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Fredriksdal friluftsmuseum ligger i Helsingborgs stad 

 

Ringstorps mölla ingår i Fredriksdals friluftsmuseum, som ligger i nordöstra Helsingborg. Möllan markerad med blå ring. 
Strax nordost om Fredriksdal ligger området Ringstorp, varifrån möllan flyttades i slutet av 1920-talet. (Karta från 
Helsingborgs stad.) 
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Lugnet före stormen. Ställningen levererades och möllan kläddes sedan in plan för plan med räcken och trappor däremellan.  

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Ringstorps mölla har under våren och sommaren 2016 fått nya vingar, ett arbete 

som egentligen påbörjades redan 2014 då virket valdes ut. I samband med årets 

åtgärder har också hättan interiört men framförallt dess processutrustning reno-

verats. Vidare har bölets fönster setts över och takspån som varit dåliga bytts ut. 

Arbetet har även omfattat åtgärder på omgången. 
 

Administrativa uppgifter 

Objekt Ringstorps mölla 

Socken Helsingborg 

Kommun Helsingborg 

Arbetshandlingar Beställarens byggmötesprotokoll  

Regionmuseets diarienummer L12.20-438-16, 1262  

Beställare Helsingborgs stad, Fastighetsförvaltning 

Entreprenör Kulturbyggnadshantverk i Helsingborg AB samt  

 underentreprenör Snickarnilsson, Laholm 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2015-11-17 – 2016-08-24 

Rapportgranskning Kerstin Börjesson 
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Vy från grusvägen som flera av Fredriksdals besökare kommer via när de ska besöka Ringstorps mölla. Möllan represente-
rar en viktig del av teknikhistorien, ett skifte när lantbrukets processer närmade sig industrin. Det betydligt yngre vattentor-
net på andra sidan Lägervägen, representerar i sin tur ett kommunaltekniskt verk, också det en viktig del av teknikhisto-
rien. Båda byggnaderna är landmärken och var av olika skäl ofta orienterade till högt belägna platser, möllor på grund av 
vinden och vattentorn för att dra nytta av självfall.    

 

Inledning 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne är upphandlat av Helsing-

borgs stad, som en av aktörerna som utför antikvarisk medverkan. Uppdraget 

med renovering av möllans hätta och tillverkning av nya vingar aktualiserades i 

oktober 2015.  Val av virke hade däremot gjorts redan 2014, eftersom torktiden 

för virke av de dimensioner som krävs för möllevingar är lång.  

Ringstorps mölla ligger i nordöstra hörnet av Fredriksdals friluftsmuseum. 

Möllan omges av betesmark och angränsar till Lägervägen i öster. År 2011 skada-

des vingarna, delar av bölet samt omgången (eller segelbanan som den också kal-

las) av en kraftig storm. Möllan har därför stått utan vingar några år fram till att 

beslut fattades att renovera möllan. I fallet Ringstorps mölla, fanns det förutom 

utvändiga åtgärdsbehov också skador invändigt. Det är nästan alltid ett beslut 

som innebär stora ekonomiska summor när en mölla, i synnerhet en holländare, 

ska renoveras. Därför är det alltid roligt när en renovering blir möjlig. Från Fred-

riksdals och Helsingborgs stads sida lyfts möllans betydelse för att genom levande 

teknikhistoria locka ytterligare besökare till friluftsmuseet.  
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Till vänster, utrangerat virke som togs ner inför renoveringen. Till höger hättan där beslaget kring axeln gapar tomt efter att 
axeln bröts av. 

  

Interiör från hättan i samband med pågående justeringsarbeten. Bland annat kontrollerades skyddsbrädan, vilken troligtvis 
monterats för att undvika att någon eller något fastnar i kuggarna.  

 

 

Historik 

Ringstorps mölla låg ursprungligen i området Ringstorp, i nordvästra delen av 

Helsingborg. Den uppfördes av dansken Fredrik Kamph år 1802. Efter honom 

tog släkten Sjunnesson över och drev möllan till 1914. Därefter stod möllan utan 

användning i ett femtontal år, till dess den monterades ner för att istället sättas 

upp på Fredriksdal.  

Flera åtgärder har genomförts för att bevara möllan och för att kunna lev-

endegöra den teknikhistoriska miljön. Ambitionen att driva möllan bidrog till att 

det 1992 installerades en tändkulemotor i möllan. På så vis kunde besökarna se 

möllan mala utan att hänsyn behövde tas till väder och vind.  
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Till vänster den nygamla axeln (återbrukad från Ryamöllan) innan den lyftes upp och in i Ringstorps mölla. Till höger 
drejspelets drivhjul som sitter monterat på krögverket, ett samlande namn för svansträ och utestickare, som används för att 
kunna dreja (vrida) hättan. 

 

 

År 2003 lagades taket, bölet försågs med nya takspån som tjärades, vingarna och 

fönstren samt portarna renoverades. Knappt tio år senare var möllan återigen 

obrukbar och en ny omfattande renovering började planeras. 
  

