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Kristianstad kommun markerad i grönt  

 
Gräsma kvarn ligger invid Söndre å. Kvarnmiljön ligger i anslutning till Stianderödsvägen som nås via den lite större 
Huarödsvägen mellan Huaröd och Östra Sönnarslöv. Det omgivande landskapet präglas av hagmark och lövskog.  
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Gräsma kvarn under pågående renovering, då framförallt korsvirket gjordes vid. Korsvirkets timra har så långt det varit 
möjligt bevarats. De delar som var illa åtgångna har ersatt av friskt virke av samma träslag och i dimensioner som gör att 
proportionerna bibehålls. Stor omsorg har lagts vid hur korsvirkets timra har bilats. På bilden har syllen längs med kvarnen 
långsida bytts i sin helhet och korsvirket mot den norra gaveln ersatts med nytt virke. Foto: Gabriel Sjövall  

   

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Gräsma kvarn har under sommaren och hösten 2015 tack vare bidrag från Läns-

styrelsens fond Vårda vattendragens kulturmiljöer kunnat renoveras. Åtgärderna har 

framförallt varit koncentrerade till kvarnbyggnaden men även boningshuset och 

svinhuset har gjorts vid. Arbetena påbörjades ungefär i mitten av augusti och av-

slutades i mitten av oktober. Fastighetsägaren fanns på plats under stor del av 

renoveringen och bidrog på så vis själv i arbetet.  

På kvarnbyggnaden har västra fasadens korsvirke renoverats liksom den 

södra gavelns. På dessa sidor har även panelen bytts ut och målats. Samtliga föns-

ter är renoverade och målade. Takkupan på västra långsidan och källaringången 

på södra gaveln är också vidgjorda. Bostadshuset har fått stora delar av stråtaket 

omlagt och på svinhuset har delar av syllen samt en stolpe åtgärdats.  

I samband med ovan nämnda åtgärder har också den omgivande gröna mil-

jön röjts från sly, i synnerhet bakom kvarnen.  
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Till vänster den tidigare porten in till kvarnen. Dörrbladen uppvisade både rötskadade och lösa delar. Notera den proviso-
riska stöttan. Till höger ett av fönstren i kvarnen. Foton: Gabriel Sjövall 

 

 

Administrativa uppgifter 

Objekt Gräsma kvarn 

Socken Huaröds socken 

Kommun Kristianstad kommun 

Regionmuseets dnr K12.20-227-15, 1061 

Länsstyrelsens dnr 434-26041-14 

Beställare Gabriel Sjövall 

Entreprenör MP-MA Bygg, Helsingborg och Vassapågarna, 

Kristianstad  

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2015-08-20 – 2015-10-06 

Bidrag 441 519 kronor inklusive moms 

Rapportgranskning Linn Ljunggren 
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Gräsma kvarn sedd från kvarndammen i Söndre å. I fonden skymtar boningshuset. Notera den kvaderhuggna muren vid 
dammen. Foto: Gabriel Sjövall  

 

Inledning 

Regionmuseet har av fastighetsägaren Gabriel Sjövall och hans syster Tove Sjövall 

fått i uppdrag av svara för antikvarisk medverkan i samband renovering av 

Gräsma kvarn 2015. Renovering samt antikvarisk medverkan har möjliggjorts 

tack vare bidrag från Länsstyrelsens fond Vårda vattendragens kulturarv. Åtgärderna 

omfattar restaurering av kvarnen och svinhuset, framförallt korsvirket, samt om-

läggning av flera stin av boningshusets stråtak. 

 

Historik 

Gräsma kvarn vid Söndre å uppfördes någon gång mellan 1817 och 1832. Kvar-

nen liksom boningshuset har byggts om i etapper. Kvarndriften pågick en bit in 

på 1930-talet. Om kvarnen fick en annan aktiv användning efter det är osäkert, 

dock behöll boningshuset sin funktion. Familjen Sjövall köpte kvarnen på 1950-

talet och öppnade ett trädgårdscafé på platsen. Gräsma kvarn lockade många be-

sökare och blev också platsen för visningar av Katja of  Swedens kollektioner. 

