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Förord 

Fortifikationsverket förvaltar ett stort antal byggnader runt om i landet som ingår 
i kommunala kulturmiljöprogram och inventeringar av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Inom Revinge pansarövningsfält finns ett stort antal gårdar som är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i olika inventeringar och utredningar. 
Redan på 1960-talet ansåg Landsantikvarien att gården var värdefull. Utifrån sin 
inventering 1965 gjorde RAÄ bedömningen att Skrivaremöllan var en av de går-
dar som var kulturhistoriskt viktig. Skrivaremöllan är även q-märkt Lunds kom-
muns områdesbestämmelser för Revingehed från 1994. 

Utredningen omfattar historik och nulägesbeskrivning inklusive uppmät-
ning av alla byggnader. Syftet är att dokumentationen ska utgöra ett underlag för 
diskussion om hur gården ska hanteras inom förvaltningen. 

Uppdraget har utförts av Regionmuseet Kristianstad genom antikvarierna 
Kerstin Börjesson och Anna Rabow under perioden april-juni 2017 på uppdrag 
av Fortifikationsverket. Beställare har varit Ingela Andersson, kulturarvsspecialist. 
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Sammanfattning 

Skrivaremöllan utgör en vattenmölla med tillhörande bostad och tre uthuslängor 
uppförd i korsvirke, rött tegel, panel och putsade fasader. Gårds- och mölleplat-
sen kan beläggas från åtminstone slutet av 1600-talet men de äldsta bevarade 
byggnaderna, bostaden och troligen även möllan och vedboden är uppförda först 
på 1850-talet. En del förändringar skedde kring 1940-talet då boningshuset mo-
derniserades, sågverket vid möllan lades ner och nya ekonomilängor uppfördes. I 
samband med att Fortifikationsförvaltningen köpte gården och dess mark 1965 
gjordes bedömningar och inventeringar av kulturmiljösektorn som menade att 
Skrivaremöllan hade höga kulturhistoriska värden och borde bevaras. Sedan 1994 
är byggnaden skyddad mot rivning genom en områdesbestämmelse. 

Trots det har gården varit rivningshotad ett par gånger. Alla byggnader, 
utom den stora stall- och logbyggnaden, dömdes ut i en inventering som gjordes i 
förvaltningens egen regi. Och när den siste ägaren flyttade ut i början av 1990-
talet söktes rivningslov för alla byggnader utom den stora stall- och logbyggna-
den. Nämnda byggnad har använts som förråd av Försvarsmakten. Bostadshuset 
har säkrats genom ett nytt tak och vedboden och kvarnen har renoverats. Även 
dammen har restaurerats. I övrigt har gården förfallit en del, huvudsakligen ge-
nom att underhåll inte gjorts alls på exempelvis bostadshuset, och igenväxning. 

Dokumentationen visar på gårdens höga byggnadshistoriska värde som, 
trots en del förfall, bland annat består i murverk, snickerier och andra byggnads-
detaljer av god kvalitet. En jämförelse med andra liknande gårdar inom Revinge-
hed och skånska byggnadsminnen visar att Skrivaremöllan som helhet har värden 
som bör värnas. Miljön är komplex med både bostadshus, uthus, kvarn och en 
lummig omgivning med delar av en allé kvar. Till kvarnmiljön hör bäckfåra, 
dammar, kvarnrännor och en stenbro som tillsammans har så stora miljöskap-
ande värden att de bör utgöra grunden i en framtida förvaltning. Gården är också 
betydelsefull då den är en av få gårdar i Hällestad socknen som existerat sedan 
tiden före skiftesreformerna. Det var en stor och betydelsefull gård som än idag 
berättar om och definierar kulturlandskapet. 

Riksantikvarieämbetets bedömning från 1970-talet om Skrivaremöllans kul-
turhistoriska värden bör fortfarande gälla. Då valdes denna gård tillsammans med 
ett tjugotal andra fastigheter, bland drygt 150, ut som särskilt värdefulla. Utifrån 
de fotografier som togs då såväl utvändigt som invändigt är bostadhuset, vedbo-
den, stallarna och möllan välbevarade. En helt rättvisande kulturhistorisk värde-
ring kan egentligen inte göras utan en uppdatering av Riksantikvarieämbetets in-
ventering från 1960-talet samt en fullständig inventering av möllor och vatten-
möllor. En helhetsbild av hur många gårdar i området och vattenmöllor i Skåne 
som finns kvar, deras skick och kulturhistoriska värde kan bidra med att ytterli-
gare belysa just Skrivaremöllans värde. 
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Skrivaremöllans 
bostadshus (Z0122.602) 
sett från nordost, april 
2017. 

Skrivaremöllans loge 
(K0122.J12) t v, 
bostadshuset i mitten och 
stallet (Z0122.605) t h 
sett från nordväst, april 
2017. 

