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Den rötskadade bjälken frilagd efter att golvet plockats ned      Rötskada 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid renoveringsarbetet på Krageholms mölla är ut-
förd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Kra-
geholms möllas andelsförening. Eftersom möllan är byggnadsminne och renove-
ringen genomförts 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. Antikva-
riskt medverkande har varit arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under vintern 2010-2011 upptäcks att en av bjälkarna och en ståndare är svårt 
angripna av röta och även hade fått djurangrepp. Arbetet bestod i att byta ut en 
bjälke och en ståndare samt en del av bölets yttervägg, även denna var rötskadad, 
ca 54 m² åt sydost. Under arbetet upptäcks ytterligare en ståndare och en bjälke är 
skadade, dessa lagas genom att det skadade träet tas bort och friskt virke fälls in i 
dess ställe. Dessutom byttes en stäva. Ytterväggen kläddes om med hyvelspont i 
blandade dimensioner så lika befintlig som möjligt. Därefter ompappades det nya 
väggpartiet 
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Möllan sedd från öster 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Krageholms mölla, Årsjö 31:19 
Socken:  Sövestad  
Kommun:  Ystad 
Länsstyrelsens beslut: 434-14169-11, 434-76719-09 
Regionmuseets dnr: K12.20-517-09, 1413 
Byggherre/beställare: Krageholms Möllas Andelsförening 
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: juni 2011 
Slutbesiktning: 2011-06-23 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet.  

Krageholms mölla uppfördes 1864 av Krageholms gods dåvarande ägaren greve 
Brahe. Enligt uppgift ska möllebyggaren ha varit en man vid namn Per Nilsson. 
Utöver möllan, som är en holländare, ingår idag även en möllebostad, en bagar-
stuga samt en vagnsbod i bebyggelsen. 

 Möllan drevs med vindkraft fram till 1940-talet, då man kompletterade 
med en råoljemotor. I samband med detta utökades verksamheten med ett 
mindre sågverk. Kombinationen mölla och sågverk blev inte långlivad. Redan år 
1946 lades verksamheten ner. Möllan lämnades därefter åt sitt öde under många 
år. Krageholms gods lät renovera möllan 1967 men inte heller detta lyckades. 
Några månader efter restaureringen år 1967 drabbades området av en svår storm, 
som tog både vingar och hätta med sig. För att rädda det som trots allt fanns kvar 
försågs möllan med ett platt tak. 

Flera personer i omgivningen intresserade sig för Krageholms mölla och 
dess framtid. År 1989 grundades därför Krageholms Mölla Andelsförening. Fa-
miljen Piper som äger Krageholms gods skänkte då möllan till föreningen. Arbe-
tet med att restaurera möllan är en kombination av betydande ideella insatser och 
bidrag från sponsorer, Ystad kommun och statliga byggnadsvårdsmedel genom 
Länsstyrelsen. Föreningen arbetar för att möllan ska vara en publik miljö och ar-
rangerar därför visningar för såväl allmänhet som bokade grupper. I uthuset intill 
står en bakugn, vilken regelbundet används av föreningen och i den tidigare möl-
lebostaden finns lokaler som kan hyras ut till större sällskap. Alldeles intill möllan 
ligger det lilla svinhuset, idag använt som förråd. Miljön är uppskattad av många. 
Krageholms mölla har under 2008 exempelvis fungerat som inspelningsmiljö i 
Jan Troells film Maria Larssons eviga ögonblick. 

 
 
 

 

   

Den gamla böleväggen, fukt- och rötskadad       från 1928 
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Den gamla bjälken i närbild       Rötskadan 
Ny bjälke i väntan på montering       Den nypappade sidan av bölet 

 

Utförda åtgärder 

Under vintern 2010-2011 upptäcktes att en av bjälkarna och en ståndare är svårt 
angripa av röta och även har fått djurangrepp.  

Tidigare hade förening fått medel beviljade för arbete på bland annat segel-
banan. Men upptäckten av problem i den bärande stommen gör att föreningen 
väljer att omprioritera medlen och istället byta ut den angripna bjälken och stånd-
aren samt att byta ut en del av bölets yttervägg, som även denna är rötskadad. 
Det rör sig om en och en halv sida på bölets sydöstra sida, ungefär 54 m², den 
sida där även den skadade balken och den skadade ståndaren finns. En bidra-
gande orsak till rötskadorna är att vatten trängt in genom ytterväggen. 

Under pågående arbete upptäcks att ytterligare en bjälke är i dåligt skick. 
Denna befinner sig under hättans nederkant, den så kallade kjolen. Dessutom 
behöver ena hörnet på ytterligare en av ståndarna åtgärdas. Både bjälke och stån-
dare lagas genom att den skadade delen tas bort och friskt virke fälls in i dess 
ställe. Utöver åtgärderna på bjälke och ståndare behöver en stäva bytas.  

Hyvelspont och papptäckning togs ner och under tiden arbetet med stom-
men och bölets yttervägg pågick var bölets sydostsida täckt en av presenning.  
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Insidan av böleväggen efter åtgärderna 

Ingemar återanvände så mycket av det gamla virket som möjligt. Då bölet är 
smalare upptill än nertill gick det i många fall att ta bort det skadade ändträet och 
återanvända brädorna högre upp på bölet. 

