
stora niten med husunderhåll gjorde dock att Vankiva socken generellt hade en 
bättre byggnadsstandard än motsvarande gårdar i andra socknar.128  
 
Ett äktenskapligt drama som hade sin början och sitt slut på Ljungamöllan ägde 
rum under 1700-talets första hälft. Den tredje advent 1713 gifte sig Troed 
Wollemars dotter Bengta med soldaten Swen Torlasson från Tullstorp. Bengta 
var nog inte helt nöjd, då det senare framkommer att hon trugats på äktenskapet 

                                                 
125 Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folkminnen, 1491 3/6 Lund Rap or. [2018-04-17] 
126 Lundbladh 2008, s. 288 
127 Johansson 1974, s. 43f 
128 Johansson 1974, s 19, 23, 29, utöver 12 dalers städsmål skulle ”föruthan till Fruen 2 daler 16 öre 
silvermynt” betalas 
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av föräldrarna. Man tycks ändå leva rätt bra ihop, men flera fälttåg och 
kommenderingar där hennes man blir borta under lång tid tar knäcken på 
äktenskapet och Bengta begär sedermera skilsmässa. Tillsammans med sin far 
och bror går då Swen till Ljungamöllan och tar ut egendom därifrån. Krigen 
tycks dock ha tagit knäcken på Swen som slutade sina dagar som sjuk tiggare då 
han avled 62 år gammal år 1751.129 
 
Under lång tid fram till år 1766 då han dog var Troed Åkesson och hans hustru 
Una Troedsdotter möllare på kvarnen (bouppteckningen efter Troed finns 
bevarad). Pehr Gammalsson är möllare på Ljungamöllan 1784 då det görs en 
kontroll av vikter och mått i kvarnen. Efter kontrollen får Pehr två månader på 
sig att anförskaffa en justerad våg och tullkappe samt ett nyinfört fyrkantigt mått. 
År 1797 framgår det vid en försäljning av Vankiva-godset att Ljungamöllan via 
donationsbrev getts på livstid till inspektoren Pehr Bergschiöld. Vid dennes död 
ska dock kvarnen återgå till ägaren av Vankiva.130 En inspektor kan närmast 
jämföras med förvaltare eller tillsynsman och fanns vid t.ex. bruk, industrier och 
på större gårdar och i Skåne finns fortfarande inspektorer på flera gods. Pehr 
Bergschiöld var inspektor på Vankiva gods och har antagligen fått Ljungamöllan 
som lön eller belöning för sina tjänster. Han synes dock inte ha bott allt för länge 
på Ljungamöllan och det är möjligt att han flyttade vidare och själv lät arrendera 
ut kvarngården.  
 
Baserat på kartmaterial är dammvallen konstruerad innan år 1823 (se historisk 
karta 2). Från år 1820 finns det uppgifter om kvarnen och gården via Skånska 
Rekognosceringskartan. Huvudbyggnaden är ett envånings trähus, likt de andra 
gårdarna i socknen och kvarnen var skattlagd och försedd med ett par stenar. 
Jordbruket på Ljungamöllan har varit en sidoinkomst tillsammans med 
kvarnverksamheten (även i 1690 års syneprotokoll framgår det att 
Ljungamöllans jordbruk är mycket begränsat i jämförelse med de andra gårdarna 
i socknen). Samma år har den genomsnittliga gården i Vankiva socken ca 5 
tunnors utsäde. I Ljungamöllan har man 1,5 tunnor. Likaså har den 
genomsnittliga gården haft 24 lass hö i avkastning jämfört med Ljungamöllans 
4. Djurbeståndet bestod av två kor och tre får. Grisar, höns, gäss m.m. oräknat.131  
 
År 1858 bestämde sig dödsboet efter den tidigare ägaren till Vankiva gods 
Christian Hendrich Ehrenborg, att börja avyttra Vankiva gods underställda 
hemman. Omkring år 1860 köps Ljungamöllan av Sven Nilsson som också 
köper sågen vid Brohuset. 132  År 1880 är det två familjer som har sin försörjning 
vid kvarnen. Den ena är Ola Johnsson (f. 1844) med sina föräldrar och en piga. 
                                                 
129 Johansson 1974, s. 45, en mer detaljerad redogörelse finns i källan 
130 Johansson 1974, s. 14f, 44, 85 
131 Lemke 1820, s. 29, kommentarer till Skånska Rekognosceringskartan, genomsnittet kommer 
genom en sammanslagning av de siffror Lemke uppger 
132 Johansson 1974, s. 17, 44 



193 
 

Ola står som kvarn- och hemmansägare. Den andra är Per Svensson (f. 1831) 
med sin fru Elna (f. 1842) och tre barn och står som kvarnarrendator. Det troliga 
är att Ola har köpt kvarnen med jordbruk och driver detta, medan han arrenderar 
ut kvarnverksamheten till Per som försörjer sig på det.133 År 1882 taxerades 
kvarnen till 7000 kr.134 Från ca 1915 övergick verksamheten mer och mer från 
kvarndrift till mekanisk verkstad.135 Ägaren vid den här tiden hette Nils Persson 
och var smed. På Ljungamöllan tillverkades bl.a. årder och harvar, samt hackor, 
knivar och andra redskap till betodlingen och varorna försåldes över en stor del 
av södra Sverige. I början av 1900-talet var familjen Persson involverad i 
nykterhetslogen Seger och flertalet möten och fester kopplade till logen tog plats 
vid Ljungamöllan. 136 
 
Kvarnen ska tidigare ha drivits med överfallshjul, men man övergick på 1930-
talet till turbindrift. 1947 brann den ursprungliga kvarnbyggnaden ner.137 Man 
återuppbyggde efter branden, men efterverkningarna av denna samt 
moderniseringen av jordbruket med därtill minskad efterfrågan på 
Ljungamöllans produkter gjorde att verksamheten lades ned omkring år 1960.138 
 
Beskrivning av miljön 
I hjärtat av kulturmiljön ligger den före detta verkstadsbyggnaden med intag. 
Väst och nordväst om denna återfinns bostadshus och uthusbyggnader. Öster 
om kvarnen ligger den parkliknande trädgården med vattenvägar och norr om 
trädgården återfinns den långa dammvallen med sin dammspegel. 
 
Ersättaren till kvarnen/smidesverkstaden som brann ned 1947 är en modern 
skapelse. Vita plåtväggar med lister och fönsterramar i svart och ett platt tak på 
en gråmålad betonggrund ger en byggnad som speglar tidens funktionalism  även 
om själva plåtbeklädnaden sannolikt är senare (bild 3). Vid verkstadens östra del 
går ett intag med betongskodda kanter fram till byggnaden och in under den. 
Här sitter turbinen/turbinerna i byggnaden. Ett svagt surrande kan höras från 
denna del av byggnaden. Intaget skyddas från flytande bråte av en flytstock och 
intaget regleras med hjälp av tre träluckor (bild 1). Utloppet från turbinerna 
fortsätter direkt på andra sidan byggnaden. Byggnaden har inte besökts 
invändigt.  
 
Öster om verkstaden ligger en parkliknande trädgård, med flera mindre 
trädgårdselement som små dammar, broar och skulpturer (bild 2). Utspridda 
lövträd på en plan gräsyta förstärker det parkliknande intrycket. Räcken runt 
                                                 
133 Husförhörslängd Vankiva 1880, Vankiva kyrkoarkiv, Riksarkivet 
134 Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sverige [2018-07-17] 
135 Tidigare ägare genom Fornminnesregistret (Vankiva 63:1) 
136 Johansson 1974, s. 44 
137 Tidigare ägare genom Fornminnesregistret (Vankiva 63:1) 
138 Johansson 1974, s. 44 
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intag, vid dammen och i trädgården är gjorda av gjutjärn och sannolikt tillverkade 
inne i verkstaden (bild 4). Det finns två vattenvägar genom trädgården. Dels är 
det utloppet från verkstaden med huvudsakligen stenskodda kanter (bild 4). 
Denna vattenväg är ca 170 meter lång innan det återförenas med huvudfåran. 
Huvudfåran går öster om utloppskanalen och har mer naturliga sluttande kanter, 
även om sten tycks ha lagts ned på ena sidan för att förhindra erosion (bild 10). 
Går man tillbaka till början av 1900-talet ser man att vattenvägarna förändras 
något under de dryga 100 år som gått. Tidigare utgjorde dagens huvudö av två 
öar som nu har gått ihop. Särskilt utloppskanalen har också rätats ut.  
 
Över utloppskanalen finns söder om verkstaden en bredare övergång som 
snarare innebär en kulvertering på en liten sträcka av kanalen än en bro. En 
enklare träbro finns också längre nedströms. Bron som går över huvudfåran är 
en 1900-talsskapelse. Mittenpelaren är av betong och överkonstruktionen av 
järn. Beläggningen är av tvärlagda träbjälkar och räckena av svartmålade kedjor. 
Under bron hänger ett järngaller med oklar funktion (bild 9).  
 
Dammvallen är av sten och drygt 90 meter lång och går från sydväst till nordöst 
(bild 7, 8). Dammen är en överfallsdamm. Det finns en betonggjutning 
(någon/några dm) längst upp på dammvallen – detta gäller den del som är mellan 
ålkistan och öppningen på dammvallens mitt. Det finns två regleringsmöjligheter 
till dammen. Ett längst i sydväst bredvid intaget till turbinerna. Detta regleras 
med hjälp av fyra spettluckor i trä. I anslutning till denna sitter det en ålkista i 
gott skick (12). Den andra regleringen är belägen ca 25 meter nordöst om den 
andra på dammvallen. Öppningens kanter är byggda med rejäla bearbetade 
stenblock och luckorna utgörs av tre spettluckor i trä (bild 5). I nuläget verkar 
enda möjligheten att ta sig ut torrskodd och reglera luckorna vara att använda 
båt. Det verkar sannolikt att det funnits någon annan lösning för att ta sig ut 
innan. Längst i nordöst finns vad som verkar vara eller vad som skulle kunna 
fungera som en fiskväg av sluttande stenar som lagts upp mot hörnet av 
dammvallen och strandkanten (bild 11). 
 
Nordväst om verkstaden finns bostadshuset som har samma läge som på 
häradsekonomiska kartan (1926–34). Huset är i rött tegel och har idag snarast 
ett 1970-talsutseende (bild 6). Ekonomibyggnader till det tidigare lantbruket på 
gården finns inte bevarade. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Verkstadsbyggnaden med beståndsdelar 
Verkstaden är en sentida skapelse som visserligen representerar smideshistoriken 
i Ljungamöllas historia, men branden 1947 raderade många av de äldre spåren. 
Fasaden synes ha blivit utbytt under senare år. Interiört har byggnaden inte 
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besökts. Utifrån befintlig information bedöms byggnaden ha ett lågt 
kulturhistoriskt värde. 
 
Dammen och vattenvägarna 
Dammvallen är troligen konstruerad senast 1823 och synes ha behållit sitt 
utseende väl efter det. Den har liknande konstruktion som dammar i Kävlingeån 
och Almaån med kartbelägg från 1700-talet. Dammspegeln är tillsammans med 
dammvallen två av de tydligaste uttrycken för Ljungamöllas vattenanknutna 
historia. De är två pedagogiskt och upplevelsemässigt viktiga kulturhistoriska 
inslag i miljön. Sammantaget har dammvall och dammspegel ett kulturhistoriskt 
värde. Vattenvägarna följer i princip äldre tiders sträckning och berättar också 
om funktionen på platsen. Dessa har ett visst kulturhistoriskt värde. 
 
Helhetsmiljön 
Bostadshuset har förändrats kraftigt genom åren (eventuellt nybyggts) och 
ekonomibyggnaderna är borta sedan länge. Av Ljungamöllans historia som 
lantbruk finns få spår kvar. Kvarnhistoriken speglas främst i dammvall och -
spegel medan verkstadsbyggnaden och särskilt de olika smidesräckena är tydliga 
uttryck för tiden som mekanisk verkstad. Lokalhistoriskt har platsen betydelse 
för den verkstadsverksamhet som ägde rum här och hade en viss betydelse samt 
den roll platsen speglade för nykterhetsrörelsen. Sammantaget har dock de flesta 
av spåren av Ljungamöllas långa historia som lantbruk och kvarnrörelse 
försvunnit genom branden 1947 och andra förändringar. Sammantaget har 
miljön ett visst kulturhistoriskt värde. 
 

Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
De byggnader och vattenvägarna som finns vid Ljungamöllan har genomgått 
omgripande förändringar genom åren och bedöms som tåliga för förändringar. 
De gjutna räckena är ett kulturhistoriskt viktigt uttryck för Ljungamöllan. 
Dammvallen med spegeln bedöms som de tydligaste uttrycken för den historia 
som ägt rum på Ljungamöllan och dessa element är känsligare för ingrepp. Ett 
ingrepp för den möjliga fiskvägen har redan gjorts i dammvallens östligaste ända. 
Detta ställe bedöms vara mer mottagligt för ingrepp utan att sänka den samlade 
miljöns kulturhistoriska värde. 
 
Observera att området är registrerat som Bytomt/gårdstomt i 
Fornminnesregistret. I Skåne behandlas dessa som fornlämning även om de är 
bebodda. Tillstånd krävs därför enligt Kulturmiljölagen om markingrepp 
planeras. 
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Bilder av miljön 
 
 
  

Bild 1. Intaget till turbin/turbinerna regleras av tre luckor i trä. Räckena runt omkring minner 
om tiden som mekanisk verkstad och är ett värdefullt kulturhistoriskt uttryck. 

Bild 2. Trädgården öster om verkstaden som sammantaget med de öppna utrymmena med 
gräsmattor och glest belägna träd ger ett parkliknande intryck. 
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Bild 3. Dagens verkstadsbyggnad är uppförd efter en brand 1947 och har ett funktionalistiskt 
utseende med sina strama plåtväggar och flackt tak. Själva plåtbeklädnaden är sannolikt senare, 
men för vidare de funktionalistiska idealen. 

Bild 4. Utloppskanalen från turbinutrymmet har stenskodda kanter. De avbildade verktygen 
på räcket är sannolikt tillverkade just på Ljungamöllan. 
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Bild 5. Regleringen mitt på dammvallen. Idag går det bara att ta sig ut torrskodd med båt. 
Troligen har det funnits en annan väg ut tidigare. Möjligen har regleringen använts som 
bottenlucka när dammen ska torrläggas eller som reservutskov, därav avsaknaden av väg ut till 
regleringen. 

Bild 6. Bostadshuset har samma läge idag som på den häradsekonomiska kartan. Huset ger 
dock snarast ett 1970-talsutryck. 
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Bild 7. Dammvallen från sydväst. Närmast i bild en ålkista. Bortom den, regleringen som syns 
på bild 5. Allra längst bort mot anslutningen till land skymtar fiskvägen. Till vänster i bilden 
ligger intaget till turbinutrymmet. Ön som syns till höger i bild har stenskodda kanter. 

Bild 8 a,b. Dammvallen ur olika vinklar. Ålkistan skymtar till vänster på den 
översta bilden. 
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Bild 9. Bron över huvudfåran. Under bron går ett galler med oklar funktion. 

Bild 10. Huvudfåran nedströms från bron. Här är kanterna mer naturliga. Stenen på den 
högra sidan är troligen ditlagd för att motverka erosion. 



201 
 

 
  

Bild 11. Fiskvägen längst i nordöst. 

Bild 12. Närbild på ålkistan som är i gott skick. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
 
 
 

  

Historisk karta 1.  Denna karta från 1704 är endast schablonartad, men är den äldsta 
som visar att kvarnen fanns belägen på samma plats som idag. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Ägomätning 1704, Kristianstads län, 11-VAN-3 

Historisk karta 2.  Laga skifte på 
utmark och utägor 1823. Dammvallen 
syns här mycket tydligt och är alltså 
som yngst uppförd 1823. Det är 
mycket möjligt att den anlagts under 
1700-talet. Lantmäteristyrelsens arkiv, 
Laga skifte på utmark och utägor 
1823, Kristianstads län, Vankiva 
socken Tullstorp nr 1–10 
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Historisk karta 3.  Laga skifte 
1843 (verkställd 1860). 
Lantmäterimyndigheternas 
arkiv, Laga skifte 1860, 
Kristianstads län, 11-VAN-47 

Historisk karta 4.  Laga skifte 
över Tullstorp 1857. Här syns 
vattenvägarna och dammvallen 
tydligt. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
Laga skifte 1857, Kristianstads 
län, 11-VAN-41 
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Historisk karta 5.  
Ägostyckning 1901. 
Kvarnbyggnaden brann 
ned 1947, men byggdes 
upp på samma plats igen. 
Lantmäterimyndigheternas 
arkiv, Ägostyckning 1901, 
Kristianstads län, 11-VAN-
94 

Historisk karta 6. Häradsekonomen från 1926–34. Dammvall, läge 
för kvarn och bostadshus samma som idag. Däremot har flera 
uthusbyggnader uppkommit sedan dess. Rikets allmänna kartverks 
arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–34, Ballingslöv J112-3-38 
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Kartbilaga 

 

 
 
 

Karta 1. Översiktskarta över Ljungamöllan. Det svagt gulmarkerade området 
utgör ett bevakningsobjekt för bytomt/gårdstomt i fornminnesregistret. 
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Rönne å 
Rönneå upprinner från Ringsjön i mittersta Skåne. Den flyter sedan nordväst 
och mynnar ut i Skälderviken i Ängelholm. Medelvattenföringen ligger på 22 
m3/s. Åns avrinningsområde är ca 1900 km2. Åns största biflöden är 
Rössjöholm, Pinnån, Bjäljane å, Kövabäcken, Snällerödsån, Ybbarpsån och 
Kägleån.138  
 
Rönneås HARO 96 ligger inom fyra kulturlandskapsregioner: Södra Halland, 
Nordvästra Skåne, Norra Skånes skogsbygd och Inre Skånes sjö- och 
åslandskap.  
 
Vattnet har haft stor betydelse för den mänskliga närvaron och den agrara 
utvecklingen vid Rönneå och dess biflöden. Många av de kulturhistoriska 
lämningarna är kopplade till agrar verksamhet och visar att de hade god 
födotillgång i området under förhistorisk tid. 
 
Första gången som Rönneå nämns i skrift är 1589. Genom århundradena har 
vattnets kraft nyttjats som energi till olika verksamheter, vilket avspeglar sig i det 
stora antalet kvarnar och träindustrier som funnits i området. 
 
Rönneån har även nyttjats för transporter av olika slag. Bl.a. transporterades 
produkterna från Klippans Pappersbruk, som anlades i slutet på 1500-talet, på 
pråmar till Ängelholm. Under 1800-talet transporterades brännvin och arrack 
och senare blev också leden viktig för transport av spannmål och för sockerbetor 
till sockerbruket i Ängelholm. 
 
Längs Rönneåns vattendrag ligger även flera ståtliga gods- och klostermiljöer. 
Läget vid vattnet är strategiskt placerat både för transportmöjligheter, försvar 
mot inkräktare och avgränsning gentemot andra jordägare. Att bo vid ett 
vattendrag löste också flera vardagsbekymmer såsom tvätt, kylning av 
matprodukter m.m. Godsen och herrgårdarna har varit drivande i etableringen 
av stora industriella verksamheter i området, exempelvis Pappersbruket i 
Klippan, Rönneholms tegelbruk och Riseberga stärkelsefabrik. Genom de stora 
markinnehaven har de kommit att påverka landskapet.139 
 
Berörda kulturmiljöer i sammanhanget är: Stackarp, Klippans pappersbruk, 
Forsmöllan och Billinge mölla. 
 

                                                 
138 Cinclus C Sportfiskeguide, Rönneå [2017-11-29] 
139 Marktorp 2014b, sid 8–12 
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8. Stackarp 

 
     Län, Kommun, Socken: Skåne, Klippan, Västra Sönnarslöv 

 
     HARO/Vattendrag: 96/Rönne å  

 
     Byggår: Koppar- och mässingsmölla 1619. 

Stackarpsdammen och kraftverket 
uppfördes 1949–1950.  
 

    Lagskydd: Generella hänsynsbestämmelser enligt 
KML, MB och PBL. 
 

    Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde 

   Värdebärande beståndsdelar: Kraftverk, dammvall och dammen 
 

    Kärnvärden: Platsens kontinuitet och betydelse 
under flera hundra år att ta tillvara 
vattnets kraft har varit viktig för 
traktens industriella utveckling. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: koppar- och mässingsmölla, järn- och stålverk, 
pappersverk och kraftstation 

Sedan år 1619 har det bedrivits industriell verksamhet vid Stackarp. Det var kung 
Kristian IV som hade låtit anlägga en koppar- och mässingsmölla på platsen. 
Samma år upprättades en överenskommelse mellan kungen och arrendatorn 
Jakob von Aix. Överenskommelsen var att kungen skulle bygga, utrusta och 
underhålla möllan och Jakob von Aix skulle erlägga årligt arrende som 
motsvarade räntan och anläggningskostnaderna. Produktionen var av betydande 
omfattning då den drevs av åtta vattenhjul. I slutet av 1635 erhöll 
mässingsmakaren Cort Helmis möllan för tio år men han avled strax därefter 
och möllan övergick till hans änka Margareta. Tillsammans med borgarna Johan 
Rollinck och Albert Skovert i Köpenhamn fortsatte de driva koppar- och 
mässingsverk men produktionen verkar ha gått ner under 1640-talet. Den 3 juni 
1651 övertogs möllan av Jakob Petz Dreyer och hans affärspartners och då ska 
möllan ha varit helt övergiven och raserad. Under deras ledning förändrades 
möllan till järn- och stålverk.140 
 
År 1667 arrenderades Klippans papperskvarn av Samuel Dröscher. Han såg ett 
behov i att utvidga anläggningen och köpte för detta ändamål järnverket av Jakob 
Petz Dreyer 1670. Genom ett arrendebrev skrivet 1671 upplät landshövdingen i 
Malmöhus, Landskrona och Helsingborgs län att låta Dröscher arrendera 
strömfallet under hela sin livstid. Samtidigt fick också Dröscher tillstånd att 
förändra Stackarps järnverk till ett pappersbruk. Redan samma år sattes 
pappersbruket, det s.k. Lilla verket igång med ett hjul och 16 stampar. Samtidigt 
övertogs även ett stycke ängsmark längs med ån. År 1671 uppfördes här en 
skvaltkvarn.141  
 
I slutet på 1690-talet och de efterföljande krigsåren blev det en tillbakagång för 
bruksverksamheten b.la p.g.a. alla män som värvades till armén och inte kunde 
anställas som arbetare och bristen på lump. När lumptillförselen avstannade i 
början på 1700-talet, avstannade också Lilla verket i Stackarp och blev ganska 
snart därefter obrukbart. Vid denna tid förstördes även dämningarna vid 
Stackarp av isgång som även påverkade det s.k. Stora verket som låg vid Klippan. 
När Dröscher avled 1714 övergick Lilla verket till hans änka Janeka Dröscher. 
Anläggningen var då mycket förfallen.142 
 

                                                 
140 Clemensson 1923, s. 25f 
141 Clemensson 1923, s. 34 
142 Clemensson 1923, s. 42f 
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Enligt kartan Mätning 1717 beskrivs Åhlagård eller Åhlagårdar i Rönneån sydöst 
om Stackarp. Förmodligen syftas det på ålkistor (historisk karta 1)143.  
 
År 1722 övergick pappersverket och den tillhörande ängen med skvaltkvarnen 
till Samuel Dröschers son Hans. Åren efter Samuels död hade 
papperstillverkningen varit obetydlig. Pappersverket var vid denna tid helt 
förfallen. Mellan åren 1722–1727 genomgick pappersverket en grundlig 
förnyelse. Lilla verket byggdes nytt från grunden ”dock på det gamla stället” och 
inredningen genomgick en grundlig reparation. Även det Stora verket vid 
Klippan byggdes om. Dämmena till de båda verken som var undermåliga 
förstärktes med pålar, sten och grus. Hans saknade kapital och var tvungen att 
låna till bygget och reparationsarbetena. Skulderna och bristen på rörelsekapital 
orsakade brister i underhållet av pappersbruket och tillbakagång i produktionen. 
Kapitalbrist och bristfällig underhållning gjorde att pappersbruket 1742 behövde 
en ansenlig reparation för att inte förfalla och 1749 beskrivs verket vara ”mycket 
förfallet”. År 1749 sålde Hans sina egendomar till kronobefallningsmannen Nils 
Malmgren. År 1755 inrättades en s.k. Holländare, en maskin som malde lump 
både bättre och jämnare än tidigare på Klippans pappersbruk. År 1760 inrättades 
ännu en holländare i Klippan och vattenhuset byggdes om. Pga. dessa 
moderniseringar vid Klippan blev Lilla verket vid Stackarp onödigt och 
verksamheten lades ner där.144 
 
I Skånska rekognosceringskartan upprättad 1817 står det att laxfisket vid 
Stackarp gav riklig fångst. Byn hade 15/16 mantal och bebyggelsen bestod av 
”vanliga hus för bönder, men med korsvirke”.145 Det finns inga uppgifter om att 
det skulle finnas någon kvarn eller industriverksamhet i Stackarp vid denna tid.  
 