Skrivaremöllans kvarn 
(Z0122.609) från öster, 
april 2017. 
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Fastighetsuppgifter 

Skrivaremöllan utgör en gård med ett bostadshus, tre uthuslängor och en kvarn. 
Utbildningshuset, det före detta bostadshuset, har beteckningen Z0122.602, ut-
huset från 1949 Z0122.605, vedboden Z0122.607, kvarnen Z0122.609 och logen 
och stallet från 1946 har K0122.J12. De byggnader som försvaret hade använd-
ning för fick ett byggnadsnummer som började på K (kasern) medan de som för-
svaret inte kunde använda i sin verksamhet fick förledet Z. Gården har tidigare 
haft fastighetsbeteckning Hällestadmölla 1:1 och innan dess Skrifvaremöllan nr 1. 
Dagens fastighetsbeteckning är Hällestad 35:2. Namnet Skrivaremöllan kommer 
troligen av att gården bebotts av en häradsskrivare och syftet var troligen för att 
skilja den från en annan mölla i Hällestad.  

Gården ägs av staten och förvaltades 1965-1993 av Fortifikationsförvalt-
ningen och har sedan 1994 förvaltats av Fortifikationsverket. Gården ligger inom 
Södra Skånska regementets (P 7) pansarövningsfält Revingehed. Den har stått 
obebodd och oanvänd sedan 1990-talet. 

 Skydd av bebyggelsen 

Skrivaremöllan var en av 157 fastigheter som inventerades av Riksantikvarieämbe-
tet 1965 i samband med att Revingehed utökades. Enligt den preliminära redogö-
relsen för projektet från 1973 (någon slutgiltig rapport skrevs aldrig) var Skriva-
remöllan en av de fastigheter som bedömdes ha ett kulturhistoriskt värde. Går-
den, tillsammans med omkring 30 andra fastigheter i bland annat byarna Silvåkra, 
Stigsåkra och Östra Tvet ansågs ha en betydelse för miljön och kulturlandskapet, 
dock inte så stor betydelse att en statlig byggnadsminnesmärkning var motiverad. 

Inom Revingehed finns olika skydd av bebyggelsen. Förutom de statliga 
byggnadsminnena, som omfattas av kasernbyggnaderna och en holländarmölla, 

Skrivaremöllans 
bostadshus och ved- och 
torvbod (Z0122.607) från 
väster, april 2017. 
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är 88 byggnader (totalt 27 enheter) skyddade genom q-märkning i Lunds kom-
muns områdesbestämmelse från 1994, däribland Skrivaremöllan och dess fem 
byggnader. Det innebär att byggnaderna inom de utpekade områdena på kartan 
utgör sådan värdefull kulturhistorisk miljö att de inte får förvanskas och att änd-
ringar ska utföras varsamt enligt 8 kap 13 och 17 § enligt plan- och bygglag, PBL. 
Enligt områdesbestämmelsen gäller utökad lovplikt för tillbyggnader, uppförande 
av ekonomibyggnader, omfärgning, byte av fasadmaterial och takbeklädnad, änd-
ringar som påverkar yttre utseende och att uppföra komplementbyggander, murar 
och plank. För Skrivaremöllan krävs även marklov för trädfällning.  

Revingehed är inom området Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-Revingehed-
Silvåkra utpekat av Länsstyrelsen som värdefull miljö i ett regionalt kulturmiljö-
program. Kulturlandskapet präglas av 1800-talets jordbruksreformer och 1900-
talets industrialisering med viktiga komponenter som vidsträckta åkerfält, väg-
sträckningar, alléer, trädrader och stengärden. Revingehed utpekas som en värde-
full militärhistorisk miljö med övningsfält, skjutbanor och förläggningsbyggnader. 
Därtill utgör området en viktig fritidsmiljö med flera välbevarade gårdar. Skrivare-
möllan ligger dock precis utanför detta område. 

Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister är stenbron intill möllan 
skyddat som fornlämning med nummer Hällestad 13:2. Den är enligt beskriv-
ningen slagen i ett valv, 5 m lång (N-S), 4 m bred och 1,5 m hög. Möllan och ett 
vägmärke på andra sidan ån är däremot bedömda som övriga kulturhistoriska 
lämningar med nummer Hällestad 13:1 respektive Hällestad 13:3. Vattenmöllan 
beskrivs som en märklig byggnad, 10 x 7,5 m uppförd i en våning av korsvirke 
med vitkalkade fack. Vägmärket är en väghållningssten av granit, 0,45 m hög, 0,25 
m bred och 0,15 m tjock. På stenens ena sida finns inskriptionen HELLESTAD 
\ N: 21 \ Jo. J. S.  
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Kulturhistoriska värden 

Gården Skrivaremöllan bör tillskrivas ett högt kulturhistoriskt värde, dels på 
grund av dess byggnadshistoriska värde och dels på grund av att den utgjort en 
viktig del av landskapsbilden. Dess byggnadshistoriska värde består i att det finns 
en kontinuitet på platsen som möllargård sedan åtminstone slutet av 1600-talet. 
Äldre kartor visar att det varit en stor gård som liksom Abusa, Vaselund, Krut-
ladan legat kvar på samma plats och inte skiftats till skillnad från de flesta andra 
gårdar i socknen. Samtliga byggnader är uppförda efter skiftet men gårdsbilden 
har bevarats då bostadshus, stallen och kvarn ligger på ungefär samma plats som 
sina föregångare. Boningshuset, kvarnen och en stenbro är från 1850-talet, me-
dan de två stallen är från 1940-talet. Vedboden som varit bränneri kan vara äldre. 
Både kvarnen och vedboden uppvisar traditionellt byggnadssätt med korsvirke 
och lerklining. Även boningshusets röda tegel har blivit typiskt för regionen. 

