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 Ystad kommun markerad med grönt.  

 

Krageholms mölla ligger på Krageholmsvägen, mitt emellan Krageholm och Sövestad. Orterna binds samman av en allé. Det 
böljande jordbrukslandskapet gör att omgivande bebyggelse till stor del göms bakom kullar. Möllan däremot, är både högt 
placerad och en ganska hög byggnad, varför den syns på långt håll. 

 



 
Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv 

5 

  

Montering av vingar, vilket förutom en skicklig kranförare krävde minutiöst samarbete av möllebyggarna; Ingemar Svens-
son, Stephan Malmberg och John Svensson. Nedan en detalj av en vinge. Notera knapen (även kallad knagg, horn eller 
kricka) där seglet görs fast.  

  

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Arbetet med nya vingar till Krageholms mölla påbörjades 2013, då de tidigare 

vingarna konstaterades vara i så dåligt skick att en renovering var omöjlig. Nytt 

virke valdes ut, köptes in och lades för att torka långsamt under två år. I decem-

ber 2015 påbörjades tillverkning av vingar. Arbetet pågick under vintern och den 

8 april 2016 monterades de nya vingarna på möllan.  
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Lärkträ på tork under tak och ett urval av arbetsbilder under processen. Notera spegeln som används då hålen i vingbalken 
ska göras. En till synes enkel lösning som kombineras med lång erfarenhet av att renovera möllor och som här att tillverka 
nya vingar.  (Foton: Evert Landgren, Krageholms mölla andelsförening)    

  

 

Administrativa uppgifter 

Objekt Krageholms mölla 

Socken Sövestads socken 

Kommun Ystad kommun 

Regionmuseets dnr L12.20-82-13, 1372 

Länsstyrelsens dnr 434-11029-12 

Beställare Krageholms mölla andelsförening 

Entreprenör Axel E Nordins Eftr. (Ingemars Bygg och 

Malmbergs Snickeri)  

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2013 – april 2016 

Bidrag 561 875 kronor inklusive moms för material 

och arbete samt 25948 kr inklusive moms för 

antikvarisk medverkan. 

Rapportgranskning Maria Sträng 
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Bilder från 1989/1990 när Krageholms mölla andelsförening var nybildad och möllan genomgick en stor renovering, bland 
annat fick hättan rekonstrueras. Vingarna som tillverkades då höll i drygt tjugo år, fram till 2013 då de dömdes ut på 
grund av rötskador. (Foto: Krageholms mölla andelsförening) 

 

Inledning 

Regionmuseet har av Krageholms mölla andelsförening fått i uppdrag att svara 

för antikvarisk medverkan i samband med virkesval inför samt vid tillverkning 

och montering av nya vingar på möllan. Renovering samt antikvarisk medverkan 

har möjliggjorts tack vare bidrag från Länsstyrelsen Skåne.  

Regionmuseet har haft förmånen att över tid följa föreningens arbete med 

att renovera möllan och utveckla verksamheten. Krageholms mölla är idag en 

plats där teknikhistoria, det vill säga hur en holländare fungerar, förklaras och 

levandegörs samtidigt som föreningen också har utvecklat möllan och möllehuset 

till en plats för gemenskap. Det senare märks bland annat genom olika kringakti-

viteter, som alla på olika sätt bidrar till att bygga kulturarv på platsen.   

 

Historik 

Krageholms mölla uppfördes 1864 av Krageholms slott eller ”sätesgården 

Krageholm”, som anläggningen också benämns. Möllan var i drift fram till 1946 

och hade de sista åren kompletterats med en råoljemotor. Därefter lämnades 

möllan och det dröjde fram till 1967 innan en omfattande renovering gjordes.  
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Detalj av ritning som föreningen tagit fram inför nytillverkning av vingar. Utifrån äldre handlingar från möllebyggare Jöns 
Rosenkvist, som uppförde Krageholms mölla 1864, har föreningen räknat på vinklar för att åstadkomma samma skevning 
som de ursprungliga vingarna hade.  
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Föreningen har för att förstå hur de ursprungliga vingarna till möllan var vinklade, byggt en så kallad utbildningsvinge, en 
modell i skala 1:10. På den har man omsatt uppgifter ur arkivhandlingar och prövat hur de praktiskt bör lösas. Resultatet 
har föreningen sedan kommunicerat med möllebyggarna, Ingemar Svensson, Stephan Malmberg och John Svensson. De har i 
sin tur omsatt informationen i full skala. (Foto: Evert Landgren, Krageholms mölla andelsförening) 

 

Strax efter att renoveringen var slutförd 1967, drabbades området av en kraftig 

storm och möllan raserades. Så stod den i drygt tjugo år till dess att en grupp 

intresserade 1989 inledde arbetet med att steg för steg återuppbygga möllan. I 

samband med detta skapades Krageholms Mölla Andelsförening och familjen 

Piper på Krageholms slott skänkte då möllan till föreningen. En aktiv grupp 

medlemmar har sedan dess gjort stora insatser, inte minst svarat för möllans 

löpande underhåll, bland annat har man inrättat ett lite snickeri i uthuset. Där kan 

föreningen själv tillverka mindre detaljer till möllan. Varje onsdagskväll träffas 

medlemmar vid möllan. Om det blir utomhus- eller inomhusarbete avgörs av 

väder och vad som står på att-göra-listan. 