Under början av 1900-talet gjorde Klippans pappersbruk ett flertal uppköp i 
trakten för att försäkra sig om företagets fortlevnad. Bl.a. köptes 1914 
Böksholms sulfitfabrik in för att säkra tillgången på massaved. År 1926 köptes 
pappers- och pappersmassabruket i Lessebo.146 1926 köptes även Stackarp 15 

och Stackarp 19 av Klippans pappersbruk. Dessa två egendomar skulle komma 
att bli berörda av den nya dammen som skulle byggas vid Stackarp. 
Köpeskillingen för Stackarp 15 och Stackarp 19 var 15 000 kronor. Till höger på 
historisk karta 3 kan man se den bro som avses i köpekontrakten (historiskt 
dokument 1). Fastigheterna Stackarp 15 och Stackarp 19 är numera delvis 
översvämmade p.g.a. av dammen som byggdes i Stackarp 1949. Dammens 
förändrade utseende och sträckning före och efter dammbyggnationen kan man 

                                                 
143 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Geometrisk avmätning 1717, Kristianstads län, Västra 
sönnerslövs socken Skåningstorp nr 1 
144 Clemensson 1923, s. 45ff 
145 Lemke 1817, s. 13ff [2018-01-18] 
146 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
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se historisk karta 3, från 1926–34 innan byggnationen och på historisk karta 4, 
från 1969–70 efter byggnationen.  
 
Stackarp har en stark sammankopplad historia med Klippans pappersbruk, som 
följer med genom hela dess historia. Fallet i Stackarp har haft stor betydelse för 
Klippans pappersbruk under flera tidsepoker, vilket bl.a. framgår i arkivmaterial 
från Vadstena landsarkiv. I ett yttrande till Söderbygdens vattendomstol den 6 
mars 1943, befaras den nya dammbyggnaden (som byggs 1949) vid Stackarp att 
hindra ål och laxartade fiskar att vandra uppströms147. I korrespondens mellan 
Klippans finpappersbruk och fiskeriintendenten i södra distriktet i Lund finns 
meningsskiljaktigheter i resonemanget kring de avgifter som bruket ska betala 
och uppfattning om hur mycket anläggningarna vid Klippan, Forsmöllan och 
Stackarp påverkar och kommer att påverka fiskbeståndet. Mer information finns 
att läsa gällande denna korrespondens i arkivmaterial från 1943–44 som tagits 
fram av projektet och återfinns i bilaga 1.   
 
Dammen vid Stackarp blev klar i början på 1950-talet i samband med flera 
kraftverksbyggen som gjordes vid Rönne å under ledning av Klippans 
pappersbruk. Kraftverket vid Stackarp byggdes för att tillgodose Klippans 
pappersbruk med energi. Dammen är relativt grund med vissa djupare partier i 
den gamla åfåran.148  
 
Beskrivning av miljön 
Dammvallen och de till dammen tillhörande 1950-talsbyggnationerna började 
byggas 1949 (bild 1) (historisk bild 1) och är de enda synliga beståndsdelarna i 
kulturmiljön. I dammvallen finns två stycken regleringsluckor i form av 
segmentluckor (bild 2 och 3) och ett intag till kraftverket (bild 4). Detta är byggt 
1949–50 i rött tegel med svart plåttak. Väggen mot dammen är klädd i röd plåt 
(bild 4). Byggnaden är ombyggd och förändrad med b.la nya ståldörrar och en 
äldre dörröppning och fönster är numera igenmurade. Även de äldre utloppen 
från kraftverket är igenmurade (bild 5). Byggnaden är bl.a. ombyggd 2014. 

 
Inga spår av de tidigare kvarn- eller tidigindustriella verksamheterna kan ses ovan 
mark. 
 
Diagonalt framför dammvallen ligger flytstockar av plast som hindrar träd och 
annat bråte att fastna i luckor och intag (bild 6).  
 
Huvudfåran och utloppet från kraftverket är storskaligt och anpassat till de 
byggnationer som gjordes på platsen runt 1950-talet. Mellan huvudfåran och 

                                                 
147 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 2 
148 Skånes nordvästpassage, Stackarpsdammen [2018-01-17] 
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utloppskanalen från kraftverket finns en vattenavdelare i form av en vall med en 
kärna av sten och ett jordtäcke med smärre träd växande ovanpå (bild 7), även 
denna från runt 1950-talet. Åfåran nedströms är kraftigt rätad och även den 
anpassad till dammvallen och kraftverkets utformning och kapacitet (bild 8). 
Eventuella spår av tidigare vattenvägar går inte att se på platsen. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Kraftverksbyggnaden med beståndsdelar 
Kraftverket är byggt 1949 och byggnadens tegelfasader och lutningen på taket 
är detsamma som 1949. Däremot har såväl dörrar, fönster och utlopp murats 
igen eller bytts ut. Även den ena fasaden har fått en fasad i röd plåt. Kraftverket 
har ett visst kulturhistoriskt värde eftersom det visar på hur en industrimiljö från 
denna tid är utformad och mottaglig för förändringar.  
 
Dammen och vattenvägarna 
Vattendelaren och vattenvägarna nedströms dammvallen ser ut att vara byggda 
i samband med att dammvallen byggdes runt 1950 och har inget större 
kulturhistoriskt värde.  
 
Helhetsmiljön 
Kulturmiljöns tidigare verksamheter är svåra att läsa av i miljön eftersom spår av 
dessa miljöer försvunnit över tid. Dammvallen och kraftverket byggdes 1949–
1950 men är idag inte en intakt 1950-tals miljö utan anläggningen är förändrad 
och ombyggd och har inslag av olika moderna tidsperioder.  
 
Dammvallen, vattenvägarna och kraftverket från 1950-talet är element som 
berättar denna tids historia och visar hur vissa detaljer i industrimiljöer består 
och hur vissa förändras. Att platsen har använt vattnets kraft ända från 1600-
talet finns det tyvärr inga spår av. Men 1950-talsmiljön motiverar till att platsen 
har ett visst kulturhistoriskt värde. Ur ett lokalt perspektiv har Stackarp ett högre, 
då det även om det förändrats är ett av få kraftverk från 1950-talet som finns i 
Skåne. 
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
1950-talsdammen och kraftverket kan förändras ytterligare utan större inverkan 
på det kulturhistoriska värdet. Dessa element utmärker ingen speciell tidsålder 
och anses tålig för ingrepp utifrån kulturmiljöhänsyn. 
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Bilder av miljön 
 
 
 
  

Bild 1. Översiktsbild med dammen och flytstockarna i plast till vänster. Dammvallen med 
gruslagd gång upp till luckor och intag och kraftverket i mitten. Utloppskanalen och 
huvudfåra syns knappt på bilden, men ligger till höger om kraftverket. 

Bild 2. Regleringsluckor i dammvallen närmast i bild med kraftverket och intaget till 
kraftverket i bakgrunden.  
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Bild 3. Närbild på regleringsluckorna som är segmentluckor.   

Bild 4. Intaget till kraftverket. På denna bild kan man även se att 1950-tals byggnaden 
förändrats över tid med plåtdörr och väggen som ligger mot dammen är numera klädd i 
röd plåt.    
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Bild 5. Bild tagen från vattenavdelaren. Kraftverket till vänster, där man ser att de äldre 
luckorna till utloppet är igenmurade. Till höger ligger de två regleringsluckorna i form av 
segmentluckor och utloppen till huvudfåran.  

Bild 6. Flytstockar i plast som ligger diagonalt framför dammvallen som hindrar träd och 
annat bråte att fastna i luckor och intag.  
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Bild 8. Huvudfåran och utloppskanalen från kraftverket är storskaliga och anpassade till 
kraftverket och dammvallen som byggdes 1949–1950. 
 

Bild 7. Huvudfåran till vänster och utloppskanalen från kraftverket till höger. Mellan dessa 
kanaler går en vattenavdelare.   
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Historiska dokument, kartor och bilder 
  

Historiska dokument 1. Dessa två egendomar köptes av Klippans pappersbruk och är numera delvis 
översvämmade pga. dammen som byggdes i Stackarp 1949. Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
Avsöndring 1926, Kristianstads län, Klippans socken, 11-vsö-avs65  
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Historisk karta 1. På karta från 1717 är en fiskeanordning utmärkt som åhlegårdar, vilket 
troligtvis syftas till ålkistor. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Geometrisk avmätning 
1717, Kristianstads län, Västra Sönnerslövs socken Skåningstorp nr 1. 
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Historisk karta 2. Vid de röda rektanglarna är troligen dammvallar utritade. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Enskifte 1812, Kristianstad län, Klippan, 11-grå-12 

Historisk karta 3. Karta ritad 1926–34 som visar hur åfåran såg ut innan dammen byggdes 
1949. Vid pilen syns bron som finns med i Historiska dokument 1. Rikets allmänna kartverks 
arkiv, Häradsekonomiska kartan 1926–34, Klippan J112-3-46 
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Historisk bild 1. Bilden är tagen i augusti 1949. Arbetet är nästan klart och dammluckorna 
står öppna. Den långa grusbank som syns längt ner i mitten av bilden är en provisorisk 
transportväg som efter byggnationen togs bort. Foto: Ljungbyheds Militärhistoriska Museum 
 

Historisk karta 4. Punktlinjen överst i bild visar dammvallsbyggnaden. De sträckande 
linjerna i Rönneån visar hur ån tidigare gick. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska 
kartan 1969–70, V. Sönnarslöv, J133-3C4g72 
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Kartbilaga 
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9. Klippans pappersbruk 

 
    Län, Kommun, Socken: Skåne, Klippan, Klippan  

 
     HARO/Vattendrag: 96 – Rönne å  

 
     Byggår: Första papperskvarn 1637. Nuvarande 

bebyggelse och fabriksbyggnader är 
från 1700–1900-talet. 
 

    Lagskydd: Riksintresse för kulturmiljövård L30  
 

    Kulturhistorisk värdering: Högt kulturhistoriskt värde 

   Värdebärande beståndsdelar: I helhetsmiljön - alla byggnationer från 
1700- och 1900-talen och bruksmiljön 
som helhet. I den vattenanknutna 
miljön – stödmurar, vattenavdelare, 
1800-talsbassängen, bron från 1844.  
 

    Kärnvärden: Bruket som har funnits på platsen i 
flera hundra år visar på olika sätt att 
nyttja vattnets kraft både i det 
förindustriella och industriella Sverige. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarn och pappersbruk 

År 1565 blev Sten Bille länsherre på Herrevadskloster, som ligger vid den 
mellersta delen av Rönneån. Bille var en lärd man och mycket intresserad av 
industriella verksamheter av olika slag. Kännedomen om den första 
pappersmöllan i Klippan är begränsad men den antas ha legat relativt nära 
platsen för det nuvarande Klippans Pappersbruk. Den anlades någon gång 
mellan 1565 och 1573, då den för första gången omnämns i skrift.149 Det är i en 
dikt från 1573 av den berömde astronomen Tycho Brahe. Han lovsjunger sin 
morbror Steen Bille på Herrevadskloster för att han väckt papperstillverkningen 
till liv i Skåne. Papper från Steen Billes tid finns fortfarande bevarade och 
vattenmärket visar en cirkel krönt med ett kors och bokstäverna S B. År 1576 
lånade Bille ut sin pappersmästare till den danske kungen. Nästa gång en 
papperskvarn nämns i skift är 1637 då den tyske köpmannen Mattias Smidt och 
hans kompanjon skulle anlägga en papperskvarn på samma plats där nuvarande 
Klippans pappersbruk ligger. Uppförandet skedde under bevakning av 
länsherren på Herrevadskloster. Han hade beordrats i ett brev från den danske 
kungen att kostnadsfritt förse Mattias Smidt med virke från Kronans skogar för 
att bygga papperskvarnen. År 1639 stod papperskvarnen klar och kunde tas i 
bruk.150 Anläggningen drog på sig stora kostnader och 1652 drog 
fordringsägarna igång processer i domstol. Den märkliga domen blev att 
pappersmöllan skulle tillfalla Kronan och fordringsägarna fick ingenting. Mattias 
Smidt änka Elena bestred beslutet flera gånger hos svenska myndigheter men 
det var förgäves och Kronan behöll pappersmöllan som sin privata egendom. 
Det hindrade dock inte Elena att bo kvar i möllan i mer än 20 år.151 
 
Papperstillverkning krävde kraft och rent vatten vilket gjorde att pappersbruken 
ofta anlades vid vattendrag. Vid Rönneån fanns god tillgång på vatten och på 
Herrevads kloster fanns kunskaper och ekonomiska resurser som gjorde det 
möjligt att anlägga ett pappersbruk i området. Vid uppstarten användes framför 
allt linnelump som pappersråvara. De vattenhjuldrivna stampverken mosade 
linnelumpen till pappersmassa som sedan hälldes i pappersformar, där massan 
pressades. Produktionen av papper under den första tiden var dock begränsad. 
Bl.a. var dålig ekonomi och konkurrensen från danska papperskvarnar 
bidragande orsaker till svårigheterna.  
 
År 1658 blev Skåne svenskt och svenska staten blev ägare till Klippans 
pappersbruk. Detta innebar en stor uppgång för verksamheten i och med att den 
nya förvaltningsapparaten och kyrkobokföringen i Skåne förbrukade stora 

                                                 
149 Klippans pappersbruks museum 
150 Andersson 1974, s. 53 & 56 
151 Andersson 1974, s. 61 
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mängder papper. Under krigsåren för skånska kriget 1676–1679 fick dock 
pappersbruket lägga ner driften, p.g.a. brist på lump. Men det var tidvis svårt att 
skaffa fram tillräckligt med lump även i fredstid. Eftersom pappersbrukens 
kvalitetsnivå och produktionsmöjligheter hämmades av bristen på lump, gick 
myndigheterna ut med uppmaningar för att öka insamlingen av lump. År 1680 
fick Klippans pappersbruk ensamrätt för lumpinsamling i Skåne, Halland och 
Blekinge.152  
 
I synehandlingar från 1690-talet finns bruksanläggningarna beskrivna. 
Huvudbyggnaden, Stora verk, var en tvåvånings korsvirkesbyggnad med tegeltak. 
Stora verk var både bostad åt arrendatorn och tillverkningslokalen. I byggnadens 
norra del, det s.k. möllehuset fanns 32 stampar som drevs av vattenhusets två stora 
kvarnhjul. På övervåningen sov drängarna och där förvarades även lumpen. På 
vinden hängdes pappersarken på tork. På gården fanns också flera halmtäckta 
sidobyggnader. Dessa var till för bl.a. bostäder till gesällerna, lumpmagasin och 
ölbryggning. På andra sidan ån låg en industribyggnad som kallades Lilla verk. 
Denna hade tidigare varit järnbruk men byggdes om 1671 till pappersmölla med 
16 stampar. På området fanns också stall, loge, kolhus, vagnsskjul och längre ner 
vid ån en mjölkvarn för bruksfolkets behov.153  
 
I anteckningar vid en undersökningsförrättning den 5 juli 1697 av 
pappersbruket, framgår det att Klippans kvarn var anlagd med 2 par stenar154. 
 
Under hela 1700-talet var det brist på papper i hela landet och tillverkningen 
kunde inte täcka behovet. Även det höga priset på importerat papper var till 
fördel för bruket i Klippan.155  
 
År 1772 kom bruket i privat ägo och köparen var Abraham Tornerhjelm. Vid 
tiden för köpet hade bruket stått stilla under några år och ansågs obrukbart. 
Under 1774 revs det gamla och nya anläggningar byggdes, bl.a. en bastant 
tvåvåningsbyggnad i sprängd gråsten, som invändigt kläddes med tegelmurar, 
tegelgavlar och tegeltak. Tornerhjelms byggnad stod fram till 1912, då den revs. 
En bit av den gamla gråstensmuren med årtalet 1774 ingraverat finns kvar som 
minne.156 Under senare delen av 1700-talet lades stora resurser på modernisering. 
Fördämningar och slussar byggdes och stensprängningar i ån gjordes. Det 
byggdes även en bro över Rönneån för att förbättra kommunikationerna med 
samhället Klippan. Det var under dessa åren fram till sekelskiftet 1800 som 
grunden lades för den kommande verksamheten.157  

                                                 
152 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
153 Andersson 1974, s. 62f 
154 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 1 
155 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
156 Andersson 1974, s. 68 
157 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
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Produktionsmöjligheterna kunde dock inte nyttjas till fullo p.g.a. kapitalbrist. I 
september inbjöd brukets ägare sedan 1799, Carl Fredrik Kemner, intressenter 
till aktieteckning. Aktiebolaget fick namnet Kemner & Compagnie.158  
 
På en karta över bruket från 1813 finns bl.a. byggnader, åkrar och ängar 
beskrivna. I listan över kontor och byggnader finns 15 stycken beskrivna, 
exempelvis sågkvarn, torvbodar, mjölkvarn med två par stenar, olika sorters 
bostadsbyggnader och magasin. Till bruket tillhörde också 5 åkrar och 16 
ängar.159 
 
Bruket blev ett mångfasetterat företag efter köp av större jordbruksdomäner och 
anläggande av olika industriinrättningar. Produktionen ökade och lades om till 
finpappersbruk. Lumppapperets höga kvalitet stod sig väl i jämförelse med 
utländskt papper.160 Bruket drevs mycket framgångsrikt under 25 år, innan 
Kemner överlämnade bruket till sin svärson Magnus Sunnerdahl161. Under 
1820–1830-talet utvecklades driften till landets största pappersbruk, under 
ledning av Sunnerdahl. Tillverkningen bestod av diverse papperssorter.162 
Sunnerdahl var väl uppdaterad när det gällde teknik och införde nya mekaniska 
inrättningar för att förbättra produktionen. Nya tekniska uppfinningar kunde 
dock snabbt ändra näringslivets förutsättningar. Vid ett besök hos den danske 
konkurrenten Strandmöllen 1829 fick han se deras nyförvärvade pappersmaskin 
i drift. Sunnerdahl hade inte det kapital som krävdes för att inköpa en sådan 
pappersmaskin så han skrev till hans kungliga majestät för att anhålla om lån. År 
1830 beviljades lånet och den 20 juni 1832 körde Sverige första pappersmaskin 
igång. Maskinen inledde en ny epok i svensk industrihistoria. I och med detta 
upphörde flera mindre handpappersbruk att existera, bl.a. Strömsfors och 
Almafors utefter Almaån, vilka båda lade ned sina verksamheter 1838. Maskinen 
byggdes om och reparerades 1860, 1898, 1911, 1940, 1956 och 1961.163 Den 
användes ända fram till 1975.164 
 
År 1853 tillträdde den nya ägaren Christen Asp Bock165. Christen var född i 
Aalborg i Danmark 1818. Han tillträdde vid en mycket gynnsam tid med stark 
företagsamhet och högkonjunktur. Han började genast med omfattande 
förbättringsarbeten. År 1860 byggdes det stora dämmet vid bruket om. 

                                                 
158 Andersson 1974, s. 74 
159 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Övrigt 1813, Kristianstad län, Klippan socken, 11-vsö-14 
160 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
161 Andersson 1974, s. 74 
162 Svenskt konversationslexikon, Berg, Stockholm, 1845–1851 
163 Andersson 1974, s. 75ff 
164 Muntlig uppgift, Christer Jönsson, f.d. vice VD (2008–2012) 
165 Klippans pappersbruks museum 
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Ombyggnaden gjordes i cement och nya stigbord anlades, tillverkade av sten och 
cement. För att skydda bruket mot översvämning gjordes sprängningar i ån.166  
 
Förutom att pappersbruket byggdes ut omkring 1800-talets mitt påbörjades även 
tillverkning av papper med trä som råvara. Det fanns stor tillgång på råvara, 
vilket i kombination med den tekniska utvecklingen medförde att tillverkningen 
ökade starkt. Maskintillverkning av papper blev en förutsättning för de svenska 
pappersbrukens utveckling.167 År 1885 avlider Christen Bock. Arvet efter 
Christen övergick till hans söner Edvard, Adolph och Victor.168 År 1889 
ombildades bruket till Aktiebolaget Klippans pappersbruk169.  
 
I folkräkningen figurerar även en annan Bock, inte att förväxla med Christen 
Asp Bock. Christian Bock var fabriksmästare och bodde i en bruksbostad 1890. 
Christian var ursprungligen från Laatren Hannover i Tyskland. Hans familj 
bestod av frun Dorothea och barnen Hinrik, Wilhelm och Lina.170  
 
Grunden för det moderna företaget lades i början av 1900-talet, då bl.a. två nya 
pappersmaskiner installerades. Produktionen bestod av specialpapper som 
exempelvis silkespapper, kopiepapper, kräpp- och vaxpapper, gummerat papper 
m.m.171  
 
År 1900 hade drivkraftens kapacitet fördubblats. Vattentillgången från Rönneån 
var mycket ojämn och det låg i brukets intresse att kunna reglera vattentillgången. 
Som reservkraft skaffades två nya ångpannor 1904.172 För att försäkra sig om 
företagets fortlevnad gjordes flera uppköp i trakten. För att förhindra sänkning 
av vattenståndet i Ringsjön köptes Bålamöllan och Brännestads sågmölla in 
1904. År 1914 köptes Böksholms sulfitfabrik in för att säkra tillgången på 
massaved. År 1926 köptes pappers- och pappersmassabruket Lessebo. 
Uppköpen fortsatte även under senare delen av 1900-talet. År 1966 köpte 
Klippan pappersbruket i Östanå. På 1970-talet fanns stora planer på en 
utbyggnad, men istället köptes Klippans Finpappersbruk av Södra Skogsägarna 
1976. Efter förvärv av samtliga aktier avfördes företaget från börsen och 
tillgångarna såldes. Skog såldes till Domänverket och bruket i Östanå lades ner 
1981. År 1989 tog företaget Klippanintressenter AB över samtliga aktier i AB 
Klippans Finpappersbruk och Fridafors Bruk AB och noteras åter på börsen 

                                                 
166 Clemensson 1923, s. 109ff 
167 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
168 Clemensson 1923, s. 119 och 121 
169 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
170 Riksarkivet SVAR - Svensk arkivinformation. Folkräkning 1890 - Lackalänga församling, 
Malmöhus län. Bildid: Folk_912130–013 [2018-01-02] 
171 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
172 Clemensson 1923, s. 141ff 
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1994. År 1997 bytte bolaget namn till KLIPPAN AB och tillverkningen i 
Fridafors lades ner 1999.173 
 
Under 2006 gick bruket i konkurs men strax därpå startade driften i ny regi. 
Företaget heter numera Svenska Pappersbruket AB. Företagets första 
prioritering är att tillverka mjukpapper. Företaget hyr även ut lokaler till andra 
företag. I ägorna ingår 32 ha mark och 55 000 m2 kontors- och fabriksyta, varav 
35 000 m2 används av pappersbruket. Företaget lägger stor vikt i att tillvarata 
och utveckla kulturarvet, bl.a. genom ett museum med gamla dokument, kartor, 
papper och inventarier m.m. som finns i kontorsbyggnaden.174 Klippans 
Pappersbruk är det äldsta bruket i landet som fortfarande är i drift175.  
 
95 % av pappret går idag på export. Bruket har idag 45 anställda, varav 25 jobbar 
vid maskinerna. Det är samma antal som arbetade på bruket 1832. Under 1960-
talet hade företaget som flest anställda då det arbetade ca 1000 personer på 
bruket. Företaget hade 2017 ca 140 miljoner i årlig omsättning. Det har funnits 
åtta pappersmaskiner genom tiderna, men två har byggts om så att det finns 10 
nummer. Den nya pappersmaskinen som har köpts in och beräknas vara i bruk 
2019 kommer att få nummer 11.176 
 
Miljön utgör en välbevarad bruksenhet och området är idag av riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 
Arkivmaterial rörande exempelvis uppförande av vattenkraftsanläggningar och 
avgifter för laxfisket m.m. omkring 1940-talet vid Klippans bruk har tagits fram 
av projektet och återfinns i bilaga 1.  
 
