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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Renoveringsarbetena på Baggeboda kvarn har utförts i två etapper. Vid det inle-
dande arbetet åtgärdades bland annat portar, fotträ och trapp. Medan arbetet med 
kvarnhjulet och intagsrännan utfördes i etapp två.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Baggeboda kvarn 
Socken   Jämshög socken 
Kommun   Olofströms kommun 
Arbetshandlingar Avtal mellan Länsstyrelsen i Blekinge och 

Etterspik AB, 2015-09-22,  
Länsstyrelsens diarienummer 436-3115-15 
Regionmuseets diarienummer Ö12.20-368-16 
Byggherre/beställare Länsstyrelsen i Blekinge på uppdrag av Pia 

och Joakim Bengtsson 
Entreprenör   Etterspik AB  
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom  
Emelie Petersson 

Byggnadstid September– december 
Slutbesiktning 2016-01-29 
Bidrag till kulturmiljövård 297 200 kr samt bidrag till antikvarisk 

medverkan 
Rapport granskad av Maria Johansson 
 

Karta hämtad ur Länsstyrelse i Blekinges rapport ”Baggeboda – Dokumentation”. Den övre blå ringen marke-
rar såg- och mjölkvarnens läge och den nedre ringen visar var gårdsbebyggelsen till Baggeboda gård är belägen. 
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Av Generalstabskartan från 1869 framgår att det ligger en kvarn på platsen, se markering.  

 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Följande historik är ett utdrag ur Länsstyrelsen i Blekinges dokumentation: 
”Baggeboda är en ensamgård, belägen i skogsbygderna vid Halens västra strand. Gården i dess 
nuvarande form är mestadels ett resultat av en större utbyggnad av gårdsbebyggelsen under 
1800-talets första hälft. Utbyggnaden skedde i samband med att en ökad efterfrågan på timmer 
i Blekinge skapade välstånd för Baggeboda, vars marker till stor del består av skog. Gården 
har till största delen förblivit intakt, endast en mindre fastighet är avstyckad från ägorna.  

Gårdens ursprung är okänt, men den finns omskriven i ett jordrevningsprotokoll från 
1671 som en skogsgård vars försörjning främst byggde på skogsprodukter, såsom bjälkar, spar-
rar, bränsle och tjära, kompletterat med visst fiske. Gårdens beteshagar beräknades kunna 
bära två kor med kalvar och gårdens ängsmark beskrevs som full med surskog. Bristen på 
odlingsbar mark medförde att Baggeboda beskattades lågt i förhållande till gårdar inom samma 
socken som hade större andel jordbruksmark. Detta var fallet fram till 1800-talets början, då 
inkomsterna från skogsnäringen ökade markant. 

Då virkespriserna steg på grund av den bristande tillgången kunde gårdar med stora 
skogsarealer, som Baggeboda, tjäna stora pengar på sina produkter. Baggebodas läge vid sjön 
Halen möjliggjorde pråmtrafik söderut och gården hade dessutom genom vattenansamlingar och 
en bäck på ägorna möjlighet att dämma upp och anlägga en egen såg. 
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Av Generalstabskartan från 1869 framgår att det ligger en kvarn på platsen.  

 
Baggeboda, som tidigare inte särskilt utmärkt sig i skattlängderna i förhållande till andra 
skogsgårdar, byggdes under första halvan av 1800-talet ut till att bli en välbärgad skogsgård 
med mangård försedd med panelarkitektur och herrgårdsliknande ekonomilängor. 

Baggeboda kvarn är en kombinerad såg- och mjölkvarn, där sågen och mjölkvarnen är 
belägna i två separata byggnader på ömse sidor av en kraftgivande bäck. I bäcken finns en 
dammanordning med trärännor, stenmur och dammluckor som reglerar flödet mellan de två 
byggnadernas vattenhjul. Bäcken mynnar strax nedanför kvarnbyggnaderna i en vik. Viken 
har tidigare fungerat som angöringsplats för pråmar, men är i dag igenvuxen med sly och träd. 

