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Aggarps kvarn ligger i Svedala kommun som är markerad på 
kartan. 

Aggarps kvarn ligger en bit utanför själva byn Aggarp, som ligger precis söder om Svedala. 
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Inledning 

Aggarps kvarn med tillhörande mjölnarbostad drivs av Föreningen Svedala-
Barabygden och ägs av Svedala kommun. Mellan föreningen och kommunen 
finns det sedan år 2006 ett skötselavtal. Det innebär att föreningen sköter den 
dagliga tillsynen av Aggarps kvarn och mjölnarbostad och samråder med kom-
munen vad gäller framtida åtgärder. Kommunen svarar för kostnader för större 
reparationer. 

Aggarps kvarn och andra kommunala fastigheter förvaltades fram till 2014 
av kommunens fastighetskontor. Det året övertogs ägandet och förvaltningen av 
de flesta kommunala fastigheter av Svedalahems dotterbolag, SVEDAB. Samti-
digt flyttades personal från fastighetskontoret till SVEDAB. En del av de kom-
munala fastigheter som SVEDAB inte tog över vid årsskiftet kommer att förval-
tas av bolaget via ett förvaltningsavtal med kommunen. Det gäller exempelvis 
kommunens idrottsplatser, bad och kulturfastigheter. 

Aggarps kvarn är en av dessa kulturfastigheter som numera förvaltas via ett 
avtal. Förvaltarrollen har tagits över av kommunens kultur- och fritidskontor på 
utbildningsenheten och ansvarig för byggnaderna är nuvarande kulturchef  Karin 
Leeb-Lundberg. Då kultur- och fritidskontoret inte har så mycket kunskap om 
hur kulturfastigheterna bör skötas har Regiomuseet Kristianstad/Landsanti-
kvarien i Skåne getts i uppgift att utföra en vård- och underhållsplan för Aggarps 
kvarn. Vårdplanen ska ligga till grund för framtida vård av kvarnen och bostaden 
så att dess värden inte går förlorade. 

 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Aggarp  
1:66 

Socken   Svedala 
Kommun   Svedala 
Regionmuseets diarienummer L12.20-161-15, 1358 
Byggherre/beställare Kultur- och fritid, Svedala kommun 
Antikvarisk expert Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Inventering 2016-04-14 
Rapport granskad av Helene Stalin Åkesson  



 
Aggarps kvarn och mjölnarbostad 
 
 

6 

Skydd av Aggarps kvarn 

Aggarps kvarn med tillhörande mjölnarbostad är inte skyddad enligt plan- och 
bygglag (PBL). Kvarnen har sedan 1950-talet dock uppmärksammats som kultur-
historiskt värdefull miljö och i ett par av inventeringarna har skydd föreslagits. I 
Skåneinveteringen som utfördes 1953 i regi av Skånes Hembygdsförbund foto-
graferades Aggarps kvarn (endast kvarnen) av Carl-Gustaf  Lekholm. 

I den uppdaterade kommunala inventeringen Gamla Svedala, Kulturmiljöer i 
Svedala kommun från 1993 klassificerades både Aggarps kvarn och mjölnarbosta-
den med klass II. Enligt beteckningen innebär det en värdefull byggnad som har tyd-
liga kvaliteter vad gäller byggnadsskick, historisk tillkomst och användning. 

Enligt Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram från 2006, publicerat på 
deras hemsida, har Svedala stationssamhälle och Aggarps by kulturhistoriska vär-
den. Svedalas framväxt är starkt förknippad med järnvägens tillkomst på 1870-
talet och företaget Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad som låg nära station-
en. Svedalas tydliga struktur som stationssamhälle med rutnätskvarter, och enhet-
lig bebyggelse i rött maskinslaget tegel. Aggarps sammanhållna bymiljö med be-
varad kvarn och bostad är ett minnesmärke från 1800-talets agrara expansions-
period.  

Enligt Skånska rekognoseringskartan från 1812-20 låg en ”Aggarpmölla” förut nordväst om byn.  
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Andra kvarnar i trakten 

I närheten av Aggarp ska det ha funnits ytterligare sex kvarnar varav den äldsta 
som man känner till är vattenkvarnen i Brännemölla. 1363 köpte kung Valdemar 
Atterdag "huvudgården i Aggarp, hela Aggarps by och en mölla som kallas Brän-
nemölla". Verksamheten upphörde i slutet av 1800-talet. 1546 omtalas en annan 
vattenkvarn, nämligen Aggarpsmölla, längre nedströms Sege å. Den ersattes tro-
ligen i början av 1830-talet av en väderkvarn, en holländare, som revs kring 1930-
talet. Den äldsta bevarade kvarnen i trakten är stubbamöllan som uppfördes vid 
N. Lindholmen 1802. Den är dock flyttad till Hällorna vid S. Lindholmen. Vid 
Nygård har det även funnits en holländare, byggd 1850 och riven i början av 
1940-talet. På gården Aggarp nr 2 fanns slutligen en liten husbehovsholländare. 

Skifteskarta över Aggarp från 1914-15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad ses vid litteringen”aa”, en bit sydost om byn. 
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Byggnadshistorik 

Kvarnen 

Enligt äldre kartmaterial låg en Aggarps mölla nordväst om Aggarp, utanför Ag-
garps bys ägor, i Stora Svedala socken. Enligt kartor från 1796 och 1812-13 hörde 
en bit mark till denna mölla. På 1870-talet ska ytterligare en mölla sydost om byn 
ha uppförts. 1871 flyttade mjölnaren Per Andersson med hustrun Ingar Persdot-
ter till Aggarp nr 1 och blev "Qvarnegare". För att skilja denna mölla från den 
gamla, som fanns fram till 1930-talet, kallades den ”kvarn”. Den mölla som fanns 
här då var en stubbamölla. Redan 1895 hade verksamheten ökat så mycket att den 
inte räckte till. Stubbamöllan revs och en ny holländare som stod klar 1896 bygg-
des av möllebyggare Nils Olsson från Aggarp. Från stubbamöllan finns en 
kvarnsten som ligger som brunnslock på gården till bostaden och en del trävirke 
återanvändes i holländaren. Per Andersson drev rörelsen med hjälp av sonen Axel 
Persson fram till sin död 1906. När hustrun dog två år senare tog Axel tog över. 

Under Axels tid gjordes en del moderniseringar; på 1920-talet lades en järn-
axel in i stället för den ursprungliga träaxeln. Arbetet utfördes av möllebyggare 
Emil Olsson i Aggarp. I början på 1930-talet installerades en tändkulemotor för 
att driva kvarnen när det inte blåste. Motorn som är av märket Avance står fortfa-
rande kvar på kvarnens nedre botten. På 1940-talet blåste en vinge ner varmed 

Ekonomiska kartbladet från 1910-talet. Aggarps kvarn ligger söder om skolhuset.  