Regionmuseet har de senaste åren medverkat som antikvarisk expert vid 

flera åtgärder på möllan: ompappning av bölet och av hättan 2008, omfogning av 

sockeln 2009, byte av bjälke, ståndare och vägg på bölet 2011 samt vid renovering 

av hättan och demontering av vingarna 2013.  
  



 
Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv 
 
 
 

10 

  

Foton från 2013, då de tidigare vingarna demonterades. Förhoppningen var att kunna renovera dem men i samband med 
besiktningen konstaterades att rötskadorna var alltför omfattande.  

 

Åtgärder 

De åtgärder som nu har avslutats är ett resultat av den bedömning som gjordes 

2013, då vingarna demonterades. Föreningen hoppades då att vingarna skulle 

kunna renoveras. Entreprenören, Axel E Nordins Eftr (möllebyggarna Ingemar 

Svensson, Stephan Malmberg och Ingemars son John Svensson) gjorde dock en 

annan bedömning. Vingarna var så illa åtgångna att en renovering inte kunde mo-

tiveras.  

Val av virke 

Renovering av en holländare tar tid. Virke i sådana dimensioner finns sällan på 

lager, varför det måste ses ut och läggas att torka minst två år. Till Krageholms 

möllas nya vingar valdes lärkträ från Hörröds sågverk (numera Farstorps Trä). 

Lärken, som vuxit på Linderödsåsen, fraktades till Ingemars Bygg utanför Tome-

lilla och lades där för långsam torkning. Drygt två år senare kunde tillverkningen 

påbörjas.  
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Till vänster laxning av huvudträ. Till höger en vinge med fast stormbräda (ännu ej ytbehandlat) monterad. (Foto: Evert 
Landgren, Krageholms mölla andelsförening) 

 

Utformning av vingar 

Innan de nya vingarna började tillverkas, hade medlemmar i föreningen fördjupat 

sig i hur de ursprungliga vingarna var utformade. Detta blev möjligt tack vare 

arkivhandlingar. Där finns de dimensioner och den utformning av vingarna som 

möllebyggaren Jöns Rosenkvist använde till Krageholms mölla, noggrant be-

skrivna. Personer från föreningen har, för att verkligen förstå hur vingarna var 

konstruerade, byggt en modell i skala 1:10, en så kallad utbildningsvinge. Särskilt 

viktigt var det att få till rätt skevning på vingarna.  

De ursprungliga vingarna på Krageholms mölla hade tjugofem häckskedar, 

de vinkelräta spjälorna som fästs i vingträet. Häckskeden i vingspetsen var 

vinklad motsvarande 16 grader medan den sista häckskeden var vinklad minus 7 

grader. Skevningen gjordes för att vingarna skulle fånga vinden på bästa sätt. I 

spetsen handlar det om att förhindra att baksug bildas medan det i andra änden 

gäller att föra vingen åt rätt rotationshåll.   

Hur löste man uppgiften att skapa en jämn övergång av häckskedarnas olika 

gradantal avseende vinklar? Föreningen har genom att ta del av äldre anteckning-

ar och göra intervjuer funnit att man spikade så kallade höftläkter på vingen in-

nan håltagning för häckskedarna gjordes, för att på så vis skapa rätt vinklar.  
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För att ge vingarna ett visst skydd, ytbehandlas de med en blandning av linolja, terpentin och trätjära. (Foto: Evert 
Landgren, Krageholms mölla andelsförening) 

 

Därefter använde man tre häckskedar som tillfälligt sattes vid spetsen, där den 

sjunde häckskeden ska placeras samt närmst axeln. Sedan ”fluktade” man in en 

jämn kurvatur mellan punkterna. 

När föreningen tog tag i uppgiften valde de att gå ett steg längre. De fäste 

ett rep mellan de tre punkterna. Spände det och släppte sedan efter så att repet 

nådde den sjunde häckskeden. Lösningen gjorde det enkelt att markera rätt place-

ring för respektive häcksked. Föreningen noterade ytterligare en fördel, att det på 

detta sätt också är relativt enkelt att ge häckskedarna på de olika vingarna identisk 

placering. Föreningen har även tagit upp Jöns Rosenkvists utformning av ett ske-

vande skalverk (den på andra sidan vingen helbrädade förlängningen). Istället för 

att som oftast görs, ge skalverket samma vinkel hela vägen, följer skalverket på de 

nya vingarna samma vinklar som häckskedarna.  