Kvarnmiljön möjliggjorde kreativa möten och catwalken i trädgården bidrog till 

att Gräsma kvarn inte bara besöktes av busslaster med svenska turister utan också 

uppmärksammades internationellt.  
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Till vänster kvarnens korsvirke före renovering. Till höger en deltalj av boningshusets stråtak. Behovet av omläggning är 
tydligt, då stråtäckningen dels är tunn och dels har kraftig påväxt av mossa Foton: Gabriel Sjövall  

Caférörelsen upphörde i slutet av 1960-talet men ägarna behöll fastigheten, då 

boningshuset även fortsatt användes som sommarhus. Byggnaderna underhölls 

till husbehov. I samband med generationsskiftet var kvarnen, boningshuset lik-

som svinhuset i behov av renovering.  

Åtgärder 

Hösten 2013 tog Regionmuseet fram en vård- och underhållsplan för Gräsma 

kvarn. I samband med det arbetet diskuterades tidplan för kommande åtgärdsbe-

hov. Ägarna har sedan dess genomfört mindre åtgärder på egen hand men av 

förklarliga skäl avvaktat med de större arbetena. Renovering av kvarnens kor-

svirke samt delar svinhusets korsvirke och byte boningshusets stråtak fordrade 

insatser från kunniga hantverkare.  
  

Kvarnen 

Kvarnen visade sig vara i sämre skick än vad som framgick då vårdplanen togs 

fram. Det stod tidigt klart att åtgärderna skulle bli mer omfattande. Varje mo-

ment gicks noga igenom innan arbetet påbörjades. Tack vare att ägaren haft möj-

lighet att själv vara plats under större delen av renoveringen, har de olika momen-

ten kontinuerligt stämts av och dokumenterats. Detta har också bidragit till ett 

omfattande fotomaterial.  
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Till vänster takkupan före åtgärd. Panelbrädorna uppvisar rötskador och flera locklister hänger löst. Till vänster takkupan 
efter genomförda arbeten. Här har panelen bytts ut och målats med röd slamfärg. Fönstret har renoverats och målats med 
linoljefärg. Notera att det nya fönsterfodret har kontursågats. Förslagan finns på kvarnens östra långsida (baksidan) samt 
på boningshuset. Foton: Gabriel Sjövall 

Tak 

Åtgärderna på taket har koncentrerats till takkupen, där det tidigare funnits ett 

läckage. I anslutning till kupan har taket, det vill säga takpapp och den korruge-

rade eterniten setts över.  Hängränna och stuprör har monterats på västra takfall-

et, kvarnens framsida. Här har använts galvad plåt, vilken bör står minimum två 

år innan den eventuellt målas. 

 

Korsvirke 

Inledningsvis gjordes en besiktning av korsvirkets tekniska status. Därefter 

knackades de fack ut, där man på förhand såg att det fanns stora skador. Varje 

tegelsten gjordes ren från bruk, för att möjliggöra återmurningen. 

Syllen var som förväntat i mycket dåligt skick, varför merparten fick ersättas.  

Även korsvirkets timra uppvisade rötskador, varför stora delar fick bytas ut mot 

friskt virke. Här hade projektet turen på sin sida, då närbelägna Sjättilljunga Såg-

verk i Tollarp hade torkat ekvirke i tillräckligt grova dimensioner. På så vis klarade 

projektet sig utan fördröjning.  
  



 
Gräsma kvarn – vårda vattendragens kulturarv 
 
 
 

10 

  

Till vänster exempel på att timrans status i flera fall såg bättre ut, än vad som visade sig vara fallet då de murade facken 
knackades ur och konstruktionen blottlades. Till höger tidigare lösning för att kunna fästa bruk på insidan av den böjda 
timran.   

  

Till vänster är korsvirket utlyft och en bit in i kvarnen syns de stämpor som under tiden bar upp konstruktionen. Till höger 
har det nya korsvirket nyss kommit på plats. För säkerhets skull behöll hantverkarna stämporna till dess att samtliga 
moment gällande den bärande konstruktionen var avslutade. Foton: Gabriel Sjövall 

  

Korsvirket som var illa skadat och skulle ersättas med nytt, fick försiktigt tas ut ur 

väggen. För att lyfta byggnaden monterades stämpor under alla bärande balkar. 

Vardera lift hade en kapacitet på fem ton. Den urlyfta korsvirkeskonstruktionen 

lades sedan ut på marken framför kvarnen. Där inspekterades skadebilden, för att 

avgöra vilka delar som kunde bevaras. I samband med detta gjordes uppmätning 

samt avritning för mallar.  
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Till vänster en iskarvning av hörnstolpe. Notera träpluggarna. Till höger en ny del av korsvirket, där den äldre delen an-
vänds som förlaga.  

