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 Krageholms mölla ligger i Sövestads socken i Ystad kommun. 

 
Möllan är belägen strax öster om Sövestad, cirka 9 km norr om Ystad. 
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Entreprenören Ingemar Svensson förbereder nedmonteringen av vingarna tillsammans med sina medarbetare Jon Svensson 
och Stephan Malmberg (tv). Förberedelse för lossning av vingarnas infästning (th). 

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Vingarna nedmonterades och planen var att de därefter skulle renoveras. Eventu-

ellt rötskadat virke skulle tas bort och iskarvas med friskt virke. Dessvärre konsta-

terades att vingarnas tekniska status var så dålig att renovering inte var aktuellt. 

Istället fattades beslut att så fort som möjligt försöka köpa in virke och lägga det 

på tork. De insatser som föreningen skulle svara för, att tjära hättan samt att laga 

ett mindre läckage, har däremot kunnat genomföras enligt planerna.  
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Administrativa uppgifter 

 
Objekt   Årsjö 31:19 
Socken   Sövestad socken 
Kommun   Ystad kommun  
Arbetshandlingar Kostnadsförslag Ingemars Bygg,  

2013-08-26 
Länsstyrelsens diarienummer 2013-05-27, 434-11029-12 
Regionmuseets diarienummer L12.20-82-13, 1372 
Byggherre/beställare Krageholms Mölla andelsförening 
Entreprenör   Ingemars Bygg 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Helene Stalin 
Åkesson  

Byggnadstid 2013-08-20 – 2013-11-07 
Slutbesiktning 2013-08-20/2013-11-07 
Bidrag till kulturmiljövård 90% 116 875 kr samt bidrag till antikvarisk 

medverkan 
Rapport granskad av Jimmy Juhlin Alftberg 
 
 

Byggnadshistorisk med relevans för ärendet 

Krageholms mölla uppfördes 1864 och drevs enkom med vindkraft en bit in på 

1940-talet med vindkraft. Därefter installerades en kompletterande råoljemotor, 

vilken gjorde det möjligt att mala även då vindstyrkan inte var tillräcklig. År 1946 

lades verksamheten ner och möllan förföll. Krageholms gods lät 1967 göra en 

omfattande renovering av möllan. Senare samma år drabbades trakten av en svår 

storm, vilken raserade stora delar av möllan. Förfallet var åter ett faktum. Först 

1989 inleddes arbetet med att återställa möllan och som ett led i att formera arbe-

tet grundades Krageholms Mölla Andelsförening. Familjen Piper, nuvarande 

ägare till godset, skänkte möllan till föreningen. Arbetet med att renovera möllan 

och göra den körbar har blivit möjligt tack vare omfattande ideella insatser, medel 

från sponsorer och stöd från Ystad kommun – men framförallt genom bidrag 

från Länsstyrelsen. Utöver konkret byggnadsvård präglas föreningens arbete till 

stor del av insatser som gör Krageholms mölla till en levande och publik miljö.   
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En av vingarna på väg ner från hättans fäste (tv). Jon och Ingemar Svensson styr vingen på plats för besiktning (th). 

Skadebild/Motiv till åtgärder 

Befintliga vingar tillverkades 1992. Beroende på att tillgången till lärkträ var be-

gränsad användes även douglasgran. I samband med löpande underhåll, men 

också vid tidigare renoveringar, har vingarnas kommande insatsbehov noterats. 

Även på hättan behövdes smärre renoveringsinsatser göras. Att hålla vingarna i 

gott skick är avgörande för möllan. Vingarna utgör själva förutsättningen för dess 

funktion som vindmölla. Kvarnstenarna kan visserligen drivas med befintlig 

tändkulemotor men ska anläggningens teknikhistoria levendegöras, görs det allra 

bäst genom vinddriven malning. Vingarna utgör dessutom också en karaktärs-

skapande del av kulturlandskapet.  
 

Utförda åtgärder 

Vingar 

Förhoppningen var att nedmontera vingarna, för att därefter noggrant besiktiga 

deras tekniska status och sedan påbörja renoveringen av de partier som exempel-

vis behövde iskarvas med nytt virke. Då vingarna väl hade lagts på marken, kon-

staterades att skadebilden var betydligt mer omfattande än vad som gått att se då 

de satt på plats på möllan.  
  



 
Krageholms mölla – renovering av vingar och hätta 
 
 
 

8 

  

Varje vinge är försedd med numrering (tv). Rötskadad vingbalk (th). 

Entreprenören meddelade att vingarnas skadebild omöjliggjorde en renovering. 

Istället föreslogs att föreningen snarast möjligt, genom entreprenören, borde be-

ställa nytt virke. Det var angeläget att göra detta omgående eftersom virke i de 

aktuella dimensionerna inte finns i lager och torktiden ligger på omkring två år. 

Hätta 

De insatser som föreningen skulle svarat för har däremot kunnat genomföras 

utan problem. Föreningen har tjärat hättan liksom lagat ett mindre läckage på 

densamma. Till strykningen användes Hagmans taktjära. Föreningen har också 

förberett för kommande insatser som handlar om att justera in hätta och hjul. 

Dessutom har de undersökt möjligheterna att staga upp hättan invändigt för att 

säkerställa hållfastheten.      
 

Iakttagelser under restaureringen 

Trots bakslaget att vingarna inte gick att renovera har föreningen direkt mött upp 

med en plan för hur möllan, under tiden utan vingar, ska vara en publik plats att 

besöka. Exempelvis fick tändkulemotorn en mer framskjuten roll. När rapporten 

färdigställs förbereder föreningen inför den julmarknad som årligen arrangeras 

vid möllan. Syftet med de olika aktiviteterna är självfallet att visa möllan för alla 

som är intresserade men aktiviteterna ger också föreningen en del inkomster. 

Tack vare dem finns en viss buffert för plötsliga utgifter kopplade till möllan.    
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Hättan med endast det ena vingparet kvar (tv). Granskning av vinge med dålig teknisk status (th). 

 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Redan samma dag då vingarna nedmonterades stod det klart att den tekniska sta-

tusen på såväl vingbalkar som vingar var betydligt sämre än vad som kunnat iakt-

tas vid tidigare okulärbesiktningar. Entreprenören var mycket tydlig med att be-

fintliga vingar var i så dåligt skick att en renovering inte var möjlig. Tillsammans 

med medlemmar ur föreningen gjorde entreprenören en uppföljande besiktning 

ett par dagar senare. Baksadlingen plockades då isär och skadebilden blev ytterli-

gare bekräftad. Resultatet kommunicerades tidigt med Länsstyrelsen, som i sin tur 

undersökte möjligheten att använda befintligt bidrag till att köpa in nytt virke och 

lägga det för torkning.  

 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Möllebyggare Ingemars Svensson arbetar utifrån ambitionen att bevara de olika 

byggnadsdelarna så långt det är möjligt. När han konstaterade att virket i befint-

liga vingar blivit så illa skadat att han inte kunde garantera en tillförlitlig återmon-

tering, fanns det inte några skäl att ifrågasätta detta. Vingarna är vardera elva me-

ter långa och sitter monterade i axeln på drygt tjugo meters höjd. Säkerheten 

måste komma i första hand.  
 



 
Krageholms mölla – renovering av vingar och hätta 
 
 
 

10 

Lund 2013-11-26 

Helene Stalin Åkesson 
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