Trots att, särskilt bostadshuset, förfallit en del finns bevarade äldre bygg-
nadsdelar och detaljer av god kvalitet och skickligt hantverk. Murverk, takstolar, 
fönster, invändiga snickerier och fönster visar på särskilt god beständighet. Andra 
delar som också bevarats är sådana som idag är delvis dolda, så som innertak, 
färglager och andra ytskikt. Även planlösningen i boningshuset är i stora drag 
bevarad med tre farstur, två kök, en stor sal och mindre kamrar på gavlarna. Sär-
skilt salen med ursprunglig tapet är i det närmaste unik. Likt många andra gårdar 
skedde moderniseringar omkring 1940 med bland annat nya kök. Generellt sett är 
det dock mycket få gamla gårdar som är bevarade i sitt ursprungsskick. 

Skrivaremöllan med bron, bäckfåran och själva möllan bakom trädraden. Foto Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 
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Det gäller även för de agrara gårdar som klassats som byggnadsminnen i Skåne. 
De flesta av dem utgörs av fyrlängade gårdar uppförda under 1700-talet och i 
början av 1800-talet med fasader av i huvudsak korsvirke med fack av kline (lera) 
och tegel och halmtak. Det finns egentligen inte så många likheter mellan Skriva-
remöllan och dessa byggnadsminnen eftersom Skrivaremöllan representerar en 
senare bebyggelsetyp. Bostadshusets höga sockel, tegelfasader, symmetriska föns-
ter- och dörrsättning och friliggande placering blev med det fabriksproducerade 
teglet en vanlig mangårdstyp. Likande bebyggelse kan göras andra gårdar på Re-
vingehed så som Garvaregården, Lindgården i Silvåkra och ett par av gårdarna i 
Stigsåkra (nr 401 och 421). Ekonomibyggnaderna är också likt flera andra gårdar 
moderna eller moderniserade med ena längan ombyggd med höjd loge. 

Skrivaremöllans kulturhistoriska värde och betydelse för landskapsbilden 
utgörs inte minst av dess kvarn. Förutom kvarnbyggnaden och stenbron är bäck-
fåran, som på denna sträckning varken är utdikad eller uträtad, och dammen en 
stor betydelse för miljön. Brukandet av gården och sågverket som drevs fram till 
1945 bidrog till bevarandet av kvarnen och dammen. Det har funnit många fler 
vattenmöllor i trakten, till exempel Prästamöllan väster om Hällestad, men många 
konkurerades ut av möllor med högre kapacitet och av andra typer så som vä-
dermöllor och de senare valskvarnarna. Med tanke på att Skrivaremöllan legat vid 
ett litet vattendrag är det förunderligt att den använts så långt fram i tiden. 

Bostadshusets huvudentré på norra fasaden. Foto Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 
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Den närmaste möllan som Skrivaremöllan kan liknas vid är annars Hasslemölla 
utanför Veberöd. Den är uppförd samtidigt, är i korsvirke, har tillhörande bo-
stads- och ekonomibyggnader kvar, även hjulet finns kvar här. Bland de 18 möllor 
som är skyddade som byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen i Skåne 
finns åtta vattenmöllor; Bålamöllan (1600-tal), Blåherremölla (1700-tal), Ullspin-
neriet i Strömsborg (1837), Svenstorp (1850-tal), Sträntemölla kvarn (1850-tal), 
Gundratorps sågkvarn (1870), Sillaröds kvarn (odaterad) och på Rosendals slott 
finns en ombyggd kvarnbyggnad. Alla utom Sillaröds kvarn är hjulkvarnar och 
inom de flesta byggnadsminnen finns tillhörande bostadshus och andra ekono-
mibyggnader. De flesta av kvarnarna har legat vid större vattendrag, så som 
Rönne å och Nybroån. Sillaröds kvarn är en skvaltkvarn som hört till en gård.  

Den kapacitet som funnits på en större gård med flera verksamheter visar 
på socialhistoriska värdena som en gårdsmiljö har kan utläsas i byggnaderna, i 
handlingarna och anas på 1960-talets fotografier. Häradsskrivaren hade ett flertal 
personer som drev den stora gården och kvarnen. De två lägenheterna som fun-
gerat som arbetarbostäder visar på den sociala strukturen på gården. Likaså tyder 
det väl tilltagna köket med de två källarutrymmena och den stora trädgården på 
betydelsen av de arbetsuppgifter som traditionellt sätt tillskrivits kvinnorna som 
medarbetare på gården och som omhändertog det som producerades. 