Beskrivning av miljön 
Klippans pappersbruks miljö är mycket komplex och stäcker sig över stora ytor. 
För att enklare få en överblick över platsen brukar den delas in i sju områden: 
Bruksskolan, Gårdsstigen, Ladugården, Fabriksområdet, 
Bostadsområdet, Borgen och Backavången. I denna rapport beskrivs 
framförallt helheten, området kring dammvall och vattenvägar m.m., samt 
fabriksområdet. Dammvallen och vattenvägarna beskrivs i och efter texten för 
fabriksområdet. Bild 30 visar en områdeskarta över Klippans pappersbruk 2017.  

Fabriksbyggelsen består av byggnader från 1800- och 1900-talen med mindre 
rester av en 1700-talsbyggnad. Bostadsbebyggelsen består av en varierad 
bebyggelse från 1800- och 1900-talen. Lantbruksbebyggelsen och skolmiljön är 
från slutet av 1800-talet. De flesta byggnader är i tegel. Direktörsbostaden 
                                                 
173 Länsstyrelsen Skåne, Klippans finpappersbruk [2018-01-02] 
174 Muntlig uppgift, Christer Jönsson  
175 Länsstyrelsen Skåne, Klippans pappersbruk [L:K 30], [2018-01-02] 
176 Muntlig uppgift, Christer Jönsson  
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Borgen är från mitten av 1800-talet. Till bruket tillhör även arbetarbostäder med 
ljusputsade småhus, en korsvirkeslänga och en skola. Klippans Ladugård är 
brukets jordbruksfastighet med bevarad mangårdsbyggnad och tillhörande 
ekonomibyggnader.177 
 
Bruksskolan. I början av 1800-talet instiftade bruksägaren Sven Magnus 
Sunnerdahl (historisk bild 3) en skolfond. Vid 1890-talets början hade den gett 
god avkastning och en imponerande skolbyggnad byggdes med förstklassig 
modern utrustning (historisk bild 14). År 1895 började verksamheten och bedrev 
skolverksamhet fram till 2009. Byggnaden är i rött tegel och har två våningar. 
Sadeltaket är flackt. Byggnaden har åtta skorstenar varav sju är av äldre modell. 
Fasaden från 1800-talet är ännu intakt. På tomten finns en skolträdgård med 
lekredskap. Bruksskolans fastighet är idag i privat ägo.178  
 
Gårdsstigen ligger mellan Ladugården och Bruksskolan och byggdes 1947–
1948 av Klippans pappersbruk. Idag finns sex bostadshus längs Gårdsstigen. 
Fyra av husen har förändrat utseende i form av fasadmaterial, fönstersättning 
och takmaterial, förutom de två som ligger längst i öster. Dessa två har 
ursprungligt utseende med stående locklistpanel, putsad sockel, flacka sadeltak 
med röda lertegelpannor/papp. Husen är beigea med gröna knutar och 
fönsterluckor.179  
 
Ladugården utgörs idag av flertalet byggnader med en stor rektangulär 
gårdsplan i mitten. I söder avgränsas gården av ett bostadshus som är byggt som 
ett u. Detta hus är troligen byggt 1865. Under början av 1900-talet användes 
byggnaden till inspektorsbostad och tjänstemannabostad (historisk bild 14). Vid 
sidan av boningshusets östra flygel ligger en tegellänga som använts som svinstall 
och smedja. Smedjan är sammanbyggd med boningshuset via en tegelbyggnad. 
Norr om boningshuset ligger två stora längor i väster och öster som avgränsar 
gårdsplanen. I norr avgränsas gårdsplanen av ett flertal byggnader som ligger på 
rad, med ett tre våningar högt magasin, ett bostadshus och två stallbyggnader. 
Öster om gården finns två längor som fungerat som vagnstall och vedförråd. De 
tidigare ladugårdsbyggnaderna som uppfördes under 1770-talet låg tidigare 
längre västerut, nära disponentbostaden. Dessa byggnader revs när ladugården 
flyttades. Ladugårdens funktion är i nuläget konferens- och 
utbildningscentrum.180  
 
Fabriksområdet är bruksmiljöns historiska kärna och det tydligaste elementet 
för den industriella historia som bruket representerar (bild 1). Bebyggelsen består 
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av fabriksbyggnader från 1800- och 1900-talen med rester från en 1700-
talsbyggnad.181  
 
Ett landmärke för bruksmiljön är skorstenen (bild 2) som höjer sig högt över 
landskapet. När det slutades att elda med olja och istället övergick till naturgas, 
slutade skorstenen att användas och den stängdes av. I och med detta började 
den vittra. Både länsstyrelsen och företaget gick in med pengar och rustade upp 
skorstenen 2011. Då revs 15 meter av den övre delen och murade upp på den 
på nytt. Skorstenen är efter restaureringen 54 meter hög. De tre ”bollarna” i 
toppen på skorstenen representerar solen, månen och jorden.182 Skorstenen 
byggdes 1904183. 
 
Även pannhuset byggdes 1904 och ersatte då det första pannhuset från 1832184. 
Fasaderna är i rött tegel med kraftiga väggpelare i ljus puts185 (bild 2). Nya 
moderna värmepannor har satts in i pannhuset men värmepannorna från 1937 
fungerar fortfarande186.  
 
Allteftersom nya byggnader anlades på området så skapades hela tiden nya 
system av rör och ledningar, vilket syns även idag utanpå byggnaderna från olika 
tidsperioder (bild 3).  
 
Den nuvarande pappersmaskinen är från 1962, men är renoverad och 
moderniserad under de senaste 6 åren. Den tillverkar 12,5 ton papper per år (bild 
4). Nyligen bestämdes det att Svenska Pappersbruket AB ska köpa in en ny 
pappersmaskin för 150 miljoner kronor, tillverkad i Italien. Denna beräknas att 
fyrdubbla produktionen och ska vara på plats under 2019.187  
 
Omkring 350 meter sydväst om huvudbyggnaden ligger 
sedimenteringsbassängen (bild 5), som byggdes 1971. Hit kommer färgavfallet 
för att renas (bild 6). Slammet går i sin tur till en slampress och vattnet släpps ut 
i Rönneån efter att det renats. Tidigare släpptes avloppsvatten från produktionen 
såsom fibrer, färg, fyllmedel och kemikalier rakt ut i Rönne å. Förutom att det 
luktade väldigt illa så blev det många negativa sidoeffekter av utsläppen för 
människor och djur.188 Mer om dessa konsekvenser för fiskar under tidigt 1900-
tal finns att läsa i bilaga 1. Numera arbetar man kontinuerligt med miljöfrågor på 
bruket.  
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183 Borg 2015, s. 33 
184 Informationsskylt på bruksområdet 
185 Borg 2015, s. 33 
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Under hela fabriksområdet går det underjordiska kanaler som har använts till 
olika syften under olika tidsperioder. Ibland blottas vattenrännorna inomhus, 
bl.a. på ovanvåningen i en av byggnaderna, som inte används just nu. När den 
användes pumpades vattnet dit. Det finns även tre äldre reningsbassänger som 
är igenfyllda och inte längre används (bild 7).189 Vid dessa bassänger ligger en 
byggnad som är en sammanfogning av tre olika byggnader. Holländeriet ligger 
närmast bassängerna och där maldes textilfibrer till våt pappersmassa. 
Byggnaden är i två våningar och byggdes på 1870-talet. Sammanbyggt med detta 
ligger ett pappersmaskinhus och ett limtorn. Limtornet kallas brukligt för Tornet 
(bild 7).190 Tidigare användes Tornet till att förvara ämnen man blandade i 
pappersmassan. På den tiden kunde taket lyftas väck och därigenom lasta in 
pallarna. Tornet har ett brutet tak och byggnaderna har tegelfasader (bild 8).  
 
Vid de underjordiska bassängerna (bild 9) ligger områdets äldsta hus och är 
troligen uppförd runt 1854. Tidigare fanns här ett område med villabebyggelse 
men dessa hus revs under 1900-talet och endast en villa finns kvar. Huset kallas 
”Åsikten” och har en fasad i ljus puts med gröna detaljer191. Huset är i dagsläget 
övergivet och i förfall.  
 
Den f.d. ångkraftcentralen har fasader i rött tegel och sadeltak. Miljön intill är 
olika byggnader i flera våningar, från olika tidsperioder i olika material. Socklarna 
består av tuktad natursten eller gjuten betong. Fasaderna består av rött tegel med 
delar av hårdbränt mörkt tegel. Taken är sadel- eller pulpettak klädda med skiffer 
eller svart papp.192 Det finns inga äldre inventarier kvar i dessa byggnader.  
 
Vattenreningsverket tros vara byggt på 1930–40-talet. Vattnet användes för att 
tvätta lumpen från damm och smuts.193 Interiören är utformad för den specifika 
verksamhet som reningsverket en gång utgjort och är numera i tekniskt dåligt 
skick eftersom det inte längre används och underhålls. 
  
Inne på bruksområdet finns ett råvarumagasin dit järnvägsspåret gick (bild 10) 
och historisk bild 10 visar hur det tidigare sett ut. Byggnaden är uppfört 1920 
med invändigt järnvägsspår. Den har sadeltak och fasader i rött tegel. Portarna 
på den södra och norra gaveln är sidhängda dörrar i trä.194 Byggnaden 
besiktigades aldrig invändigt, men enligt uppgift skall ett äldre lok vara placerat 
inne i byggnaden.195 Byggnadsvårdsinsatser är gjorda 2003. Lokomotivstallet har 
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fasader i rött tegel med sadeltak (bild 11). Troligen byggt 1911 när utbyggnaden 
av det interna järnvägssystemet gjordes.196 
 
Centralt på bruksområdet ligger en stor byggnad som är sammanhållen av röda 
tegelfasader men som består av ett antal olika byggnader som har fogats samman 
och byggts om och byggts till genom åren (bild 12). Byggnaden är ett tydligt 
exempel på att byggnader förändras genom tiderna och fortsätter att användas 
utan att kulturvärdena förvanskas.  
 
Det mesta av de gamla maskinerna och inventarierna är borta genom den anda 
som fanns att slänga allt gammalt och köpa nytt. Nils ”Nisse” Claesson som 
arbetat på bruket under lång tid, skapade på eget initiativ ett arkiv. Detta finns 
samlat på ett museum i kontorsdelen. Här kan man titta på gamla dokument, 
fotografier, kartor, papper och inventarier m.m. (bild 28 och 29). Kulturmiljön 
är mycket viktig för bruket och man har i samarbete med Regionmuseet 
Kristianstad tagit fram informationstavlor som berättar om de olika miljöerna på 
bruket. En lastbrygga på området används också till skådespelsplats för en årligt 
återkommande teaterpjäs som handlar om brukets historia. Bruket tar även emot 
besök och erbjuder guidade visningar. Insatser har även gjorts för att skydda 
kulturmiljön genom att det bl.a. har byggts skyddstak på övergivna byggnader 
och gjort rensningar av träd och sly.197  
 
Övriga byggnader på fabriksområdet är ett magasin och elcentral, en kraftcentral 
som är f.d. magasin som kan vara uppförd före 1855 och i så fall är en av de 
äldsta byggnaderna i bruksmiljön, två skyddsrum, ett f.d. Holländeri och 
pappersmaskinbyggnad, en f.d. brandstation, en f.d. verkstad, en f.d. 
pappersmästarebostad vid Bruksallén och en portvaktsbyggnad.198 
 
Dammvallen och vattenvägarna. Baserat på äldre kartor kan vi se att det legat 
en dammvall på ungefär samma ställe sedan åtminstone tidigt 1800-tal (se 
historisk karta 2), troligen ännu längre tillbaka. Det är troligt att delar av den 
gamla dammvallen finns kvar under den nuvarande dammvallen. Den har byggts 
om och ändrat utseende under seklernas lopp. Historisk bild 7 visar dammvallen 
1901. Den senaste dammvalls ombyggnaden härrör från 1960-talet199. 
 
1943 anhåller Klippans pappersbruk om tillstånd att dels få uppföra en ny 
dammbyggnad över ån, dels få verkställa rensningar i ån nedströms kraftverket 
på en sträcka av cirka 400 meter. Anledningen var för att täcka bolagets ökande 
kraftbehov. Dammbyggnaden ville man bygga i nära anslutning till det befintliga 

                                                 
196 Borg 2015, s. 26f 
197 Muntlig uppgift, Christer Jönsson och informationstavlor på brukets museum 
198 Borg 2015, s. 23ff 
199 Muntlig uppgift, Christer Jönsson 
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kraftverket.200 Denna dammvall ligger på samma ställe som den idag. Dagens 
dammvall är förstärkt och moderniserad över tid. Den nuvarande dammvallen 
är byggd i cement med järnanordning och träluckor. Dammvallen består av olika 
sektioner där varje sektion har en planlucka. I mitten av dammvallen och i väst 
finns större hydrauliska planluckor (bild 19, 20, 21 och 22). 
 
Dammvallen leder in vatten via ett intag till turbinen i en mindre 
kraftverksbyggnad som ägs av Skånska Energi Rönne å Kraft AB. Kraftverket 
används för att producera el. Vattnet som används för tillverkning av pappret 
och resten verksamheten tas in via en kulvert längre uppströms.201 Intaget till 
bruket har spettluckor och rensgaller (bild 13). Vattenkraftverket har takfot och 
fasader i rött tegel (bild 14). Vid det nuvarande kraftverket från 1913202 ligger en 
gråstensgrund, som är en del av en tidigare 1700-tals byggnad som ursprungligen 
varit ett tvåvåningshus. På den ena sidan står årtalet 1774 (bild 15).  
 
Innan intaget till kraftverket går en liten kanal, där vatten leds bort till 
huvudfåran (bild 16).  
 
Mellan utloppet från kraftverket och huvudfåran går en mur, vattnet rinner 
sedan ihop i huvudfåran. Den första delen av muren närmast bruket är uppbyggd 
som en bred stenmur. Den yttersta delen, som går nedströms, är smalare och 
gjord i betong och har ett järnräcke (bild 17).  
 
Vägbron som går över huvudfåran är byggd 1844 (bild 18). Bron har slagna valv 
i natursten och byggdes om med breddad vägbana under 1900-talet. På platsen 
låg tidigare en bro som Abraham Tornérhjelm byggt under 1770-talet. Den 
gamla bron var 35 meter lång, 3,5 meter bred och vilade på murade stenkar.203  
 
Fallet som är beläget strax söder om bron, leder bort vatten mot sydväst dvs. 
bort från fabriksområdet. Det har tidigare varit ännu högre men klippan i forsen 
har vid ett flertal tillfällen delvis sprängts bort (bild 23) (historisk bild 13).  
 
Vid början av fallet på den östra sidan ligger en bassäng (gamla källvattensilen) 
från 1800-talet som användes för att lagra vatten (bild 16 och 18). Denna har en 
sockel i natursten och putsade sidor med byggnadsåret 1896 inristad i putsen 
mot åsidan (historisk bild 5).204  
 

                                                 
200 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 1 
201 Muntlig uppgift. Christer Jönsson 
202 Informationsskylt på bruksområdet 
203 Informationsskylt vid ån 
204 Borg 2015, s. 36. Årtalet är ändrat till 1896 istället för 1895 som står i rapporten, utifrån 
Historisk bild 5. 
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Vid utloppet från kraftverket längs med åkanten ligger en fabriksbyggnad som 
kallas ”PM1” (bild 24), den är inte längre i bruk. 
 
Öster om dammvallen går en bro med ett järnvägsspår, som inte längre är i bruk 
(bild 25). Järnvägsbron är byggd 1917.205 
 
Backavången kallas det område som är beläget väster och norr om 
bruksområdet. I området finns fyra mindre bostadshus (bild 26) med fasader 
klädda med rödfärgad locklistpanel. De fyra husen är troligen byggda under 
1800-talets senare del eller runt sekelskiftet 1900. Husen har förändrats genom 
åren med ombyggnader osv. men exteriört är alla husen tämligen välbevarade. 
 
Inne på fabriksområdet i anslutning till Backavången ligger överingenjörens villa 
(bild 27). Den byggdes 1899–1900. Huset har en och en halv våning med källare. 
Fasaderna är klädda i rött tegel med pärlfog. På husets norra sida finns en 
tillbyggnad vars tak bildar en balkong till övre våningen. Denna tillkom troligen 
under 1920-talet. Villan avviker från övriga hus i Backavången genom 
annorlunda material, storlek och arkitektur. Villan tydliggör den sociala 
hierarkien mellan högre tjänstemän och arbetare anställda vid bruket.  
 
Borgen brukar brukets gamla disponentbostad kallas för. Den ligger avskilt på 
den norra sidan av Rönne å, ca 180 meter sydväst om Ladugården. I äldre 
beskrivningar benämns den som Corps de logi, vilket betyder bostadshuset eller 
huvudbyggnaden i en herrgårdsanläggning. Borgen utgörs av flera 
sammanfogade byggnader som bildar en vinkel runt en grusbelagd gårdsplan. 
Byggnaderna omges av stora gräsmattor och i norr ligger en parkträdgård som 
numera är vildvuxen. Mellan Ladugården och Borgen går vägen mot Klippans 
samhälle. Längsmed hela vägen går en låg mur i rött tegel med krön av rundat 
tegel. Söder om Borgen sluttar trädgården ner mot Rönneån. Borgen 
härstammar troligen från 1770-talet då det finns uppgifter om att brukets 
dåvarande ägare Thornérhjelm hade byggt en huslänga med flera sammansatta 
flygelbyggnader. Färgen är densamma på hela Borgen och har en ljusgul puts 
med vita lister och hörn. På tomten finns också andra byggnader såsom ett öppet 
lusthus, ett garage i rött tegel, ett stall. Vissa byggnader är förfallna. Borgen är 
numera en konferensanläggning. Även disponentvillan, ladugården och 
ytterligare en huslänga är konferensanläggningar och drivs av MILgårdarna 
Hotell & Konferens.206  
 
Bostadsbebyggelsen spänner över en lång tid och representerar olika 
samhällsstatus, arkitektur och förhållningssätt till boendet för de anställda vid 
bruket. Bostäderna vittnar också om brukets behov av de anställda. Antalet 

                                                 
205 Informationsskylt vid ån 
206 Borg 2015, s. 42ff samt informationsskylt vid Backavången 
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anställda steg snabbt. Exempelvis teg antalet anställda från ca 100 personer 1873 
till ca 300 anställda 1900 och behovet av bostäder ökade och förändrades över 
tid. Bostäder till de anställda fanns först inne på fabriksområdet men revs och 
flyttades sedan utanför. Flera av de hus som beskrivs på kartor och i 
dokumentation är rivna eller flyttade. Historisk bild 15 visar arbetarbostäder runt 
sekelskiftet. Bostadshus till arbetare och tjänstemän har byggts i omgångar under 
1800 och 1900-talet.207 
 
Från samhället Klippan går en stig/väg från byn till fabriken som kallas 
”Bockastigen” efter Christian Bock som var ägare på bruket under mitten av 
1800-talet. Han anlade vägen för att arbetarna som bodde i byn lättare skulle 
kunna ta sig till bruket gåendes.208  
 
Kulturhistorisk värdering 
Industribyggnader med beståndsdelar 
Bruksskolan ingår i området för riksintresset. Skolbyggnaden vittnar om att 
bruket bistod med flera viktiga samhällsfunktioner. Skolans utarbetade exteriör 
och storlek är exceptionell för en lantbruksort. Skolan har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är ett viktigt element för att förstå livsvillkoren för de boende i den 
historiska bruksmiljön.    
 
Gårdsstigens bebyggelse utgör en tidsperiod av bebyggelsehistoria strax efter 
andra världskriget. Bostäderna representerar den kontinuerliga 
bostadsbebyggelse som gjordes i brukets regi under lång tid. Husens läge, 
taklutning och volymerna är väl bibehållna och utgör en viktig del i brukets 
bebyggelsehistoria och motiverar till ett kulturhistoriskt värde. 
 
Ladugården utgör en förståelse för pappersbrukets förmåga att i stor grad vara 
självförsörjande. Även om dess tidigare användning har förändrats så är 
Ladugården väl avläsbar i miljön. De olika byggnaderna bildar tillsammans en 
väl sammansatt ladugårdsmiljö med byggnadsdetaljer som bidrar till en tydlig 
kulturhistorisk miljö och motiverar till ett kulturhistoriskt värde.  
 
Fabriksområdet utgör kärnvärdet i både bruksmiljön, riksintresset och i 
kulturmiljön. Området har ett arkitekturhistoriskt värde – det visar hur 
fabriksbyggnader utformades under olika tidsperioder. Sammantaget finns det 
både byggnadshistoriska, byggnadsteknikhistoriska, arkitekturhistoriska, 
samhällshistoriska, socialhistoriska, personhistoriska (med vissa betydande 
personligheter i historien), teknikhistoriska (t.ex. historien om Sveriges första 
pappersmaskin), miljöskapande värden, identitetsvärde för bygden samt ett 
kontinuitetsvärde –som visar hur mångfacetterat det kulturhistoriska värdet är. 
                                                 
207 Borg 2015, s. 52 
208 Muntlig uppgift, Christer Jönsson 
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Fabriksområdets gedigna och väldokumenterade historia, byggnaderna, de äldre 
maskinerna, bruksmiljön och det levande kulturarvet i form av bruket av platsen, 
såsom skådespel, guidade visningar och museet, motiverar till ett högt 
kulturhistoriskt värde.  
 
Vissa byggnader utgör både enskilt och i sitt samband helhetsmiljön ett högre 
värde. Exempelvis Holländeriet och pappersmaskinbyggnaden från 1870-talet är 
mycket ovanliga även på nationell nivå och utgör i dess välbevarade skick ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde.    
 
Backavången utgör brukets äldst bevarade arbetarbostäder och tillsammans 
med tomterna och uthusen illustrerar de ett typiskt bostadsområde i bruksmiljö 
från sekelskiftet 1800/1900. De har en betydande roll i helhetsmiljön och 
dessutom har de kvar sitt ursprungliga läge på tomterna, taklutning, volymer och 
materialval, vilket motiverar till ett högt kulturhistoriskt värde.  
 
Överingenjörsvillan visar ett annat slags hus för en annan kategori anställda på 
bruket. Villan berikar den historiska miljön genom att visa hur högre tjänstemän 
på bruket bodde under början på 1900-talet. Villan är i nuläget övergiven och 
behöver rustas upp. Villans nuvarande skick motiverar till ett kulturhistoriskt värde.   
 
Borgens herrgårdsmiljö visar på lång kontinuitet ända tillbaks till 1770-talet, då 
herrgården anlades samt den nuvarande parkträdgården. Bebyggelsen är ändrad 
och förnyad vid flera tillfällen men dess långa kontinuitet och specifika 
herrgårdsmiljö motiverar till ett kulturhistoriskt värde.  
 
Bostadsområdet utgör en tydlig illustration av boendevillkor som var för 
arbetare och tjänstemän som bodde och arbetade i ett brukssamhälle. Husen från 
1800/1900-talet, varav många tillkom under 1910 och 1920-talet speglar varje 
tids rådande byggnadsideal och sociala skillnader. Flera av husen är välbevarade 
och har sitt ursprungliga utseende vilket är ett viktigt element för förståelsen av 
brukssamhällets historia och motiverar till ett kulturhistoriskt värde. 
   
Dammen och vattenvägarna 
Den tidigare klippa som låg mitt i fallet har gett namn till den första 
papperskvarnen som låg intill vattenfallet vid de stora klipporna. Kvarnen har 
sedan i sin tur gett namn åt hela samhället209. Även om klippan har förändrats så 
har platsen där den ett unikt värde på många olika plan, både samhälleligt och 
kulturhistoriskt.  
 

                                                 
209 Klippans kommun, Historia [2018-02-08] 
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Dammvallen byggts om och till under seklernas lopp. Den senaste dammvallen 
härrör från 1960-talet.210 Dammvallen och vattenvägarna är tydliga och viktiga 
beståndsdelar för platsens förståelse och historia. Sten- och cementstrukturerna 
vid byggnaden PM1 och muren av sten och cement vid utloppskanalen gör det 
lättare att förstå hur människor har arbetat för att på bästa sätt tillvarata vattnets 
kraft. Dessa beståndsdelar i miljön har ett kulturhistoriskt värde.  
 
Bassängen från 1800-talet är ett viktigt element i miljön som visar på äldre tiders 
bruk och byggnadsteknik och har ett högt kulturhistoriskt värde.  
 