Aggarps kvarn 
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den motsvarande vingen monterades ner. Då det blev för dyrt att sätta upp nya 
vingar användes endast de återstående två vingarna.  

Axel drev verksamheten, tidvis med sonen Hildings hjälp, fram till 1951. 
1965 skänkte Axel Perssons barn Hilding och Dagny, kvarnen till Svedala köping. 
Köpingen överlät kvarnen till Rödakorset som tog över en helt förfallen byggnad, 
den var då i så dåligt skick att den stod halvt öppen. Kvarnen renoverades under 
ledning av möllebyggarna Martin Månsson och Edwin Bromée från Tomelilla 
och av frivilliga rödakorsmedlemmar. Arbetet stöddes ekonomiskt av Svedala 
köping och Oxie härads hembygdsförening. Utav de åtta nio meter långa genom-
gående stolparna byttes hälften ut, ny ytterbeklädnad sattes på, nytt golv lades in, 
samtliga dörrar och fönster byttes och nya vingar och segelbana nytillverkades. I 
juni 1971 kunde kvarnen återinvigas. Några år senare beviljades anslag från 
kommunen att dra in el, dels för att hålla fukten borta vintertid och dels för att få 
fasadbelysning.  

1993 slog hembygdsföreningen Svedala-Barabygden larm om att det fanns 
så allvarliga fuktskador att kvarnen befarades rasa. Flera bärande delar hade rutt-
nat vilket lett till att konstruktionen hade satt sig hela tolv centimeter. Följande år 
gjordes därför, i kommunens tekniska nämnds regi, en genomgripande renove-
ring. Man bytte bland annat ut uppruttna bärande delar i stommen och försåg 
kvarnen med en helt ny pappklädsel.  

1995 renoverades vingarna, också det i tekniska nämndens regi. De båda 
huvudträna (vingbalkarna) konstaterades ha djupa rötskador vid axeln. Nytt virke 

Aggarps kvarn, fotograferad i samband med Skåneinventeringen 1953. Trädet framför kvarnen är beskuret idag, vägen 
och stenarna längs den är kvar.  
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av lärk användes för de nya huvudträn, en del nya häcksker, en bit av ett storm-
läkte, stormbrädor och stormluckor. Arbetet dokumenterades genom en beskriv-
ning, ritningar och fotografier. Virket kom från fyra stycken trettio meter höga 
lärkträd huggna på Karsholms gods norr om Kristinastad. Dessutom införskaf-
fades och restaurerades två kvarnstenar i stället för de gamla som var sönder-
frusna. Under följande år kunde man med hjälp från fritidsnämnden komplettera 
vingarna med nygjorda segel. 

Efter 10 års väder och vind var det på nytt dags att byta ut delar av vingarna 
år 2005. I samband med detta diskuterades det framtida underhållet och den lö-
pande tillsynen av såväl kvarnen och mjölnarbostaden. Resultatet blev det nuva-
rande avtalet mellan Svedala kommun och Föreningen Svedala-Barabygden, var-
vid kommunens ansvariga och föreningen gemensamt diskuterar och planerar 
vad som bör göras. 

Bostads- och ekonomihusen 

Bostads- och ekonomihusen antas ha uppförts samtidigt som kvarnen på 1870-
talet. Bostadshuset har utvändigt förändrats en del vad gäller fönster, tak och ve-
randa. Enligt ett foto från tidigt 1900-tal fanns det sex fönster åt väster, idag är 
det fyra. Fönstrens nuvarande profilerade putsomfattningar fanns inte heller då. 
Verandan är troligtvis inte ursprunglig utan tillkom kring sekelskiftet 1900. Taket 

Mjölnarbostaden med den gamla fönsterindelningen, den ursprungliga verandan och papptak. Trädgården hade en liten 
plantering framför verandan, en stor buxbomsomgärdad rabatt och ramades in av träd. På bilden poserar mjölnarparet Per 
och Ingar Persson till höger, sonen Axel till vänster och sonsonen Hilding däremellan. 
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var förut belagt med slätlagd papp och sticketaket som ligger under den nuva-
rande plåten kan vara ett äldre undertak.  

Efter syskonen Perssons bortgång blev den återstående delen av fastighet-
en, vilken inkluderade bostadshuset och uthusen, till salu. 1988 köpte Svedala 
kommun mjölnarbostaden och lät renovera den så att hela kvarnmiljön blev 
komplett. Efter det gjordes en stor inventering varvid bostaden med uthus kon-
staterades vara oförvanskade, men i stort behov av restaurering. Restaureringen 
genomfördes pietetsfullt av kommunen genom att rumsindelningen och allt som 
gick att tillvarata sparades. Målsättningen med den utvändiga renoveringen var att 
återställa byggnaden till tiden omkring 1910. 

De två blindfönstren som fanns på den södra gaveln togs upp igen och nya 
måttbeställda fönster med lösa innerfönster nytillverkades. I köket fanns ett mo-
dernt stort fönster som ersattes med ett nytt tvåluftsfönster likt de befintliga så 
att denna fasad fått symmetri. Entrédörren var sekundär i ek och byttes mot en 
ny pardörr med speglar. Fönster och dörr, liksom panel på gavelrösten avfärgades 
i en ljusgrön färg som man hittat på några av de äldre fönstren. 

Huset som består av hall, kök, skafferi, tre rum, veranda och vind inreddes 
för att åskådliggöra olika tidsepoker i husets historia. En del snickerier som in-
nerdörrar, lister och fönster byttes och hallen gjordes större. Vindstrappan 
svängdes om och en vägg revs så att hallen blev genomgående. Golvet som var av 
handslaget tegel lades om och kompletterades med tegel som förvarats på logen. 

Ett fotografi från mjölnarbostaden visar att uthuset är uppfört i korsvirke och har haft halmtak. 
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Köket som var inrett med skåp från 1960-talet var fullt funktionsdugligt för mat-
lagning och servering. För att ge köket en äldre prägel drickamålades luckorna 
och en äldre vedspis från Åbjörn Andersson i Svedala som fanns i gårdens sam-
lingar ersatte en fotogenkamin. I övrigt är rummet inrett med öppna hyllor och 
äldre köksredskap. 

