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Bröddarps mölla ligger i Vellinge kommun, grönmarkerad på 
Skånekartan.  

 Bröddarps mölla ligger mellan Arrie och Västra Ingelstad, ett stenkast från väg 101 (förr omnämnd som ”Landsvägen”). 
Det omgivande landskapet är böljande och präglas av uppodlad mark   
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Till vänster den utrangerade axeln, uppvisar rötskador och omfattande slitage. I gräset intill möllan har axeln fått en ny roll 
som sittbänk. Till höger den nya axeln under bearbetning på Malmbergs Snickeri i Stora Herrestad. 

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 
Bröddarp har under våren 2017 fått en ny axel av ek samt fyra nya vingar av lärk. 

Inledningsvis hoppades Oxie härads hembygdsförening att axeln skulle kunna 

renoveras. Vid en teknisk besiktning konstaterades dock att skadorna var omfat-

tande, både på axeln och på vingarna. Nytillverkning var det enda möjliga. Arbe-

tet påbörjades egentligen redan 2014 då virket valdes ut och lades för att torka. 

Våren 2017 var det redo att användas. Axeln av ek tillverkades på Malmbergs 

Snickeri i Stora Herrestad strax nordost om Ystad. Vingarna däremot tillverkades 

på Ingemars Bygg i Ullstorp, Tomelilla. Avslutande montering och inkörning 

gjordes i mitten av maj.  
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Yrkeskunskap, erfarenhet och bra verktyg är avgörande för att miljöer som Bröddarps mölla ska kunna bevaras. Till 
vänster demonstrerar möllebyggaren Stephan Malmberg hur skaftet på en av hans timmerbilor är lätt böjt, på så vis anpass-
sat för att få plats med handen, framförallt knogarna, en bit ut från stocken. Av förklarliga skäl finns också en timmerbila 
med skaftet svängt åt andra hållet.  

Administrativa uppgifter 
Objekt Bröddarps mölla 

Socken Västra Ingelstads  

Kommun Vellinge  

Arbetshandlingar Beslut Länsstyrelsen  

Regionmuseets dnr L12.20-461-14, 1403 

Länsstyrelsens dnr 434-28223-2013 

Beställare Oxie hembygdsförening 

Entreprenör Ingemars Bygg och Malmbergs Snickeri 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2015 - 2017-05-17 

Bidrag Länsstyrelsen Skåne 

Rapportgranskning Anna Rabow  
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Till vänster en av vingbalkarna och en bit längre bort tillhörande baksadling. De stryks med en skyddande blandning av 
linolja, terpentin och trätjära. Till höger två vingar på tork efter att precis som vingbalk och baksadling fått en skyddande 
strykning.  Till varje vinge hör stormbrädor, vilka målats med vit linoljefärg.   

Inledning 
Regionmuseet har av Oxie hembygdsförening fått i uppdrag av svara för antikva-

risk medverkan i samband med att möllan får nya vingar och en ny axel. Arbetet 

påbörjades för omkring två år sedan, då Regionsmuseet besökte möllan för att 

diskutera återgärdsbehovet. Virke till såväl vingar som axel valdes ut, för att läg-

gas på torkning.  

Historik 
Bröddarps mölla var i drift i drygt 120 år, från 1841 och fram till mitten av 1960-

talet. Oxie Härads hembygdsförening har ägt och förvaltat möllan sedan 1967. År 

1975 blev möllan byggnadsminnesförklarad. Renoveringsinsatser har gjorts vid 

flera tillfällen, bland annat 2001 då möllans vingar skadats av ett blixtnedslag. 

Regionmuseet svarade för antikvarisk medverkan 2008, när Bröddarps mölla sta-

gades upp. Möllehuset, även kallat bölet, hade börjat luta till följd av att stenbjäl-

ken var på väg att kana av stubben. För att underlätta framtida rundkörsel (drej-

ning) av möllan monterades ett mobilt drejspel på svansen. I samband med åt-

gärderna var vingarna demonterade och fick då en skyddande strykning samtidigt 

som stormbrädorna målades vita med linoljefärg. Nio år senare får möllan helt 

nya vingar. Bröddarps mölla står återigen redo att visa besökare hur en stubba-

mölla fungerar.  



