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Gundrastorps-Ekholmens kvarn ligger i norra delen av Hässle-
holms kommun. Kommunen är rödmarkerad på kartan. 

 

Kvarnmiljön (gul symbol) ligger alldeles intill färdvägen (Gundrastorpsvägen) som går öster om Vittsjön. Närområdet domi-
neras av lövskog och vatten men strax norr om kvarnmiljön finns flera bostadshus. (Skärmklipp från Riksantikvarieämbe-
tets Bebyggelseregister www.bebyggelseregistret.raa.se) 

 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/
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Gundrastorps-Ekholmens kvarn från söder med Ekholmens sågkvarn i förgrunden.  

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Hjulhuset på Gundrastorps-Ekholmens kvarn har fått takstickorna på båda tak-

fallen samt brädväggen och dörren mot öster renoverade. Rötskadorna på hjulhu-

set var omfattande, vilket innebar att syll, brädvägg och dörr fick bytas i sin hel-

het. Val av material, metoder och dimensioner har föregåtts av noggrann besikt-

ning och uppmätning. Sågkvarnen (sågverket), som hjulhuset ansluter till i söder, 

har fått takstickorna på södra takfallet utbytta.  
  

Administrativa uppgifter 

Objekt Gundrastorps-Ekholmens kvarn 

Socken Verums socken 

Kommun Hässleholms kommun 

Regionmuseets dnr K12.20-327-16, 1139 

Länsstyrelsens dnr 434-15012-2014 

Beställare Hässleholms kommun 

Entreprenör Ni & Wi Timmer och Tak  

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2016-06-08 till 2016-09-08 

Bidrag Byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Skåne 

Rapportgranskning Maria Sträng 
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Hjulhuset, som är sammanbyggt med Ekholmens sågkvarn, står på en kallmurad stensockel i Vieån med kvarnränna 
undertill.  

Inledning 

Regionmuseet har sedan tidigare haft kontakt med Hässleholms kommun med 

anledning av åtgärdsbehov på Gundrastorps-Ekholmens kvarn och även svarat 

för antikvarisk medverkan då dammverket renoverades 2013-2014.  

När renoveringsarbetet inleddes i början av juni 2016 blev Regionmuseet 

inte kontaktat förrän åtgärderna väl var genomförda. Därför har museet i det här 

fallet endast kunnat besiktiga arbetena retroaktivt.   

 

Historik 

Gundrastorps-Ekholmens kvarnmiljö omfattar både Gundrastorps kvarn och 

Ekholmens sågverk. Norr om Vieån, på Gundrastorps sida, har man nyttjat vat-

tenkraft sedan 1500-talet då källor antyder att det sannolikt fanns en skvaltkvarn. 

Tillgång till vattenkraft var dåtidens hårdvaluta och innebar också makt. Däm-

ningsrätten var därför oerhört viktig och eftertraktad. Trots många oklarheter och 

tvister angående vem som hade rätt att mala mjöl på plats och till vilken mängd, 

fortsatte kvarnrörelsen på Gundrastorps sida fram till 1958. Nedläggningen aktu-

aliserades då axeln till vattenhjulet brast.  

Många mindre kvarnar blev på från slutet av 1940-talet utkonkurrerade av 

motordrivna kvarnar, såsom ångkvarnar och kvarnar drivna av tändkulemotorer. 

Till skillnad från vattenkvarnar och vindmöllor erbjöd de större driftsäkerhet. 

Detta kan sannolikt ha påverkat utgången, det vill säga beslutet att inte renovera 

processutrustningen, varpå axeln till slut brast. 
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Till vänster den skylt som finns uppsatt på Ekholmens sågkvarn och som berättar om kvarnmiljöns historia. Regionmuseet 
rekommenderar att man, när skylten ska förnyas, kompletterar med information om hur hembygdsföreningen och kommunen 
arbetat med kvarnmiljön sedan slutet av 1970-talet och fram till idag. Till höger den skylt från Hässleholms kommun som 
beskriver faunan i området och speciellt fågellivet.  