Rummet innanför köket inreddes för att representera tiden före sekelskiftet 
1900. Rummet var förfallet och det reveterade taket ersattes med gips och mikro-
litväv. De inklädda takbjälkarna, som antas vara rester av gamla kvarnvingar, frila-
des och rengjordes. De nyligen insatta dubbelkopplade fönstren behålls men 
marmorfönsterbänkarna plockades bort. Väggarna målades grå på den nedre de-
len och gulbeige på den övre, vilket är en rekonstruktion efter funna färgrester. 
Golvet lagades eftersom det togs upp vid utgrävning av marken som gjordes i 
syfte att förbättra ventilationen. Golvet såpskurades och listerna avfärgades likt 
resterande hus i brutet vitt. Den emaljerade kaminen fanns i rummet sedan tidi-
gare men väggen bakom denna marmorerades. 

I rummet på andra sidan hallen togs det rötskadade golvet upp och ett nytt 
betongbjälklag och nya brädor lades in. Väggarna tapetserades med en handtryckt 
tapet med ultramarinblått blomstermönster på ofärgad botten. Det är tänkt att 
rummet ge prägel av att vara från 1910-talet men enligt tillverkaren är tapeten en 
replik från 1850-talet, vilket stämmer med färgsättningen (ultramarinblått på 
oblekt botten var en vanlig färgkombination på 1850-talet). Det inklädda vävtaket 
behölls.  

Mjölnargården som består av bostadshus och två uthuslängor som ramas in av en griskätte och ett plank.  
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Rummet intill, mot gården, tapetserades med en ljus tapet från 1940-talet. Golvet 
skurbehandlades och lister, dörrar och fönster avfärgades i brutet vitt likt övriga 
rum. Det gipsklädda taket kläddes med mikrolitväv och avfärgades i vitt. 

Verandan rekonstruerades efter gamla foton då den gamla var i väldigt då-
ligt skick och hade dessutom blivit förvanskad genom ombyggnader. De flesta 
detaljer verkar stämma med fotografier men de halvrunda fönstren är idag för-
sedda med rombformat galler, förut var glasen troligen blyinfattade. 

Uthuset är sammanbyggt med bostadshuset och består av två längor. Uti-
från äldre bilder kan man se att dessa är uppförda i korsvirke med halmtak. De är 
idag klädda med rött tegel. Vid renoveringen kring 1990 byttes log- och stalldör-
rarna eftersom de var i dåligt skick, fönstren målades i samma gröna färg som 
boningshusets fönster och grunden lagades. Längorna tömdes och putsades in-
vändigt. Den delen som är närmst bostadshuset var förut vedförråd gjordes om 
till toalett och städförråd. Det gamla utedasset och kullerstens- och lergolven be-
hölls, liksom inredningen i hönshus och stall. Den kraftigt utbuktande väggen 
avlastades genom att en bjälke sattes upp. 

Trädgård och gårdsplan 

I början av 1990-talet renoverades trädgården med ambitionen att återställa den 
så mycket som möjligt. Man arbetade efter en skiss över trädgården som gjordes 
upp av Anders Svensson. Häcken runt trädgården och bersån behölls och klipp-
tes, liksom buxbomshäcken som ramar in hela rabatten utmed ytterhäcken. 

Det stora rummet innanför köket med utvalt möblemang ska spegla sekelskiftet 1900.  
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I trädgårdens bortre ände togs ask och lönn bort. All vintergrön växtlighet, föru-
tom buxbomen, togs bort då den inte ansågs passa in i miljön. Syrener och andra 
buskar gallrades och päronträdet närmast huset beskars medan äppleträdet i ra-
battens bortre ände togs ner. Gräsmattan i mitten skulle vidare fräsas och besås, 
gångarna beläggas med nytt grus och rabatterna närmast södra och västra fasa-
den rensas och kompletteras med perenner så som pioner, gullris, stockros och 
stormhatt. 

Marken mellan uthuset och kvarnen som förut var trädgårdsland eller hage 
rensades från skräp och besåddes med gräs. Staketet mot grannen renoverades 
och vägen upp till kvarnen rensades och de vitmålade stenarna som kantat vägen 
grävdes fram. Gårdsplanens kullersten som grävts upp i samband med ny av-
loppsledning lades om. För att öka gårdens intimitet och dölja ett elskåp sattes ett 
plank avfärgat i falurött upp. En stor klotformad armatur har sedermera satts upp 
på planket. En griskätte byggdes utmed stallgaveln där det finns en liten grisport. 

Del av skiss som gjordes i samband med renovering av trädgården, Anders Svensson 1991. 
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Holländare 

Bland de vinddrivna kvarnarna var det stubbamöllan eller stolpkvarnen som är 
den äldsta belagda väderkvarnen i Europa och den var också vanligast. I Skåne 
har den funnits sedan 1300-talet men blev mer utbredd under 1600-talet. Hollän-
dare som är en typ av hättkvarn utvecklades i östra medelhavsområdet på 1400-
talet men anses ha tillkommit i Holland på 1570-talet, därav namnet. De kom till 
Sverige i början av 1700-talet och under 1800-talet ersatte de stubbamöllorna. Till 
skillnad från stubbamöllan, där hela kvarnhuset vrids, är det bara hättan där ving-
arna sitter som vrids. Holländaren kunde byggas större och hade därmed större 
kapacitet med upp till fyra stenpar. Dessa möllor byggdes större och med fler 
våningar vilket möjliggjorde såväl avlastning inomhus som utökad förvaring av 
säd. 

Holländare byggdes nästan uteslutande i den sydvästra delen av Skåne, i 
andra delar spelade vattenkvarnarna en större roll. Enstaka holländare uppfördes 
så sent som under andra världskriget, men då hade de redan blivit utkonkurrerade 
av ång- och motordrivna handelskvarnar. De flesta holländare var anlagda för 
yrkesmässig drift, så kallade tullkvarnar. 

De flesta holländare har ett fyr- eller åttakantigt fundament av tegel eller 
sten. En del holländare är byggda direkt på marken och kallas då jordholländare. 
Fundamentet hade flera fördelar, fotträet skyddades från röta, vingarna kom 
högre upp och kunde göras större. I Danmark och på Öland och Gotland är det 
vanligt att hela möllan, ända upp till hättan var murad men i Skåne är kvarnhuset 
eller bölet oftast en åttasidig och uppåt avsmalnande träkropp. Möllorna var klädda 
med spån i den västra delen av Skåne och papp i den södra delen. Mekaniken är i 
huvudsak uppbyggd av trä med ett system av kugghjul som överför kraften från 
vingarna till kvarnstenarna. 