 
En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen 
 
 
 

8 

 

Välanvänd och oljefläckad principskiss till den nya axeln.   

Åtgärder 

Val av virke till vingar och till axel 
Vingarna är tillverkade av lärk och virket har sågats upp av Farstorps såg (det 

som tidigare var Hörröds såg) norr om Hästveda. Ekstocken som axeln är tillver-

kad bedöms vara omkring 150 år gammal. Även den har levererats av Farstorps 

såg. Enligt uppgift kommer såväl lärken som eken från skogarna i trakten av 

Hässleholm. 
 

Torktider 
Stora virkesdimensioner kräver lång torktid. För att undvika sprickbildning torkas 

virket utomhus och under tak. I genomsnitt hade virket till såväl axel som till 

vingar torkat under två år innan bearbetningen påbörjades. Ekstocken var ur-

sprungligen omkring sex meter lång och vägde innan den hade torkat cirka fyra 

ton. Efter två år hade stockens vikt halverats.  
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Ovan till vänster håltagning för den så kallade ”nålen” i axeln. Ovan till höger syns hur nålen utgörs av två delvis 
förbundna hål. Ett lodrätt och ett vågrätt genom ekstocken, för att kunna förankra de både vingparen i ett kryss. Håltag-
ningen i den minst 150 år gamla ekstocken fascinerar. Flera företeelser sammanstrålar, yrkesskicklighet, tekniskt kun-
nande, historia och tradition.  

Nedan till vänster axeln som just lyfts på plats. Nu inväntar den vingarna, vilka ska förankras i axelns nål. (Foto: 
Håkan Fredriksson, Oxie Härads Hembygdsförening). Nedan till höger den svarvarade delen av axeln, så som den ser ut 
inuti möllan.  
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I mitten av kronhjulet går axeln, vilken överför kraft från vingarna och därmed gör att hjulet börjar snurra. Kronhjulet i 
sin tur driver kvarndrev som gör att kvarnstenarna sätts i rörelse och kan mala. Till ett stort kronhjul som detta kan flera 
mindre hjul kopplas för kraftöverföring till olika funktioner i malprocessen. Förutom kvarnstenar kan exempelvis en sikt 
drivas på detta sätt.  

 

En ekstock blir ny axel 
Stephan Malmbergs verkstad ligger i ett före detta svinhus i Stora Herrestad. På 

frågan hur han gick tillväga för att få in den omkring två ton tunga ekstocken i 

verkstaden, blev svaret att det krävde en del kreativa lösningar. I taket monterades 

en telfer för att kunna fästa och dra in stocken. Med hjälp av lyft från en grävma-

skin och därefter av telfern, kom stocken till sist på plats.  

 
 

Nya vingar av lärk 
Bröddarps mölla är en relativt stor stubbamölla. Det gör också att vingarna 

kommer upp i en storlek väl jämförbar med flera holländare. Varje vinge har 23 

stycken häcksker och mellan varje häckskena är det 33 cm. Från vingbasen och ut 

till vingspetsen är det omkring 8 meter.  
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Till vänster en ovanligt god utsikt åt sydväst, som byggnadsställningen under några dagar erbjöd (foto Håkan Fredriksson, 
Oxie Härads Hembygdsförening). Till höger mötet med Bröddarps mölla dagen då vingarna monterades. Vingarna når 
högt men just då var den stora teleskopkranen ännu högre.  

 

Föreberedelser på plats och montering  
Inför att axeln skulle monteras restes en byggnadsställning restes utmed med 

möllan sydvästra sida. På så vis kunde entreprenören, de två möllebyggarna och 

deras lärling, arbeta med justering av axel och angränsande delar såväl inifrån som 

utifrån möllan. Axeln lyftes på plats 8 maj med hjälp av en kranbil. Uppe i kvarn-

husets övre del stod då en av möllebyggarna och styrde axeln rätt. Det krävdes 

stor precision för att inte skada intilliggande delar. Därefter gjordes justeringar 

innan ställningen plockades ner.  

Drygt en vecka efter att axeln monterats var det dags att sätta upp de nya 

vingarna. Den 17 maj blev det full aktivitet kring möllan. Förutom en stor kranbil 

med skicklig förare fanns en personlift på plats. En efter en lyftes vingarna upp. 