Helhetsmiljön 
Platsen har en lång historia och pappersbruket är det äldsta i hela landet som 
fortfarande är i bruk. Miljön är komplex från olika tidsåldrar med allt från 
industribyggnader, gårdsmiljöer, disponentbostad, arbetarbostäder, skola till 
olika trädgårdsmiljöer och moderna bostäder. Många av byggnaderna är 
uppförda under 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Flera av dessa byggnader uppvisar 
den tidstypiska, karakteristiska industriarkitekturen med tex mönstermurning. 
En betydande byggnad i fabriksområdet är det arkitektritade skolhuset, som är 
ovanligt stort och imponerande för att vara ett skolhus på landsbygden från 
denna tid. Även brukets jordbruksfastighet och disponentbostaden med den 
parkträdgården är viktiga beståndsdelar i fabriksmiljön.  
 
Miljön som helhet innehåller stora kulturhistoriska värden på olika plan. En stor 
del av de kulturhistoriska värdena kan knyts till fysiska miljöer och byggnader 
vilket gör att miljön blir lätt att läsa. Platsen har även en mycket omfattande 
nedtecknad historia och har genom detta ett mycket högt pedagogiskt och 
samhälleligt värde. Sammantaget motiverar detta till att helhetsmiljön tillskrivs 
ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Det som gör att platsen inte värderas till ett mycket högt kulturhistoriskt värde 
är att det finns få inventarier och maskiner kvar på bruket. Hade det funnits 
kompletta, fungerande maskiner och äldre industrimiljöer kvar inomhus hade 
det höjt värdet till det högsta.  
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Klippans pappersbruk är ett riksintresse för kulturmiljö vilket regleras i 
Miljöbalken (1998:808)  

Fabriksmiljön som helhet och sambandet mellan de olika områdena är tydligt 
läsbara och är uttryck för flera olika tidsperioder som handlar om 

                                                 
210 Muntlig uppgift, Christer Jönsson 
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pappersindustrins utveckling. Hela fabriksmiljön bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde och dessa delar är känsliga för ingrepp.  

Dammen och vattenvägarna förmedlar i sitt nuvarande skick ett relativt ungt 
kulturarv. Miljön bedöms därför som relativt tålig för moderna ingrepp. Vid 
eventuella ingrepp är det önskvärt att behålla stenstrukturerna såsom stödmuren 
vid fabriksbyggnaden vid intaget och vattenfördelaren vid utloppet. Den 
närliggande bassängen från 1896 är önskvärd att behålla intakt och akta vid 
eventuella arbeten i och vid ån. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är möjliggörande att platsen kan bibehålla ett 
levande kulturarv.  
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Bilder av miljön 
 
  

Bild 1. Vy över en liten del av fabriksområdet. 
 

Bild 2. Skorstenen med 
pannhuset i bakgrunden. Båda är 
byggda 1904. Skorstenen är 54 
meter hög och renoverades 2011.  
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Bild 3. Skorstenen med pannhuset i mitten av bilden. På bilden syns även olika rör och 
ledningar från olika tidsperioder. 

Bild 4. Mjukpappersrullar i olika färger.  
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Bild 5. Sedimenteringsbassängen, dit färgavfallet kommer för att renas. 

Bild 6. Närbild i sedimenteringsbassängen. I bassängen har vattnet samma färg som det 
papper som görs vid respektive säsong.  
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Bild 7. Vid de vita räckena, under gräsplanen, finns de underjordiska bassänger som numera 
är övertäckta. Till vänster i bild syns villa ”Åsikten”. Den röda tegelbyggnaden är en 
sammanbyggnad av ett holländeri (närmast det vita huset), limtornet (som höjer sig över de 
andra) och ett pappersmaskinhus (som skymtar bakom plåttaket). 

Bild 8. 
Limtornet 
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Bild 9. Till höger i bild syns villa ”Åsikten” som är områdets äldsta bostadshus från ca 1854.  

Bild 10. Råvarumagasinet från 1920 med invändigt järnvägsspår. 
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Bild 11. Lokomotivstall, troligen byggt 1911. 
 

Bild 12. Del av den stora fabriksbyggnad som är en sammanbyggnad av olika byggnader 
från olika tidsåldrar. 
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Bild 13. Intaget till vattenkraftverket med fem spettluckor och ett rensgaller.  

Bild 14. Vattenkraftverket med takfot och fasader i rött tegel. Under byggnaden går 
utloppskanalen från kraftverket.  
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Bild 16. Nere till höger i bild vid cementblocken syns kanalen som leder bort vatten före 
intaget till kraftverket. På bilden syns även bassängen från 1896 och bron från 1844. 

Bild 15. Byggnadsdel från 1700-talet som är områdets äldsta synliga beståndsdel. På ena 
sidan står årtalet 1774.  
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Bild 17. Utloppet från kraftverket ses till vänster i bild och huvudfåran till höger. Mellan åfårorna går en 
mur, där första delen är uppbyggd som en bred stenmur och den yttersta delen är smalare och gjord i 
betong med järnräcke. 

Vägbron som går över huvudfåran är byggd 1844 
och breddad under 1900-talet för vägtrafik. Till 
höger i bild syns 1800-tals bassängerna och 
intagskanalen som leder bort överflödigt vatten. 

Bild 18. Bron från 1844. Till höger i bild syns 1800-tals bassängen och vid cementblocken 
går kanalen som leder bort överflödigt vatten från kraftverket. 
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Bild 19. Dammvallen. Varje sektion har en planlucka som öppnas manuellt. I mitten av 
dammvallen finns en röd, större hydraulisk planlucka.  

Bild 20. Dammvallen. Längst bort i bild syns en hydraulisk planlucka. I mitten av bilden är 
tre av de mindre planluckorna uppdragna.   
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Bild 21. Dammvallen sett nedströms ifrån.  

Bild 22. Närbild på hydraulisk planlucka.   
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Bild 24. Byggnaden som ligger vid ån kallas PM1 och är inte längre i bruk. 

Bild 23. Fallet har tidigare varit ännu högre men klippan i forsen har under årens lopp delvis sprängts 
bort och medfört en mindre fallhöjd. Bl.a. gjordes detta av Abraham Tornerhjelm runt 1770–1780-
talet.  
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Bild 25. Över ån går en bro med ett järnvägsspår, som inte längre är i bruk. Järnvägsbron 
är byggd 1917.  

Bild 26. Backavången med fyra röda hus med vita knutar, från sent 1800-tal/sekelskiftet 
1900.   
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Bild 27. Inne på fabriksområdet i anslutning till Backavången (husen skymtar i 
bakgrunden) ligger överingenjörens villa, som byggdes 1899–1900. 

Bild 28. Inventarier på brukets museum. Alla måtten är tillverkade i brukets verkstad och 
användes för att mäta upp färg som användes för att färga pappret.  
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Bild 29. Några av de pappersprodukter 
som tillverkats på bruket.  

Bild 30. Bruksområdet 2017. Källa: Blasberg Andreasson Arkitekter, Diskussionsunderlag, 
hos Klippans pappersbruk. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
  

Historiskt dokument 1. Plan över stendämmet 1777. Källa: 
Klippans pappersbruks museum 

Historiskt dokument 2. 
Brukets emblem. Källa: 
Klippans pappersbruks 
museum 
 



253 
 

  

Historisk karta 2. Karta från 1812. Källa: Klippans pappersbruks museum.  
 

Historisk karta 1. Karta över 
bruket 1801. Hämtad från: 
Clemensson, 1923, s.77. 
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Historisk karta 3. Bruket 1812 med byggnaderna utritade som schabloner. 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Enskifte 1812, Kristianstad län, Gråmanstorp socken, 
11-grå-12. 

Historisk karta 4. Bruket 1813. I kartmaterialet finns alla byggnader och ägor beskrivna, se 
historik. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Övrigt 1813, Kristianstad län, Klippan socken, 
11-vsö-14. 
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Historisk karta 5. Karta med engelsk text från 1867 med utritade områden för nya planer för området. 
Källa: Klippans pappersbruks museum.  
 

Historisk karta 6. Karta från 1898–99 på engelska. Vid dammvallen är laxfiske utmärkt och 
vid en av intagskanalerna är ett badhus utritat. Källa: Klippans pappersbruks museum.  
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Historisk karta 8. Rikets 
allmänna kartverks arkiv, 
Ekonomiska kartan 1969–
70, Skåne län, V. 
Sönnarslöv, J133-3C4g72 

Historisk karta 7. Bruksområdet 1931. Norr till vänster i kartan, invid järnvägen syns vad 
som sannolikt är fyra stycken bassänger. Underlag: Blasberg Andreasson Arkitekter 2017, 
hos Klippans pappersbruk. 
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Historisk bild 1. Torkvind för pappersark. Ur Diderot, Encyclopédie 1767. Hämtad från: 
Andersson 1974, s. 71 

Historisk bild 2. Klippans pappersbruk 1817. Hämtad från: Clemensson 1923, s. 44 
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Historisk bild 3. Magnus Sunnerdahl, 
som under 1820–1830-talet 
utvecklade verksamheten till landets 
största pappersbruk och installerade 
Sveriges första pappersmaskin. 
Hämtad från: Andersson 1974, s.  75 
 

Historisk bild 4. Klippans pappersbruk 1840-talet. Hämtad från: Clemensson, 1923, s. 62. 
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Historisk bild 6. Den första pappersmaskinen vid bruket 1898. Maskinen installerades 1832 
och reparerades vid ett flertal tillfällen b.la. 1898. Hämtad från: Clemensson 1923, s. 71 

Historisk bild 5. Delar av bruket med 1800-talsbassängen i förgrunden. Okänt årtal. Källa: 
Clemensson 1923, s. 130 
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Historisk bild 8. Samma bild som ovan tryckt som vykort över Klippans Pappersbruk, 
daterat 1903.  
 

Historisk bild 7. Dammvallen 1901. Hämtad från: Clemensson 1923, s. 141 
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Historisk bild 10. Klippans Pappersbruk, okänt årtal.  
 

Historisk bild 9. Klippans Pappersbruk 1922, Hämtad från: Clemensson 1923, s. 104 
 



262 
 

 
  

Historisk bild 12. Klippans Pappersbruk, omkring 1960. Foto A/B Flygtrafik 
 

Historisk bild 11. Vykort över Klippans Pappersbruk, poststämplat 1943. Fotograf okänd 
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Historisk bild 13. Fallet vid bruket med bassängen från 1800-talet och kraftverket till höger 
i bild. Okänt årtal. Källa: Pappersbrukets museum 

Historisk bild 14. Vykort på Klippans bruksskola, okänt årtal. 
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Historisk bild 14. Ladugården runt sekelskiftet. Hämtad från: Clemensson 1923, s. 149 

Historisk bild 15. Arbetarbostäder runt sekelskiftet. Hämtad från: Clemensson 1923, s. 151 
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10. Forsmöllan 

 
     Län, Kommun, Socken: Skåne, Klippan, Vedby 

 
     HARO/Vattendrag: 96 – Rönne å  

 
     Byggår: Nämns första gången i skrift 1365. 

Kvarnen som sedan byggs om till 
kraftstation uppfördes 1873.  
 

    Lagskydd: Såglämningen är en oregistrerad 
fornlämning. Generella 
hänsynsbestämmelser enligt KML, MB 
och PBL  
 

    Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värde 

   Värdebärande beståndsdelar: Smedjan, kvarn-/kraftverk- och 
sågruiner, de äldre vattenvägarna, den 
äldre överfallsdammen. 
 

    Kärnvärden: Kvarn- och industrimiljö som visar hur 
vattnets kraft haft en avgörande roll för 
näringarnas placering. 
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Historik 
Historiskt sammanhang: Kvarn, såg, kraftstation och bostäder 

På 1100-talet grundades Herrevadskloster och gårdar och mark donerades till 
klostret. Munkarna förde med sig odlings- och byggnadskonst och hade stor 
kunskap om hur naturtillgångar skulle nyttjas. De hade även kunskap att mala 
säd. Eftersom Forsmöllan låg nära klostret kan man anta att de nyttjade fallen 
till detta. Det är dock först 1365 som namnet Forsmölla finns i skrift. Namnet 
återkommer sedan under århundradena i olika sammanhang t.ex. vid 
skattläggning av kvarnar, byggande av en pappersmölla och såg m.m.  
 
I Prästrelationerna från 1624 uppges Forsmöllan vara Vedby sockens enda 
kvarn. Vid Kvarnkommissionens räkning 1698 fanns 16 st. kvarnar i Vedby 
socken. Forsmöllan kallades då för ”Odal och Landgille Qwarn, som beboddes 
av rusthållaren Anders Swensson”. Driften på Forsmöllan utökades under 1700-
talet och en ny skattläggning skedde.211 I dokumentation från Kungliga majestät 
och rikets kammarkollegium från den 27 februari 1779 omnämns en skattlagd 
grovmäldskvarn i Forsmöllan. Den 14 maj 1781 fastställs den årliga räntan för 
densamma, till 20 kappar spannmål, varav hälften ska vara råg och hälften 
korn.212  
 
I Skånska rekognosceringskartan från 1820, kan man läsa att Forsmöllan hade 
lite skog, men däremot större tillgång på torv. I Forsmöllan fanns även en kvarn 
med 3 par stenar, som var i bruk större delen av året.213 
 
I kammarkollegiets arkiv, ur Kristianstads läns handlingar från 1869 återfinns 
protokoll gällande kvarnsyn vid Forsmöllan 1851. Den avlidne byggmästaren 
och mjölnaren P Danielssons änka framhöll att kvarnarna inte blivit skattlagda 
och att hon saknar kunskap om desamma. Forsmöllans alla vattenverk beskrivs 
ha ständig vattentillgång från Rönneån. Dessa består av: en kopparhammare med 
blåsmaskin, sju kvarnverk i två hus, sågverk och stamp. Uppströms från dessa 
byggnader finns en dammvall gjord av timmer, sten och grus. Dammvallen som 
är belägen på Forsmöllans ägor är låg så att vattnet strömmar över den även när 
vattennivån är normal eller strax därunder. I norra delen av gården nära 
kopparhammaren finns det ena grovmäldeparet, siktstenarna och skalstenen 
uppförda i ett kvarnhus. I det gamla kvarnhuset söder om det förra, finns det 
andra grovmäldeparet. Detta par är niospannsstenar och drivs av ett vattenhjul 
som är 6 ⅙ alnar i diameter. Fallet är från brösthöjd 2 alnar. Övriga stenar drivs 
av två vattenhjul, varje hjul är sju alnar i diameter. Fallet är en aln högt. I 
protokollet från 1851 blir 2 par grovmäldstenar, ett siktverk och en skalsten, 

                                                 
211 Forsmöllan. 1983. Hembygdsföreningen Klippan  
212 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 14 
213 Lemke 1819, s. 38 [2018-01-23] 
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skattlagda. Ägarinnan Karna Bengtsdotter och hennes dotter Josephina 
Constantia Danielsson fick också tillstånd att förmala andras säd mot tullavgift. 
Brukare av kvarnen var vid denna tid Nils Löfberg.214  
 
År 1852 utförs en ny besiktning där även byggnaderna beskrivs detaljerat. Det 
östra kvarnhuset är sammanbyggt med det gamla våningshuset och är 23 alnar 
långt, 20 alnar brett och 4 ¾ alnar högt. Huset var byggt av ek i korsvirkesteknik 
med tegel under ett halmtak. I kvarnhusets nordöstliga del fanns kvarnstol och 
vattenhjul. Det nyare västra kvarnhuset var 15 alnar långt, 17 ½ alnar brett och 
är 5 ½ alnar högt. Även detta var byggt av ek i korsvirkesteknik med tegel under 
halmtak. Detta kvarnhus hade även det ett vattenhjul men inget hjulhus. 

Skattläggningsmännen föreslår efter denna invertering att ägaren till dessa 4 
kvarnverk årligen ska ålägga i natura 1 tunna och 6 kappar vete, 4 tunnor och 12 
kappar råg och 1 tunna och 12 kappar korn eller dess värde efter markegång.215  
 
Mer arkivmaterial rörande exempelvis inventeringarna av Forsmöllan under 
1850-talet har tagits fram av projektet och återfinns i bilaga 1. I detta material 
finns fler detaljer angående kvarninventarier, dammvallen, fallhöjd m.m.   
 
Ett register över Forsmöllans ägare från 1551 t.o.m. 1898 finns i bilaga 2.  
 
År 1873 uppfördes en valskvarn i två våningar, byggd i rött tegel216. Trots stora 
investeringar t.ex. en kopparhammare blev anläggningen aldrig lönsam. Man 
diskuterar att med hjälp av utländskt kapital bygga en ”kemisk 
pappersmassafabrik”, men detta blev aldrig av.217  
 
Under senare hälften av 1800-talet företog sig ägarna till Klippans pappersbruk 
omfattande upphandlingar m.m. för att säkerställa pappersbrukets framtid 
gällande bl.a. kraftförsörjning. Däribland uppköptes Forsmöllans egendom med 
kvarn och såg.218 De befintliga vattenkraftsanläggningarna byggdes om för 
produktion av el. År 1898 påbörjades överförandet av elkraft från Forsmöllan 
till Klippans pappersbruk.219 År 1900 gjorde omfattande arbeten med dämmet 
och kraftstationen ombyggdes och 2 turbiner och 2 generatorer installeras. Vid 
denna tid är kvarnrörelsen fortfarande igång och arrenderas ut till grosshandlare 
John Jacobsson i Klippan. Kvarnen kallas då för ”Forsmöllans Walsqvarn”. Den 
siste mjölnaren vid Forsmöllan var Karl Pettersson, som flyttade därifrån 
1909.220  

                                                 
214 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 11ff 
215 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 14 
216 Vattenkvarnar i Skåne 1995, s. 6 
217 Forsmöllan. 1983. Hembygdsföreningen Klippan 
218 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 10 
219 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 11 
220  Forsmöllan. 1983. Hembygdsföreningen Klippan 
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Förutom det arbete som görs med dämmet och kraftstationen 1900, så repareras 
och byggs både kraftverk och dammbyggnaderna om 1913 och 1929. Dock 
hävdar representanter från Klippans pappersbruk att ingreppen som gjorts inte 
orsakat någon förändring av dammbyggnaderna och deras 
dämningsförhållanden.221 
 
År 1914 utökas kraftstationen och bostäder inreds i delar av kvarn-
/kraftstationsbyggnaden. År 1914 hade Forsmöllan ca 126 ortsbor. 1 familj 
bodde i ”Gamla smedjan”, 11 familjer i Kraftstationsbyggnaden, 7 familjer i 
bostäder vid dammen, 3 familjer i ”huset ovanför backen”, ca 5 personer bodde 
i huset ”Borgen”, ca 8 personer i arrendatorsbostaden, ca 15 personer bodde på 
Fröken Malmströms internatskola och de övriga Forsmöllaborna bodde på 
andra ställen.222   
   
År 1930 anlades en laxkläckningsanläggning vid Forsmöllan, i samråd med 
fiskeriintendenten dr Swenander. Ynglen dog dock pga. av föroreningar som 
släpptes ut från Klippans pappersbruk och anläggningen kunde därmed inte 
fortsätta att användas.223  
 
I ett yttrande till Söderbygdens vattendomstol den 6 mars 1943, beskrivs 
Forsmöllan som ett vandringshinder för lax, havsöring och ål. Laxartade fiskar 
ska enligt bestämmelser kunna ta sig förbi vandringshindret vid högvatten men 
att fiskarna hindras vid överbyggnaderna vid Forsmöllan och att uppgången av 
fisk varit obetydlig. Även föroreningar i vattnet från Klippans pappersbruk ska 
haft en stor negativ påverkan på fisken. Fiskeriingenjör Schmidt uppger redan 
1911 att ålynglet inte tar sig förbi Forsmöllans överbyggnader och att den 
ålyngelledare som finns vid Forsmöllan inte fungerar. Länsfiskmästare 
Widerberg skriver 1917 att vattentillståndet sällan eller aldrig är tillräckligt högt 
vid ålynglets uppgång. Av ålyngeluppsamlingen som görs i Klippan sätts ca ⅕ 
ut i Rönneån ovanför Forsmöllan.224 
 
År 1943 beskrivs platsen ha ett vattenintag till en fiskodlingsanläggning.225  
 
Kraftverket har byggts ut vid två tillfällen, 1952 och 1984226. I ett brev till 
Söderbygdens vattendomstol 1943 ansöker Klippans pappersbruk om att 
anlägga ett nytt vattenkraftverk med tillhörande dammbyggnad vid 

                                                 
221 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 11 
222 Forsmöllan. 1983. Hembygdsföreningen Klippan 
223 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 7–8 
224 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 2 
225 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 8/1943, vol 265, bilaga 1, s. 11 
226 Eklöv 2010, s.15f [2018-01-23] 
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Forsmöllan227. På Ekonomiska kartan från 1970 är både den gamla dammvallen 
och en ny dammvall utritad, på samma ställe som den nya ligger idag. Man kan 
därigenom fastställa att den första versionen av den nya dammen byggdes på 
denna plats 1952.  
 
Vid ombyggnaden av kraftverket på 1980-talet byggdes även en ny dammvall 
med högre fallhöjd än den tidigare. Den totala fallhöjden är 9,5 m.228 
 
Mer arkivmaterial rörande exempelvis ansökan om att anlägga ett nytt 
vattenkraftverk och dammbyggnad, samt fisket som rör laxartade fiskar och ål 
omkring 1940-talet vid Forsmöllan har tagits fram av projektet och återfinns i 
bilaga 1.   
 
Beskrivning av miljön 
Huvuddämningen består av en regleringsdamm som är byggd i början på 1980-
talet (bild 1). Denna dammvall har ett intag med en hydraulisk lucka som leder 
vatten i en kulvert till kraftverket. Väster om detta intag finns två hydrauliska 
segmentsluckor i dammvallen som reglerar vatten till huvudfåran (bild 2). 
Framför intaget till kraftverket ligger flytstockar som hindrar stockar och annan 
bråte att komma in i intaget. 
 
Norr om den moderna dammvallen finns den äldre överfallsdammen 
fortfarande bevarad (bild 3). Det är osäkert vilket år den anlades men den finns 
med på en målning över platsen från 1880 (historisk bild 1–3). Den har sedan 
byggts om och renoverats åtminstone 1900, 1913 och 1929.  Över dammvallen 
går en övergång i järn. Vid den gamla dammvallen (bild 5) går en stenmur i 
huvudfåran för att leda det strömmande vattnet. Dammvallen har ett intag med 
luckor i väster. Troligen har det suttit 4 luckor i detta intag som varit till för att 
reglera vattnet till en mindre nu borttagen anläggning. Grunden finns kvar, är 
gjord i cement och är ca 4,5 x 4,5 meter stor. Det kan ha varit ett pumphus eller 
liknande (bild 4). Det rinner små mängder vatten genom ett metallrör in i 
grunden.  
 
I östra delen av den gamla överfallsdammen ligger två oanvända intag sida vid 
sida (bild 3). Det västra av dessa leder till en torrlagd kanal som löper till 
turbinintaget i kraftverket. Detta är numera igensatt med brädor. Intaget till 
själva kanalen har ett intag med rensgaller (bild 8). På den västra sidan om denna 
finns det en mindre kanal som leder till en gammal såggrund. De synliga delarna 
av såggrunden är ca 14 m långa och 3 m breda. I den gamla sågen finns ett 3 x 3 
m brett utrymme, där sannolikt vattenhjulet och dess kraftöverföringsmaskineri 

                                                 
227 Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265, bilaga 1, s. 9 
228 Eklöv 2010, s. 15f [2018-01-23] 
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har suttit. Såggrunden är en fornlämning eftersom den är äldre än 1850 och 
varaktigt övergiven, men var inte registrerad ännu i Fornminnesregistret vid 
inventeringstillfället. Utifrån en litografi från första hälften av 1800-talet finns 
sågverket och grunden med (se historiskt dokument 1). På bilden finns inte heller 
bron med som troligen byggdes 1855. Invid såggrunden ligger en smedja från 
1827. Huset är i korsvirke på bottenplan och är klätt med stående locklistpanel 
på ovanvåning och entrédel och träet är rödmålat och putsen vit (bild 7). Huset 
uppvisar balusterdekorationer på fasaden. Årtalet för uppförandet står skrivet på 
ena långsidan tillsammans med sirliga initialer (historisk bild 5). 
 
Öster om den torrlagda kanalen finns ytterligare en kanal som numera är 
igenfylld med jord. I början av kanalen går det fortfarande att se dess stenskodda 
kanter. Den har en spettlucka med gåtar (bild 8). Denna kanal har tidigare lett 
till det gamla kraftverket. 
 