Landskapet på Revingehed har i allra högsta grad varit ett kulturlandskap. 
På 1960-talet tillskrevs bebyggelsen en miljöskapande betydelse och viken av att 
så många enheter som möjligt bevarades betonades. Då särskilt byggnader har 
miljöskapande värden är det viktigt att Skrivaremöllan bevaras och brukas. Med 
kvarnmiljö, bäck, trädgård och högväxta träd har gården ett högt kulturvärde. 
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Historik 

Revingeheds utveckling 

Kungliga Södra Skånska Infanteriregementet grundades till följd av ett kungligt 
brev år 1811. Veberöds by var den första mötes- och exercisplatsen och 1825 flyt-
tades den till Tvedöra i Hällestads socken. Platsen i Tvedöra omfattade ursprung-
ligen 17 hektar och utökades efterhand med några hektar men eftersom det var 
otillräckligt för fältövningar bedrevs dessa vid Revinge. År 1888 flyttades därför 
infanteriregementets förläggningsort till Revinge som fick beteckningen I 25. Re-
vinge var ursprungligen ett Fanjunkarboställe vid Torna skvadron av Kungliga 
Skånska Dragonregementet och omfattade 110 hektar. Några byggnader flyttades 
från Tvedöra och andra nyuppfördes enligt planer av major Anders Nilsson, se-
dermera stadsingenjör i Malmö. Med befintliga ekar, hundratals laster av ler- och 
dyjord och nya trädplantor omvandlades de magra sandmarkerna till en park. 

I 25 var ett regemente sammansatt av indelta soldater och utbildningen 
skedde under sommarhalvåret på dagtid. Så småningom avskaffades indelnings-
verket och utbildningen blev alltmer professionell. Utbrottet av andra världskriget 
blev en vändpunkt och Revinge blev en permanent förläggningsplats med huvud-
förråd och utryckningsplats för hela beredskapsförbanden. Fältregementet, som 
blev I 7, motoriserades och blev ett av arméns största och mest rörliga förband. 
Flera nya förläggnings- och andra byggnader uppfördes medan en del äldre bygg-
nader revs. Övningsfältet utökades i öster ända bort till Klingavälsån och tio-
dubblades till 1100 hektar. 

Vagnbundna fordon ersattes så småningom av terränggående fordon. Det 
resulterade i att Revinge formellt sett blev ett pansarinfanteriregemente och döp-
tes om till P 7. År 1963 omorganiserades arméns pansarbrigader och Södra Skå-
ningarna lämnade infanteriet och renodlades till en pansarbrigad. För att möjlig-
göra pansarutbildningen var man tvungen att utöka övningsfältet avsevärt, till 
4300 hektar. Det är nu landets största pansarövningsfält. 

Regleringen av bebyggelsen på Revingehed 

I den del som utvidgades på 1940-talet avvecklades jordbruket helt. Eftersom 
försvaret hade brist på byggnader användes de inköpta gårdarna till bostäder för 
de anställda. Ekonomibyggnaderna hade man dock inte någon användning för 
varför de revs och alltefter hand revs även mangårdsbyggnaderna. Det fick till 
följd att det idag knappt finns några hus kvar öster om vägen mellan Silvåkra och 
Harlösa. 

Rationaliseringar och mekaniseringar av jordbruket ledde till en utflyttning 
från området under 1900-talet. Ännu på 1960-talet livnärde sig dock många små-
brukare genom extraarbete vid de stora gårdarna. 1963 bodde det inom det utö-
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kade området omkring 420 personer varav 360 var beroende av inkomster från 
jordbruket. Det fanns 115 brukningsdelar varav de flesta var små jordbruk. 14 
gårdar hade 50 hektar mark eller mer. Utöver jordbruken fanns det 30 perma-
nentbostäder och 150 sommarstugor. 

Utvidgningen startade 1963 och byggde på frivillig försäljning. Försvaret 
önskade förvärva marken men hade inte behov av byggnaderna. De boende 
skulle få bo kvar och betala hyra till staten. Sommarstugorna skulle få vara kvar 
och bebos av sina ägare. För att begränsa de sociala följderna skedde förvärven 
succesivt. Köpen gick till en början smidigt med få tvångsförvärv. De yngre lant-
brukarna och de som hade småbruk flyttade mer eller mindre frivilligt. Hus som 
var i gott skick hyrdes ut och de med mindre god standard blev sommarbostäder 
medan dåliga byggnader revs. Till sist var det tre stora lantbruk som fick expro-
prieras; Fredrikslund, Västra Tvet och Revinge 5:4 (Svarta hål). 

I ett tidigt skede värnades några delar av området av flera instanser. Kranke-
sjön, Silvåkra by och Silvåkragården lyftes fram som bevarandevärda och undan-
togs som enklaver. De regionala myndigheterna – länsantikvarie Carin Bunte och 
landsantikvarie Evald Gustavsson – framhöll att det totala byggnadsbeståndets 
värde utgjorde en väsentlig del av kulturlandskapet. De menade att det fanns ett 
ganska stort antal fastigheter som ingalunda saknade kulturhistoriskt intresse. 
Den äldre bebyggelsen bildade som helhet ett värdefullt inslag i landskapet varför 
det borde vara en angelägenhet att bevara de äldsta byggnaderna och underlätta 

Karta över gårdar 
som inventerades av 
RAÄ 1963-65. 
Skrivaremöllan 
hade nr 89. 
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för de som ville bo kvar. Man varnade för att en avfolkning av området skulle ge 
en försummad och ödelagd bygd. Som särskilt bevarandevärda nämnde Gustavs-
son Silvåkra kyrka och kyrkby, Silvåkra allé, Stigsåkra by, Ö Tvets by, gården La-
velund i Veberöds socken, gårdarna V Tvet, Vaselund och Skrivaremöllan i Hälle-
stads socken samt Revinge nr 8:2 i Revinge socken. Gustavsson frågade sig hur 
Silvåkra kyrka skulle kunna fortleva som församlingskyrka om socknen helt av-
folkades. 