 

Under en begränsad period fanns även en såg i anslutning till mjölkvarnen. Den 

lades emellertid ner redan under 1920-talet. Istället var det framförallt på Ekhol-

mens sida, söder om Vieån, som vattenkraften användes för en såg. Där uppför-

des en sågkvarn omkring år 1780 men i likhet med mjölkvarnen på Gundrastorps 

sida, kombinerades verksamheten med en mindre skvaltkvarn där mjöl maldes till 

husbehov. Rationaliseringar gjordes och den lilla skvaltkvarnen utvecklades till en 

tullkvarn år 1839. Sågverket expanderade i omgångar genom att den enkla ram-

sågen ersattes av en flerbladig och dessutom kompletterades med en cirkelsåg. År 

1957, ett år innan mjölkvarnens axel gick sönder, brast även sågverkets axel till 

vattenhjulet. Förmodligen var underhållet eftersatt sedan länge.  

Anläggningen lämnades därefter åt sitt förfall och först omkring tjugo år 

senare, när kommunen trätt in som ägare, renoverades kvarnmiljön. Wittsjö hem-

bygdsförening antog utmaningen att förvalta byggnaderna liksom tillhörande 

kvarnrännor. Viktigt att lyfta är att hembygdsföreningen genom åren gjort och 

kontinuerligt gör insatser för att berätta om och förklara hur kvarnmiljön har an-

vänts och förändrats över tid. 
 

Åtgärder 

Sticketaken 

Omläggning av sticketaken på hjulhuset och på kvarnsågen överensstämmer. Be-

fintliga takstickor togs ner och den underliggande läkten inspekterades. I sam-

band med det kunde man konstatera att taktäckningen bytts mer än en gång, ef-

tersom flera av läkterna uppvisade äldre spik som lämnats kvar eller rostat av. De 

delar av läkten som befanns rötskadade ersattes med nytt virke lika befintligt.  

 Wittsjö hembygdsförening tillhandahöll takstickor av hyvlad gran, 19 tum 

(drygt 48 cm) långa. Sticketaken har lagts på samma sätt som de tak man plock-

ade ner, i tre lager täckning, växelvis från höger till vänster.  
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Sågkvarnens norra takfall har just fått ny täckning med stickor. Hjulhusets skadade sticketak står på tur. (Foto: Nils-
Anders Nilsson, Ni & Wi Timmer och Tak). 

 

I anslutning till att sticketaken, hjulhusets båda takfall samt sågkvarnens norra 

takfall, lades om har även vindskivor, vattbrädor och nockbrädor ersatts med nytt 

virke eftersom rötskadorna var alltför omfattande. Här användes ramsågat virke 

och blanka spik. 

 

Hjulhuset 

Utöver sticketakets renovering har hjulhusets syll och brädvägg mot öster samt 

den dörr som också finns där renoverats. Befintliga träkonstruktioner uppvisade 

alla omfattande rötskador. Därför var det nödvändigt att byta syllen, brädväggens 

stolpverk samt dörren i sin helhet.  

Hjulhuset utgörs av en yngre konstruktion jämfört med sågkvarnen. I sam-

band med tidigare renoveringar har virkets kvalitet och sågning till dels varit en 

annan än vad man kan anta var den ursprungliga. Entreprenören har här använt 

huggen gran till syllen och ramsågade brädor på fallande bredd till stolpverket 

liksom till dörren. Stolpverkets förankring i syllen har gjorts med spik över-

renstämmande med den tidigare konstruktionen. Beslag från befintlig dörr har 

återanvänts till den nya dörren.  
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Till vänster frisk läkt som återanvänts. De många spikarna vittnar om att taktäckningen bytts flera gånger. Till höger 
pågår läggning av sticketaket på sågkvarnen. (Foton: Nils-Anders Nilsson, Ni &Wi Timmar & Tak) 

 