Längst i nordöst vid den moderna dammen finns ett intag som via en kulvert går 
till kraftverket som är i bruk. Kraftverket är byggt i början av 1984, i rött tegel 
(bild 9). Detta är byggt på grunden av den gamla kraftstationen. Denna 
anläggning byggdes 1873 och var då en kvarn. Den byggdes sedan om runt 
sekelskiftet för att användas till både kvarn och kraftverk. Runt 1909 avvecklas 
kvarnverksamheten och kvarnbyggnaden byggs om till kraftverk och bostäder 
(historisk bild 1–4 & 6–7). Utloppet i grunden leder vattnet ut från turbinen som 
tidigare satt under den gamla kraftstationen (bild 10) (historisk bild 2 & 7). 
Endast turbinsumpen finns kvar där turbinen satt. Fönster och dörrar till det 
gamla kraftverket är igenmurat (bild 11). 
 
Utloppskanalen från kraftverket är sten- och cementskott på västra sidan och 
naturliga klippor på den östra (bild 12). 
 
På höjden, öster om kraftverket ligger bostadshuset (bild 13), även kallat Corps 
de logi eller ”Borgen” (ej att förväxla med ”Borgen” i Klippan). I 
huvudbyggnaden med sina två flyglar är det numera bostäder och kontor.  
 
Väster om kraftverket ligger en gammal bro (bild 14) i dåligt skick som i dagsläget 
är avspärrad. Dess fundament är en blandning av sten, cement och tegelstenar 
från olika tidsperioder. Själva bron är gjord av trä och metall. Den tros vara 
byggd omkring 1855 och är därefter renoverad och ombyggd på olika sätt 
(historisk bild 2 och 4).  
  
Kulturhistorisk värdering 
Kraftstation med beståndsdelar 
Av den äldre kraftstationen som byggdes 1900 kvarstår endast grunden. Den är 
i relativt bra skick men fönster och dörrar är igenmurade. Utloppet och sumpen 
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finns kvar i den gamla grunden men turbinen är borta. Den äldre kraftstationen 
och dess vattenvägar har ett visst kulturhistoriskt värde.  
 
Kraftstationen från 1984 som är byggd ovanpå den gamla kraftstationsgrunden 
har inget kulturhistoriskt värde.  
 
Dammen och vattenvägarna 
Den äldre överfallsdammen, intaget som är byggt 1900 och stenmuren som 
byggts vid denna har ett pedagogiskt värde för att förstå hur vattnets kraft 
tidigare använts. Även den stenskodda, torrlagda kanal som ledde till det gamla 
kraftverket och kanalen som försedde sågverket med vatten är värdebärande 
element i kulturmiljön. Den äldre överfallsdammen och de stenskodda kanalerna 
har ett kulturhistoriskt värde.   
 
Dammvallen från 1980-talet har inget kulturhistoriskt värde. 
 
Helhetsmiljön 
Platsen har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Miljön 
har flera ruiner från olika tidsåldrar såsom grunden efter ett äldre sågverk och 
grunden till den lilla byggnaden vid den äldre dammvallen. Eftersom platsen 
används under mycket lång tid är det troligt att det finns lämningar under mark. 
Ett annat värdebärande element i miljön är smedjan från 1827 som enskilt har 
ett högt kulturhistoriskt värde.   
 
Helhetsmiljön med smedjan, kvarn-/kraftstation- och sågruiner, de äldre 
vattenvägarna och den äldre överfallsdammen motiverar till ett kulturhistoriskt 
värde.    
 
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Intaget i den västra delen av den gamla överfallsdammen har i dagsläget ingen 
funktion och är tålig för ingrepp utan att det skulle göra större skada på 
kulturmiljön. Den moderna dammvallen har inget kulturhistoriskt värde och är 
tålig för ingrepp utan att det påverkar kulturmiljövärdet på platsen. Ingrepp kan 
möjligen göras i överfallsdammen utan att sänka det kulturhistoriska värdet, men 
åtminstone delar av den behöver i så fall lämnas kvar för att inte minska miljöns 
förståelse.  

 
Den äldre bron som är ur funktion är tålig för ingrepp utan att det gör större 
skada på kulturmiljön. Dock är det önskvärt att behålla något från den tidigare 
konstruktionen för att kunna avläsa äldre tiders hantverk. Även brons 
vägriktning är önskvärt att ha kvar eftersom den visar på äldre tiders 
vägsträckning.   
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Kraftstationen och dammvallen från 1980-talet har lågt kulturhistoriskt värde 
och är mindre känsligt för ingrepp.  
 
Vid eventuella ingrepp i miljön ska man vara aktsam vid de värdebärande 
beståndsdelarna såsom smedjan, såggrunden, kvarn/kraftverksruinen och de 
äldre vattenvägarna. 
 
Observera att såglämningen är en fornlämning och att tillstånd enligt KML krävs 
för att göra markingrepp på platsen. 
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Bilder av miljön 
 
 
  

Bild 1. Den nya dammvallen från 1980-talet. Närmast är ett intag med en kulvert som leder 
vatten till kraftverket. Längre bort syns de två luckorna i dammvallen som reglerar vattnet till 
huvudfåran. 

Bild 2. Hydraulisk segmentslucka till huvudfåran. Till höger om denna finns en likadan 
lucka.  
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Bild 3. Till vänster i bakgrunden är den nya dammvallen (1), i bildens mitt är den äldre 
överfallsdammen med en övergång i järn (2), längst bort på den gamla dammvallen finns ett 
intag vid en byggnadsgrund (3). Närmast i bild är ett igensatt intag till det tidigare kraftverket 
med 5 gåtar (4) och bredvid är intaget till de torrlagda kanalerna (5). 

Bild 4. Intag med luckor som ledde in 
vatten till husgrunden i cement 
närmast i bild. Grunden är möjligen 
till ett pumphus. 

1 
3 

2 

4 

5 
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Bild 5. Den gamla överfallsdammen med en övergång i järn med ett intag längst bort i bild 
(pil). Nedströms intaget går en stenmur (1) i vattnet för att leda det strömmande vattnet. 

1 

Bild 6. Närmast i bild är den stenskodda, torrlagda kanal som ledde till en turbinsump i det 
gamla kraftverket. I mitten av bilden går inloppet till den kanal som tog hand om 
överflödsvatten så att inte turbinsumpen blev överfull, och som leder förbi den gamla sågen. 
Den röd-vita byggnaden i bakgrunden är en smedja från 1827, byggd i korsvirke. 
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Bild 8. Intaget med rensgaller som leder till kanalen som numera är torrlagd. Intaget till höger 
med gåtar är igenfyllt med jord på andra sidan. Till vänster ligger smedjan och till höger det 
nya kraftverket.  

Bild 7. Smedjan 
från 1827. 
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Bild 9. Kraftverk i rött tegel från 1984. 
 

Bild 10. Den nya kraftstationen från 1980-talet är byggd på grunden av den gamla 
kraftstationen. Utloppet i grunden ledde vattnet ut från en av turbinerna som satt under den 
gamla kraftstationen. Närmast i bild syns ruinerna av det gamla sågverket.  
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Bild 11. Grunden till det gamla kraftverket. Fönster och dörrar är igenmurade.   

Bild 12. Utloppskanalen från kraftverket som är uppbyggt av sten och betong på den vänstra 
sidan och framsprängda klippväggar på den högra.  
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Bild 13. Kontor- och bostadshuset ”Borgen”. 

Bild 14. Den gamla bron som i dagsläget är avstängd. Fundamenten är en blandning av sten, 
cement och tegelstenar från olika tidsperioder. Bron anlades troligen 1855. 
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Historiska dokument, kartor och bilder 
  

Historiskt dokument 1. Litografi från första hälften av 1800-talet. 4 vattenhjul driver kvarnen, som sedan 
revs på 1870-talet. Sågen till höger om kvarnen har ett eget vattenhjul. Byggnaden längt till höger är 
troligen smedjan. Bron är ännu inte byggd. Källa: Forsmöllan, 1983, Hembygdsföreningen Klippan. 
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Historisk karta 1. På karta från 1808 syns kvarnen och bostadshuset, samt tillhörande 
ladugårdsbyggnader. Lantmäteristyrelsens arkiv, Enskifte 1808, Kristianstad län, Vedby 
socken Forsmöllan nr 1 

Historisk karta 2. På karta från 1819 syns kvarnen och bostadshuset, samt tillhörande 
ladugårdsbyggnader. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Kristianstad län, Klippan socken, 
Enskifte 1819, 11-ved-14 



283 
 

 
  

Historisk karta 3. På karta från 1926–34 är kraftstationen i Forsmöllan utritad. På denna 
karta kan även noteras närheten till pappersbruket. Rikets allmänna kartverks arkiv, 
Häradsekonomiska kartan 1926–34, Klippan J112-3-46 

Historisk karta 4. Rikets allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1970, Skåne län, 
Herrevadskloster, J133-3c4h72 
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Historisk bild 2. Forsmöllan 1898. Till vänster syns delar av kvarnbyggnaden som sedan byggdes om till 
kraftverk. På stengrunden i mitten ligger sågen och till höger går den bro som delvis finns kvar idag. 
Huset till höger om sågen är troligen Smedjan. Fotograf okänd. Källa: Clemensson 1923, s. 132 
 

Historisk bild 1. Forsmöllan 1880.  Kvarnbyggnaden i rött tegel syns till vänster, snett till vänster framför 
kvarnen ligger sågverket. Den ljusa byggnaden uppe på höjden är ”Borgen”.  Den vita byggnaden vid ån är 
Smedjan och här syns även överfallsdammen. Till höger i bild syns en bostadslänga och ladugårdsbyggnader 
som idag är rivna och marken är idag delvis under vatten. Källa: Bygdeband.se, Forsmöllan 
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Historisk bild 3. Bild på den gamla kraftstationen och den gamla dammvallen med spång i 
förgrunden. Fotograf och årtal: okänd. Källa: Bygdeband.se, Forsmöllan/Kraftstationen 
 

Historisk bild 4. Bild på den gamla kraftstationen och den gamla bron som delvis finns kvar 
än idag. Fotot taget troligen runt sekelskiftet, senast tidigt 1920-tal. Källa: Clemensson 1923, 
s. 196 
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Historisk bild 6. Bostäder vid Forsmöllan. Observera att den gamla ladugården nu blivit 
ombyggd till bostadshus. T.v. i bild skymtar kraftstationen. Okänd fotograf. År: 1915. Källa: 
Informationsskylt vid Forsmöllan 
 

Historisk bild 5. Smedjan som här är ombyggd till arbetarbostad. Fotot taget troligen runt 
sekelskiftet, senast tidigt 1920-tal. Källa: Clemensson 1923, s. 196 



287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

Historisk bild 7 & 8. Kraftstationen där vissa delar byggts om till bostäder. Här syns ett nu 
igenfyllt intag. Delar av intaget används sannolikt till den kulvert som leder vatten till den 
nuvarande kraftstationen. Övre bilden mot norr och nedre bilden mot söder. Fotograf: 
Okänd. År: 1923. Källa: Informationsskylt vid Forsmöllan 
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11. Billingemölla 

 
     Län, Kommun, Socken: Skåne, Eslövs, Billinge  

 
     HARO/Vattendrag: 96 – Rönne å  

 
     Byggår: Kvarn och dammvall från ca 1815. 

Tråddrageri från 1911.   
 

    Lagskydd: Kvarnmiljön är registrerad som övrig 
kulturhistorisk lämning men är en 
oregistrerad fornlämning, se 
beskrivning.  
 

    Kulturhistorisk värdering: Visst kulturhistoriskt värde 

   Värdebärande beståndsdelar: Grunderna efter kvarnen, bostads- 
och industribyggnaderna, 
vattenvägarna, den gamla vägen och 
vägsträckningen. 
 

    Kärnvärden: Spåren efter en mindre industrimiljö 
med lokal betydelse för utvecklingen 
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Historik 
Historiskt sammanhang: kvarn, tråddrageri, spikfabrik 

Platsen vid Rönneån har nyttjat vattnets kraft över lång tid. Redan 1706 på den 
äldsta kartan över Billinge by finns en kvarn utritad vid Rönneå. Denna mölla 
ligger dock ca 300 meter nedströms från de grunder som finns på platsen idag. 
Ursprunget till Billinge mölla går tillbaka till enskiftet runt 1815. Före enskiftet 
hade bönderna i Billinge malt sitt spannmål i Billabäck. Efter enskiftet ökade 
spannmålsproduktionen och då låg fallet vid Billinge bra till. Ett dämme lades 
diagonalt över ån. Grunden till kvarnen anlades på en ö i mitten av ån och den 
byggdes av stora stenblock som murades samman. Ett stort vattenhjul satt på 
kvarnens östra sida. I kvarnen fanns tre par stenar, två för mjöl och ett par för 
kross.229  
 
Kvarnen var belagd med tullavgift, som bestämdes av Kungliga 
kammarkollegium 1825. Avgiften för t.ex. siktat mjöl var 4 kappar på varje 
tunna.230 (1 kappe = 4,58 liter231).  
 
I ett avtal från 1848 finns beskrivet ett kors inristat på en sten på höger sida av 
kvarnen. Vattenståndet fick inte gå över denna nivå.232 
 
År 1870 ägs möllan av Lars Olsson, som även äger två gårdar i Hultseröd. 
Kvarnen var vid denna tid taxerad till 25 700 kronor. År 1893 står Johannes 
Larsson som ägare. År 1911 äger Martin Johansson kvarnen. Detta år upprättas 
den ekonomiska kartan och där beskrivs det att åkern är på 3,8 ha, ängen på 3 
ha, skog och bete är på 2,6 ha och tomten är på 2000 m². Kvarnen arrenderades 
vid denna tid av Sven J. Johansson. År 1911 köps Billinge mölla av den danska 
fabrikören O. C. Rasch och hans fyra barn, Valdemar, Kristian, Nils och Helena. 
Familjen flyttar in i den gamla möllebostaden och i samband med detta byggs en 
ny bostad till möllaren Larsson. Det är nu planerna påbörjas för ett tråddrageri. 
Först lades kraftiga stenkajer kring de västliga åfårorna och fundament gjöts för 
tre stycken vattenturbiner: två för kraft och en för lyse. I västra änden av 
byggnaden anlades en hög, fyrkantig byggnation med pyramidtak och skorsten 
för en ångpanna. Intill installerades ett tvättkar. Det behövdes för att tvätta ren 
den tråd som skulle dragas. Tråden tvättades ren från sitt glödskal i kokande syra. 
Ett ton tråd i taget sänktes ner i syrabadet. Tråden var 5,5 mm tjock och kom 
från ett valsverk i Mellansverige. Byggnadslängan åt öst inrymde ett lager och en 
våg. I själva tråddrageriet sträcktes tråden ut till finare kaliber genom att tråden 
drogs genom koniska hål. Vid första draget tunnades tråden ner till 4 mm, i andra 
till 2,5 mm, osv, som tunnast kunde tråden bli 0,5. Den färdiga varan levererades 
                                                 
229 Hansson 2000, s. 206f 
230 Tveiten 1971, s. 126 
231 Skeby.se 1985, Gamla mått [2018-02-20] 
232 Hansson 2000, s. 207 
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på spolar. Den första varianten av spolar vägde 35 kg men under årens lopp blev 
de allt större och under sista tiden vägde de upp till 700 kg. Spolarna 
transporterades till Billinge station och sedan vidare till Helsingborg, där familjen 
Rasch hade en spikfabrik. Under 1910-talet hade tråddrageriet ett 10-tal 
anställda. När första världskriget bröt ut 1914 blev det svårare tider och man var 
tvungen att dra ner de anställda till sex personer.233 
 
År 1921 arrenderade lantbrukaren Nils Rosberg möllan. Han fortsatte att driva 
kvarnen fram till 1929 och bodde i en av bostadslägenheterna som från början 
byggdes åt den tidigare möllaren Larsson. Det var ett mycket hårt arbete vid den 
här tiden. Han malde på nätterna och på dagarna kom bönderna för att leverera 
och hämta. På vintern var man ofta tvungen att hacka kvarnhjulet rent från is. 
År 1929 flyttade Nils och hans fru Nanny och dottern Anna Maria till Norra 
Hultseröd och därmed upphörde kvarndriften för gott. När arbetarna strejkade 
i spikfabriken i Helsingborg 1929 flyttades verksamheten till Billinge. De hade 
dock problem med vattenförsörjningen och trots att dammluckorna var stängda 
så tröt vattnet. De anställda minskades nu till endast 4 personer. Efter att den 
äldre sonen Valdemar dött i hjärtslag efter att ha badat i kanalen, fick hans son 
Henry ta över en stor del av ansvaret. Han höjde upp dämmet för att öka 
vattenmagasinet men då uppstod andra problem. Lantbrukarna uppströms 
stämde bolaget då deras ängar svämmades över. Söderbygdens vattendomstol 
kom fram till att bräder hade pålagts på dämmet och vattenståndet därmed ökat 
med 23–25 centimeter. Dessutom hade de bestämmelser angående 
dammluckornas öppnande m.m. inte efterföljts. Domen fastställdes att 
skadestånd skulle utbetalas till de 21 jordägare som drabbats. Det sammanlagda 
skadeståndet uppgick till 14 760 kronor. Lägsta belopp gick till Stockamöllans 
AB på 6 kronor och högsta belopp på 1 765 kronor fick Birger Bondesson.234  
 
Henry Rasch ska efter detta ha försökt att spränga dämmet, enligt en 
ögonvittnesskildring av arrendatorn Nils Rosberg son Åke. Henry ska ha 
inhandlat 5 kg nitrolit tillsammans med sprängkapslar och krutstubin. Detta lade 
han i ett järnrör och placerade mitt i dämmet och tände på. Åverkan vid första 
försöket blev inte särskilt stor, så han blev mer och mer djärv allteftersom. Efter 
en stund kom fru Greta Viola med sin lille son vilka bodde i Möllebostaden och 
berättade att en sten stor som en ”mansbörda” landat i trädgården. Historien om 
stenen har sedan blivit en populär händelse att berätta om i bygden.235  
 
Tråddrageriets tid var förbi och spikfabriken flyttades till nya lokaler i 
Ramlösa236. År 1945 köptes Billinge mölla av ett bolag som hette Skånesol. 
Företagets ändamål var att driva fruktodling och förädla egna och andras frukter 
                                                 
233 Hansson 2000, s. 207f 
234 Hansson 2000, s. 209f 
235 Hansson 2000, s. 210f 
236 Tveiten 1971, s. 127 
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genom konservering och musteri. Skånesol hade även köpt Billinge hotell, som 
skulle användas till packeri och konserveringsfabrik. Männen bakom Skånesol 
var doktor Malte Welin och Per Olof Hemby men deras idéer höll inte och 
Skånesol försvann lika snabbt som det kom. De sista personer som bodde på 
Billinge mölla var Hugo Julius Valdemar Lundblad och hans fru Olga.237  
 
Helsingborgs Vattenverk köpte fastigheten 1957 och bestämde att alla sex 
byggnaderna skulle rivas. Platsen skulle istället bli en mätstation för kontroll av 
vattennivån i ån. Endast byggnadsgrunderna blev kvar efter rivningen.238   
 
I dag är området vid Billinge mölla ett naturreservat. Naturen i området får i 
stort sett sköta sig självt och planen är att området ska utvecklas till ett 
naturskogsområde.239  
 
Beskrivning av miljön 
På platsen finns två öar. En mindre ö som tråddrageriet legat på och en större 
som kvarnen och bostadshusen varit belägna på. Av tråddrageriet finns det en 
grund kvar i cement och sten (bild 1). Det går också ut cementanläggningar i 
kanalen (bild 2).  Under tråddragerigrunden finns två intag, ett i öster och ett i 
väster och i intagen finns två stycken fyrkantiga hål. Troligen har det suttit 
turbiner i dessa men nu finns bara sumpen kvar (bild 3).  

 
Från den västra stranden söder om anläggningarna går det över en bro till den 
stora ön. Bron är gjord i betong och under bron kan vattnet flöda fritt. Räcket 
till bron är i bra skick. Det är gjort i trä och sitter på betongstolpar. Bron vilar 
förutom landfästena på ett relativt litet fundament (bild 4). Från fundamentet 
och norrut, nedströms, går det vattendelare i form av en stenmur. Vid 
inventeringstillfället var den helt under vatten och kunde endast skymtas. Men 
är sannolikt fullt synligare vid normalare vattenföring. 
 
En bit nedströms den första bron leder en andra bro över till den östra stranden. 
Denna bro är också byggd i betong med ett träräcke i bra skick och samma 
utformning som den andra bron. Denna bro har ett större fundament i dess mitt 
att stå på. Fundamentet är gjort med kallmurad och murad sten (bild 5). Precis 
söder om denna bro ligger den gamla dammvallen som är av sten och går 
diagonalt över ån (bild 6) och som är en överfallsdamm. På dammvallen finns 
det en järnställning där det tidigare suttit två luckor. Över tid har delar av 
dammvallen försvunnit och vid inventeringstillfället syntes endast en liten del av 
den ursprungliga vallen ovanför vattenytan p.g.a. högt vattentillstånd (bild 7). En 

                                                 
237 Hansson 2000, s. 211f 
238 Hansson 2000, s. 212 
239 Eslövs kommun, Billingemölla [2018-02-20] 
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anledning till att den rasat är troligen de sprängningar som gjordes på 
dammvallen runt 1944. På dammvallen växer träd och sly och detta skulle 
behöva rensas för att inte muren ska rasa ut här också. 
 
På västra stranden ungefär i jämnhöjd med tråddragerigrunden finns grunden 
efter en lada eller liknande ekonomibyggnad (bild 8).  
 
Kanter kring ön och kanalerna har både stenskoningar och betongskoningar 
(bild 9). Järnbalkar utan räcke går ut till tråddrageriet. Dessa är förstärkta med 
betong. 
 
På den stora ön, bredvid tråddrageriet på den lilla, ligger grunderna efter det 
stora bostadshuset och kvarnen (bild 10). Idag syns endast grunderna. På platsen 
finns numera picknickbord, cementrör för grillning och en informationsskylt. På 
den sydöstra delen av ön finns också grunderna efter det andra boningshuset 
(bild 11), som byggdes till möllare Larsson runt 1911. 
 
På den stora ön, strax söder om bron på bild 5, i direkt anslutning till ån ligger 
en cementgrund till en liten byggnad (bild 12). Eventuellt kan detta vara 
lämningar efter vattenmätningsstationen som byggdes på platsen i slutet av 1950-
talet. Runt denna byggnad finns stolpar som indikerar att det suttit något slags 
inhägnad eller annan avgränsning runt byggnaden.  
 
Från den andra bron går en gammal transportväg i nord-sydlig riktning. Den 
används idag som gångväg (bild 13). På äldre kartor kan man se hur 
vägsträckningen gick (historisk karta 3). Öster om vägsträckningen höjer sig 
landet brant och ger en ravinliknande känsla. 
 
Kulturhistorisk värdering 
Byggnader med beståndsdelar 
Av den äldre bebyggelsen finns bara grunder kvar. Lämningarna är viktiga 
element för att förstå kvarn- och industrimiljön och hur de tidigare brukades. 
Grunderna är raserade men strukturerna finns kvar och är relativt lätta att läsa 
av i miljön och detta motiverar till ett visst kulturhistoriskt värde.  
 
Dammen och vattenvägarna 
Dammvallen och vattenvägarna har ett pedagogiskt värde som visar hur vattnets 
kraft har använts till de tidigare verksamheterna på platsen. Även den gamla 
brosträckningen visar på äldre tiders byggnadssätt och brukas än idag. Likaså den 
ännu brukade transportvägen till kvarnen. Eftersom strukturerna fortfarande är 
väl avläsbara i miljön har de ett visst kulturhistoriskt värde.  
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Helhetsmiljön 
Hela miljön består idag av grunder och det finns inga stående byggnader kvar 
idag. Platsen är viktig för lokalhistorien då kvarn- och industriverksamheterna 
hade stor betydelse för byborna när de var i drift. Platsen är idag även en viktig 
plats för rekreation, inte minst kanotister och är en betydande del i Billinge mölla 
naturreservat. Helhetsmiljön sammantaget motiverar till ett visst kulturhistoriskt 
värde. 
   
Samlad bedömning av känslighet och tålighet 
Det är önskvärt att behålla den del av dammvallen som syns ovanför vattenytan 
eftersom dammvallen både har ett kulturhistoriskt värde samt att den har ett 
lokalhistoriskt värde från när Henry Rasch försökte spränga bort den runt 1944. 
De ej synliga delarna av dammvallen är mer tåliga för ingrepp. Likaså kan hålet 
från sprängningen eller platsen för järnställningen nyttjas utan att det 
kulturhistoriska värdet sänks. 
 