Som en följd av kritiken från kulturvårdande instanser fick Riksantikva-
rieämbetet (RAÄ) i uppdrag att utföra en bebyggelse- och fornminnesinventering. 
Under åren 1963-65 inventerades totalt 157 gårdar i området. Alla gårdar invente-
rades inte eftersom tillträde nekades och en del låg utanför det inköpta området. 
Riksantikvarieämbetets utredning kritiserades på grund av att konsekvenserna för 
landskapsbilden inte berördes. Enligt utdrag ur RAÄ:s dokumentation skulle 
dock så många enheter som möjligt bevaras. Förutom de ovan nämnda Silvåkra 
by och Silvåkra allé omnämndes även arbetarbostaden Silvåkra 3:8, Stigsåkra by, 
Östra Tvets by, Vaselund på Hällestad 35:1, Hällestadsmölla 1:1 (Skrivaremöllan), 
Hällestad 4:6, fastigheterna Revinge 5:4 och Revinge 2:3 som särskilt värdefulla. 
Riksantikvarieämbetets preliminära redogörelse presenterades i en skrivelse 1973. 
Denna upptog samma byggnader men de i Stigsåkra och Östra Tvet preciserades 
med fastighetsbeteckningar. En gård revs dock redan 1965 och en annan 1977. 

För att hantera Revingeheds kultur- och naturmiljö beslutade Kunglig Maj:t 
1965 om särskilda bestämmelser. I § 7 står det bland annat att Ingrepp som kan in-
verka menligt för landskapsbilden skall undvikas. Ett råd, Revingerådet, tillkom genom 
§ 9: För frågor om natur-, fornminnes- och kulturminnesvård inom fältet om jakt och fiske 
samt om allmänhetens tillträde till fältet skall finnas ett rådgivande organ. I rådet skulle 
representanter från regementet, länsstyrelsen, landsantikvarien, naturskyddsför-
eningen, kommunen, Veberörds församling och Lunds universitet finnas. 

Bevarandet av Revingeheds kulturlandskap med dess bebyggelse visade sig 
dock ganska snart vara svårt. En rad utredningar visade på att en del var i dåligt 
skick och att få byggnader kunde användas. 1977 gjordes en utredningen om For-
tifikationsförvaltningens bostäder. Arbetsgruppen kom fram till att bostadsbe-
ståndet, med undantag av vissa bostäder i Revinge, skulle avvecklas på sikt genom 
försäljning, alternativutnyttjande eller rivning. Även fritidshusen skulle avvecklas, 
de kunde dock hyras ut så länge de hölls i gott skick. 

Fortifikationsförvaltningen utförde 1978-79 en byggnadsteknisk inventering 
vari ca 400 byggnader ingick, däribland Skrivaremöllan. Endast logen från 1949 
var i gott skick, uthuset från 1946 var i dåligt skick medan bostaden, vedboden 
och kvarnen var i mycket dåligt skick. Endast 18 % av alla inventerade byggnader 
bedömdes vara i gott skick, 45 % dåliga och resterande byggnader mycket dåliga. 
De flesta byggnader som var i bäst skick var i tegel, en tredjedel av dessa klarade 
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testet. Generellt sett var fönster och dörrar i gott skick. Projektet avveckling 
(PAV) föreslog rivning för drygt 300 byggnader vilket i princip motsvarades av de 
byggnader som inte pekats ut av Riksantikvarieämbetet. Ämbetets utpekande syf-
tade till bevarande av hela gårdskomplex medan PAV föreslog rivningar av delar 
av gårdar varav ersättningsbyggnader skulle uppföras. Enligt utredningen hade 25 
byggnader mellan 1965 och 1978 rivits. 

1982 beslöt regeringen att statens bestånd av hyresfastigheter skulle avveck-
las, en arbetsgrupp för bostadsavveckling (BAV) tillsattes. I första hand skulle 
man finna alternativa användningar för bostadsbyggnader och ett minimum av 
underhåll skulle utföras. I det framtagna förslaget för Revingehed redovisades en 
lista med 175 bostadshus. Eventuellt tillhörande ekonomibyggnader ingick inte. 
För 170 av byggnaderna föreslogs rivning medan 12 föreslogs alternativ använd-
ning. Redovisningen upptog inte bostadshus som hade rivits, höll på att rivas eller 
avsågs rivas. Dåvarande länsantikvarie menade att förslaget hade upprättats utan 
hänsyn till gällande bestämmelser om hänsyn till kulturminnes- och naturvård 
och att hela bygden riskerade att raderas. Rivningen torde dock ha utförts för 
samma år var antalet rivna byggnader uppe i omkring 300. 