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Eftersom varken Hässleholms kommun eller entreprenören kontaktade Region-

museet förrän arbetena var genomförda, måste detta räknas som en avvikelse från 

arbetshandlingarna. I det här fallet resulterade bristen på kommunikation med 

antikvarisk expertis inte i några omfattande konskevenser, eftersom utförda arbe-

ten ändå kunde godkännas. Regionmuseet vill dock poängtera att situationen 

kunde varit en annan, där flera eller enstaka moment hade fått göras om för ett 

antikvariskt godkännande. 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av kvarnens hjulhus (dess sticketak, östra vägg med syll och dörr) 

har gjorts med gott hantverkskunnande. Detsamma gäller sågkvarnens norra tak-

fall. Bedömningen omfattar val av material, metoder och dimensioner.  
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Till vänster sågkvarnens nylagda sticketak. Varje sticka, av hyvlad gran, mäter omkring 19 tum. (Foto: Nils-Anders 
Nilsson, Ni & Wi Timmer och Tak) Till höger hjulhusets västra fasad. Skarven mellan sågkvarnens fasad och hjulhusets 
takfall utgör en kritisk punkt avseende risk för läckage, då avrinningen från sågkvarnens norra takfall till dels landar på 
hjulhusets tak. Entreprenörens förslag är att på en begränsad yta av hjulhusets västra takfall montera en kopparplåt för att 
skydda stickorna. 

 

 

Då hjulhuset renoverats tidigare med metoder som förmodligen inte alltid över-

ensstämt med ursprunget, föregicks val av metod av överväganden. Entreprenö-

ren har så långt det varit möjligt använt ramsågat virke. 

Regionmuseet har tillsammans med uppdragsgivare och entreprenör steg 

för steg gått igenom åtgärderna och resonerat kring de val som gjorts. I efterhand 

kan museet konstatera att det inte finns något att anmärka på. 

För att sprida kunskap om sticketak ser Regionmuseet gärna att hembygds-

föreningen men också kommunen lyfter fram den renovering som nu genomförts 

i samband med visningar av kvarnmiljön men också i text på plats eller i material 

(text och ljud) som tillgängliggörs digitalt.  
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Hjulhuset med nytt sticketak, ny brädvägg av stolpkonstruktion och ny dörr med återbrukade beslag. Fotot är taget från 
den plattform av brädor som byggts framför hjulhuset, mot färdvägen, för att göra byggnaden mer tillgänglig. Brädgolvet 
börjar svikta men håller ännu en tid. När det är aktuellt att renovera plattformen bör den grusade stigen, som går från 
vägen och ner till plattformen, ersättas av en ramp. Det skulle ge fler möjlighet att kika in i hjulhuset och se vattenhjulet. 

 

Diskussion  

I samband med slutbesiktningen som genomfördes den 8 september 2016, disku-
terades hur kvarnmiljön levandegörs och hur den skulle kunna komma fler till 
del.  

Gundrastorps-Ekholmens kvarn är byggnadsminne, vilket innebär att för-

ändringar i miljön är tillståndspliktiga. Detta är viktigt att ha i åtanke samtidigt är 

det också är viktigt att reflektera över hur kvarnmiljön kan tillgängliggöras för att 

stärka miljöns värde. Det behöver inte handla om fysiska ingrepp i byggnaderna. 

Hjulhuset nås idag via en stig i anslutning till bron över Vieån. Framför hjulhuset 

har det under senare tid lagts ett brädgolv. Den platsen skulle genom att grus-

gången ersätts av en ramp, förslagsvis av trä, enkelt tillgängliggöras för rullstols-

burna och för personer med rollatorer. In i hjulhuset, sågkvarnen och mjölkvar-

nen på andra sidan ån måste tillgängligheten däremot lösas på annat sätt. Exem-

pelvis skulle en 360 graders fotografering kunna tillgängliggöra interiörerna digi-

talt. 
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Till vänster stigen som leder från vägen ner till plattformen framför hjulhusets östra fasad. Det partiet skulle relativt enkelt 
kunna tillgänglighetsanpassas. Till höger Gundrastorps mjölkvarn norrifrån. Till skillnad från hjulhuset är det svårare att 
fysiskt tillgängliggöra kvarnen. Genom 360 graders fotografering kan byggnaden öppnas för digitala besök.  

 

Eftersom Gundrastorps-Ekholmens kvarn ligger invid färdvägen runt Vittsjön 

och att det alldeles söder om byggnaderna ges möjlighet till parkering, är förut-

sättningarna för att jobba vidare med miljön i publik mening bättre än på många 

andra platser.  
 

 

Lund 2016-10-17 

Helene Stalin Åkesson 
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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 Svens-

son, 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 
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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 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2016



 

 