Förutom att mala olika sorters säd kunde holländarna användas för andra 
ändamål så som malning av senap, kryddor, färgpigment och kalk och pressa olja. 
Med maskineri av järn kunde även holländare användas som lumpstamp och för 
linberedning. Även annan typ av mekaniskt arbete så som torrläggning av sank-
marker kunde utföras med holländare. Holländens kapacitet och mångsidighet var 
i många fall föregångare till industriell verksamhet. 

I Skåne finns ett hundratal möllor varav de flesta är holländare. 12 av möl-
lorna är skyddade som byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen och hälften av 
dessa är holländare. Tre av dem är uppförda då många holländare uppfördes, 
kring mitten av 1800-talet; Kronetorp, Gunnestorp och Slottsmöllan i Malmö, en 
är uppförd redan i slutet av 1700-talet; Kulla Gunnarstorp, två i slutet av 1800-
talet; Övraby och Skegrie. Fyra av byggnadsminnena är stubbamöllor; Skanör, 
Håslöv, Häljarp och Bröddarp varav de tre första är uppförda på 1700-talet. De 
två resterande är vattenmöllor; Bålamöllan (1600-tal) och Svenstorp (1850-tal). 
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Hälften av möllorna, fyra av holländarna och de båda vattenmöllorna, har tillhö-
rande bostad och i en del fall även uthuslängor. De flesta möllor har haft en bo-
stad i närheten men endast i få fall är dessa bevarade vilket kan bero på föränd-
rade ägoförhållanden vid nedläggning av möllorna. Till många tullkvarnar hörde 
ett stycke mark på några tunnland varför många möllor hade både bostad och 
uthuslänga vid möllan. Många var således även lantbrukare och de försörjde sig 
även på uppfödning av grisar, utfodrade med tullsäd. 

Ett femtontal andra möllor i Skåne har liknande sockel i två våningar med 
omgångens stivor vilande på en utkragning. De flesta andra möllor har endast en 
våning och då vilar stivorna på en sockel eller ett antal utkragande stenar i muren. 
Denna modell finns också avritad på två av de enda bevarade ritningarna över 
skånska holländare, Säbyholms mölla och Slottsmöllan i Malmö. Ytterligare en 
variant är där omgångens fundament murats upp med kallmurad sten och löper 
som en ring runt möllan. Möllor med två sockelvåningar och ett så kallat murloft 
är en senare modell och många har troligtvis fått nytt fundament vid ombyggnad. 

Skiss av Aggarps kvarn, skannad bild från Per Engelssons skrift. 
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Skadebeskrivning kvarnen 

Stenfot: utgörs av en två våningar hög murad grund av tuktad gråsten med närm-
ast kvadratisk plan. Stenfotens bredd är 9,3 meter och dess höjd 5,3 meter. Den 
övre våningen är indragen, på upplaget vilar stivorna till omgången och hörnen är 
avfasade. Sockeln är fogad med profilerad fog och portarna i väster och öster har 
slätputsade omfattningar. De sex fönstren, två på nedre botten och fyra på övre, 
har svagt stickbågsformade valv och omfattningar av hårdbränt rött tegel. De 
fasade hörnen är täckta med papp och änden kröns av utkastare i svart plåt. 
Åtgärd: Mindre skador i fogen på den norra sidan och tegelomfattningarna lagas 
med nytt bruk med samma brukssammansättning som det befintliga och med 
profilerad fog. Bruket bör inte vara starkare än det befintliga eller den omgivande 
putsen, troligtvis kan man använda ett hydrauliskt bruk. Skadad kanttäckning av 
papp över trekantslist på det ena hörnet bör ersättas med ny papp. 
 
Kvarnhus och hätta: Kvarnhuset är tre våningar högt och sexkantigt, hättan är lök-
formad och kröns av en spira. Dess väggar och även hättans sidor består av brä-
dor som är täckta med tjärad, horisontalt lagd papp. Brädor och papp ska ha lagts 
nytt vid den senaste stora renoveringen 1994. Väggarna ser ut att vara i gott skick 
invändigt. Hättans spira är nyligen lagad och fäst med plåt och vulkaniseringstejp. 
Åtgärder: Pappen bör tjäras regelbundet vart 5:e år och läggas ny vart 30:e år. Vid 
omläggning ses brädningen över och rötskadade brädor byts mot nya av fur. 
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Portar och dörr: Det finns två kraftiga portar i väster och öster och en dörr ut till 
omgången. Portarna består av stående brädor som är narade med liggande spon-
tade brädor på utsidorna. Portarna är tjärade och tjocka lager av krackelerad tjära 
finns närmast valvet. Pardörren på omgången har dörrblad med speglar i den 
nedre delen och glas i den övre. Dörren är avfärgad i vitt. 
Åtgärder: Portarna bör tjäras med en traditionell tjärblandning av dalbränd träjära, 
linolja och terpentin vart 5:e år. Lös och krackelerad färg tjära kan skrapas före 
behandling. För att få en mer täckande behandling, t.ex. på nytt trä, kan pigment 
av kimrök blandas i. 

Pardörren bör snarast skrapas ner från löst sittande färg och kitt, kittas med 
linoljekitt och målas med vit linoljefärg. 
 
Fönster: På gråstensgrunden finns sex gjutjärnsfönster med 20 rutor och rundad 
profil. Fönstren är murade i omfattningen och saknar karm. De är avfärgade i rött 
och kittade på insidan. Mittsektionen är öppningsbar men har rostat igen. 

På kvarnhuset finns åtta träfönster som före 1950-talet fått ny indelning 
med tre avlånga rutor per båge. Fönstren är kittade utvändigt och avfärgade i vitt. 
Åtgärder: Samtliga fönstren bör ses över vart 5:e år vad gäller funktion, rutor, av-
färgning och kittning. Krossade rutor i gjutjärnsfönstren bör ersättas med nytt 
glas och kittas med linoljekitt. Rost och lös färg skrapas ner, rostskyddas och av-
färgas med röd linoljefärg.  

Träfönstren bör snarast skrapas från löst sittande färg, rengöras, kittas med 
linoljekitt och målas om med vit linoljefärg. Samtidigt ses trävirkets kvalitet över 
och rötskadade partier lagas med nytt kärnvirke av fur. Trekantiga partier ovanför 
fönster skrapas och målas med röd linoljefärg. 

En alternativ metod för alla fönster är att behandla med lika delar terpentin 
och kallpressad linolja vartannat år. Det förlänger fönstrens livslängd och avfärg-
ning behöver inte göras lika ofta. 

När de nuvarande träfönstren blivit rötskadade och måste bytas bör de er-
sättas med fönsterbågar av kärnfur med spröjs med 9 rutor i de stora fönstren och 4 
i de små. De nedre fönstren bör bytas inom det snaraste och därefter bör de andra 
bytas. 
 