1984 gjordes ånyo en utredning vars slutsatser var att rivningarna bröt mot 
Revingeheds särskilda bestämmelser från 1965. Den slog fast att försvarets un-
derhåll var otillräckligt och byggnadernas fortlevnad helt och hållet låg i händerna 
på de enskilda hyresgästerna. Rivningar medförde också problem; såsom att hitta 
nya boenden för de drabbade, stora kostnader för att återställa mark, försvårat 
samarbete med andra verksamheter samt försämrat rykte för Försvarsmakten. 
Flera av de drygt 200 byggnader som inventerades denna gång var i dåligt skick, 
trots det föreslogs olika typer av användningar för samtliga byggnader. Alternativ 
till dåvarande förvaltning där försvaret hade kontroll över marken, lades fram. 
Exempelvis att tomträtterna skulle upplåtas åt kommunen så att husens öde 
kunde regleras och ske i samråd med försvaret. Detta arbete ledde så småningom 
till att Lunds kommun tio år senare utformade en områdesbestämmelse med q-
märkning för 88 av byggnaderna på fältet. 

Rapporten Tysta platser - övergivna kulturarv, Revingefältet skrevs 2013, med me-
del från Länsstyrelsen. Den visar att trots alla goda intentioner med inventeringar, 
bestämmelser, inrättande av råd, områdesbestämmelser har inte mycket gjorts för 
bevarandet av verksamheterna och bebyggelsen som fanns på 1960-talet. Det 
påtalas att gårdar, platser och gårdsnamn raderats både på kartor och ur folks 
minnen. De verksamheter som en gång reglerat landskapet har försvunnit då fo-
kus legat på naturvård och att hålla landskapet öppet.  

Sedan några år bedriver Fortifikationsverket en inventering av alla äldre 
byggnader på Revingehed. Den görs i syfte att få en överblick över byggnadernas 
status och användning samt kartlägga vilka som har ett kulturhistoriskt värde. 
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Skrivaremöllan 

Skrivaremöllan ligger för sig själv norr om byn Torna Hällestad i Torna Hälle-
stads socken. Efterleden -stad betyder husplats och är ett av de äldsta ortnamnen, 
troligen tillkommet under vikingatiden. Ortnamnet har också skrivits Heljestad 
och förleden kommer antingen av mansnamnet Helghi eller av adjektivet helig. 

Skrivaremöllan eller fastigheten Hällestadsmölla är känd sedan åtminstone 
slutet av 1600-talet varifrån det finns en uppteckning över betalning av tiondet i 
socknen. Den äldsta bevarade kartan över socknen och Skrivaremöllan är från 
1719. Karta visar socknens inägomark med en samlad bybebyggelse i dess mitt. 
Förutom denna bebyggelse fanns möllan i den norra delen och gårdarna Wase-
holm och Krutladan i de södra utkanterna. I norr gränsade inägomarken till 
Abusa, en liten skog tillhörande Hällestad, galgebacken och Silvåkra bys inägor. 
Själva gårdsbebyggelsen på Skrivaremöllan utgörs, liksom gårdarna i byn, av en 
schablonritad byggnad. Utifrån bilden kan dock slutsatsen att möllans gårdsan-
läggning verkar ha varit lite större än de flesta gårdarna i byn dras. Själva möllan 
är utritad som en liten fyrkant vid dammens västra sida. Väster om dammen 
fanns en kalvhage och i norr hörde en stor bit mark med ek- och bokskog. 

Den norra delen av kartan från 1719 över Hällestads inägor visar att Skrivaremöllan var en stor gård. 
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Enligt en beskrivning från 1765 var Skrivaremöllan ett 1/3 skattehemman och på 
ägorna fanns även tre gathus. Möllan ägdes av herr häradsskrivare Munck. En 
häradsskrivare var på denna tid ansvarig för att underhålla jordeböcker och upp-
rätta mantalslängder som användes för den lokala skatteuppbörden, men var inte 
chef  för fögderiet, det var kronofogden. Namnet Skrivaremöllan torde komma 
från en föregångare till denne Munck och syftet med namnändringen (den verkar 
också ha kallats Hällestadsmölla) var också att särskilja den från en annan mölla. 
Längre upp i vattenflödet nordväst om byn mot Dalby, fanns en skvaltkvarn som 
ägdes av prästgården på Hällestad nr 10 och som därav också kallades för 
Prästamöllan. 