Betongstrukturerna är relativt tåliga för ingrepp om t.ex. förbättringsarbeten 
behöver göras, så länge inte fornlämningarna förvanskas.  
 
Lämningen efter kvarnen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i 
FMIS men ska registreras som en fornlämning. Dess ursprung går tillbaka till 
minst 1815. Eftersom flera lämningar på platsen är äldre än 1850 och platsen är 
varaktigt övergiven är miljön som helhet en fornlämning och skyddas genom 
KML. Observera att det krävs tillstånd enligt KML för att göra markingrepp på 
platsen. 
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Bilder av miljön 
 
 
 
 
   

Bild 1. Ön där tråddrageriet låg. Vid pilen syns delar av dessa grunder och spetsen av betong 
som går ut i åfåran var en del av tråddrageriet. Fotot taget från sydväst. 

Bild 2. Närbild på betongspetsen som är en del av tråddrageriet. Under byggnaden finns 
vattenintag och i det fyrkantiga hålet (pilen) är det troligt att det suttit en turbin.  
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Bild 4. Under bron som går till den lilla ön är det fritt flöde för vattnet.  

Bild 3. Närbild på ett av hålen där möjligen en annan turbin suttit.  
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Bild 5. Den andra bron är också byggd i betong med träräcke och har en stabilare grund att 
stå på. 

1

 
2

 

Bild 6. Den gamla dammvallen består av tre järnställningar (1) där det tidigare suttit två 
spettluckor och dammvallen gjord av sten (2).  
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Bild 7. Dammvallen med järnfundamenten till vänster och den synliga delen av stenmuren i 
mitten. Under vattenytan till höger finns rester av stenmuren kvar.  

Bild 8. Grunden efter troligen en gammal lada. 
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Bild 9. Den lilla ön har både cement- och stenskoningar och på den ena sidan av ön går det 
ut en spets i betong. Det finns också balkar mellan öarna gjorda i järn. Foto mot sydväst. 

Bild 10. Där bl.a. picknickbordet står idag, låg den gamla kvarnen och bostadshuset. Nu kan 
endast rester av grunden skymtas. Foto mot nordväst. 
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Bild 12. Cementgrund till en byggnad som 
ligger i direkt anslutning till ån. Möjligen 
kan det vara lämningar från 
vattenmätningsstationen från 1950-talet. 

Bild 11. Lämningarna efter möllare Larsson hus som byggdes runt 1911. 
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Bild 13. Från den östra bron går 
den gamla vägen som användes 
för att transportera varor. Den 
används idag som gångväg.  
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Historiska dokument, kartor och bilder 
  
 
 
   

Historisk karta 1. På den äldsta kartan över Billinge by från 1706, finns en kvarn utritad 
ca 300 meter nedströms från Billingemölla. Lantmäteristyrelsens arkiv, Geometrisk 
avmätning 1706, Malmöhus län, Billinge socken Billinge 1–26 
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Historisk karta 2. På denna karta finns flera byggnader som ligger i direkt anslutning till 
kanalerna. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Hemmansklyvning 1866, Malmöhus län, 
Billinge, 12-bin-39. 

Historisk karta 3. Billinge mölla tidigt 1900-tal. Vid pilen syns den gamla vägen som 
numera endast är en gångväg. Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan 
1910–15, Skåne län, Billinge J112-1-19 
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Historisk bild 1. Bilden tagen 1917 utanför Billinge mölla. Uttrycket ”åldermansstället” syftar 
troligen till traktens byalag som leddes av en ålderman. Fotot är förmodligen taget vid en av 
deras sammankomster. Foto: Informationsskylt vid Billinge mölla. 
 

Historisk bild 2. Till vänster syns tråddrageriet. Längst till vänster är en utbyggnad med intag 
i den vänstra kanalen, troligtvis till turbinen. Över den högra kanalen går en spång med 
reglerbara luckor. Byggnaderna till höger är boningshuset som är sammanbyggt med 
kvarnen. Fotot är taget mot nordost. Foto: Informationsskylt vid Billinge mölla. 
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Historisk bild 3. Till vänster syns tråddrageriet och till höger bostadshuset och kvarnen. Vid 
kvarnen går ett intag för att driva det hjul/turbin som finns i byggnaden. Dammvallen syns i 
förgrunden. Foto mot nordväst. Foto: Informationsskylt vid Billinge mölla. 
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Utdrag ur relaterade lagar 
 

Kulturmiljölag (1988:950) – KML 
Kulturmiljölagen kallades före 1 januari 2014 Kulturminneslagen. Den ändrades 
2000:265 och 2013:548. 

 

KML 1 kap. Inledande bestämmelser 

KML 1 kap. 1 § - Kulturmiljölagens ”portalparagraf”: 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 

 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete 
ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. 

 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. 

 

KML 2 kap. Fornminnen 

KML 2 kap. 1 § (Fornlämningar och fornfynd): 

Fornlämningar är skyddade enligt denna lag. 

 

Fornlämningar är […] lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna 

 

KML 2 kap. 1 a §: 

Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i 
fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare. 

 

En lämning som avses i första stycket får förklaras för fornlämning av 
länsstyrelsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska 
värde. 

 

KML 2 kap. 2 §: 

Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som 
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. 



 

KML 2 kap. 6 §: 

Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning. 

 

KML 3 kap. Byggnadsminnen 

KML 3 kap. 1 §: 

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår 
i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får 
förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 
byggnadsminnen […] får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra 
anläggningar. 

 

KML 3 kap. 2 §: 

När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom 
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas 
samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

 

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett 
område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende 
och karaktär inte förvanskas. 

 

KMP 3 kap. 3 §: 

Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med 
byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte 
åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt 
för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till 
byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål. 

 

Miljöbalk (1988:808) – MB 
MB 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

MB 1 kap. 1 §: 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 



3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

Plan- och bygglag (2010:900) – PBL 
PBL 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

PBL 1 kap. 1 §: 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. 

 

PBL 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser 

PBL 8 kap. 13 § (Förbud mot förvanskning): 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

 

PBL 8 kap. 14 § (Underhåll och varsamhet): 

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. 

 

PBL 8 kap. 17 § 17 (Underhåll och varsamhet): 

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

 

Skogsvårdslag (1979:429) 



30 § (under: ”Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen”): 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen vid skötseln av skog […] 

 

 

  



Begreppsförklaringar 
 

Fornlämning 
Fornlämningar definieras i kulturmiljölagens (1988:950) andra kapitel och 
omfattas därmed av ett lagskydd. 

FMIS – Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister 
Innehåller Sveriges alla hittills registrerade fornlämningar. 

HARO – Huvudavrinningsområde 
I Sverige finns 119 huvudavrinningsområden (avrinningsområden större än 
200 km² med mynning i havet). De är numrerade norrifrån och Bräkneån är 
nummer 84 (HARO 84). 

KML – Kulturmiljölag (1988:950) 
Den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige. 

Levande vattendrag och sjöar, miljömål 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

-Riksdagens definition av miljömålet240 

MB – Miljöbalk (1998:808) 
En svensk balk som rör lagstiftning på miljöområdet. 

PBL – Plan- och bygglag 2010:900 
En svensk lag som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. 

Riksintresse  
Riksintressen är områden som långsiktigt ska skyddas enligt 3 och 4 kapitlet i 
miljöbalken. 

 

  

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

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/


Bilaga 1 
(Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 5/1943, vol 265) 

Klippan. 

Ansökan av Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk om prövning av 
lagligheten av Klippans vattenkraftverk i Rönneån, beläget å 
fastigheterna 1/16 mantal Klippan 2¹ i Västra Sönnarslövs socken samt ½ 
mantal Mammarp 1¹ och ½ mantal Mammarp 2¹ i Gråmanstorps socken, 
Kristianstads län, med mera. 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk får härmed under åberopande av 
bifogade utredning av F Johansson Ingenjörsbyrå, Växjö, (Bil. A) vördsamt 
anhålla om vattendomstolens prövning av lagligheten av Klippans 
vattenkraftverk i Rönneån, beläget å fastigheterna 1/16 mantal Klippan 2¹ i 
Västra Sönnarslövs socken samt ½ mantal Mammarp 1¹ och ½ mantal 
Mammarp 2¹ i Gråmanstorps socken. Kristianstads län. Med den till 
anläggningen hörande dammbyggnaden anses vara förenad rätt att uppdämma 
vattnet till höjden + 20,46 m. 

Vattenkraften i Rönneån har vid platsen för Klippans pappersbruk av ålder 
utnyttjats för drift av anläggningar av skilda slag. Sålunda omtalas redan år 1573 
att en ”pappersmölla” uppförts å platsen för Klippans nuvarande pappersbruk. 
Såsom framgår av i avskrift bifogade kungl brev av den 25 februari 1811 (Bil B.) 
har kvarnkommissionen vid en undersökningsförrättning den 5 juli 1697 
antecknat, att pappersbruket Klippans kvarn varit anlagd med 2 par stenar. Efter 
1697 har vattenkraftsanläggningarna vid Klippan vid olika tillfällen varit föremål 
för skattläggning. Det nuvarande kraftverket vid Klippan uppfördes enligt 
uppgift åren 1913 – 1915. Uppdämningen vid verket berör endast bolaget 
tillhörig egendom. 

För att täcka bolagets under senare år allt mera stegrade kraftbehov har det 
befunnits lämpligt att företa vissa ändringsarbeten m m vid anläggningen. I 
sådant hänseende anhåller bolaget om tillstånd att dels få uppföra en ny 
dammbyggnad över ån, belägen i nära anslutning till det befintliga kraftverket 
samt med vänstra landfästet förlagt å mark under fastigheten Klippan 2¹ och 
högra landfästet å mark under fastigheterna Mammarp 1¹ och Mammarp 2¹ och 
dels få verkställa rensningar i ån nedströms kraftverket på en sträcka av cirka 400 
meter. 

Bolaget anhåller, att vattendomstolen i fråga om hushållningen med vattnet vid 
den nya dammbyggnaden måtte föreskriva, att i vad på dammens skötsel beror 
skall tillses, att vattenståndet vid dammen icke stiger över höjden + 20,46 meter. 

Det har planerats, att framför intaget till kraftverket skall anbringas en ny 
vrakgrind av plattjärn med 50 mm fria öppningar. Enär en grind med tätare järn 
skulle vara till hinder för kraftverkets rationella utnyttjande får bolaget hemställa 
om befrielse från skyldigheten att hålla sådan fingrind, som i 8 § fiskeristadgan 



omförmäles. Turbinen i kraftverket är nämligen av kaplantyp med rörliga 
löphjulsskovlar och det beräknas, att fisken skall kunna passera turbinen utan att 
bli skadad. 

( - - - ) 

(Fiskeriintendentens yttrande): 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

Förordnad avge yttrande i mål rörande ansökan från AB Klippans 
Finpappersbruk att uppföra ny kraftverksdamm över Rönneån vid Klippans 
vattenkraftverk och verkställa rensningar nedströms kraftverket på en sträcka av 
cirka 400 meter. Får jag härmed anföra följande. 

Den vandringsfisk som förekommer i Rönneån vid Klippan, är lax, havslaxöring 
och ål. Lax och havslaxöring kunna nu gå upp förbi Klippan och den ovanför 
liggande Forsmöllan vid högvatten. Även ovanför liggande dammar kunna 
passeras vid högvatten. Uppgången synes dock ha varit rätt obetydlig under 
senare åren, vartill förorening av vattnet från Klippans pappersbruk synes ha 
medverkat. 

Efter tillkomsten av den nya dammen kommer laxen – (lax användes i 
fortsättningen för att beteckna både lax och havslaxöring) – alltid att hindras att 
gå upp. Som förhållandena för närvarande är och ännu mer sådana de bli i 
framtiden, då i handlingarna omnämnda nya överbyggnader vid Stackarp och 
Forsmöllan komma till, synes mig dock icke motiverat att inrätta laxtrappa vid 
anläggningen. Som ersättning för befrielse härifrån bör istället sökanden åläggas 
att betala ett visst årligt belopp till upphjälpande av lax- och havslaxöringen i 
Rönneån. 

Vid bestämmandet av storleken av detta belopp bör man även ta hänsyn till att 
rensningen nedom kraftverket kommer att försämra lekmöjligheterna för laxen 
och uppväxtmöjligheterna för laxynglet på denna sträcka. 

En årlig avgift av 500 kronor synes mig böra utgå för ändamålet. 

Vad ålynglet beträffar har det tidigare funnits ålyngelledare vid anläggningen. Då 
dessa ej fungerat, har sedan år 1917 ålyngelsamlare i stället varit i bruk. 
Uppsamling och distribution av ålynglet har stått under ledning av 
länsfiskmästaren i Malmöhus län och bekostats av sökanden, Ringsjöns 
fiskeriförening och fiskeristyrelsen i Malmöhus län. Ålynglet har utsläppts dels 
ovanför Forsmöllan, dels och huvudsakligen i Ringsjön. 

Om uppgången här skall ordnas genom ålyngelledare eller -samlare synes mig 
vara en smaksak, om man endast tar hänsyn till förhållandena på platsen. Under 
förutsättning att förhållandena lämpa sig lika väl för att anordna effektiva ledare 
som samlare, synes mig ledare som samlare, synes mig ledare dock vara att 
föredra, då de kräver mindre tillsyn, extra tillsyn och kontroll än samlare. Vare 
sig det gäller ledare eller samlare, bör de inrättas såväl i huvudfåran nedom 
dammbyggnaden som i avloppskanalen från kraftverket. 



Här tillkommer emellertid, att ålynglets uppgång även synes hindras eller 
försvåras vid överbyggnaderna längre upp. Sålunda uppger fiskeriingenjör 
Schmidt i en berättelse över Rönneån år 1911, att ålyngelledare behövs vid 
Forsmöllan, Djupadals kvarn, Stockamöllan och Bollamöllan. Ledare har sedan 
inrättats vid Forsmöllan, men enligt uppgift fungera de ej. 

Länsfiskmästare Widerberg i Malmöhus län uppger i en berättelse över 
ålyngeluppsamlingen vid Klippan år 1917, att ålynglet möjligen kan gå förbi de 
ovanför Forsmöllan liggande överbyggnaderna, när vattenståndet är högre, 
vilket dock sällan eller aldrig inträffar vid tiden för ålynglets uppgång. 
Fördelningen av ålynglet synes nu ha skett så, att omkring ⅘ utsatts i Ringsjön, 
⅕ i Rönneån ovanför Forsmöllan. 

Tar man även hänsyn till de planerade överbyggnaderna vid Stackarp och 
Forsmöllan, som säkerligen komma att hindra uppgången, borde det vara mest 
praktiskt att tills vidare anordna ålyngelsamlare vid Klippan, som efter 
tillkomsten av överbyggnaden vid Stackarp flyttas dit. 

Skötseln av uppsamlingen och ålynglets distribution bör stå under ledning av 
länsfiskmästaren i Kristianstads län, som årligen bör avge berättelse härom till 
fiskeriintendenten och sökandebolaget. Närmare regler för ålynglets fördelning 
bör meddelas av vattendomstolen. Då Sorrödssjöarna och Ybbarpsån för 
närvarande är starkt förorenade och otillgängliga för ålyngel, vilket under de 
senare åren även varit fallet med Dagstorpssjöns avloppsbäck – förorening från 
kolugn som dock för tillfället skall vara förstörd genom brand – får jag föreslå 
att tills vidare 5 % av ynglet dock högst 5 000 st per år, utsättes i Rönneån 
ovanför Forsmöllan och det övriga i Ringsjön. (Uppsamlingen har under åren 
1930 – 1940 växlat mellan 6 000 och 312 000 per år och i medeltal utgjort 
117 000). 

Alla med ålynglets uppsamling och distribution samt med ledning och kontroll 
härav förenade kostnader bör betalas av sökanden. 

Skulle förhållandena i framtiden motivera, att de nu föreslagna bestämmelserna 
rörande ålynglets uppgång ändras, bör sökanden vara skyldig att underkasta sig 
de nya bestämmelser härom, som i vederbörlig ordning komma att fastställas. 

Allt fiske med undantag av mete bör förbjudas från en linje tvärs över ån 10 
meter ovanför kraftverksdammen till en linje tvärs över ån 50 meter nedanför 
avloppskanalens nedre mynning. 

Fiskeavgiften föreslås till 50 öre per hästkraft. 

Remisshandlingarna återgå. 

Lund den 6/3 1943. 

Ossian Olofsson 

(Fiskeriintendenten i södra distriktet, Lund). 

Till Söderbygdens vattendomstol. 



Angående avgift för Stackarps kraftstation i Rönneån av 500 kr för odling av lax 
och havslaxöring. 

Laxfångstens storlek i Rönneån är icke känd. Av bilaga 1 framgår emellertid, 
vilken avkastning länsfiskmästaren i Kristianstads län räknar med att laxfisket på 
sträckan Skåningstorp – Klippan lämnat under tiden 1916 – 1943. Medelfångsten 
utgör omkring 300 kg. denna uppskattning anses dock av fiskmästaren vara för 
låg. 

Laxfångsten inom ån i övrigt kan ej ens tillnärmelsevis uppskattas. Att hela 
avkastningen dock varit väsentligt högre än den ovan angivna mängden måste 
emellertid anses säkert. 

Vid bedömandet av denna avkastning måste man ta hänsyn till att Rönneån 
sedan länge är starkt förorenad. I berättelse över år 1910 verkställd syn skriver 
sålunda fiskeriingenjör G Schmidt: 

”Av föroreningar, som i större grad inverka på fisket, åstadkomma Ängelholms 
sockerfabrik och Klippans pappersbruk de betydligaste. Andra, mindre skadliga, 
är Ängelholms stads kloakvatten, samt några garverier, från vilka det utgående 
tvättvattnet dock utgör en ringa kvantitet. Sockerbruket däremot börjar sin 
kampanj med oktober, när leklaxen går upp. Vid sockerbruket finns för 
närvarande praktiskt taget inga reningsanordningar; ett trasigt galler, varigenom 
hela betor lätt passera och två fullständigt otillräckliga avsättningsbassänger, ha 
väl endast tillkommit för att någon reningsanordning måste finnas. Nu bildas i 
ån under kampanjen riktiga grund av betsvansar och annat avfall, som vid 
vårfloden spolas ned för ån och fyller upp håligheterna. T o m utanför 
vågbrytarna vid åns mynning bruka dylika rester anträffas. Dessa lätt ruttnande 
ämnen gör givetvis skada. 

Likaså torde luten från sackaratfabriken åsamka avsevärd skada. Häröver har 
emellertid dikeslagstiftningskommittén låtit utföra mera omfattande 
undersökningar, varur framgår, att enbart lösta ämnen, som utgå från fabriken, 
beräknas utgöra 11,8 ton torrsubstans per dygn, varav 6,7 ton är organiska 
ämnen och 1,8 ton kalk. En stor del härav går direkt i ån. 

 

Vid Klippan utsläppes huvudsakligen träfibrer och en del klorkalk. 
Papperstillverkningen sker av kemisk cellulosa. Något mekanisk massa samt 
lump. Den kemiska cellulosan och mekaniska slipmassan tillverkas icke vid 
Klippan. En del av cellulosan, ca 1 000 ton, tvättas dock här. Likaså ca 300 ton 
av lumpen, vilket tvättvatten släppes direkt i ån. Från och med nästa år skall 
enligt uppgift tvättningen upphöra, varvid den till ca 400 ton uppgående 
klorkalkmängden skulle minskas till ⅓. För närvarande finns bassänger för den 
utgående blekningsvätskan, däri en stor del av den så kallade klorslicken avsätter 
sig, varefter den något torkade bottensatsen utfylles vid sidan om bassängen och 
användes till jordförbättring. Vid häftiga regn och flöden spolas sannolikt en del 
ut i ån, vilket bör kunna undvikas. 



För återvinning av träfibrer ur avloppsvattnet från pappersmaskinerna används 
3 st Füllners filter. I urvattnarna används silduk nr 70. Någon återpumpning av 
avloppsvatten äger icke rum.”. 

Sedan dess har vissa föroreningar avsevärt ökat. Dessa föroreningar måste ha 
skadat laxbeståndet och bidragit till att minska fångsterna. Hade ån ej varit 
förorenad, skulle fångsten under åren 1916 – 1943 säkerligen varit avsevärt högre 
än ovan antytts. 

Efter tillkomsten av fisketillsynsmyndigheten och den nya lagstiftningen 
angående vattenföroreningar kan man emellertid räkna med att förhållandena 
härvidlag skola i hög grad förbättras. Denna förbättring har redan påbörjats i 
fråga om Rönneån. 

Det laxfiske, varmed man i framtiden skulle kunna räkna i Rönneån, måste alltså 
anses vara avsevärt större än under den närmast föregående tiden. 

Då härtill kommer att Rönneåns lax även är föremål för fiske i havet, och att 
havsfångsten enligt byråchef Alms undersökningar är ungefär dubbelt så stor so 
fångsten i åarna, har man tydligen i detta fall att göra med ett betydande 
fiskeriintresse. 

Då det område som kommer bort genom Stackarpsanläggningen. Är det enda 
användbara området för laxens lek och yngeluppväxt i själva Rönneån, synes mig 
under dessa förhållanden den föreslagna avgiften till laxodling, 500 kronor, vara 
mycket låg. Den motsvarar endast kostnaderna för 25 000 – 30 000 yngel, d v s 
resultatet av ungefär ett halvt dussin ordinära honfiskars lek. Att området under 
normala skulle ha utnyttjats av ett betydligt större antal lekfisk och yngel synes 
mig otvivelaktigt. 

Med lax och laxfiske etc avses här såväl lax som havslaxöring. 

Lund den 19/4 1944 

Ossian Olofsson 

(Bilaga, fr Kristianstads läns hushållningssällskap, fiskmästaren): 

Herr fiskeriintendenten fil dr Ossian Olofsson, Lund. 

Återställande handlingarna rörande Klippans vattenkraftverk får undertecknad 
lämna följande statistikuppgifter angående laxfisket i Rönneån, omfattande 
området från och med Skåningstorp till och med Klippans pappersbruk. 

1916 – 350 kg 

1917 – 275 kg 

1918 – 150 kg 

1919 – 210 kg 

1920 – 190 kg 

1921 – 155 kg 



1922 – 340 kg 

1923 – 200 kg 

1924 – 101 kg 

1925 – 208 kg 

1926 – 346 kg 

1927 – 670 kg 

1928 – 321 kg 

1929 – 360 kg 

1930 – 182 kg 

1931 – 334 kg 

1932 – 209 kg 

1933 – 59 kg 

1934 – 470 kg 

1935 – 332 kg 

1936 – 288 kg 

1937 – 505 kg 

1938 – 268 kg 

1939 – 335 kg 

1940 – 375 kg 

1941 – 399 kg 

1942 – 295 kg 

1943 – 210 kg. 

Huvudparten av dessa fångster har gjorts av ett fiske som nu är placerat vid 
Skåningstorp efter att tidigare ha varit förlagt ovanför denna plats. Detta fiske, 
som innehas av Axel Nilsson i Klippan, jämte en kompanjon, är uppfört i strid 
mot bestämmelserna i 14 § lag den 27 juni 1896 om rätt till fiske, hela ån är 
nämligen överbyggd. Efter hand som detta fiske utbyggts för en allt effektivare 
fångst, har fångsterna vid Klippans finpappersbruk minskats år från år för att 
under 1943 helt upphöra. Då Axel Nilsson av undertecknad anmälts till åtal för 
olaga fiske har det icke varit möjligt att erhålla fångstuppgifter från honom. På 
grundval av undersökningar om försäljningen från detta fiske, har jag beräknat 
fångsterna och på detta sätt sökt att få fram sannolika siffror. Det är dock mycket 
svårt att få fram försäljningssiffror från ett fiske sådant som detta, varför jag är 
övertygad om att beräkningen är för låg. 



Dessutom bedrives tjuvfiske i stora delar av Rönneån. Storleken av dessa 
fångster kan icke bedömas. 

En till hushållningssällskapet ingiven statistik för år 1912, fångades under detta 
år 800 kg lax å ett område i Rönneån från och med Ängelholm till och med 
Djupadal i Riseberga socken. 

Osby den 17 april 1944 

G Isakson 

Till vattenrättsdomaren vid Söderbygdens vattendomstol. 

I målet angående ansökan av undertecknat bolag om prövning av lagligheten av 
Klippans vattenkraftverk i Rönneån m m får vi till bemötande av innehållet i 
fiskeriintendenten Ossian Olofssons den 19 april 1944 avgivna yttrande 
vördsamt åberopa vad som anföres i bifogade av direktören Carl Johan Malmros 
den 10 juni 1944 upprättade P M. 

