
 
 

 

 
2011:28 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övraby mölla 
– förstärkning av hättan 

 
Antikvarisk medverkan, 2011 

 
 

Ingela Blomén 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Rapport 2011:28  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övraby mölla 
– förstärkning av hättan  

  
 

Antikvarisk medverkan 
Övraby socken, 1172 
Tomelilla kommun 

Skåne län 
 

Ingela Blomén 

 



 
 
 

 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39 
 
www.regionmuseet.m.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2011:28 
ISSN 1651-0933 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Författaren 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Övraby mölla – förstärkning av hättan 
 

Innehåll 

Inledning 5 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet. 6 

Utförda åtgärder 7 

Avvikelser från handlingarna 8 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 9 

Iakttagelser under renoveringen 9 

Källor 10 

Tryckta källor 10 

Muntliga källor 10 

Hemsidor 10 

 

 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Övraby mölla ligger ungefär 5 km söder om Tomelilla och 1 mil nordost om Ystad 

 

Övraby mölla ligger i Tomelilla kommun  
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Visar hur en av rouletterna ligger snett an mot kransen      Del att den nya konstruktionen  

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid renoveringsarbetet på Övraby mölla är utförd av 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Föreningen 
Övraby mölla. Eftersom möllan är byggnadsminne och renovering utförts med 
hjälp av byggnadsvårdsmedel ställer Länsstyrelsen krav på att arbetet utförs under 
antikvarisk medverkan. Dokumentationen består av foton, minnesanteckningar 
från byggmöten samt iakttagelser på plats. Antikvariskt medverkande har varit 
arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Nedre delen av hättan har förstärkts med ett kors av fyrkantsjärn för att återställa 
dess cirkulära form och därmed undvika allvarliga skador på hätta, kuggkrans och 
rouletter.  

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Övraby mölla, Övraby 7:2 
Socken:  Övraby socken  
Kommun:  Tomelilla 
Länsstyrelsens beslut: 432-20338-11, 434-18743-11 
Regionmuseets dnr: K12.20-101-11, 1172 
Byggherre/beställare: Föreningen Övraby mölla 
Entreprenör:  Ingemars Bygg, Tomelilla 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag 90% av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna, max xxx 

kr samt för antikvarisk medverkan 
Byggtid: oktober 2011 
Slutbesiktning: 2011-10-11 
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Det nya staget av fyrkantsjärn som ska hjälpa hättan att hålla formen 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet.  

Väderkvarnarna genomgick under årens lopp en imponerande teknisk utveckling, 
hättkvarnar kom till genom att man byggde samman vingar, drivaxel och drivhjul 
i en hätta som kunde vridas ovanpå en fast byggnad. Eftersom endast hättan be-
hövde vridas var hättkvarnarna lättare att ställa in i rätt vindriktning än stubbam-
öllorna. De kunde dessutom byggas mycket större eftersom bara en liten del av 
kvarnen behövde vara vridbar.  

Holländaren ursprung är troligen Medelhavsområdets hättkvarnar. Säkert är 
att holländaren utvecklats ur en mindre tornkvarn men den nya typen, hollända-
ren, finns inte belagd förrän i 1500-talets Holland. Den holländska kvarntypen 
spred sig över Europa i olika versioner och blev den effektivaste och mest 
spridda mölletypen i hela Västeuropa. Troligtvis kom den till Skåne vis Tyskland 
och Danmark. 

Övraby mölla är en så kallad holländare, byggd 1887. I kulturmiljön kring 
möllan ingår också möllebostaden och en mindre ekonomibyggnad. I historiskt 
perspektiv har möllan en särställning i förhållande till andra skånska möllor, ef-
tersom Övraby mölla är den som varit i drift längst. Här maldes mjöl på kommer-
siell basis ändå fram till 1974. Historien skiljer sig på ytterligare en punkt, nämnli- 
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Ett av fyra justerbara fästen 

gen att föreningen Övraby mölla bildades år 1975, vilket gjorde att man kunde ta 
över möllan direkt när produktionen lades ner. 