Åtgärder 

Arbetet inleddes redan 2014 med virkesval. Det ska tilläggas att man innan dess 

också gjort uppmätningar (exempelvis tekniska relationsritning) och noggranna 

inspektioner av möllans tekniska status dessförinnan. För att säkra möllan fram 

till dess att renoveringen kunde påbörjas, hade man även vidtagit en del tempo-

rära åtgärder. Under hösten hölls ett inledande byggmöte, där åtgärderna gicks 

igenom samt rollfördelningen i projektet. Arbetet med möllans renovering drog 

igång på allvar först under våren 2016. Parallellt med insatserna på Fredriksdal 

har arbete också pågått i Hjörnered, hos Snickarnilsson.  
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De nya laxvingarnas vingpar i väntan på att sättas upp. Till skillnad från balkvingar, där man vid montering eller demon-
tering lyfter en vinge i taget, måste man vid lyft av laxvingar ta ett helt vingpar. För att kunna trä vingparet genom kvarn-
axelns huvud (även kallat spindel), sätts häckskedarna på den ena sidan på plats först efteråt.  

 

Val av virke och torkning av detsamma 

Vid val av virke medverkade både huvudentreprenör Michael Andersén, Kultur-

byggnadshantverk i Helsingborg AB, och Sten Nilsson, Snickarnilsson. De nya 

vingarna är tillverkade av ek. 

Torkning av virket har skett i SnickarNilssons lokaler i Hjörnered utanför 

Laholm. Ek torkar långsamt och här rör det sig dessutom om virke i stora di-

mensioner. Forceras torktiden ökar risken för inre sprickor. Torkningen har skett 

utomhus men under tak i cirka två år.  
 

Tillverkning av nya vingar 

Merparten av timmer- och snickeriarbetena gällande vingarna har gjorts i Hjörne-

red men eftersom det rör sig om laxvingar, har hälften av häckskedarna fått mon-

teras på plats på Fredriksdal.  

De nya vingarna har inte gjorts utifrån en uppmätning av de tidigare, då 

dessa ej var så kallade laxvingar. Vingarna har istället rekonstruerats utifrån äldre 

fotomaterial men det har även gjorts jämförelser med andra möllor där det finns 

laxvingar. 
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Till vänster utrangerade kvarnstenar som lutar mot stenfoten. Ovanför dem syns den nyrenoverade omgången, där brädorna 
har bytts ut och balkarna där det behövts har ersatts med nytt virke. Till höger detalj av en av omgångens balkar, vilken 
nyligen strukits med trätjära. Stenfoten på Ringstorps mölla är förhållandevis låg varför omgångens genom balkar är för-
ankrad i mark istället för att, som på många andra möllor, genom snedsträvor (stivor) ta stöd från stenfotens mur.  

 

Bakgrunden till att laxade möllevingar valdes är att äldre fotomaterial visar att 

Ringstorps mölla hade vingar av den typen. Så mycket som möjligt av befintligt 

smide från de tidigare vingarna har däremot renoverats och kunnat återanvändas. 

Smidet har skrapats rent från löst sittande rost och därefter strukits med rost-

skyddsfärg från Liwa. Produkten beskrivs av tillverkaren som en allroundlackfärg 

med aktiva rostskyddspigment. Färgen är avsedd för järn, stål och plåt.   
 

Byte av takspån på bölet samt renovering av fönster 

Takspånen levererades av Hälsinge takspån. Ursprungligen skulle företaget också 

ha tjärat spånen men detta gjordes istället av Kulturbyggnadshantverk. Till tjär-

ningen användes dalbränd tjära från Claessons.  
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Till vänster vingparets huvudträ med uttag för häckskedarna. I den andra änden av vingparet sitter häckskedarna redan på 
plats medan denna ände får häckskedarna monterade först efter att huvudträet trätts genom kvarnaxelns huvud. Till höger 
demonstrerar Michael Andersén från Kulturbyggnadshantverk i Helsingborg AB för Cecilia Wånge från Fredriksdal hur 
man innan drejspelets drivhjul kommit på plats håller upp och vrider runt svansträet med hjälp av två bildäck. På så vis blir 
det möjligt att testköra och dreja möllan.  

 

 

Nytt virke till omgången/segelbanan 

I stormen 2011 som framförallt skadade vingarna, fick även omgången skador. 

Därför har även omgången åtgärdats i samband med 2016 års renovering. Den 

bärande stommen har besiktigats och rötskadade delar ersatts med nytt virke. 

Samtliga stolpar har strukits med dalbränd tjära. Räcket är delvis utbytt liksom 

samtliga av omgångens brädor. Omgångens gångbräder utgör så kallad offerskikt, 

varför det beslutades att byta alla istället för endast skadade delar.  
 

Montering av nytt åskskydd/ny transient 

Befintlig åskledare uppfyllde inte dagens krav, vilka började gälla 2006. Bygg-

nadshantverk valde därför att titta på ett åskskydd/en transient som motsvarar 

tyska krav från tillverkaren OBO Bettermann. Modellen utgår från att klara ett 

fiktivt eldklot vars diameter är ungefär densamma som mellan översta vinspetsen 

och stenfotens lägsta punkt. Om ett sådant eldklot träffar möllan, ska åskledaren 

klara detta.  