  

Till vänster har det nya korsvirket börjat patineras. Först ströks timran med rå linolja och därefter med en blandning av 
tjärolja, balsamterpentin, kimrök och bruna respektive röda pigment. Till höger har återmurningen av korsvirkets fack 
inletts. Foton: Gabriel Sjövall  
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Till vänster befintligt dörrpar lyftes ut för att tjäna som förlagor till det nya dörrparet. Till höger en av dörrarna under 
pågående tillverkning. Värt att notera är att samtliga moment gjordes på plats. Foton: Gabriel Sjövall 

 

Renoveringen har haft en genomgående hög ambitionsnivå. Detta märks bland 

annat i hur de böjda delarna på vardera sidan porten har återskapats, för att bibe-

hålla fasadens symmetri. Det nya korsvirket har sågats och bilats för att i detalj 

efterlikna befintligt korsvirke avseende material, dimension och metod. Samman-

fogningen har gjorts med tappar, lika befintligt. Korsvirket har först strukits med 

rå linolja och därefter med tjärolja som blandats med balsamterpentin, kimrök 

samt röda och bruna pigment. Facken har återmurats och murverket har därefter 

putsats med hydrauliskt kalkbruk. Avfärgningen har gjorts med kalkfärg som 

pigmenterats med ockra, då tidigare gjord färgundersökning visade på detta. 

Panel 

Panelen på kvarnens framsida (västra sidan) samt på den södra gaveln är bytt i sin 

helhet. Den nya panelen har strukits med röd slamfärg. Däremot blev det inte 

möjligt att åtgärda panelen på norra respektive östra fasaderna. Dock bedömdes 

skadebilden inte vara överhängande där, vilket gör det möjligt att avvakta med 

dessa arbeten. 
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Till vänster putsar en av medarbetarna i MP-MA Bygg de murade facken. Till höger har putsen målats med kalkfärg som 
pigmenterats med ockra. Val av kulör baseras på färgundersökning, då det framkom att facken tidigare inte varit vitmålade 
utan gula. Foton: Gabriel Sjövall 

 

Port 

Kvarnens dubbelport uppvisade omfattande skador, varför det beslutades att re-

konstruera porten. Varje del mättes upp och porten tillverkades på plats. Befint-

ligt glas i portens fönster har återanvänts. Dörren har grundmålats och därefter 

målats med linoljefärg i en grön kulör lika befintlig.  

 

Källare 

Kvarnens källare uppvisade sättningar. För att undvika att skadan förvärras kom-

pletterades befintlig bjälke med stämpning undertill i form av en ekstolpe. Dör-

ren in till källaren var i princip raserad. Därför har såväl dörrkarm som källardörr 

fått rekonstrueras.  
 

Fönster 

Fönstren var illa åtgångna med omfattande röstskador i såväl karmar som bågar. 

Åtgärderna handlade därför om att initialt lyfta ut fönstren. Därefter togs skadat 

virke bort för att möjliggöra iskarvning med friskt virke. De renoverade partierna 

har profiler som i detalj liknar profilerna på befintliga fönster. Glasen lossades för 

senare återmontering och omkittning. På samma sätt har fönsterkarmarna reno-

verats. Kvarnens samtliga fönster är vidgjorda. Ommålning har gjorts med krom-

oxidgrön linoljefärg.  

Fönstren har försetts med figursågade fönsteromfattningar, i enlighet med 

dem som finns på kvarnens östra fasad samt på boningshuset. Omfattningarna 

har målats vita. 
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Tim Ekstrand från Vassapågarna ger boningshuset ny vasstäckning. Till vänster i bild syns ett sti med äldre täckning, 
vilken ännu är i god kondition och därför behålls i befintligt skick. Foto: Gabriel Sjövall  

 

Svinhuset 

I likhet med kvarnen var även svinhusets syll rötskadad. De skadade delarna har 
därför ersatts med friskt virke i samma material, metod och dimension. Vidare 
byttes en av stolparna på svinhusets östra sida. Panelen uppvisade också skador, 
varför den byttes. Däremot har man inte kunnat putsa om facken på svinhuset 
inom ramen för befintligt bidrag. 
 