Enligt skånska rekognoseringskartan från 1812-20 och laga skifteskartan 
från 1832-40 bestod Skrivaremöllan av en fyrlängad gård med mölla. Den västra 
längan verkar ha varit friliggande medan de andra tre var sammanbyggda. Vat-
tenmöllan låg vid gårdens nordvästra hörn och biflödet till Krankesjön som de-
lade sig här utgjordes av en tvådelad mosse eller våtmark. På 1840-talet utgjordes 
Skrivaremöllan av 1/3 mantal och var en så kallad skatterusthållargård. Den ägdes 
av änkan Kjerstina Persdotter och ägorna bestod av totalt 123 tunnland. I den 

Skånska rekognoseringskartan från 1812-20 visar hur landskapet såg ut före laga skifte med Skrivaremöllan 
norr om Hällestad och spridda smågårdar vid Tegelbruket och Abusa (utanför bilden). 
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norra delen av ägorna, nära vägen som gick till Abusa, fanns fem tomter med 
mindre byggander bestående av en eller två längor. De tre gatehusen hade vid det 
laget troligen utökats. 

1854 ska gården ha moderniserats med ett nytt bostadshus, troligen skedde 
detta i samband med ett ägoskifte. På sockelns ena hörn är ”1854 N.P.E.M.” in-
ristat på en sten. Bostadshuset uppfördes av Nils Pehrsson och Emma Mårtens-
dotter och byggdes ståndsmässigt med en hög gråstenssockel och murverk av 
tegel. Att uppföra byggnader helt i tegel blev under denna tid allt vanligare och 
det kom troligen från det närbelägna tegelbruket vid nuvarande Tvedöra. Bruket 
anlades av Silvåkra gård och antas ha startat sin produktion i samband med att 
gården byggdes i början av 1800-talet. 1825 producerades 50 000 murtegel och  
70 000 rör. Bruket lades ner år 1900 på grund av konkurrerande tegelbruk med 
bättre järnvägsförbindelser. Det var troligen tegel från Tvedöra som användes vid 
uppförandet av många byggnader i trakten. Tegel var ett dyrt byggnadsmaterial 
och en del utflyttade bönder i Revinge erhöll så kallad byggningshjälp. Huruvida 
Skrivaremöllan också erhöll någon kompensation framgår inte av skifteshandling-
arna. 

Renritad laga skifteskarta från 1832-40 visar Skrivaremöllans ägor (Ah) varav den nedre delen, där gården 
låg, troligen inte skiftades då den inte numrerats och färglagts. 
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Att placera bostadshuset friliggande, på hög sockel, med en symmetrisk dörr- och 
fönsterindelning och med dekorativa gavelfönster var nytt för tiden. Flera andra 
gårdar i Hällestads, Silvåkras och Revinges socknar som uppfördes kring mitten 
av 1800-talet och dess senare del var uppförda på detta sätt. Under slutet av seklet 
blev det också vanligt att uppföra bostadshus med halvvåningar under taknocken, 
så kallade mezzaninvåningar, som på Vaselund, Ellagård och en av de stora går-
darna utmed vägen i Silvåkra. 

På 1850-talet ska även möllan ha flyttats till sin nuvarande plats. Huruvida 
det var av återvunnet timmer är oklart, men det var mer eller mindre brukligt vid 
denna tid. Det finns inte några inskriptioner mer än ett ”M” på den sydöstra 
hörnstoplen. Eftersom byggnaden är uppförd med åtta binningar (utrymmet mel-
lan två stolpar) på längden och de fyra i mitten avslutas med snedsträvor som 
normalt sett placerades vid hörnen kan man anta att den gamla möllan flyttats. 
Den har i sådana fall någon gång blivit utbyggd med två binningar åt öster och 
väster. Kvarnrännan finns numera inne i byggnaden men hjulet kan från början,  

Kartan från 1910-talet visar Skrivaremöllan, dess trädgård i norr och allén som löpte söderut till ägogränsen. 
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eller senare, ha suttit utanpå byggnaden. Dammen fanns utritad redan på 1700-
talskartan men på de senare är marken markerad som våtmark.  

I samband med att möllan flyttades uppfördes en bro strax öster om möl-
lan. Den övre valvstenen har en inskription med årtalet 1851 och initialerna NP, 
alltså uppfördes den av Nils Pehrsson, samme man som uppfört boningshuset. 
Intill bron, på den norra sidan, står en väghållningssten med inskriptionen Hälle-
stad nr 21 Jo. J. S. Gården uppkom i samband med skiftet och låg strax väster om 
Skrivaremöllan. 

När Nils Pehrsson eller hans efterträdare sålde gården är oklart, han ägde 
den ännu i slutet av 1800-talet enligt en avsöndringshandling då en del av marken 
såldes av. Näste ägare var troligen Anders Henriksson som hade Skrivaremöllan 
fram till 1929. Denne var även ägare till Hällestad nr 2 på 13 7/264 mantal. Till 
gården fanns sammanlagt 76,5 hektar varav 53,5 var åker och 13 skog och jord-
bruksfastigheten var taxerad för sammanlagt 72 400 kr och dessutom fanns en 
lägenhet taxerad till 2500 kr. Lägenheten fanns i den östra delen av bostadshuset. 
Ett odaterat foto visar hur gården såg ut fram till 1940-talet. Norr om bostads-
huset låg en trelängad och halmtäckt ekonomibyggnad. Väster om denna fanns 
en hög ekonomibyggnad med pulpettak som kan ha utgjort själva sågverket som 
ska ha funnits på gården. Väster om denna låg dammen spegelblank. Bäckfåran 

Ett odaterat flygfoto visar hur gården såg ut innan den trelängade halmtäckta ekonomibyggnaden ersattes med 
två stall på 1940-talet. I väster, nedanför möllan, låg sågen som ska ha tagits ur bruk 1945. 
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som gått norr om möllan och trädgården söder om boningshuset var väldigt 
lummiga och bevuxet med höga träd. I den så kallade mölleskogen ska det även 
ha funnits en mindre stenkross. 