Det är oklart hur länge kvarnanläggningen har funnits, eller hur länge platsen varit i 
bruk för kvarnverksamhet. Det ska ha funnits en skvaltkvarn tillhörande Baggeboda 1761, 
men det är inte troligt att det rör sig om samma byggnad som i dag finns på platsen. I en jord-
rannsakning från 1806 bekräftas att Baggeboda har en skvaltkvarn med ett stenpar, något 
man inte hade rättighet att inneha. I dokumentet framgår också uttryckligen att det vid den här 
tidpunkten inte hörde någon sågkvarn till gården, varken en skattpliktig sådan eller en avsedd 
för husbehov. Sågkvarnen omnämns inte heller i en förteckning från 1811, vilket gör det sanno-
likt att åtminstone den nuvarande sågbyggnaden tillkommit efter detta. Enligt den lokala trad-
itionen skall dock Baggeboda ha haft en såg redan under 1700-talet.” 
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Fotografier hämtade ur Länsstyrelsen i Blekinges dokumentation av Baggeboda kvarn. Båda fotografierna är enligt rappor-
ten odaterade. Troligen är de tagna i samband med den renovering av byggnaderna som enligt uppgift utfördes under sent 
1960-tal - tidigt 1970-talet. Sticketaken är vid tiden för fotograferingen nylagda. 
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Baggeboda kvarn ligger inom riksintresse för kulturmiljövården med följande 
motivering: 
”Baggeboda [K 1] (Jämshögs sn) Motivering: Karaktäristisk ensamgård i skogsbygden mot 
Skånegränsen, där timmerförsäljning bildade förutsättning för gårdens framväxt. (Kvarnmiljö). 
Uttryck för riksintresset: Mangårdsbyggnad från 1792. Byggnader av skilda funktioner speg-
lar det äldre månghussystemet. Den vattendrivna såg- och kvarnanläggning som hör till gården 
ligger omkring 1 km från gårdstunet. Blädade skogsbestånd.” 

Skadebild 
 

 
Fotografiet är taget längs med sågbyggnadens södra långsida. Vattenhjulet till sågkvarnen är inbyggt i en tillbyggnad. Den 
stensatta intagskanalen förser båda kvarnarna med vattenkraft. Genom en vattenränna i trä kan driften ledas om till 
mjölkvarnen nedan till höger i bild.  

 
Vid ett platsbesök 2015-09-01 gjordes en översiktlig skadeinventering som sedan 
låg till grund för den offertförfrågan som genom länsstyrelsens försorg gick ut till 
ett antal hantverkare och företag. Listan nedan är gjord utifrån vad som kom fram 
vid besöket: 

• Behov av hel omläggning alternativt lagning av sågens och kvarnens stick-
etak (ca 17 x7 meter resp. ca 4 x 4,5 m). Besiktningen gjordes från mark 
och därav är omfattningen svår att avgöra.  

• Rötskadat fotträ vid inkörsport till sågen. 
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• Tre dörrar har lossats från sina gångjärn och behöver sättas tillbaka. 
• Stock för att stärka intagskanalen är rötskadad. 
• Rötskador på vattenrännan till mjölkvarnen. 
• Rötskador på skovlar till skvaltkvarnen, ris har ansamlats under kvarnen. 
• Behov finns av att röja bort ris och små träd runt såg och kvarn. 
• Mjölkaret inne i kvarnbyggnaden är trasigt, skräp har samlats i kvarnbygg-

naden. 
• Behov av allmän översyn av panel. 
• Behov av att konstruera en ny trappa till ingången på sågen. 
• Rötskador på fotträet till träkonstruktionen som överföringen/hjulen med 

remdriften vilar på.  
• Vattenhjulet till sågen är delvis rötskadat. 

 
Tidsgränsen för renoveringsprojektet var satt till årsskiftet 2015/2016. Mot bak-
grund av detta valdes det antal skador ut som skulle kunna hinnas med att åt-
gärda.  

Utförda åtgärder 
 

  
En del av fotträet utmed den norra sidan av sågkvarnen var kraftigt angripet av röta vilket kan ses av bilden ovan. Trap-
pen som finns på samma fasad var även den i ett dåligt skick. Vagnstycket hade spruckit och plansteg saknades.  

Norra fasaden 

Den rötskadade delen av fotträet utmed den norra sidan ersattes med nytt gran-
virke till en längd av 5,5 meter. Den nya delen skarvades halvt i halvt och sattes åt 
öster med tre grandubb samt i väster med två grandubb. I väster fanns sedan tidi-
gare en skarv som kunde återanvändas medan en halvering av befintligt fotträ 
gjordes åt öster. En stolpe som står ovanpå det nya fotträet kortades ca 1,5 – 2 
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cm i underkant eftersom det nya fotträet blev högre än det rötskadade. Stolpen 
skråspikades fast i fotträet med blank spik.  

Trappen på den norra fasaden har nytillverkats i sin helhet. Till trapp och 
handledare har sågad gran använts. Vagnstyckena utgörs av 2x8 tum plank i vilka 
urtag gjorts för planstegen vilka mäter 2x7 tum. Stegen spikades fast med blank 
spik.  

Portarna i anslutning till virkesintaget har hängts tillbaka och fästs likt tidi-
gare med spik. 