Såsom vi tidigare i målet framhållit bestrida vi bestämt den av fiskeriintendenten 
föreslagna årliga avgiften för upphjälpande av lax- och havslaxöringen i 
Rönneån. 

Däremot förklara vi oss villiga att mot en engångsavgift av 3 000 kronor lösa 
laxfisket i Rönneån å sträckan från och med Klippans vattenkraftverk till och 
med Skåningstorp. Nämnda summa är alltså avsedd att täcka all den skada som 
kan åstadkommas både genom Klippans vattenkraftverk och genom det 
planerade nya kraftverket vid Stackarp. 

Slutligen anhålla vi, att vattendomstolen så snart som möjligt måtte företaga 
detta mål till avgörande. 

Jönköping den 15 juli 1944 

Aktiebolaget Klippans finpappersbruk 

Genom Olof Lindgren 

(P M:et): 

P M med anledning av fiskeriintendenten Ossian Olofssons skrivelse av den 
19/4 d å till Söderbygdens vattendomstol angående Klippan och Stackarp. 

 

Fiskeriintendenten inlaga till Söderbygdens vattendomstol stöder sig i huvudsak 
på en av statens fiskeriingenjör C Schmidt år 1910 verkställd syn av 
vattenförhållandena i Rönneån samt en av länsfiskmästare G Isakson i Osby den 
17/4 d å till fiskeriintendenten inlämnad skrivelse angående utbytet av fisket i 
Rönneån, i huvudsak avseende där omnämnda laxfiske vid Skåningstorp. 

Det kan onekligen synas egendomligt, att i närvarande stund ett mer än 30 år 
gammalt syneprotokoll åberopas, precis som om utvecklingen inom industrin 



under alla dessa år stått stilla vad beträffar förebyggandet av vattendragens 
förorening. 

Det är allmänt bekant, att, sedan statens lantbruksstyrelse tillsatt befattningen av 
en fisketillsynsmyndighet för rikets vattendrag, har denna myndighet i samarbete 
med industrier av skilda slag positivt medverkat till att förbättrade förhållanden 
är rådande i våra vattendrag. Tidigare hade den inställningen gjort sig gällande, 
att det enbart var industrierna som förorsakade vattendragens förorening. Senare 
tiders systematiska undersökningar har emellertid givit helt andra resultat och i 
många fall fritagit industrin från denna mindre angenäma beskyllning. Så har 
även varit förhållandet i Rönne å, där betecknande nog pappersbruket vid 
Klippan, respektive sockerfabriken i Ängelholm varit utpekade såsom de värsta 
skadegörarna. Dessa företag var vid tiden för ingenjör Schmidts undersökning 
år 1910 bland de mest betydande industrierna vid Rönne å, dock funnes redan 
då åtskilliga andra, vilka ej utan orsak borde fått vara med om att dela ansvaret 
för vattendragets belastning. I förbigående kan endast nämnas ett par större 
kemiska industrier, tvenne större garverianläggningar samt åtskilliga mejerier. De 
sanitära föroreningarna var däremot vid denna tid ej av den storleksordning som 
på senare tid blivit fallet, i det samhällena var mindre samt förekomsten av 
gemensamma avlopp respektive WC sällsynt. 

Vid pappersbruket i Klippan har i samråd med vederbörande fiskerimyndighet 
under årens lopp vidtagits en rad anläggningar till förebyggande av vattendragets 
förorening. Sålunda utsläppes sedan många år tillbaka (ca 25 år) intet kalkslam 
från beredningsanläggningen för blekvätska. Härifrån kommande slam 
tillvaratages i särskilda sedimenteringsbassänger och användes sedermera till 
jordförbättringsändamål. För blekning av det till pappersfabrikationen 
erforderliga fibermaterialet förbrukas praktiskt taget all verksam klor i den 
tillsatta blekvätskan. Vad som bortgår vid tvättningsproceduren i blekeriet är 
ytterst små kvantiteter kalciumklorid. Härvid tillföres ån en kloridkvantitet, 
motsvarande knappt hälften av vad som redan förekommer i åvattnet vid 
Klippan. 

Tvättvattnet från lumpkokeriet innehåller små mängder kalciumhydrat, men är 
även dessa kvantiteter så små, att de helt sakna någon betydelse. Det utgör blott 
0,5 – 3 % av den normala kalkförekomsten i Rönne å. 

Den numera med avloppsvattnet bortgående kvantiteten fiber, sedan såväl 
effektivare tillverkningsmetoder, som förbättrade återvinningsapparater införts, 
saknar helt betydelsen av ett riskmoment för vattendraget. Detta framgår även 
av de sedan år 1938 regelbundet företagna fullständiga vattenanalyserna i 
Rönneån. Kopior av de härvid upprättade analysprotokollen överlämnades till 
vattendomstolen vid sammanträdet i Klippan. 

Fiskeriintendenten framhåller, att sedan 1910 föroreningarna i ån avsevärt ökats. 
Detta är otvivelaktigt riktigt, men dessa försämrade förhållanden kan ej lasta 
pappersbruket. Vad orsaken härtill ska sökas är i första hand utvidgningar av 
vissa mer eller mindre kemiskt betonade industrier, vilkas avloppsvatten direkt 
eller indirekt tillföres Rönneån. Vidare de allt större kvantiteterna sanitärt 



avloppsvatten från snart sagt alla vid ån, eller dess tillflöden, belägna samhällena. 
Häri ingår även avloppsvattnet från en mängd såväl större som mindre mejerier, 
och vad de här förekommande mjölksyrebakterierna kan kunna åstadkomma, är 
ju på senare tid fullt klarlagt. Vi vilja i detta sammanhang ej underlåta framhålla, 
att den laxkläckningsanstalt som vi 1930 erbjöd oss anlägga vid Forsmöllan, alltså 
ovanför pappersbruket och som utfördes i samråd med dåvarande 
fiskeriintendenten dr Swenander, icke kunde användas på grund av 
föroreningarna i vattnet, som åstadkom, att ynglet dog. 

Med stöd av ovan nämnda vattenanalyser kunna vi med fullt fog påstå, att från 
pappersfabrikationen härstammande avloppsvatten icke innehåller sådana 
föroreningar, vilka kunna menligt inverka på fiskbeståndet i ån. Vattenanalyserna 
omfatta hela Rönne å respektive dennas tillflöden från Ringsjön ned till 
Skälderviken och är antalet provstationer 20 stycken. På grund härav erhålles en 
synnerligen utförlig tablå över vattenförhållandena i hela vattendraget. 

Beträffande fiskmästare Isakssons beräkningar över värdet respektive 
kvantiteterna av laxfisket i ån, så sakna dessa, som även påpekas av fiskmästaren, 
säkra statistiska underlag och är därför uppskattningsvis beräknade. Under dessa 
omständigheter kunna de lämnade uppgifterna icke enbart läggas till grund för 
ett objektivt bedömande av eventuella ersättningsanspråk. Som en 
egendomlighet framstår vid studiet av fiskmästarens skrivelse den 
omständigheten, att ovannämnda fiske vid Skåningstorp, vilket innehas av Axel 
Nilsson i Klippan och är uppfört i strid med gällande bestämmelser, dock allt 
fortfarande fått kvarbliva och utnyttjas i befintligt skick. Fiskmästaren medger ju 
likaså, att allt eftersom detta fiske utbyggt, har fångsterna vid pappersbruket 
avtagit, för att under 1943 helt upphöra. 

Av vad som ovan framhållits kunna vi ej finna, att vi är skyldiga att betala en 
årlig avgift som ersättning för den sträcka lämplig för laxens lek och 
yngeluppväxt som kommer bort vid uppdämningen ovanför Stackarp. 
Utredningen synes tvärtom styrka, att det är andra, oss ovidkommande orsaker, 
som gör att laxfiskbeståndet i ån minskat och att det belopp vi erbjudit oss 
erlägga i lösen för detta fiske är rikligt tilltaget. 

Klippan den 10 juni 1944 

Carl Joh. Malmros 

(Fiskeriintendenten i södra distriktet, Lund) 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

Angående avgift för Stackarps kraftstation i Rönneån av 500 kronor för odling 
av lax och havslaxöring. 

Yttrande ned anledning av sökandens skrivelse den 15/7 1944. 

Vad beträffar redogörelsen i P M:t för föroreningarna i Rönneån och Klippans 
pappersbruks andel i den, synes mig själva skuldfrågan sakna intresse i detta 
sammanhang. Vad jag under hänvisning till föroreningarna velat ha fram är, att 



ån länge varit och även nu är starkt förorenad – vilket även medges i sagda P M 
– och att denna omständighet måste anses ha i väsentlig grad bidragit till, att 
laxfisket nu är så svagt. Hade föroreningarna ej funnits, skulle laxfisket med 
säkerhet har varit avsevärt större än nu. 

Man kan emellertid räkna med, att föroreningarna i framtiden skola bli avsevärt 
mindre än nu. Härigenom möjliggöres ett avsevärt större laxfiske än för 
närvarande och det är härmed man måste räkna. 

Mitt tidigare yrkande på en årlig avgift av 500 kronor till laxfiskets upphjälpande 
vidhålles. 

Sökandens erbjudande att lösa laxfisket i Rönneån på sträckan Klippan – 
Skåningstorp synes mig icke beröra det allmänna fiskeriintresset. 

Remissakten återgår. 

Lund den 1/9 1944 

Ossian Olofsson 

(Landsarkivet Vadstena. Söderbygdens vattendomstol. AD 8 1943, vol 
265) 

(Nytt vattenkraftverk vid Forsmöllan) 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

Aktiebolaget Klippans finpappersbruk får härmed under åberopande av 
bifogade tekniska utredning av P Johansson Ingenjörsbyrå, Växjö, Bil A) 
vördsamt anhålla om vattendomstolens prövning av lagligheten av Forsmöllans 
vattenkraftverk i Rönneån, beläget å fastigheten ⅓ mantal Forsmöllan 1¹ i Vedbo 
socken, Kristianstads län. Med den till anläggningen hörande dammbyggnaden 
anses vara förenad rätt att uppdämma vattnet till höjden + 27,55 m i det av 
ingenjörsbyrån använda höjdsystemet. 

För att täcka bolagets under senare år alltmera stegrade kraftbehov och för att 
mera rationellt kunna tillgodogöra vattenkraften vid Forsmöllan anhåller bolaget 
att få uppföra en helt ny vattenkraftanläggning.  

( - - - ) 

 Det har planerats, att framför intaget till ett nytt kraftverk skall anbringas en 
vrakgrind av plattjärn med 50 mm fria öppningar. Enär en grind med tätare järn 
skulle vara till hinder för kraftverkets rationella utnyttjande får bolaget hemställa 
om befrielse från skyldigheten att hålla sådan fingrind, som i 8 § fiskeristadgan 
omförmäles. Turbinen i nya kraftverket skall bli en kaplanturbin med rörliga 
löphjulsskovlar och det beräknas, att fisken skall kunna passera turbinen utan att 
bli skadad.  

( - - - ) 

Bolaget anhåller därjämte om befrielse från skyldighet att inrätta ålyngelledare 
vid ett blivande nytt kraftverk. För att emellertid underlätta ålynglets uppgång i 



vattendraget erbjuder sig bolaget att från den vid Klippans kraftverk befintliga 
ålyngelsamlaren eller från nyinrättad sådan vid ett planerat nytt kraftverk vid 
Stackarp transportera det insamlade ålynglet till lämpliga platser uppströms i 
vattendraget. 

( - - - ) 

Jönköping den 5 februari 1943 

AB Klippans finpappersbruk 

Genom Olof Lindgren(?) 

Beskrivning över och förslag till nytt vattenkraftverk i Rönne å vid Forsmöllan. 

Läge. 

Forsmöllans vattenkraftverk jämte de strömfall, som i föreliggande förslag är 
avsedda för gemensamt utnyttjande, är belägna i Rönne å inom Västra 
Sönnarslövs socken av Södra Åsbo härad samt inom Riseberga, Vedby och 
Gråmanstorps socknar av Norra Åsbo härad och Kristianstads län. 

Det föreslagna nya kraftverket skall förläggas på platsen för det nu befintliga, 
som är beläget inom Vedby socken, ca 1 km OSO om Klippans finpappersbruk. 
Klippan. 

Nederbördsområde, hydrografi. 

Rönneå, som tillhör flodområde nr 96, avrinner från Ringsjön i nordvästlig 
huvudriktning och utfaller i Skälderviken invid Ängelholm. 

Från Ringsjön, som näst efter Ivösjön är Skånes största sjö och som utgör 
recipient för en mängd småvattendrag, huvudsakligen från Linderödsåsens 
sydsluttning, framgår vattendraget till en början genom den breda sänkan mellan 
Söderåsen i söder och de relativt låga höjder i norr, som utgör det småländska 
höglandets sydligaste utlöpare, samt därefter över Ängelholmsslätten. 
Flodområdets högst belägna delar ligga intill 200 m över havet. Dess centrala 
delar, som omsluta Ringsjön på 54 m över havet ligger dock betydligt lägre. På 
ett fåtal km närmast omkring Klippan passerar Rönneån sitt största 
koncentrerade fallstup, som omfattar icke mindre än cirka 26 m, det vill säga 
mellan höjderna + 30,00 och + 4,00 över havet. I Rönneåns fortsättning till 
havet förekommer därefter icke någon mera utpräglad fallsträcka. Denna del har 
för övrigt ända in på 1600-talet varit segelbar från havet. 

( - - - ) 

Ringsjön är enligt uppgift reglerad såväl med hänsyn till det runt sjön förefintliga 
jordbruksintresset som med hänsyn till de i ån vid Klippan belägna 
vattenkraftverken. 

Vattenmängd. 



Avrinningen från nederbördsområdet vid här ifrågavarande ställe är känd genom 
hydrografiska byråns pegel- och mätstation 96 – Nedre Forsmöllan 2, belägen 
ca 200 m nedströms det nu befintliga kraftverket vid Forsmöllan. 

( - - - ) 

Beskrivning över det befintliga kraftverket. 

Å platsen för det nu befintliga vattenkraftverket vid Forsmöllan har sedan äldre 
tider funnits vattenverk. 

Under senare hälften av 1800-talet företogs av dåvarande ägarna till Klippans 
pappersbruk omfattande dispositioner i ändamål att säkerställa pappersbrukets 
kraftförsörjning. Sålunda inköptes bland annat Forsmöllans egendom med kvarn 
och sågfall, varefter de därstädes befintliga vattenkraftsanläggningarna 
ombyggdes i och för produktion av elektrisk energi. 

Såväl kraftverk som dammbyggnader har vid skilda tillfällen, enligt uppgift åren 
1900, 1913 och 1929 varit föremål för ombyggnads- och reparationsarbeten, 
dock har icke vid dessa tillfällen sådana åtgärder vidtagits vid dammbyggnaden 
att de förorsakat någon förändring av de sedan gammalt vid dammbyggnaden 
tillämpade dämningsförhållandena. 

( - - - ) 

1). En utmed vänster strand löpande, cirka 590 m lång jordvall med det omkring 
1 m breda krönet förlagt å höjder varierande mellan + 28.03 och + 28,23. 

2). Dammbyggnad, cirka 14 m lång, utförd såsom jordvall med på 
uppströmssidan anbragt tätande spånt av betong och med krönet å höjden 
omkring + 28,10. 

I denna del av dammbyggnaden finns vattenintag till en anläggning för 
fiskodling. 

( - - - ). 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

(Skadeståndsanspråk) 

Med anledning av ansökning från AB Klippans finpappersbruk om uppförande 
av vattenkraftsanläggningar i Rönneån på fastigheten Forsmölla 1¹ i Vedbo 
socken Kristianstads län, får jag såsom ombud för nedanstående strandägare 
vördsamt anföra följande.  

Jag höll för några dagar sedan sammanträde med sakägarna i Klippan, varvid 
följande punkter gjorde sig gällande. 

( - - - ) 

Skada å tekniska föremål. 

Gustaf Trulsson i Övad har å ägofigurerna 174 och 175 en badplats, som efter 
uppdämningen icke kommer att kunna användas. Trulsson har vidtagit särskilda 



anordningar för badplatsens användande, låtit upprensa densamma och ditkört 
sand. Badplatsen användes av befolkningen i trakten. 

Trulsson värderar badplatsen till 100 kr om året och begär ersättning med 
kapitaliserade värdet därav, eller 2 000 kr. 

Ivar Nilsson i Järbäck 2⁴ äger ett fast ålfiske i vattendraget, bestående av en stock 
tvärs över ån, jämte ålkista. I medeltal fiskas 50 kg ål om året, motsvarande en 
inkomst efter 3 kr per kilo, av 150 kr per år. Härifrån bör avräknas kostnader 
och besvär för fiskets bedrivande med 75 kr per år, varefter nettobehållningen 
utgör 75 kr per år. Kapitaliserade värdet därav uppgår till 1 500 kr, varför 
ersättning begäres med detta belopp jämte 50 % förhöjning. 

Otto Nilsson i Järbäck, som ej var närvarande vid sammanträdet, har tillskrivit 
mig och uppgivit, att han är ägare till ett ofullständigt utbyggt ålfiske, som han 
begär ersättning för med 800 kr. 

Gustaf Trulsson i Övad 2¹ är likaledes ägare till ett ålfiske å sina marker. Han har 
ålfisket utarrenderat och erhåller i arrende 25 kg ål per år. Enär arrendeavgiften 
är synnerligen billig, uppskattar Trulsson nettonyttan av fisket till 100 kr per år, 
motsvarande ett kapitaliserat värde av 2 000 kr. Ersättning begäres med detta 
belopp jämte 50 % förhöjning. 

Trulsson framhåller, att anläggningskostnaderna för ålfisket uppgår till 1 000 kr. 

Henry Andersson äger å fastigheten Forsby 3¹⁵ ett ålfiske. Han har detsamma 
utarrenderat för 30 kr om året. Ersättning begäres med 600 kr jämte 50 % 
förhöjning. 

Allmänt fiske. 

Sökanden har begärt befrielse från att anlägga ålyngelledare och i stället anhållit 
att få transportera upp ålen från en ålyngelsamlare. 

Markägarna har inget att erinra häremot. 

Däremot yrka sakägarna, att sökanden skall anlägga och för framtiden underhålla 
en laxtrappa för laxfiskens upp- och nedgång vid dammanläggningarna. För att 
inkomma med tekniskt utlåtande i ärendet anhålles om uppskov till den 1 juni 
1943. 

För mina rättegångskostnader anhålles om ersättning. 

Värnamo den 13 april 1943 

(oläslig namnteckning) 

såsom ombud för nedanstående strandägare. 

( - - - ) 

(P Johanssons ingenjörsbyrå anser att ålfisket kan fortsätta oförändrat även efter nya 
dämningen) 



(Här fakta om kvarnar vid Forsmöllan): 

Ur Kristianstads läns handlingar nr 22 år 1869 R L (I kammarkollegii arkiv). 

Utdrag av protokollet, hållet i Norra Åsbo häradsrätt vid kvarnsyn å Forsmöllan 
den 19 augusti 1851. 

S. D. vid sisthållna ting med häradet har blivit ingiven en ansökan av denna 
lydelse: 

”Som vid boutredningen efter min avlidna man byggmästaren P Danielsson 
inhämtats: att utav de vid kvarnanläggning till kronoskatterusthållshemmanet nr 
1, ⅓ mantal Forsmöllan i Vedby socken av Norra Åsbo härad befintliga 
mjölkvarnar 2 par stenar för grovmäld, ett par för siktning och en så kallad 
skalkvarn icke lära blivit skattlagda och jag saknar visshet om desamma är att 
inse såsom odalkvarnar eller i hemmanets ränta inbegripna, så får jag ödmjukast 
anhålla, att vällovliga häradsrätten täcktes ju förr, dess hellre, anställa syn å stället 
till förberedande av den skattläggning, jag önskar, å egna och min pupills och 
dotters Josephina Constantia Danielssons vägnar erhålla, skolande jag vid synen 
förete uppgift på mäldelag. 

Forsmöllan den 23 juni 1851. 

Karna Bengtsdotter 

Änka efter P Danielsson och förmyndare för min med honom sammanavlade 
dotter Josephina Constantia.” 

 Denna ansökan har bifallits av häradsrätten; varefter den begärda synen blivit 
utsatt att idag företagas samt grannar och de, vilka gamla kvarnar närmast hava, 
kallade att därvid närvara för att andraga vad de kunna akta nödigt. 

Häradsrätten sammanträder därför nu å stället. Sökande är härvid närvarande, 
biträdd av herr kronofogden Billing, men av grannar och kvarnägare i orten låter 
ingen avhöra sig. 

Forsmöllan är belägen vid Rönneå, som lämnar ständig vattentillgång för alla här 
befintliga vattenverk. Dessa bestå av kopparhammare med blåsmaskin, sju 
kvarnverk i två hus, sågverk och stamp. För alla gemensamt är ovanför desamma 
anlagd över strömmen en vall av timmer, sten och grus. Den är låg, så att vattnet 
strömmar över den även då vattenståndet är det vanliga och något därunder. 
Ovan vallen hör ägorna på båda sidor om strömmen till Forsmöllan. 

Av kvarnarna upplyses tre vara inbegripna i Forsmöllans ränta, så att nu endast 
är fråga om de i ansökningen anmärkta. Av dessa är ena grovmäldeparet, 
siktstenarna och skalstenen inlagda i det ena av kvarnhusen, som särskilt härför 
blivit uppfört norr i gården nära kopparhammaren och det andra grovmäldeparet 
i gamla kvarnhuset längre upp eller söder om det förra. 

Sistnämnda par, utgörande det yttersta öster eller nordost i byggnaden, är 
niospannsstenar och drivs av särskilt vattenhjul, 6 ⅙ alnar i diameter. Fallet är 
bröstfall av 2 alnars höjd. 



Övriga stenarna drivs av två vattenhjul, vartdera sju alnar i diameter. Fallet är en 
aln högt underfall. Siktstenarna hålla 2 alnar 9 tum, grovmäldsstenarna 2 alnar 2 
tum och skalstenen 2 alnar 7 tum i diameter. Även till grovmäldsstenarna är sikt 
nu inrättad. 

Skalkvarn finns förut icke i orten. Siktkvarnar är däremot inrättade på 
Herrevadsklosters kvarn, Fruemöllan och Dymöllan, en på vardera stället. 
Avståndet härifrån är till förstnämnda kvarn ½, till Fruemöllan ¾ och till 
Dymöllan en mil. 

I vardera av dessa kvarnar är vidare inlagt ett par grovmäldsstenar. Övriga 
skattlagda grovmäldskvarnar i orten är Vedby kvarn, belägen ½, Rynks kvarn ¾, 
Svenningstorp ¾, Höör 1 och Bjersgård även en mil härifrån. 

Herr befallningsmannen Billing avgiver sådan skrift: 

”Såsom mäldelag vid 2 par grovmäldsstenar. 1 par siktstenar och 1 så kallad 
skalkvarn till kronoskatterusthållshemmanet nr 1 ⅓ mantal Forsmöllan, få 
undertecknade anmäla sig med utförda sädespartierna, som vi årligen ärna låta 
förmala. 

( - - - ) 

Utlåtande. 

Det är häradsrätten bekant, att ifrågavarande fyra kvarnar redan flera varit i bruk 
och därunder visat sig vara behövliga för orten, där förut icke finnes skalkvarn, 
få siktkvarnar är inrättade och grovmäldskvarnarna ofta lida brist på vatten. 
Deras fortfarande begagnande har icke heller av någon utav de gamla kvarnarnas 
ägare blivit bestritt och häradsrätten har därför allt skäl att tillstyrka bifall till 
ansökningen, som vidare ankommer på prövning av konungens 
befallningshavande i länet. 

Sökanden förpliktigas emellertid att ersätta häradsrätten för detta sammanträde 
med 19 riksdaler 22 skilling banko. 

Som ovan 

På häradsrättens vägnar F Hiort. 

( - - - ) 

Ur Kristianstads läns handlingar nr 22 år 1869 R. L. (I kammarkollegii arkiv.) 

År 1852, december den 20:e inställde sig undertecknade kronofogde och 
häradsskrivare med häradsdomaren Thorsten Nilsson från Söndraby och 
nämndemannen Truls Bengtsson från Övad å Forsmöllan nr 1 ⅓ mantal 
kronoskatterusthåll i Vedby socken av Norra Åssbo härad, för att, i följd av 
konungens befallningshavandes utslag den 8 oktober 1851, här skattlägga 2 par 
grovmäldsstenar, ett siktverk och en skalsten, varmed avlidne mjölnaren P 
Danielssons änka Karna Bengtsdotter erhållit tillstånd förmala främmande säd 
mot tull. 