Den första med baksadlingen styrdes in i nålen varefter även den parställda ving-

en fästes i vingbalken respektive baksadlingen. Vinge nummer tre och nummer 

fyra monterades på samma vis.  

En renovering som omfattar processutrustning innebär alltid kringarbeten, 

det vill säga inkörning av olika delar som samverkar när möllan är igång. Oxie 

härads hembygdsförening har varit representerad under stora delar av montering-

en. Det underlättar möllebyggarnas överlämning till hembygdsföreningen, fram-

förallt avseende kunskapsöverföring.   
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Ovan till vänster lyfts vinge nummer tre för att sättas på plats i axelns nål. Ovan till höger börjar vingen närma sig nålen. 
Möllebyggare Stephan Malmberg är redo att ge tecken till kranföraren. Nedan till vänster styrs vingen in i nålen. Förutom 
Stephan Malmberg finns också möllebyggarlärlingen John Svensson till hands. Nedan till höger är tre av fyra vingar på 
plats.  
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En glädjens stund när alla fyra vingarna och den nya axeln har monterats. Nu har möllebyggarna fullgjort sitt uppdrag. 
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Innan den nya axeln monterades höggs namnen på dem som bearbetat stocken in i träet. Omsorgen om denna detalj visar på 
yrkesstolthet hos såväl möllebyggaren som hans lärlingar.  

 

Avvikelser från arbetshandlingarna 
Inga avvikelser har registrerats.  
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Möllor, såväl stubbamöllor som holländare, representerar betydelsefulla landmär-

ken i Skånes kulturlandskap. Vi ser dem oftast på håll i landskapet och det är lätt 

att ta dem för givna. Utan skickliga hantverkare med såväl lång erfarenhet från 

andra möllor som stor beredskap inför utmaningar som finns i varje mölla, skulle 

dessa byggnader försvinna eller bli kraftigt förvanskade. Alla möllor kan inte be-

varas fullt funktionsdugliga och endast några få är byggnadsminnesförklarande. 

Några har istället omvandlats till bostäder men för de möllor, som i likhet med 

Bröddarp, har kvar sin processutrustning finns en pedagogisk uppgift till dagens 

och till kommande generationer.  
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Möllorna möjliggör förståelse och ger perspektiv på såväl det gamla Bondesverige 

som på de tidiga stegen mot industrialiseringen. Den kunskap som byggts upp i 

samband med arbetet med Bröddarps mölla är en viktig länk i detta arbete. De 

båda entreprenörernas, Ingemar Svensson från Ingemars Bygg och Stephan 

Malmberg från Malmbergs Snickeri samt deras lärling John Svensson, insatser bör 

förutom bevarande av byggnadsminnet Bröddarps mölla också ses i det ljuset.  

Oxie hembygdsförenings arbetar aktivt med att levandegöra möllan. Föru-

tom att dreja (vrida kvarnhuset så att vingarna hamnar i rätt läge för vinden) samt 

att köra möllan, görs också insatser som involverar besökare. Bland annat får de 

pröva att mala med handkvarn. Tillsammans med Skånes hembygdsförbund ar-

rangeras exempelvis vandringar där skolelever får lära känna sin bygd. Under led-

ning av guider får eleverna gruppvis besökare olika objekt/miljöer i trakten, varav 

en är möllan. Varje plats problematiseras genom olika frågor. Eleverna redovisar 

sedan sina resultat under en kväll till vilken deras familjer bjuds in. Genom att på 

egen hand eller tillsammans med andra tänka till och lösa en uppgift kopplad till 

bland andra möllan, lär barnen känna sin närmiljö på ett aktivt sätt. Kanske re-

kryterar föreningen nya ambassadörer genom nämnda satsning. Föreningens vilja 

att utveckla det publika arbetet stärks naturligtvis av nyss genomförda åtgärder. 
 
 

Lund 2017-05-24 

Helene Stalin Åkesson 

 
 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2017 

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 Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen. Fördjupad inventering, 2016, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka. Bänkborttagning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 

2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin 

Åkesson, 2015-2017 



 

 