 

  
Nytt fotträ där det ansluter den äldre skarven kan ses på den vänstra bilden. Det är angeläget att gå vidare med arbetet och 
även byta ut den resterande delen av fotträet. Även denna del är kraftigt angripen av röta och har härigenom förlorat sin 
förmåga. På den högra bilden ses trappen efter nytillverkning i sin helhet.   

Balk 
Befintlig balk ersattes i sin helhet av en ny som mäter 125x250x6200 cm. Balken 
fästes likt tidigare med vagnsbult i den underliggande muren. 
 

   
Balken före åtgärder kan ses på den vänstra bilden. På den högra bilden ses den nya balken uppe i det vänstra hörnet. 
Nedanför löper vattenrännan.  
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Vattenhjulet 

Den del av vattenhjulet som varit i kontakt med vatten hade kraftiga rötskador. 
Delar av hjulet hade lossnat och fallit ned i vattenrännan. Isbildning under vin-
terhalvåret har varit ytterligare en påfrestning som bidragit till skadeläget. Hjulet 
var skevt och detta bör vara ett resultat av ismassor som legat och tryckt på kon-
struktionen. 

De skadade delarna av vattenhjulet har ersatts. Det befintliga utförandet har 
kopierats. En särskild dokumentation av dessa arbeten skulle ha sammanställts av 
hantverkaren som underlag för denna rapport. Denna dokumentation har inte 
inkommit varför en närmare beskrivning av det utförda arbetet inte kan göras. 
 
 

  
Vattenhjulet före och efter genomförd renovering. 
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Skvaltkvarnens skovelhjul före renovering, de rötskadade skovlarna har avlägsnats. Vattenrännan som den såg ut före 
reparationsarbetena. Rännan har varit målad i en brun kulör men med åren har färglagren blivit tunnare och på vissa 
partier försvunnit helt. 

  
Vattenrännan sedan de rötskadade bräderna avlägsnats. De delar som varit i kontakt med vattnet, botten och sidornas 
nedre delar, var de partier som var i sämst skick. Till höger i bild ses den färdigställda rännan. 

 

 

Skvaltkvarn och vattenränna 

Totalt 5 skovlar på skovelhjulet har ersatts. Varje skovel är ihopsatt av två plank 
som mäter 150 x 600 mm. Dessa är sammanfogade av plattjärn fästa med vagns-
bultar, med benämningen M6. Måtten till de nytillverkade plattjärnen har tagits 

Skovelhjulet under mjölkvarnen 
sedan de rötskadade skovlarna 
har ersatts med nya. 
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från befintliga. Skovlarna är inkilade cirka 4-5 cm i kvarnaxeln och fästa i över-
kant med en blank spik vardera. Skovlarna är tillverkade i sågad gran likt de tidi-
gare. Några av de utbytta var dock tillverkade av tryckimpregnerat virke.  

De rötskadade bräderna i vattenrännan har ersatts med hyvlade 45 mm 
spontade bräder. Sidorna har tätats med trekantslister likt tidigare. Vattenrännan 
är sedan tidigare renovering målad men de nya bräderna har lämnats omålade. 

 

Iakttagelser under restaureringen 
För att göra kulturmiljön mer tillgänglig för besökare behöver ytterligare sly och 
uppslag av buskar tas bort. Idag finns ingen synlig kontakt med vattnet sydost om 
kvarnen. Genom att glesa ur växtligheten här skulle upplevelsevärdet av platsen 
öka. 

De genomförda arbetena är ett första steg mot ett iordningsställande av 
byggnaderna. Flera åtgärder återstår, omläggning av taken är ett exempel liksom 
byte av ytterligare delar av sågkvarnens norra fotträ. För vägledning inför kom-
mande upprustningsarbeten kan den lista som sammanställdes inför renoveringen 
användas. 
 

Avvikelser från arbetshandlingarna 
Inga avvikelser har gjorts utöver de som nämnts i den löpande texten.  
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Reparationsarbetena är ett inledande steg för att successivt komma till rätta med 
underhållet på byggnaderna. Ytterligare åtgärder återstår. Vid slutbesiktningen 
upptäcktes till exempel att den del av det norra fotträet som inte byttes kommer 
att behöva ersättas.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Baggeboda kvarn – Dokumentation, Niklas Greve 

2015-09-22  Avtal om arbeten på Baggeboda såg och kvarn  
2012-12-17  Beslut angående bidrag från Länsstyrelsen 
 
 

Kristianstad 2016-10-12 

Emelie Petersson 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk 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. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 

2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie 

Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson  och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 

2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 

 



 

 