 
Motstående sida ovan t v: Stenfotens östra sida med utkörsport som är i behov av tjärning. Ovan t h: Ett av stenfotens 
pappklädda hörn saknar en bit papp över listen. 

Mitten t v: Övre delen av bölet med hättans balkong och kranshjul med vilken hättan vrids. Vid tjärning har tjära runnit 
ner på stenfoten. Mitten t h: Färgen har spruckit och en del av kittet har lossnat på broloftets dörr. 

Nedan t v: Även de elva träfönstren på bölet är i behov av översyn, kittning och målning. De nedre fönstren är i sämst 
skick och bör bytas snarast. Nedan t h: Bjälkändarna under omgången är särskilt utsatta och rötskadornas omfattning är 
avgörande för säkerheten på omgången.  
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Omgång och vingar: Omgångens golv, bjälklag och stivor är tjärade medan staketet 
är vitmålat. Staketets pollare vilar på de utskjutande bjälkarna och är fastsatta med 
plattjärn. Några bjälkändar uppvisar rötskador. Avlastningsbjälkar stödjer om-
gångens golv varför ett par rötskadade ändar inte torde utgöra en säkerhetsrisk. 

Det är tjugo år sedan vingarna byttes varför det är hög tid att besiktiga dem. 
Åtgärder: Måttligt rötskadade bjälkändar kan kläs in med papp. Rötskadade bjälkar 
och stivor bör bytas till nya i ek medan rötskadade golvplankor och staket kan 
bytas till fur. Staketet bör avfärgas med vit oljefärg och omgången behandlas med 
en tjärblandning av lika delar kallpressad linolja, terpentin och dalbränd trätjära. 
Målning och behandling bör göras vart 5:e år. 

Vingarna bör snarast tas ner och besiktigas på mark då det inte går att av-
göra vingbalkarnas och häckverkets skick från en lift. Samtidigt som man ser över 
och eventuellt lagar vingarna kan man passa på att tjära dem med ovan nämna 
tjärblandning. Annars får man måla dem från en lift och det är betydligt svårare 
och kostnaden med att hyra en lift är ändå densamma.  
 
Kvarnens dimensioner: Höjd från mark till kulan på hättans spira: 19,3 meter, om-
gångens bredd: 2,6 meter, vindfånget (vingarna): 21,5 meter (36 alnar), kronhju-
let: 2,6 meter i diameter med 78 kuggar, krondrevan: 40 kuggar, stjärnhjulet: 2,7 
meter i diameter med 162 kuggar, kvarndrevan: 50 kuggar. 
 
Interiör: Första våningen, stenfoten, rymmer portgång, drängkammare och ett litet 
rum där tändkulemotorn står. De yttre väggarna är putsade och kalkade, inner-
väggar och innerdörrar är av spontade brädor. Drängkammarens träväggar är 
avfärgade i mörkgrönt, på golvet ligger tegel. Den är tidstypiskt inredd med soffa, 
pottskåp, kommod och liten spegel. 

Andra våningen, murloftet, har brädgolv och putsade och kalkade väggar 
med några förhållandevis stora vertikala sprickor. Andra sprickor har nyligen bli-
vit lagade. Murloftet användes som magasin och rymde även maskiner, i Aggarp 
finns bland annat en skalrens. 

Tredje våningen, broloftet, har tre fönster och en dörr ut till omgången. Här 
finns brohästen som reglerar avståndet mellan stenarna, ”tudan” som leder det 
malda mjölet ner i säcken och tyngder som användes för vägning av säckar. 

 
 
Motstående sida ovan t v: Den västra porten har smäckra bandgångjärn och teglad omfattning. Ovan t h: Drängkammaren.  

Mitten t v: En av sprickorna på murloftet sitter under bjälkupplaget. Mitten t h: Broloftet med brohäst har äldre panel vid 
fönstret i bilden. 

Nedan t v: Ett av hissloftets fönster har fuktfläckar på fönsterkarmen varför pappens tätning bör kollas. Nedan t h: Kron-
hjulet har säkrats med nya järnstag och järnpress medan krondrevet har kompletterats med ytterligare rouletter.  
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Kvarnkroppens insida är obehandlad medan dörr och fönster är vitmålade. Föns-
terbågarna är sekundära med tre avlånga rutor och sitter fast med haspar i ramen 
kring fönstret. Ramarna är rödmålade och vilar på fotträet. Även dörren har en 
liknande omfattning som är rödmålad på insidan. 

Fjärde våningen, kvarnloftet, har fyra vitmålade och haspade fönsterbågar 
med rödmålade ramar. Här finns ringkar där säden mals mellan kvarnstenar och 
stjärnhjulet som driver kvarndrevet. Verket omfattar idag ett par stenar gjutna och 
tillverkade på Hälsingborgs Kvarnstensfabrik på 9½ spann (140 cm i diameter). 
Tidigare har det även funnits ett par stenar för malning av siktmjöl, en kross för 
krossning av havre samt en skalkvarn för gryntillverkning. Förmodligen har det 
funnits ytterligare ett tredje par stenar som togs bort när motorn installerades. 

Femte våningen, hissloftet, har fyra små vitmålade och haspade fönsterbå-
gar med rödmålade ramar. På hissloftet finns hissanordning med trähjul och kät-
ting och med vars hjälp säckar kunde skickas mellan våningarna och ställas på 
sättbänken intill bingen vid ringkaret på kvarnloftet. Takkupolen med hättans 
sparrar och brädning är synliga härifrån. 

Sista våningen i möllan utgörs av hättan och här sitter kronhjulet med axeln, 
vari vingarna är fästa, och krondrevet. Hättans drejbana var skev och har nyligen 
justerats genom att rälsen har riktats, krysstag av järn har satts upp och nya byglar 
har monterats för att förhindra rouletten att falla ur rälsen. Drejbanan är fortfa-
rande skev, den lutar 50 mm men nu är lutningen jämnt fördelad. Pressen har 
också kompletterats med ett järnstag. 
Åtgärder: En stor del av stommen, framförallt ståndare, kryss och brädning är 
tämligen nyligen utbytt och stommen är därför i gott skick. En del av stenfotens 
sprickor har blivit lagade men övriga sprickor bör också lagas genom nedknack-
ning, putsning med liknande bruk som befintlig äldre puts. För att sprickor inte 
ska uppstå på nya ställen bör lagningsbruket inte vara starkare än murens fog-
bruk, varför troligen ett kalkbruk fungerar bäst. Putsningen bör följa murverkets 
ojämnheter och vitkalkas. 

