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 Hammarlunda ligger i södra delen av Eslövs kommun. Byn tillhör 
en av flera vilka är orienterade längs med Kävlingeåns sträckning, 
ett område som också benämns Vombsänkan. 

 

Hammarlunda mölla (markerad med grön trekant) ligger invid väg 104 mellan Flyinge och Harlösa. Möllebyggnaden ligger 
vid foten av sluttningen upp mot området kring Slogstorp. Möllan utgör landmärke i Hammarlunda bybebyggelse. Skärm-
bild från Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se 

. 

 

http://www.bebyggelseregistret.se/
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Till vänster rötskadade balkar som ersatts med nytt virke. Balkarna ger en uppfattning om vilka dimensioner som krävs 
till en fungerande holländare. Till höger entreprenören Ingemars Svensson, som provkör vingarna i samband med montering-
en. 

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Hammarlunda mölla har fått nya vingar tillverkade och monterade. I samband 

med det har föreningen åtgärdat rötskadat virke i hättans takstol samt lagt ny 

papp på hättan. Det har även gjorts smärre reparationer på och justeringar av 

hättan. Därtill har svansen, som tidigare tog i omgången, lyfts upp så att den nu 

löper lätt när hättan ska vridas (på fackspråk drejas). Parallellt med nämnda åtgär-

der har föreningen gjort vid fogar och målat muromfattningen på möllans 

stensockel. Man har också kalkat det intilliggande svinhuset och försett det med 

nytt papptak samt åtgärdat dess port.  
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Till vänster Hammarlunda möllas port så som den såg ut före renoveringen. Bilden togs våren 2014. Till höger har fogarna 
gjorts vid, omfattningen avfärgats med kalkfärg enligt äldre utsmyckning och portens dörrblad målats i rött. 

 

 

Administrativa uppgifter 

Objekt Hammarlunda mölla 

Socken Hammarlunda socken 

Kommun Eslövs kommun 

Arbetshandlingar Länsstyrelsen beslut  
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Beställare Hammarlunda Mölleförening 

Entreprenör Axel E. Nordins Eftr (Ingemars Bygg och 

Malmbergs Snickeri) 
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 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 
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Bidrag Åtgärderna har till största delen finansierats 

genom byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen  
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Från vänster: John Svensson och Ingemar Svensson från Ingemars Bygg samt Göran Johansson och Bengt-Åke Andersson 
från Hammarlunda Mölleförening. 

Inledning 

Regionmuseet Kristianstad har av Hammarlunda Mölleförening fått i uppdrag att 

svara för antikvarisk medverkan i samband med tillverkning av nya vingar, juste-

ring av hätta samt montering av vingar. Vingprojektet sträcker sig ett par år till-

baka i tiden, eftersom virke av de dimensioner som fordras för möllevingar krä-

ver lång torktid. Arbetet intensifierades under hösten 2016. Den 27 oktober var 

vingarna äntligen på plats.  

 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Hammarlunda Mölla uppfördes i början av 1870-talet. Efter att möllan inte 

längre var i kommersiell drift genomgick den 1983 en större renovering, finansi-

erad av familjen Ugander. Därefter har möllan övergått i föreningen Ham-

marlunda Mölleförenings ägo, som förvaltar och steg för steg utvecklar möllan till 

ett synnerligen levande kulturarv. Att möllan representerar ett intressant kulturarv 

visades senast under Hammarlundadagen den 24 september. Dagen kom till som 

ett samarrangemang mellan projektet ARNA (Where art meets nature), Frosta 

Härads Hembygdsförening samt andra delar av det lokala föreningslivet. 
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Till vänster svinhuset som fått väggarna kalkade och taket lagt med ny papp. Till höger hättan som, när den var nedlyft 
under sommaren 2016, också försågs med ny papp. 

 

Från regionalt håll fanns Skånes hembygdsförbund representerat. Hammarlunda-

dagen engagerade även det lokala näringslivet. Flera miljöer hölls öppna och er-

bjöd aktiviteter. Hammarlunda mölla var en av dessa. 

 

Åtgärder 

Val av virke och torkning  

Vingarna är gjorda av fur som vuxit på mager mark i Vomb. Mellanrummet mel-

lan årsringarna är bara 1-1½ mm, vilket innebär ett tätvuxet och därigenom håll-

bart virke. Det har sågats av Svante Bergström på Idaröds gård i februari 2014. 

Därefter har det fått torka långsamt på Ingemars Bygg i Tomelilla.    

 

Återbruk av beslag  

Beslagen till de tidigare vingarna togs omhand i samband med demonteringen. 

Rosten har därefter avlägsnats och beslagen har sedan tjärbränts, för att öka deras 

motståndskraft mot nya rostangrepp. Befintliga gängbitar befanns däremot alltför 

korta. Möjligen beror det på att den nya baksadlingen har något grövre dimen-

sioner. Föreningen har därför kompletterat med nya gängbitar.  
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Till vänster håller föreningsmedlemmen Bengt-Åke Andersson emot i vajern samtidigt som entreprenören gör en extra 
kontroll att vingarna är rätt monterade. Till höger den så kallade svansen med drivhjul som, som när det löper på om-
gången, gör det möjligt att vrida (på fackspråk ”dreja”) hättan. På så vis kan vingarnas placering ändras för att fånga 
vinden på bästa sätt. 