Ägarinnorna av kvarnen, bemälda änka och hennes dotter Josephina Constantia 
Danielsson voro hemmastadda, såsom förut underrättade om förrättningen, 
även brukaren av kvarnen Nils Löfberg fanns hemma och avlämnade den 
förstnämnda ovanberörda konungens befallningshavandes utslag och 
anskaffade det protokoll, Norra Åsbo häradsrätt hållit härstädes vid syn å dessa 
kvarnverk, den 19 augusti 1851, båda till ledning för skattläggningen; innehållet 
därav inhämtades först av förrättningsmännen och föranledde därigenom de 
upplysningar, att änkan Karna Bengtsdotter under förrättningen för talan även 
för dottern; över vilken förmynderskapet blivit henne uppdraget, samt att, då 
ingen bestritt begagnandet av här ifrågavarande kvarnverk, så är konungens 
befallningshavandes utslag att anse såsom laga kraftvunnet, helst kvarnägarna nu 
förklara, att de icke själva ämna klaga däröver, ehuru utslaget föreskriver ett en 
retroaktiv avgift av de blivande räntorna för dessa kvarnar från och med år 1849, 
fastän verken icke varit från denna tid i en oavbruten verksamhet, såsom ständiga 
föremål för den avlidne ägaren, byggmästaren Danielssons till byggnadsvurm 
slutligen övergångna lust, att ständigt ändra och förbättra de av honom här 
beroende verken, som således före hans död icke ansetts behörigen färdiga för 
skattläggning, vilken ock sedan måst uppskjutas i och för uppehåll med 
förmalningarna under utredningen av hans bo, samt i anledning av flera ombyten 
av arrendatorer och mjölnare samt för kvarnverkens försättande i deras 
nuvarande enkla, brukbara skick. 

Som numera icke något hinder mötte förrättningen, företogs densamma på 
stället, varets lokalförhållanden befanns sådana, häradsrätten dem i sitt 
ovanåberopade protokoll beskriver.  

Kvarnlägenheten är belägen omkring 3 mil från närmaste staden, som är 
Ängelholm, och något längre från Helsingborg. 

Dammfästena är vid Forsmöllans egna ägor på båda sidor om Rönne å, varöver 
ett dämme är lagt så lågt, att det icke hindrar det överflödiga vattnets 
överforsande ned åt strömmens klippgrund, ledande drivvattnet åt norra 
strandbrädden, där dämningen vrider mot norr, så att vattnet kommer att passera 
västra gaveln av östra eller gamla kvarnhuset, förande 1). tvenne med hemmanet 
efter uppgift skattlagda och på rustning indelta odalgrovmäldskvarnar, 2). en den 
27 februari 1779 skattlagd grovmäldskvarn, varå kungl maj:ts och rikets 
kammarkollegium den 14 maj 1781 fastställt årliga räntan till 20 kappar 
spannmål, hälften råg och hälften korn; 3). här ifrågavarande största, nya 
grovmäldskvarnen; vattnet driver här 4). ett stampverk i särskilt hus och faller 
sedan åt väster förbi detta hus och norr om det nya, västra kvarnhuset, varefter 
det går åt söder, förbi dess västra gavel och driver där från norr 5). den här till 
skattläggning ifrågaställda skalstenen, 6). det mindre grovmäldsstenparet och 7). 
sikten samt faller sedan åter åt nordväst, där det 8). driver en i annat hus anlagd 
kopparhammare med blåsmaskin, vilket verk dock än icke kunnat komma i bruk; 
en del av det först avledda vattnet föres 9). åt ett vid en klippa i strömmen väster 
härom anlagt sågverk. 

Det ena ny grovmäldsstenparet är inlagt i det för de äldre 3 kvarnstensparen 
uppförda östra kvarnhuset, vilket är sammanbyggt med det gamla våningshuset; 



detta kvarnhus är 23 alnar långt och 20 alnar brett samt 4 ¾ alnar högt, byggt av 
ekkorsvirke med tegel under halmtak; detta verk är upprättat i nordöstligaste 
delen av huset och har intill kvarnstolen sitt vattenhjul, 6 ½ alnar i diameter och 
1 ¾ alnar i bredd, dess vattenjuta är en plan inom hjulhuset, uppfångande det 
vattnet, som drivit de bägge södra äldre kvarnarna, den har 1 ½ alns underfall 
mot vattenhjulet å vars axel, 3 alnar från vattenhjulet, är ett kugghjul om 3 ½ 
alns diameter med 60 kuggar och ett drev med 9 stakar, vilka driva stenarna, som 
är nära 9 ½ spann i diameter. 

Det ovannämnda nya västra kvarnhuset har en längd av 15 alnar samt en bredd 
av 17 ½ alnar och är 5 ½ alnar högt, byggt av ekkorsvirke med tegel under 
halmtak, utan hjulhus; häri är vid västra gaveln skalkvarnen den nordligaste, 
grovmäldsstenarna i mitten och sikt verket i söder; detta senare, vars stenar ha 9 
½ spann i diameter, har för sig ensamt ett vattenhjul av 3 alnars diameter och 1 
½ alns bredd för underfall av 1 alns djup; 6 alnar 9 tum härifrån är å axelsn 
anbringat ett kugghjul om 3 ½ alnars diameter med 60 kuggar och därvid ett 
drev om 10 stakar; själva sikten drivs av ett drivhjul om 16 kuggar, fört av samma 
drev; intill detta mindre hjul sluter sig en liten trumma om 10 stakar, som för ett 
hjul om 20 kuggar, vilket driver en vanlig rundsikt om 18 tums diameter å mitten; 
- jutan till denna kvarn är 10 alnar lång och 1 ¼ aln bred. 

Grovmäldskvarnen och skalstensverket drives även med lika underfall som det 
nyssbeskrivna verket genom en juta av 3 alnars längd och 1 ½ alns bredd, 
verkande å deras gemensamma vattenhjul, som även har lika diameter, 7 alnar, 
med en bredd av 1 ¾ alnar; 3 alnar från detta hjul är å vattenhjulsaxeln ett 
stjärnhjul om 3 ¼ alnar i diameter med 64 kuggar; detta driver i utväxling söder 
om sig det mindre, nya grovmäldsverket genom en trumma om 26 stakar och 
nära 1 ¾ alns diameter, samt ett kugghjul om 3 ¼ alnars diameter och 56 kuggar 
och ett drev om 12 stakar, förande kvarnen, som har 8 ⅓ spann: norrom drives 
skalverket med lika kugghjul och en trumma om 1 ½ alns diameter med lika 
många stakar och ett lika beskaffat drev, förande skalstenen om 9 ⅙ spann i 
diameter, omgiven av en vanlig revjärnscylinder. Närvarande mjölnare och andra 
personer påstod, att dessa tvenne verk, ehuru applicerade till samma vattenhjul, 
aldrig med fördel kunde på samma gång användas, ty antingen komme 
grovmäldskvarnen att gå för fort eller ock skalstenen för långsamt. 

De närmaste tullkvarnarna är: inom Veby socken: i Svenningstorp 1 par 
grovmäldsstenar och i Vedby 1 par dito på ett avstånd av något över ¾ mil; i 
Kallna socken Öija mölla med 4 par grovmäldsstenar, 1 sikt och 1 skalsten inom 
1 ⅙ mil; i Östra Ljungby socken: Skvalte- och Lundemöllorna med 4 par 
grovmäldsstenar, på nära lika avstånd; i Gråmanstorps socken: Bjersgårds mölla 
med 2 par dito; i Riseberga socken: Herrevadsklosters kvarn med ett par dito 
och 1 sikt, Rynka med 1 par grovmäldsstenar, Gundetorp med 1 par dito, 
Ruveröd med 1 par dito och Bonnarp med 1 par dito, de tvenne förstnämnda 
inom ¾ och de trenne senare inom 1 mil; i Färingtofta socken: Snelleröds och 
Djupadals möllor med 5 par grovmälds-, 2 siktmälds- och 2 skalstenar på något 
över 1 ½ mils avstånd; i Björnekulla socken: nr 8 Björnekulla kvarn med 1 par 
grovmälds- och 1 par siktstenar på 1 mils avstånd; i Stenestads socken: Gålarps 



kvarn med 1 par grovmäldsstenar på ca ¾ mils avstånd; i Kvidinge socken: 
Fruemöllan med 2 par dito, Höörsmölla med 2 par dito, dito,  Ebbarps kvarn 
med 1 par dito, dito, samt Dygnmöllan med 3 par dito, de 3 sista inom 1 mils 
avstånd uti Sönnarslövs socken; - även finns på ⅛ mils avstånd kvarn å 
pappersbruket Klippan och runt omkring flera husbehovskvarnar. 

Vattentillgången är ständigt tillräcklig för jämn drift men kan ökas för vilket av 
verken som helst genom att låta ett eller flera av de andra stå stilla. 

Provmalning visar, att då alla kvarnverken på en gång drivas, kan 
grovmäldsstenparet å gamla kvarnhuset förmala 1 tunna råg på 3 timmar, det 
nya, ehuru mindre, grovmäldsverket uti nya kvarnhuset, dito i följd av 
utväxlingen, 1 tunna dito på 2 timmar, siktverket, med tillhjälp av skalkvarnen 
för rensning och skalning, avverkar 1 tunna vete på 8 timmar och skalverket en 
tunna korn till helgryn på 5 timmar. 

Häradsrätten har vid ovan åberopade synen upptagit mäldetillgången för 
grovmäldsstenarna till 120 tunnor råg, 54 tunnor korn och 113 tunnor havre; för 
sikten till 49 tunnor vete och 154 tunnor råg samt för skalstenen särskilt 19 
tunnor vete, 16 tunnor korn och 42 tunnor råg, detta senare verk således tydligen 
såsom ett biverk till sikten, då skalstenen, såsom ett verk för råg, endast 
producerar gryn, som vanligast mala av korn: förrättningsmännen finna även 
lämpligast, att antaga skalverkets verksamhet huvudsakligast som ett hjälpverk 
för vinnandet av renare eller vitare siktmjöl, varför de ock anse behörigt, att en 
del av den för sikten uppförda mäldetillgången måste tillräknas skalstensverket. 

Som det genom provmalning nu visar sig, det kvarnarna med hinna att årligen 
förmala här ovan upptagna kvantum säd fullt ut och därutöver också 
Forsmöllans ägares husbehov av siktmjöl och gryn, hur det ock beräknas och 
som ingen kalkyl av förrättningsmännen egentligen rätt kunnat bringa mäldelaget 
högre, än häradsrätten uppfört och icke över vad här nedan skall upptagas, då 
övriga kvarnarna i orten, under de tider allmogen vanligast låter förmala sin säd, 
har drivvatten nog, och då flera sikt- och skalstenar dessutom under de senare 
åren tillkommit inom Norra Åsbo härad och än flera inom angränsande härader, 
så antaga vi, efter ytterligare överläggning, för att undvika omätbara bråk och 
andra missförhållanden, mäldetillgången för det större 
grovmäldskvarnsstensparet i gamla kvarnhuset till 75 tunnor råg och 62 ½ 
tunnor korn samt för det mindre dito i nya kvarnhuset, som mera sällan kan 
brukas för skalkvarnens skull, till 50 tunnor råg och 50 tunnor korn, sedan 
havren blivit förvandlad till strid säd, så ock för siktverket till 50 tunnor vete och 
125 tunnor råg samt för skalstensverket, såsom rensnings- och 
grynproduceringsverk till 18 ¾ tunnor vete och 62 ½ tunnor råg samt 25 tunnor 
korn, men icke till mera, då de övriga verken även kunna användas till förmalning 
av finare krossgryn; såsom en följd härav beräknas tulltäkten för den större 
grovmäldskvarnen till 3 tunnor råg och 2 tunnor 16 kappar korn, därav kungl 
maj:t och kronan skall i årlig avradsränta betalas 24 kappar råg och 20 kappar 
korn i fast mål; dito för den mindre till 2 tunnor råg och 2 tunnor korn, därav 
årliga avradsräntan skall utgöras med 16 kappar råg och 16 kappar korn; så ock 
för siktverket till 4 tunnor vete och 10 tunnor råg, därav i avradsränta årligen 



skall betalas 1 tunna vete och 2 tunnor 16 kappar råg, samt för skal- och 
grynverket till ett värde av 24 kappar vete, 2 tunnor 16 kappar råg och 1 tunna 
korn, därav avradsränta bör årligen utgå med 6 kappar vete, 20 kappar råg och 6 
kappar korn. 

Skattläggningsmännen föreslå alltså, att ägaren av dessa 4 kvarnverk skall årligen 
för dem till kungl maj:t och kronan utgöra in natura 1 tunna 6 kappar vete, 4 
tunnor 12 kappar råg och 1 tunna 12 kappar korn i fast mål, eller dess värde efter 
markegång, på sätt lag bjuder. 

Detta skattläggningsförslag underställes konungens befallningshavandes i länet 
prövning och kungl maj:ts och rikets kammarkollegii beslut. Ut supra 

Joh. A. Billing 

J. A. Bergklint 

Thorsten Nilsson 

Truls Bengtsson 

( - - - ). 

(Vadstena landsarkiv. Söderbygdens vattendomstol. AD 10/1943, vol 266) 

(Angående uppförande av nytt vattenkraftverk vid Stackarp. Företagets kommentar till 
erinringarna.) 

P M nr 1 över framställda erinringar till förslaget avseende nytt vattenverk 
vid Stackarp. (AD10/1943). 

Fiskeriintendenten. 

I yttrande den 5/4 1943 finner fiskeriintendenten att, sedan de i annat 
sammanhang planerade dammbyggnaderna vid Klippan och Forsmöllan 
kommit till stånd, man måste räkna med Klippans kraftverksdamm såsom övre 
gräns för laxens och havslaxöringens uppgång i ån. Vi ifrågasätta om icke sagda 
gräns praktiskt gäller redan nu med de av ålder befintliga anläggningarna vid 
Klippan och Forsmöllan. I varje fall torde laxfiske i nämnvärd omfattning varken 
nu eller tidigare ha förekommit ovanför anläggningarna vid Klippan. 
Fiskeriintendenten har också i yttrandet rörande Klippan konstaterat att så är 
förhållandet för närvarande men antager att detta till en del beror på förorening 
av vattnet. Emellertid torde föroreningen av vattnet vara fullkomligt betydelselös 
vid högvatten då enligt samma yttrande laxen har sin enda möjlighet att gå upp. 
På denna grund finner vi lämpligt föreslå att frågan om laxfisket i sin helhet 
knytes till detta ärende. 

Vi delar fiskeriintendentens mening att inrättande av laxtrappa icke kan vara 
motiverat. 

Jämväl på grund av vad som i andra erinringar anföres synes följande förtjäna 
beaktande vid behandlingen av frågan om laxfisket. 



I en i början av 1800-talet uppkommen tvist rörande äganderätten till laxfisket i 
Rönneån förklarar häradsrätten i utslag den 3 juni 1822 att ”lax och 
laxöradsfisket i den så kallade åen Röen eller Rönne å från urminnes tider varit 
visse, särskilt privilegierade därför skattlagda och indelta egendomar, gårdar och 
lägenheter, enskilt förbehållna, ibland vilka Bjersgård, Tomerup och 
Herrevadskloster, finnas i handlingarna utnämnde.” Här ifrågavarande fiske 
motsvarar det som i ovannämnda utslag angives tillhöra Herrevadskloster och 
som såvitt man kunnat finna sedan mycket lång tid tillbaka i arrendehänseende 
varit knutet till kronoegendomen Havgård. 

Av en år 1853 lämnad redogörelse för Klippans egendomar framgår, att redan 
år 1792 det ifrågavarande laxfisket varit upplåtet till ägaren av Klippan mot en 
årlig avgift av 25 riksdaler riksmynt. 

Av en i juli 1808 upprättad beskrivning över Klippans egendom omförmäles 
bland annat att ifrågavarande laxfiske, som Herrevadskloster utarrenderat till 
ägaren av Klippan mot en årlig ersättning av 16 ⅔ riksdaler banko, i bästa fall 
lämnade mellan 200 och 300 skålpund (ca 85 till 128 kg) lax årligen. 

Allt sedan 1889 och fram till nuvarande tid finns arrendekontrakt tillgängliga, 
som visar att arrendatorn av Havgård utan avbrott upplåtit sagda fiske till 
Klippan emot en ersättning av 150 kr för år. Från år 1921 och fram till år 1948 
omfattar ifrågavarande arrende emellertid såväl jakträtt som rätt till laxfiske. 
Arrendeavgiften har i samband härmed bestämts till 500 kr för år i ett för allt, 
varav jakträtten enligt uppgift avser 350 kr och laxfiskerätten såsom tidigare 150 
kr. av dessa redogörelser får man för det första kännedom om verkliga ägaren 
till ifrågavarande fiske och för det andra ett ungefärligt värde på detsamma. 

Enligt vår mening kan det icke vara motiverat att för ett fiske, vars årliga 
avkastning är 150 kr, sökanden enligt fiskeriintendentens förslag ålägges att 
bidraga till odling med för Stackarp och Klippan tillsamman föreslagna 1 000 kr 
per år. Fisket synes oss icke vara av större betydelse än att detsamma må kunna 
i sin helhet och för all framtid inlösas av sökanden. 

I fråga om åtgärder för ålynglets uppgång bedja vi i första hand få hänvisa till 
vad vi anfört i ärendet rörande Klippan. Därtill förtjänar framhållas att så snart 
anläggningen vid Stackarp med tillhörande anordning för ålyngelsamling kommit 
till stånd så bör medgivande kunna lämnas till att samlaren vid Klippan må 
utrivas. 

Vad beträffar fiskeriintendentens förslag avseende åläggande för sökanden att 
bekosta försök för utrönande av turbinens farlighet för den nedgående fisken 
bedja vi få anvisa till vad vi därom anfört i vårt PM nr 1 rörande Forsmöllan. 

I fråga om föreslaget fiskeförbud synes icke finnas anledning till erinran. 

I fråga om föreslagen fiskeavgift synes skäl föreligga till en hemställan om 
vattendomstolens prövning av avgiftens storlek. I detta sammanhang förtjänar 
särskilt att framhållas, att sedan laxfisket lösts och anordningar för ålynglets 
uppgång iordningställts kommer anläggningen icke att medföra egentlig skada å 



dylik fisk. För den stationära fisken däremot kommer i dammbassängen att 
uppstå bättre livsbetingelser än i det nuvarande vattendraget. På dessa grunder 
synes skäl föreligga för en hemställan att fiskeavgiften bestämmes till den lägsta 
möjliga. 

Kammaradvokatfiskalsämbetet. 

Enär vad, som i ämbetets erinringar anföres, uteslutande hänför sig till 
fiskeriintendentens förslag så föranleder ämbetets skrivelse icke i och för sig 
särskilda påminnelser ur teknisk synpunkt. 

Advokat Kempe. 

I erinringarna göres gällande att de i förslaget beräknade ersättningarna är för 
låga. 

( - - - ). 

(Landsarkivet Vadstena. Söderbygdens vattendomstol. AD 16/1958, vol 
588) 

(Forsmöllan III, reglering. Ansökan av AB Klippans finpappersbruk, 
Klippan, om tillstånd att för bättre utnyttjande av vattenkraften medelst 
dammbyggnaden vid Forsmöllans kraftverk i Rönne å verkställa reglering 
av vattnets avrinning ur kraftstationsdammen, Kristianstads län.) 

( - - - ) 

(Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet) 

Till vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol. 

I ärendet rörande korttidsreglering av vattenframrinningen vid Forsmöllan i 
Rönne å får jag vördsamt anföra följande. 

Mellan Forsmöllans och Klippans kraftstationer finns de sista resterna av lek- 
och uppväxtplatserna för lax och laxöring i Rönneåns huvudfåra. Genom en 
alltför kraftig reglering av vattenföringen inom detta område, komma dessa 
lekområden att förstöras dels genom torrläggning, dels genom erosion. Jag får 
därför föreslå, att regleringen av vattenföringen begränsas genom att en minsta 
mängd vatten alltid skall framsläppas i åfåran. Som undre gräns för den 
framrinning, vid vilken reglering får ske, vill jag föreslå den normala 
lågvattenföringen. 

Som kompensation för uppkommande fiskeskador bör utplantering av lax- och 
laxöringsungar ske, om så befinnes lämpligt. I annat fall bör avgift utgå i enlighet 
med vattenlagens kap 2 § 8. 

Avgift enligt vattenlagens kap 2 § 10 torde också utgå, men beloppet torde 
fastställas, sedan man fått bättre erfarenheter om regleringens inverkan och 
effekten av kompensationsåtgärderna. 

Göteborg den 2 september 1958 



Harald Alander 

(Skadeståndsyrkanden kopplade till Forsmölla III reglering): 

Till Söderbygdens vattendomstol. 

Enligt åtagande vid synegången den 24 augusti 1959 får jag härmed vördsamt 
skriftligen precisera de vid synegången muntligen framställda yrkandena, som 
tidigare icke framställts under skriftväxlingen. 

( - - - ) 

B. Skada på fisket. 

Till Järbäck 2⁴ och Övad 2¹ hör fasta ålfisken. För den händelse vattendomstolen 
icke bifaller mina huvudmäns yrkanden om utseende av särskild sakkunnig att 
bedöma skadorna å det enskilda fisket till följd av uppdämningen och 
korttidsregleringen, yrka ägarna av nyssnämnda fastigheter i allt fall ersättning 
för förlusten av ålfisket. Som tidigare i målet upplysts ha ägarna av Övad 2¹ 
utarrenderat ålfisket till Bror A Svensson till år 1965 för en årlig arrendesumma 
av 150 kr. med hänsyn till att arrendet måste antagas vara så lågt tilltaget att fisket 
ger arrendatorn en nettoavkastning, kan man utgå ifrån, att det verkliga årsvärdet 
å ålfisket inom Övad 2¹ uppgår till minst 300 kr. motsvarande årsvärde för 
ålfisket å Järbäck 2⁴ torde vara 200 kr. värdet å ålfisket för all framtid torde därför 
uppgå till 7 500 kr för Övad 2¹ och 5 000 kr för Järbäck 2⁴. 

Ägarna till Övad 2¹ yrka således ersättning för förlust av ålfisket med 7 500 kr 
och ägarna till Järbäck 2⁴ med 5 000 kr. 

Ägarna till Övad 2¹ medgiva, att vattendomstolen fördelar ålfiskeersättningen 
mellan dem och arrendatorn Bror A Svensson med utgångspunkt från att 
arrendet utgår hösten 1965. 

C. Inlösen av anläggningar för fast ålfiske. 

Ovannämnde arrendatorn Bror A Svensson har anlagt det nuvarande fasta 
ålfisket å Övad 2¹. Arbetet utfördes år 1956. Därefter har anläggningen icke 
kunnat användas mer än två säsonger på grund av uppdämningen. 
Anläggningens varaktighet uppskattas till 10 år och dess nuvarande värde till 80 
procent av anläggningskostnaderna. Dessa uppgå till 3 774 kronor 84 öre och 
fördela sig enligt följande: 

Redskapsbod med diverse inredning, värde 1 200 kr 

Material till ombyggnad av ålkistan (inköpt av Hyllstofta Träbolag), 115 kr 

Ekträ från samma, 140 kr 

Spik, bult, järn m m, 75 kr. 

Arbetslöner, 211 timmar à 3,10 kr, 654, 10 kr 

Alträ till botten, 6″ x 6″, 21 meter, 45 kr 

Frakt från Hyllstofta, 10 kr 



Luckor till ålkistan m m, 40 kr 

Fångstburar, 2 st, 45 kr 

Ståndare till skibord, 89 kr 

Tätningsbräder till skibord, 1″ x 120″, 342 m, 227,50 kr 

Frakt från Hyllstofta, 10 kr 

Spik, bult, kätting till förankring m m, 55 kr 

Arbetslöner, 120 timmar à 3,42 kr, 410,40 kr 

Sven Trulsson, diverse, 211,92 kr 

Utrullning av sten nedströms, 115,92 kr 

18 st blindgaller à 7 kr, 126 kr 

Diverse broar i trenne delar, 60 kr 

Ålrökeri, värde 115 kr 

Summa: 3 774,84 kr. 

Bror A Svensson yrkar således ersättning i denna del med 3 000 kr. 

( - - - ) 

Stockholm den 15 september 1959 

Per-Olof Nordin (jur kand) 

 

 

  



Bilaga 2 
Ägare till Forsmöllan 
Källa: Forsmöllan, sammanställd av Kjell Rosenkvist. 1983. Hembygdsföreningen 
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