Inom en snar framtid bör hättan justeras genom nedmontering så att drej-
banans räls kan riktas. Då kan möllan drejas på ett säkert sätt och deformation av 
möllan, med stora skador som följd, förhindras. 

Möllans invändiga maskineri bör ses över årligen, se bilaga om vägledning s 
36.  
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Skadebeskrivning mjölnargården 

Grund: Bostadshusets grund utgörs av en svartmålad slätputsad sockel med fasad 
kant. Sockeln har troligtvis blivit avfärgad någon gång med tjära då färgen kracke-
lerat på den södra gaveln. Uthuslängorna saknar bitvis grund, på gårdssidan finns 
en omålad låg putsgrund och mot östra sidan skymtar grundstenen fram under 
tegelfasaden. Mot gårdsplanen har grunden släppt vilket troligtvis beror på mark-
sättningar. 
Åtgärd: Bostadshusets grund är i gott skick men bör vid framtida skador putsas 
med hydrauliskt kalkbruk och följa murens ojämnheter. Den östra uthuslängans 
grund bör kompletteras med nytt bruk mot gårdsplanen. 
 
Fasad: Bostadshusets fasad är slätputsat och avfärgat i ljusgult med vita profile-
rade dörr- och fönsteromfattningar. På södra gaveln finns en putsskada under det 
östra fönstret och under övriga fönster tunna sprickor. Även omfattningarna 
uppvisar smärre sprickor och putsbortfall. 
Uthuslängorna har fasader av rött beklädnadstegel och korsvirkesstomme. Bo-
ningshusets södra gavelröste har grönmålad spontpanel medan de tre övriga ga-
velröstena utgörs av rödfärgad locklistpanel. Alla gavelrösten utom den östra ut-
huslängans norra gavel, som har rakt avslut, har spetsiga avslut.   
Åtgärder: Sprickorna bör knackas ner och putsas om med hydrauliskt kalkbruk. 
Avfärgning bör utföras med kalkbaserad färg och i befintlig gul och vit kulör. 
 

Mjölnarbostadens östra fasad. Till höger skymtar den norra uthuslängan. 
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Fönster: Bostadshuset har 12 spröjsade fönster som är avfärgade i grågrönt på 
utsidan och vitt på insidan. Ett enluftsfönster sitter på den norra gaveln, reste-
rande fönster är dubbelkopplade eller har lösa innerbågar. Samtliga fönster har 
grönmålade fönsterbleck och fönstret i det södra gavelröstet har även profilerad 
omfattning med tak. Uthuset har nio små enkelfönster avfärgade i samma gröna 
kulör som bostaden. En del fönster är spröjsade, de flesta är av trä och ett par är 
av järn. Fönstren har löst sittande färg och kitt. 
Åtgärder: Fönstren bör lagas genom att nedfallet och löst sittande kitt ersätts med 
linoljekitt och skrapning från löst sittande färg. Fönstren bör avfärgas med linolje-
färg i en kulör som är något grönare än den befintliga då denna och äldre färglager 
troligen blekts genom att pigmenten med tiden försvunnit. Den nuvarande kulö-
ren ser ut att vara snarare gråblå än grön vilket förstärks av den gula fasaden. 
 
Dörrar och portar: Ytterdörren är sekundär och utgörs av en pardörr med tre spe-
gelpar och glasning. En liknande dörr finns innanför verandan men är troligtvis 
från omkring sekelskiftet. Ytterdörren är avfärgad i samma gröna kulör som 
fönstren. På uthuslängorna finns fem träportar varav den östra är grönmålad och 
resterande rödfärgade. Färgen flagnar på de flesta dörrar. 
Åtgärder: De gröna dörrarna/porten bör snarast skrapas från löst sittande färg 
och avfärgas i linoljefärg i samma kulör som fönstren (se fönster). Övriga portar 
bör skrapas och avfärgas med röd slamfärg eller engelskt röd linoljefärg. 
 
Verandan: Verandan är byggd efter äldre foton. Den löstagbara stålkonstruktionen 
utgör en modern konstruktion och ska ersätta de tidigare blyinfattade glasen. En 
del av stålkonstruktionens fästen har rostat. 
Åtgärder: Nedfallet och löst sittande kitt bör ersättas med linoljekitt. Verandans 
fönster och snickeri avfärgas med linoljefärg i samma kulör som fönstren. Veran-
dan kan avfärgas i samma kulör och inte i två olika nyanser som idag. En homo-
gen färgsättning var vanlig förr. Verandans mönstrade fönsterindelning och deko-
rativa vindskivor utgör i sig en tillräcklig utsmyckning. Rostade fästen bör bytas 
mot nya och stålkonstruktionen målas i grått för att få konstruktionen att se äldre 
ut/mer lik bly. 
 
 
 
Motstående sida ovan t v: Färgen på ytterdörren har börjat flagna och är i behov av skrapning och ommålning. Ovan t h: 
Den södra gaveln med de två nya fönstren på nedre botten som ersatte äldre blindfönster. På gaveln finns en lokal putsskada.  

Mitten t v: Södra gavelns putsskada. Mitten t h: Den nya verandan är gjord efter äldre fotografier men med utanpåliggande 
spröjs i järn och stuprör, de senare är dock tidstypiska. Järnspröjsen skapar skuggningar på glaset. 

Nedan t v: Äldre armatur med frostad glasglob. Rödmålad takbräda senare tillkommen. Nedan t h: Uthuslängorna. 
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Tak: Svart korrugerad plåt med murad röd tegelskorsten med utkragande mittlist 
och krön. Plåttaket ska ha lagts på 1980-talet. Intill skorstenen ventilationshuv i 
svart plåt. Vindskivor i trä avfärgade i samma färg som gavelröstena. Svarta häng-
rännor på alla längor, vita stuprör med mjuka börjar på boningshus och svarta 
stuprör på uthuslängor. Verandan har papptak och två gröna stuprör med skarpa 
böjar och cylinderformade, vida vattkupor. 
Åtgärder: Nästa gång taket ska läggas om bör man välja slätlagd papp med stånd-
ränna. Äldre foton visar att det en gång legat papp. 
 
Interiör: Såpskurade brädgolv i alla rum utom hall och veranda där det är lagt te-
gel. Ena halvan av hallen har linoleummatta. Ljusgrå profilerade lister och spegel-
dörrar från senare delen av 1800-talet i de flesta rum. Tidstypiska tapeter och 
målade väggar i de flesta rum. I köket släta ådringsmålade skåpsluckor och skaffe-
ridörr, låga lister och järnspis. Synliga eller inklädda takbjälkar i de flesta rum. 
Vinden är oinredd och har skivor av masonit som golv. Interiören är i gott skick 
så när som på fuktskador på innerväggen i det blåtapetserade rummet mot träd-
gården, fuktskadat golv på vinden vid det södra fönstret och en skadeangripen 
golvlist i rummet med ljusa tapeter mot gårdsplanen. 