Innan hyvelsponten kunde sättas på plats skulle de röt- och djurskadade 
ståndaren och bjälken bytas ut. Ståndaren är 6000 mm lång och 270 x 270 mm 
bred. Den skadade bjälken kunde bytas först efter att golvet frilagts, ett jobb som 
gjordes av frivilliga krafter i mölleföreningen. Den nya bjälken är även den 270 x 
270 mm bred men 8000 mm lång. Dessa lyftes på plats med hjälp av inhyrd lift. 

Efter att den nya bjälken och den nya ståndaren var på plats och iskarvade i 
den befintliga konstruktionen, lades delar av loftgolvet om med i nya brädor. 
Detta arbete utfördes av mölleföreningen.  

Ytterväggen omkläddes med hyvelspont i olika dimensioner så lika befintlig 
som möjligt. Därefter ompappades det nya väggpartiet med Mataki underlags-
papp och ytpapp Mataki 400 självtäck, svart, spikade i dubbla rader med pappspik 
och skarvklistringsremsa.  Totalt 54 m² bölevägg har ersatts. 

Av de ursprungligen tänkta arbetena avser föreningen att med egna ideella 
insatser utföra de tänkte arbetena på segelbanan. Det vill säga byte av fem ekbal-
kar för segelbana, byte av golv på 50 % av segelbana, byte av ståndare, byte av 
skyddsräcke runt del av segelbana samt översyn, reparation av balkong på hättan 
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samt ompappning av hättan. Vid tiden för slutbesiktningen hade dock en tornfalk 
byggt bo under segelbanan och detta försenade arbetet. 

Avvikelser från handlingarna 

Eftersom rötproblemen upptäcktes efter att medel beviljats för andra åtgärder är 
det en avvikelse. Under arbetets gång tillkom lagningsarbetena med den rötska-
dade bjälken och den ståndaren samt utbyte av en sträva. Alla åtgärder är utförda 
i enlighet med tilläggsbeslutet. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna är mycket väl utförda med stort hantverkskunnande och hänsyn tagen 
till byggnadens förutsättningar. Ingemars Bygg har gjort ett utmärkt jobb och 
även förningens egna insatser förtjänar en eloge. En eller flera representanter från 
föreningen har deltagit i samtliga byggmöten. Vid slutbesiktningen den 23:e juni 
återstod en del arbete med att ställa iordning efter renoveringen men vid mölle-
dagen den 4:e juli var allt i ordning och möllan kunde köras.  

Iakttagelser under renoveringen 

Mycket av det arbete som man från början planerade att utföra under 2011 åter-
står vid slutbesiktningen och troligen hinns inte allt med utan måste skjutas upp. 
Men med god framförhållning och en plan för framtida åtgärder är detta inget 
större problem eftersom möllan är i mycket gott skick.  

Vid tiden för rapportskrivningen visade det sig att ungefär hälften av arbe-
tet med segelbanan hunnits med och resten har fått skjutas till nästa säsong. Även 
arbetena på hättan har skjutits på framtiden. 
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Möllan under pågående renovering 

  



Krageholms mölla – byte av bjälke, ståndare och vägg 
 
 

12 

Källor 

Tryckta källor 

Johansson, Carita: Skånska möllor – väderkvarnar i Skåne, eget förlag, 2003 
Stalin Åkesson, Helene: Krageholms mölla – i ny papp, Regionmuseet, 2009 
Stalin Åkesson, Helene: Krageholms mölla – omfogning av sockeln, Regionmuseet, 2009 

Muntliga källor 

Stig Landgren, Krageholms mölla andelsförening 
Evert Landgren, Krageholms mölla andelsförening 
Tommy Landgren, Krageholms mölla andelsförening 
Ingemar Svensson, Ingemars Bygg, Tomelilla 

Hemsidor 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-
i-skane/ystad/Pages/Krageholm-Sovestad.aspx 

 

 

Lund 2012-03-14 

Ingela Blomén  



 

 

Regionmuseets rapportserie 2011 
  

Kulturmiljö 
 
 

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson 
och Maria Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Bir-
gitta Hulthén 

3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 

2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 

2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene 

Stalin Åkesson, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & 

Ingela Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & In-

gela Blomén, 2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea 

Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng, 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Ciss-

sela Olsson, 2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kris-

tina Nilén, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, 

PJ, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, 

VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2011  
25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag 

av Therese Melin, 2011 
26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm,  Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
27. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
30. Tomelilla byagård 2011,  Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Fjärestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
32. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, VP, Anna Rabow, 2011 
33. Tranås brydestua, Tranås sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
34. Cedergrenska gården – byte av hängrännor, Åhus sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
35. Kälsveds Sigrids, Osby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 



 
 

   

36. Emmislövs gamla kyrkogård – restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AM, Helena Nilsson, 
med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 

37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria 
Sträng, 2011 

38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, Helene Stalin 
Åkesson i samarbete med Pia Sander, 2009-2011 

39. Nedanbäck undantagshuset – diverse arbeten, Glimåkra sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
40. Hovby smedja, Norra Åsum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
41. Örsjö kyrka – utvändig renovering, Örsjö sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
42. Båstads nya begravningsplats, Båstad sn, DK, Jennie, Björklund, Ingela Blomén, och Anna 

Rabow, 2011 
43. Brandstad prästgård – omläggning av halmtaket mm, Brandstad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
44. Pegelhuset – ett högvattenmärke i Ystads hamn, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
45. Krageholms mölla – byte av bjälke, ståndare och vägg, Sövestads sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
 

 
 
 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 

 



 
 

   