Tack vare att möllan aldrig lämnades åt sitt öde har föreningens medlemmar 
fångat upp mycket av dess autencitet. Föreningen har sedan man tog över möllan 
svarat för flera restaureringsinsatser samt löpande underhåll.  

Övraby mölla byggnadsminnesförklarades den 10 maj 1975. Möllan ingår 
dessutom i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för särskilt värdefulla kulturmiljöer 
i Skåne. Där utgör Övraby mölla en del av det område som rubriceras Högestad 
– Östra Ingelstad. Man lyfter särskilt fram möllans betydelse för landskapsbilden 
och att den vittnar om traktens långa historia inom spannmålsproduktionen. 

Utförda åtgärder 

Under sommaren har när möllan körts hättan och kuggkransen ”kommit i otakt”. 
Orsaken till problemen är att hättan blivit skev. Istället för att vara helt rund har 
den blivit något oval, osäkert varför. Det kan bero på att kuggkransen och själva 
bölet inte är helt vågrätt, men det kan finnas någon annan bakomliggande orsak.  
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Justerbara fästen i närbild 
Det nya staget syns ungefär mitt i bilden      Nu är alla delar i gott skick 
 

Vad som händer är att hättan slirar och både kuggar och rouletter slits. Hät-
tan riskerar att spåra ur alternativt hoppa av om inget görs. Problemet upptäcktes 
under sommaren då möllan kördes men problemet pågick kontinuerligt eftersom 
möllan är självdrejande, det vill säga rör sig med vinden. 

Efter att problemet identifierats tog Bo Larsson för mölleföreningens räk-
ning kontakt med Ingemar Svensson och tillsammans kom de fram till att det 
bästa i den uppkomna situationen var att förstärka hättan så den återgick sin cir-
kelform. Detta kunde ske med hjälp av med fyrkantsjärn som fästs korsformat i 
undre delen av hättan och på så sätt spänner ut hättan så den blir cirkulär. Detta 
är en enkel och reversibel åtgärd som gör att möllan kan användas. 

Detta är att betrakta som en akut åtgärd för att undvika allvarliga skador. 
Järnstagen är möjliga att ta bort igen vid en mer omfattande renovering, om eller 
när en sådan blir aktuell. Eftersom det var viktigt att åtgärda problemet snabbt, 
var detta en enkel och billig lösning på ett problem som kunde blivit både dyrt 
och komplicerat. 
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Skiss av kuggkrans och rouletter 

Avvikelser från handlingarna 

Inga avvikelser har noterats. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Lösningen är efter omständigheterna god. Det är naturligtvis inte önskvärt att 
något sådant här ska behöva göras, med ingreppet är mycket begränsat och då det 
förhoppningsvis gör det möjligt att använda möllan på ett normalt sätt anser Reg-
ionmuseet åtgärden vara befogad.  

Iakttagelser under renoveringen 

Detta löstes mycket snabbt, efter att kontakt tagits var problemet åtgärdat inom 
en månad. En eloge till alla inblandande för en smidig hantering.  
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Möllan sedd från öster 

Källor 

Tryckta källor 

Broomé, Nils och Magnusson, Sven-Erik: Övraby Mölla, Skånska vattenkvarnar och 
vädermöllor, Skånes Hembygdsförbund Årsbok 1980, eget förlag, 1980 
Granberg, Terje: Hättkvarnar i sydöstra Skåne, Illugraphic; 2008 
Johansson, Carita: skånska möllor – väderkvarnar i Skåne, eget förlag, 2003 

Muntliga källor 

Bo Larsson, ordförande i Föreningen Övraby mölla 
Ingemar Svensson, Ingemars Bygg, Tomelilla 

Hemsidor 

www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-
i-skane/tomelilla/Pages/Hogestad_-_O_Ingelstad.aspx 

 

Lund 2011-11-07 

Ingela Blomén  
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