I uthuslängorna är väggarna putsade och kalkade och den gamla inredning-
en med stengolv och kättar är bevarad. 
Åtgärder: I det blå rummet har ett nytt betonggolv gjutits vilket kan ha lett till att 
markfukten går upp i väggen. Tidigare fördelades markfukten troligen mer jämnt 
och luftades genom golvspringorna. Det förklarar varför samma vägg i det an-
gränsande rummet inte verkar ha tagit skada. Den relativa fuktigheten i markens 
porsystem är hundra procent. Andra porösa material som betong, trä, gips som 
ligger i kontakt med marken fuktas upp till i princip samma RF-nivå. Precis som 
materialet torkas av torr luft, blir det fuktigt av fuktig luft. Konstant uppvärmning 
och avfuktning kan hjälpa på sikt. I annat fall bör utredning av fukthalt i golvet 
göras med eventuellt upptagning av golvet som följd. När orsaken till skadan är 
lokaliserad och åtgärdad kan tapeten lagas med infällning av ny tapet på nedre 
delen av väggen. 

 
 
 
Motstående sida ovan t v: Hallen där trappan vänts och linoleummatta lagts i ena delen. Ovan t h: Köket som ligger intill 
hallen fick behålla sin 1960-talsinredning men skåpsluckorna har fått ådringsmålning för att bättre passa in. Fönstret 
byttes till ett mindre likt de övriga så att fasaden återfått sin symmetri.  

Mitten t v: Rummet på andra sidan hallen har tapetserats med ljus 1940-talstapet. På den bortre väggen finns en skada på 
listen som kan ha med den utvändiga putsskadan att göra, se bild sidan 25. Mitten t h: Den skadade golvlisten i samma 
rum. 

Nedan t v: Rummet bakom köket. Vy mot hallen, verandadörrarna och det blåtapetserade rummet. Nedan t h: Fuktfläck-
ar på vägg i det blåtapetserade rummet.   
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I det angränsande rummet där golvlisten är skadad kan problemet gälla murver-
ket. På utsidan har putsen blivit ”grusig” på ett litet parti. Putsen bör åtgärdas i 
samband med att golvlisten och vägg- och golvpartiet undersöks.  

Vinden har likaså ett problem med fukt vid det södra fönstret som möjligt-
vis härleda från en gammal skada. Huruvida fukten kommer från fönstret, dess 
omfattning eller gavelröstet bör utredas. Det befintliga panelen sticker ut en bit 
från fasaden och är spikad på den gamla panelen vilket eventuellt gör att vatten 
vid slagregn kommer in här. En observation vid regnig nederbörd får göras. 

Användning av möllan 

Föreningen Svedala-Barabygden bildades 1992 och har som uppgift att sprida 
kunskap om Svedala kommuns kulturhistoria. Som hembygdsförening sysslar den 
inte endast med vården och bevarandet av fornminnen, kulturbyggnader och 
landskap, utan minst lika mycket med det immateriella kulturarvet, så som lokala 
traditioner, sedvänjor och muntliga berättelser. Föreningen anordnar studiecirklar, 
föredrag och utflykter samt publicerar medlemsblad och årsböcker i syfte att öka 
kunskapen om bygdens historia. Antalet medlemmar i föreningen växer ständigt. 

Hembygdsföreningen Svedala-Barabygden ser till det löpande underhållet 
av kvarnen, mjölnarbostaden och dess trädgård. Det är en del av föreningens lö-
pande verksamhet och vid arbetsdagarna under vår och höst samlas medlemmar-
na för att sköta underhållet av gården och umgås. Föreningen har även medverkat 
vid de större renoveringarna. Ett återkommande arrangemang är den traditions-
enliga ”mölledagen” då kvarnen och mjölnarbostaden är öppen för allmänheten. 
Denna dag serveras det även skånsk äggakaga och det arrangeras underhållning. 

T v: Verandan invändigt. Den spröjsade konstruktionen är fäst rakt genom karmen med skruvar och vingmuttrar. T h: 
Vindsgolvet har likaså fuktfläckar som indikerar på otäthet vid fönster eller gavelröste. 
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Fastigheten ägs av kommunen och sambandet mellan denna och föreningen är 
starkt vilket inte minst märks genom att kommunens officiella Valborgsfirande 
anordnas på parkeringen vid Aggarps kvarn och att kvarnen används som symbol 
för kommunens trycksaker. 

Regionmuseets bedömning är att möllan fyller en viktig funktion i kommu-
nen. Den ligger nära huvudorten Svedala och platsen används i stor utsträckning, 
den utgör en samlingsplats vid högtider. Det finns få andra allmänna mötesplatser 
och denna ligger strategiskt nära, bara någon kilometer från Svedala. Orten är 
förhållandevis ung och grundades som ett järnvägssamhälle varför det kan finnas 
ett behov av att ha en kontinuitet bakåt i tiden. Möllan tillsammans med Aggarps 
by utgör därmed en länk till kommunens äldre historia.  

Kulturhistorisk värdering 

Aggarps kvarn är en välbevarad mölla med både fungerande maskineri och tillhö-
rande mjölnarbostad vilket är ganska ovanligt och har därmed ett högt kulturhi-
storiskt värde. Den intilliggande huvudorten Svedala är ett förhållandevis ungt 
samhälle vilket gör att möllan utgör en viktig länk i kommunens historia. Den 
minner, tillsammans med Aggarps by, om tiden före järnvägssamhällets tillkomst. 
Möllan och dess plats bidrar till att ge kommunen ett rikt föreningsliv samtidigt 
som allmänheten kan använda den som möteslokal, för utställningar och vid hög-
tider. 

Både möllan och mjölnarbostaden är väl omhändertagna och föreningen 
har haft höga ambitioner att restaurera möllan och hålla den och dess maskineri i 
gott skick. Även vad gäller mjölnarbostaden har man haft goda intentioner med 
att till exempel återställa veranda och fönster och med att behålla trädgårdens 
struktur. Den stilhistoriskt korrekta inredningen bidrar i allra högsta grad till den 
genuina miljön. 