Åskskyddet stomme görs av aluminium medan dess slinga består av flätad 

koppartråd. För att möllan vid ett blixtnedslag läggs en slinga runt möllan, till 

vilken drejspelet som hämtar från hättans topp och från vingspetsarna kopplas. 

Enkelt beskrivet handlar det om takledare, det vill säga skydd som monteras på 

vingspetsarna. Det är i sin tur kopplat till nedledare, vilka tar blixtströmmen vi-

dare till slingan (jordledaren) som är nedgrävd runt om möllan.   Åskskyddet har 

monterats av underentreprenören 1960 El AB.  
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Detalj av stjärnhjulet sett inifrån. Notera kuggarna som bytts ut mot nytillverkade i lärk enligt samma dimensioner som 
tidigare. 

 

Uppsättning av laxvingar  

Eftersom laxvingar till skillnad från balkvingar sitter ihop parvis, krävs det lyft i 

hela vingparters längd för att trä det genom kvarnaxelns huvud eller dess spindel 

som det också kallas. Först därefter kan häckskedarna på den återstående delen av 

vingparet sättas på plats. När båda vingparen är monterade måste vingarna säkras 

i sin infästning. Vanligtvis används träkilar som för att undvika glapp mellan ving-

träna och kvarnaxelns huvud. När det är gjort är det viktigt att provköra vingarna, 

för att kontrollera så att de är balanserade. Detta gjordes av Snickarnilsson själv, 

Sten Nilsson.    
 

Interiöra åtgärder 

Väderbjörnen var rötskadad och fick ersättas av en ny i ek. Däremot kunde 

läbjörnen behållas, trots att den sviktade lite. Vid friläggande av axeln uppvisade 

den dock omfattande skador. Axeln var angripen av röta i hela sin längd, det vill 

säga fyra meter. Den nya axeln satt tidigare i Ryamöllan. I och med att den är 

smalare än Ringstorps möllas tidigare axel, har en ny sölsten (även kallad puda) 

fått ordnas. 
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Det stora stjärnhjulet med kvarndrevet till höger. Här har varje kugge en avgörande roll för att möllans processutrustning 
ska fungera.   

 

 

Varje moment i monteringen av möllans processutrustning kräver noggranna 

beräkningar och planering in i detalj. Axeln, som väger 1860 kg, och väderbjör-

nen, med en vikt på 580 kg, monterades i ett lyft. I samband med monteringen är 

det oerhört viktigt att kontrollera att de olika delarna är rätt balanserade. Ligger 

tyngdpunkten fel, kan det på sikt orsaka skador då möllan körs.  

Invändigt har även kuggar till kronhulet nytillverkats och monterats. 
 

 

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Inga avvikelser från arbetshandlingarna har noterats. Kan dock nämnas att prov-

körningen fick skjutas upp eftersom det var i det närmaste stiltje på utsatt datum. 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av möllan motsvarar uppdragsgivarens beställning och har utförts 

med gott hantverkskunnande. Regionmuseet vill särskilt lyfta entreprenörens re-

search när det gäller åskledaren. Det visar en vilja att kombinera traditionellt 

hantverk med ny teknik. 
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Till vänster vy inifrån möllans stenfot.Till höger genomgång av renoveringens olika moment i samband med slutbesiktningen 
den 24 augusti. 

 

Kommunikation av pågående arbete på möllan 

Regionmuseet har noterat av renoveringen av möllan genom hela processen 

kommunicerats till besökarna via en skylt med ritningar, foton och förklarande 

text. Det skapar förståelse för möllans teknikhistoria men väcker också nyfiken-

het inför nästa steg, när arbetet är klart och möllan kan mala med vindkraft.  

 

Löpande underhåll såsom drejning 

Fredriksdals snickare, Stefan Almström, är möllare på Ringstorps mölla. Han sva-

rar för att möllan drejas kontinuerligt. I diskussionen har nämnts möjligheten att 

driva möllan i samverkan med ideellt engagerade, kanske med en befintlig mölle-

förening eller med en helt nystartad dito för Ringstorps mölla. 
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Nya segel  

Befintliga segel är av dacron (terylen), en polyesterfiber som frekvent används till 

segel. Seglen håller ännu ett tag men har lagats, då de legat vikta och även skadats 

av rost som troligtvis kommit från kättingar. Önskvärt är att vingarna på sikt 

kompletteras med nya segel som istället för dacron är sys av stark bomullsväv.  

 

Lund 2016-12-05 

Helene Stalin Åkesson 
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Vingarna på plats. Notera att enstaka takspån omsorgsfullt ersatts med nya, som snart får samma patina som de omgi-
vande.  

  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk 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 Kärrstorps 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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62. Mariakyrkan i Båstad, konserveringsåtgärder, AM, Åsa Eriksson Green, 2016 
63. Hammarlunda mölla – snurr på verksamheten, Hammarlunda sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2014-2016 
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