Tillverkning av vingar och ytbehandling av desamma 

De tidigare vingarna har utgjort förlagor för de nya. Vissa mått kan skilja sig en 

aning men helheten är densamma. Innan vingarna monterades hade virket stru-

kits med en skyddande blandning bestående av tjära, terpentin och linolja.  

 

Montering av vingar 

Montering av vingarna gick enligt planerna. Entreprenören, bestående av tre per-

soner, samt en kranförare kunde på några timmar montera och finjustera vingar-

na.   

Renovering av hättan 

Mölleföreningen har själva svarat för en hel del arbete på möllan. En aktiv grupp 

ur föreningen har renoverat hättans takstolar samt bytt dess papp. För att undvika 

komplicerat och riskfyllt arbete på hög höjd beslutades att lyfta av hättan inför 

renoveringen. Innan dess gjordes temporära förstärkningar av takstolarna, för att 

hättan skulle hålla formen under lyftet.  

Föreningen kunde konstatera att hättans virke var i förhållandevis god kon-

dition. Ytterst lite behövde därmed bytas.  
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Bilder inifrån hättan i samband med att vingarna monterades. Området är trångt och när vingarna körs snurrar kronhju-
let. Då är hättan endast tillgänglig för dem som vet exakt var man kommer förbi utan att hamna i vägen för kronhjulets 
kuggar.  

 

Mest arbetskrävande var det att få av befintlig papp, spik liksom mellanpapp som 

var skruvad i hättans underbrädning. När det skulle läggas ny papp på hättan 

valde föreningen så kallad förklistrad papp, som i nederkant skruvades fast med 

brickor. För att dölja dessa målades brickorna i samman kulör som den röda pap-

pen.  

 

Smärre åtgärder på hättan och på svansen 

I samband med att möllan fick nya vingar, tätades läckage i hättan. Här användes 

framförallt plåt. På vissa ytor valde man dock istället att använda papp, främst 

med anledning av att dessa ytor lättare följer med då hättan drejas.  

Tidigare tog svansen i omgången. Detta har åtgärdats genom att slanorna 

kortats. Nu löper drivhjulet, återbrukat från en gammal plog från 1940-talet, utan 

problem. I samband med slutbesiktningen återstod att byta vajrarna samt att 

smörja kronhjulet för att skapa bästa möjliga förutsättningar.  

 
  



 
Hammarlunda mölla 

11 

   

Till vänster porten in till möllan, som efter renoveringen försetts med en emaljskylt med texten ”Rökning förbjuden”. En 
relevant uppmaning, då miljöer som genom sin tillverkningsprocess genererar damm, till exempel mjölkvarnar, sågverk och 
snickerier, alltid har en hög brandrisk. Till höger det så kallade svinhuset, vilket idag fungerar som förråd. 

 

Åtgärder på stensockeln 

Föreningen har under säsongen också åtgärdat murverket samt muromfattning 

vid porten till möllan. Där fanns spår av en tidigare utsmyckning med kalkfärg, 

vilken man nu har återskapat.  

  

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Inget att erinra.  
 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Regionmuseet kan konstatera att arbetet med nya vingar till möllan löpt enligt 

planerna. Entreprenören, Axel E. Nordins Eftr, har lång erfarenhet från tidigare 

renoveringar av möllor, inte minst av holländare. Trots stora likheter mellan olika 

möllor, uppvisar varje mölla konstruktionslösningar som ser lite olika ut. Det 

innebär utmaningar som kräver yrkeskunnande, problemlösning och samverkan 

mellan flera kunniga, något som Ingemar Svensson, Stephan Malmberg och John 

Svensson löser med den äran.   
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Omgångens räcke, som renoverades 2014, har även det målats under säsongen. Ett stabilt räcke är oerhört viktigt för att 
bevara möllan som en levande kulturmiljö. Det behövs då segel ska sättas och möllan ska köras. Därtill skapas förutsätt-
ningar för publik verksamhet, eftersom det från omgången blir det lättare att förstå hur en holländare fungerar och framför-
allt hur vingarna är konstruerade. Uppifrån omgången, med utsikt över landskapet, blir det också lättare att förklara 
varför möllan uppfördes just här. 
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Parallellt med entreprenörens arbete har även mölleföreningen svarat för flera 

praktiska insatser, såsom renoveringen av hättan och av stensockeln. I samtal med 

några av medlemmarna bekräftas att engagemanget i möllan genererar mycket 

uppskattning i bygden. Kvitto på det kommer bland annat i form av inbjudningar 

till nya evenemang samt förfrågningar om visningar av möllan.  

Från Regionmuseets sida ser vi föreningens vilja att samverka med andra 

organisationer och med lokalt näringsliv som föredömlig. Möllan vårdas och le-

vandegörs samtidigt som den får ingå i ett större sammanhang, där den kan pro-

blematiseras och få förnyad aktualitet. Bland annat nämndes Hammarlundadagen, 

där möllan var en av attraktionerna. Evenemanget lockade en bredare publik än 

som vanligtvis kommer när föreningen håller möllan öppen. Uppskattningsvis 

besöktes möllan av omkring 300 personer denna dag. Genom samverkan stärks 

inte bara föreningen utan också byn som helhet.    

 

Lund 2016-11-15 

Helene Stalin Åkesson 
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35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
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2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
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60. Tomelilla Byagårds stråtak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2016 
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