 

 

Tillverkning av vingar 

Varje vinge väger omkring 600 kg. Med baksadling, huvudträ och vingträ handlar 

det om cirka 2000 kg för båda vingparen. Varje del måste ha en exakt passform 

för att vingarna tekniskt ska fungera och för att konstruktionen ska klara starka 

vindar och till med storm.  
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Till vänster, detalj av befintliga segel. Notera hur repet har sytts fast för hand i segelduken (segelliket). Till höger att 
andelbevis som föreningen sålt för att få in pengar till verksamheten.  

 

Tillverkningen av vingarna har skett på Ingemars Bygg utanför Tomelilla. Då 

vingarna är så stora, sker monteringen till stor del utomhus. För att ge vingarna 

ett bättre skydd ytbehandlas de med en blandning av rå, kallpressad linolja, äkta 

trätjära och balsamterpentin.  

 

Montering av vingar 

Det tar tid att montera vingar på en holländare, dels beroende på att det handlar 

om byggnadsdelar med stora dimensioner och dels att det rör sig om arbete på 

hög höjd. För att lyfta möllevingarna på plats används numera en stor kranbil. 

Utöver kranföraren arbetade Axel E Nordins Eftr (Stephan Malmberg, Ingemars 

Svensson och John Svensson) intensivt med att styra in vingarna rätt samt att 

montera träkilar och smidda klamrar, så att konstruktionen blir stabil.  

 

 

Besiktning och publik final 

Trots att den 8 april var både blåsig och kall blev uppslutningen för att se vingar-

na komma på plats stor. Reportrar och fotografer från Skånska Dagbladet, Ystad 

Allehanda och Lokaltidningen fanns på plats. Därtill flera ur föreningen men 

också boende i området.  
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När en holländare får nya vingar, är det en stor händelse. Uppskattningsvis kom totalt ett tjugotal för att följa hela eller 
delar av monteringen.  

 

Flera besökare berättade spontant om vad möllan betyder för dem. Värdeord 

såsom plats för gemenskap, sammanhang, acceptans, tradition och livsverk 

nämndes.     

Tillverkning av segel 

Föreningen har tidigare köpt in femtio meter oblekt bomullsväv på rulle om 150 

cm. Av det ska man tillverka nya segel enligt konstens alla regler. Seglen fållas 

med maskin men repen (segellik och slaglina) sys i för hand. Förra gången före-

ningen tillverkade segel resulterade det i en grupp som sydde tillsammans. Före-

ningen hoppas på ett minst lika stort engagemang den här gången.  
 

Nästa steg 

Föreningen vill utvecklas och behöver nya medlemmar. Som ett led i den strävan 

har mölleföreningen införlivat Sövestad byalag.  

I samband med att vingarna monterades blev det tillfälle att intervjua några 

av medlemmarna. Den sociala samvaron lyfts fram som särskilt viktig, inte minst 

att förmedla till dem som funderar på att engagera sig i föreningen.  
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Krageholms mölla symboliserar kontinuitet och gemenskap. Självfallet står en 

fungerande mölla i centrum men kring det vill man utveckla olika aktiviteter.  

De i föreningen som jobbar aktivt med möllans underhåll och drift, har un-

der senare tid börjat hålla kurser i hur man driver en mölla. Samverkan med flera 

andra mölleföreningar har på så vis etablerats. Man har bland annat haft kurs för 

dem som arbetar med Kronotorps mölla.  

Verksamheten kring Krageholms mölla handlar om så mycket mer. Tack 

vare att det till möllan hör två hus, finns det bra lokaler som ger möjliggör en 

bred verksamhet. Traditionell brödbakning i bagarstugan är en sådan aktivitet 

medan möllehusets samlingssal rymmer såväl utställningar som fester. Tilläggas 

bör att även bagarstugan har en samlingssal, om än lite mindre.  

Återkommande aktiviteter är Möllans dag (här kallad Stora Mölledagen) 

första söndagen i juli och julmarknaden i november. I år anordnas dessutom en 

särskild mölledag för invigning av de nya vingarna den 5 juni.  Andra engage-

mang under 2016 är Bilutställning och ”Gammalt på hjul”.  

 

 

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Inga avvikelser har noterats.  
 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetet har genomgående präglats av gott hantverk. Flera medlemmar är teknik-

historiskt intresserade, vilket gjort att diskussionen kring tillverkning av nya ving-

ar varit ovanligt initierad och engagerad. Föreningen har under hela processen 

haft dialog med möllebyggarna, framförallt har det handlat om vingarnas ut-

formning. Möllebyggaren Ingemar Svensson meddelade att han, trots lång erfa-

renhet, aldrig tidigare byggt vingar där häckskedarnas varierade gradantal direkt 

byggt på nedtecknade uppgifter från den ursprungliga möllebyggaren.  

Parallellt har föreningen också lagt kraft på att kommunicera arbetet med 

möllan till såväl medlemmar som till en intresserad allmänhet, huvudsakligen via 

facebook.  

Såväl entreprenören som föreningen har under arbetet visat på hur kontreta 

vårdinsatser bygger och utvecklar kulturarv.  
  

Lund 2016-05-19 
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