Boningshuset 

Åtgärderna på boningshuset begränsas till omläggning av stråtaket. På det södra 

takfallet har den östra delen lagts om fram till köksingången. På det norra takfall-

et har hela ytan lagts om. Till stråtaksomläggningen har entreprenören Vassapå-

garna använt sig av vass från Kina. Entreprenören försöker om möjligt handla 

råvaran från närmare håll men det har varit svårt att hitta vare sig vass av god 

kvalitet och i den omfattning som behövs på annat håll. Priset på halm är avsevärt 

högre och enligt Vassapågarna är livslängden på ett halmtak kortare än för ett 

vasstak. Till ryggningen har använts linhalm. 
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Till vänster mötet mellan olika stin på boningshusets stråtak. Ett traditionellt sätt att underhålla ett tak av vass eller av 
halm. Renovering sker i form av avgränsade partier. Bakgrunden till detta var den ofta begränsade tillgången till råvaran 
men också begränsade resurser för att utföra arbetet. Idag har arbetssättet bäring på miljöhänsyn, att inte byta ut material 
som fortfarande fungerar. Till höger har linhalm till ryggningen levererats.   

 

Omläggningen av stråtaket har skett genom bindning runt läkten. Bindningen 

görs med metalltråd. Vassapågarna använder rundjärn och kamjärn. Taket läggs 

nerifrån och upp. Det finns olika skolor för hur man lägger ett stråtak. Enligt 

Vassapågarna ska taket inte vara tunnare högre upp. För att undvika regndalar 

kan man börja runda av taket ett par meter innan, en åtgärd som ökar takets livs-

längd. 

   

Kvarnmiljön 

Trädgård såväl som det omgivande landskapet är en viktig del för kvarnmiljön. 

Fastighetsägarens önskan är att stegvis restaurera såväl kvarndamm som bro för 

att på så vis tillgängligöra och visualisera kvarnområdet.  
 

Röjning av grönska runt om kvarnen 

Under den pågående renoveringen har ägaren röjt grönskan runt såväl kvarnen 

och svinhuset som runt boningshuset. Framförallt på baksidan av kvarnen, nord-

östra sidan, har marken skogats rejält för att förhindra att fukt binds i byggnaden. 

Detta möjliggjorde samtidigt tillfälligt upplag av det utrangerade stråtaket.  

Skogningen bakom kvarnen bidrog till visionsarbetet, när ägaren presente-

rade hur kvarnen och området runt om kan utvecklas och användas framöver. 

Genom en publik användning av delar av området, kan bruksvärden som fanns 

då caférörelsen bedrevs återskapas.  
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På baksidan av kvarnen var växtligheten, träd och sly, tidigare tät. Fastighetsägaren har parallellt med pågående arbeten 
röjt det området. Under del av renoveringen nyttjades platsen som temporär förvaringsplats för det utrangerade stråtaket. 
Ambitionen är att framöver bearbeta marken så att området blir tillgängligt och kan användas i samband med att Gräsma 
kvarn har publik verksamhet. Foton: Gabriel Sjövall 

  

 

Avvikelser från arbetshandlingarna 

I förhållande till de åtgärder som ursprungligen ingick i bidragsärendet, har avse-
värt många flera insatser inrymts i bidraget. Detta gör att Gräsma kvarn har ett 
gynnsamt läge för fortsatt renovering och utveckling.  
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av Gräsma kvarn som genomförts under sommaren och hösten 
2015 har genomgående präglats av gott hantverkskunnande och vilja till problem-
lösning. Regionmuseet vill verkligen lyfta fram faktorer som lyhördhet, kommu-
nikation och stor yrkesskicklighet. Yrkesstoltheten hos samtliga hantverkare var 
tydlig.   
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Team Gräsma har samlats. Från vänster fastighetsägare Gabriel Sjövall, Tim Ekstrand från Vassapågarna, Tomasz 
Frak, Adam Bala, Mariusz och Mateusz Agatowski alla från MP-MA Bygg. Foto: Regionmuseet 

Arbetena i Gräsma har redan fått positiva ringar på vattnet i bygden. Många har 

varit nyfikna och besökt miljön under renoveringen. Flera idéer om samarbeten 

som på olika sätt använder kulturmiljön och utvecklar såväl befintliga som even-

tuellt nya verksamheter har diskuterats. Regionmuseet som haft möjlighet att göra 

nedslag i miljön under renoveringsprocessen vill verkligen lyfta fram den injekt-

ion av närområdet som insatserna på Gräsma svarat för. Här är det tydligt hur 

kulturmiljö och i ett vidare perspektiv kulturarv bidrar till regional utveckling.  
 
 

Lund 2015-11-13 

Helene Stalin Åkesson 
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Kulturmiljö 

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

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-

2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 



 
 

 

48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 



 

 