Möllans läge i landskapet, placerat på en höjd med enstaka hus i närheten 
och ett öppet åkerlandskap som utgör ett viktigt miljövärde. Även den intillig-
gande mjölnarbostaden har, precis som detaljer så som den stenkantade vägen 
upp till möllan, enstaka pileträd, gårdsplanens kullerstensbeläggning, griskätten 
och trädgården med gamla fruktträd, vårlökar och buxbomshäckar en stor bety-
delse för upplevelsen av mjölnarmiljön. 
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Generella riktlinjer 

Enligt beskrivningen av renoveringen av bostadshuset från början av 1990-talet 
användes äldre typer av färg och material för att få den ”rätta stukturen och glan-
sen”. Vilka dessa material är nämns dock inte alltid och ibland har man gjort av-
steg genom att t ex använda mikrolitväv. Generellt bör kalkbruk, kalkfärg, kärn-
virke och linoljefärg användas, inte bara för att det är traditionella material utan 
för att de oftast fungerar bäst, både rent tekniskt men även estetiskt. Vid lagning-
ar bör material och tekniker som är så lika de befintliga som möjligt användas. 
Således bör bruk med samma typ av bindemedel och sammansättning på ballast-
storlek som den omgivande putsen användas. Med exempelvis starkare puts riske-
rar man ny och förvärrad sprickbildning. En annan anledning till varför man bör 
putsa med kalkbruk är att det inte går att använda kalkfärg på cementbaserad 
puts. Och med kalkfärg kan ett äldre utseende uppnås med kulturhistoriska pig-
ment som skiftar i färg och ger mer ”levande” yta.  

Möllan och främst mjölnarbostaden har förändrats genom att nya material 
har tillkommit. För möllans funktion och säkerhet fungerar kompletteringar, som 
till exempel kronhjulets förstärkning, men vad gäller virkeskvalitet och andra 
materialval fungerar det oftast bättre att hålla sig till det traditionella. Sålunda bör 
tryckimpregnerat virke undvikas och ek eller andra för ändamålet passande träslag 
användas. 

Mjölnarbostadens trädgård, Aggarps kvarn, april 2016. 
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Vad gäller mjölnargården bör eventuell användning av rödfärg begränsas till ut-
huslängornas gavlar och möjligen portar, all annan snickerifärg bör vara grön (lin-
)oljefärg likt fönstren, verandan och dörren. Således bör planket vara av hyvlade 
brädor och avfärgas i grön linoljefärg vid nästa lagning eller målning. 

Vid nästa takomläggning bör slätlagd papp likt äldre fotografier läggas. 
Samtidigt ses takfoten över, den nedre brädan tas bort eller görs betydligt mindre. 
Takfoten bör förbli smäcker och ett sätt är att ha fotrännor på taket i stället för 
hängrännor. Synliga tassar och brädor i takfoten behöver inte målas, det är bara 
vindskivorna som behöver skyddas med färg och vara dekorativa. 

För att kunna förvalta en byggnad som Aggarps kvarn krävs inte bara kun-
skap och intresse utan även att vård- underhållsplanen uppdateras kontinuerligt. 
En beskrivning eller checklista av dels årligen återkommande arbeten och dels 
andra arbeten med tillhörande budget bör göras varje år. På så sätt kan också 
akuta skador fångas upp. Under arbetenas gång bör en dokumentation utföras 
som består i ett par foton och kortfattad beskrivning av vad som gjorts och vem 
som utfört arbetena. På följande sidor följer ett exempel på hur en plan och 
dokumentation kan utformas. Tabellen kan överföras till ett excellark som kan 
göras med fler kolumner. På nästa sida finns förslag på hur en dokumentation av 
vårdåtgärderna kan se ut. 
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Vård- och underhåll 

Nedan följer ett förslag på en dokumentation av vård- och underhållsåtgärder på 
Aggarps kvarn och mjölnarbostad. 
 

Årligen återkommande åtgärder 
(Del av) hus Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utfört (datum) 
Mölla Besiktning av möllans utvän-

diga och invändiga skick och 
körning av maskineri, se vidare 
Föreningen skånska möllors 
vägledning  

  

Gård Besiktning av gårdens skick, 
städning, översyn av skorsten-
rensning av hängrännor och 
stuprör, etc. 

  

Trädgård Gräsklippning, rensning av 
ogräs, beskärning av träd, 
rensning av gångar och kuller-
sten, etc. 

  

    
Åtgärder vart 5-10 år 
(Del av) hus Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utfört (datum) 
Möllans 
snedsträvor, 
balkar om-
gång och 
portar  

Tjärning med dalbränd 
trätjära, linolja och terpentin  

  

Möllans föns-
ter och 
pardörr 

Översyn av funktion och röt-
skador, kittning med linoljekitt 
och avfärgning med linoljefärg 
eller enbart behandling med 
linolja och terpentin 

  

Möllans böle 
och hätta 

Behandling med asfalts-
massa/tjära 

  

Möllans sten-
fot 

Invändig kalkning   

Gårdens 
fönster och 
dörrar 

Översyn av funktion och röt-
skador, kittlagning med linol-
jekitt och avfärgning med lin-
oljefärg eller enbart behand-
ling med linolja och terpentin 

  

Gårdens ga-
velrösten och 

Avfärgning med linoljefärg/ 
röd slamfärg utan tillsatser  
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veranda 
Gårdens fa-
sader 

Avfärgning med kalkfärg/ 
foglagning 

  

    
Åtgärder vart 20-40 år 
(Del av) hus Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utfört (datum) 
Möllans böle 
och hätta 

Byte av papp   

Möllans 
vingar och 
andra delar 
av möllan 

Byte/lagning av vingar med 
samma virkestyp och kvalitet 

  

Möllans sten-
fot 

Översyn och utvändiga fogar 
och invändiga putsskador   

  

Gårdens tak Översyn av tak, byte av under-
tak och takmaterial 
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Bilaga – Planritningar mjölnarbostad 

  

Uppmätningsritning över Aggarps mjölarbostad och uthus, 1989, ur ”Kulturmiljö – historien i landskapet, lokalt arbete, 
Aggarp 1:66”. 

Redigerad planritning över Aggarps mjölarbostad och uthus, ur ”Kulturmiljö – historien i landskapet, lokalt arbete, Ag-
garp 1:66”. Vid renoveringen i början av 1990-talet togs två blindfönster i den södra gaveln upp, trappan svängdes så att 
hallen kunde göras genomgående, ett mindre fönster ersatte det sekundära köksfönstret, ett städ- och wc-utrymme installera-
des i uthuset, en ny stödbalk sattes upp i den sydvästra delen av uthuset och en ny veranda byggdes. 
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Bilaga – ”Vägledning… 

… vid yttre och inre besiktning av en mölla, allmän tillsyn samt översyn före kör-
ning med möllan”, pdf  från Skånska möllors hemsida: 
http://www.hembygd.se/foreningen-skanska-mollor 
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