1929 övertogs gården av Hervid Andersson som blev den siste brukaren på 
Skrivaremöllan. Under Anderssons tid skedde en hel del förändringar. 1939 mo-
derniserades bostadshuset, el och värme kan ha dragits in. Köken renoverades 
troligtvis då med tidstypiska björkådrade skåp, rostfri diskbänk och överskåp med 
skjutluckor. Några år senare revs den trelängade ladugården och ersattes av två 
stallbyggnader i väster och norr. Även den gamla längan med sågen revs 1945. 
Det lilla stallet i väster byggdes 1946 och det stora i norr tre år senare. Båda 
byggnaderna uppfördes med fasader av putsat tegel och lockpanel. Efter att så-
gen rivits växte dammen delvis igen. Med nedläggandet av sågen var möllans era 
över. Kvar fanns förutom själva möllebyggnaden bäckfåran och kvarnrännan som 
någon gång förstärkts med betong. 

1965 när Revingefältet skulle utökas köptes Skrivaremöllan och dess marker 
av Fortifikationsförvaltningen. Arealerna hade minskat något till 60,5 hektar, 
varav 45 hektar var åker, 8,5 hektar skog av bok, ek, ask, gran och fur och 7 hek-
tar var betesmark. På gården fanns en häst, 11 kor, 25 ungdjur, 37 svin, 4 moder-
suggor och 30 höns. I samband med inköpet gjordes en kulturhistorisk invente-
ring av gården och utifrån de foton som togs kan slutsatsen dras att inte så myck-
et hänt fram till idag. 

Stallängorna från 1940-talet och bäcken i förgrunden. Foto Boel Almqvist, RAÄ 1965. 
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1978 gjordes en inventering i Fortifikationsförvaltningens egen regi med syfte att 
göra en bedömning om skicket. Det var då endast den stora stall- och logbyggna-
den som bedömdes vara i bra skick. Möllan, bostadshuset och vedboden var i 
mycket dåligt skick medan det lilla stallet var dåligt. Någon gång innan dess hade 
kvarnens östra fasad återställts med ny dörr, korsvirke och tegelfack. 

Den siste ägaren ska ha bott kvar till 1991 och sedan dess har gården stått 
obebodd. Några år efter det ansökte Södra Skånska Regementet om att få riva alla 
byggnader på Skrivaremöllan utom det stora stallet. Området hade då planlagts 
genom en områdesbestämmelse och byggnaderna var därmed skyddade från riv-
ning. Landsantikvarien avrådde från rivning med motiveringen att bebyggelsen 
utgjorde ”en enhetlig oförvanskad och traditionell bebyggelsegrupp som en vär-
defull del av det öppna kulturlandskapet på Revingehed”. Dessutom hade möllan 
skyddats som fornlämning sedan tidigare. Ansökan avslogs och det stora stallet 
har sedermera delvis byggts om och använts av försvaret vilket den nya benäm-
ningen K0122.J12 antyder. 

Vidare renoverades möllan 2003 genom att byggnaden riktades upp, rötska-
dade syllar och en del stolpar byttes och även dålig panel och vindskivor. I sam-
band med detta eller några år senare lades ett nytt tak på bostadshuset. Det har 
funnits funderingar på att inreda bostaden i tre lägenheter men inga renoveringar 
i övrigt av denna byggnad har gjorts. Däremot har ved- och torvboden tämligen 
nyligen renoverats med nya portar och putsade fack. 
  

Skrivaremöllan sett från väster med dammen i förgrunden, kvarnen t v, stallängorna i mitten och bostad och 
vedbod skymtar t h bakom träden, april 2017. 
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T v: Skrivaremöllans bostad, östra gaveln. T h: Bostadens norra fasad. Foto Hans Rehnberg, RAÄ, 1965. 

T v: Bostadens södra fasad med ved- och torvboden och trädgården i förgrunden. T h: Altandörr, fönster och 
källarfönster på samma sida. Foto Boel Almqvist resp. Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 

 

T v: Bostadens huvudentré mot norr. T h: Källarnedgången som är öster om huvudentrén. Foto Boel Almqvist 
resp. Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 
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T v: Kvarnens nordöstra sida bakom trädraden, bron och bäckfåran. T h: Södra (korsvirkes-) och östra fasaden. 

T v: Kvarnens östra gavel var tidigare klädd med tjärpapp. T h: Inredning med hjulaxel i taket. 

T v: Kvarnens kvarnränna fanns bakom tegelväggen i väster. T h: Den sydöstra delen. Samtliga foton på denna 
sida av Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 
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T v: Ved- och torvboden sett från trädgårdssidan och t h en av de tre portarna på samma fasad. 

T v: Del av ved- och torvbodens östra fasad samt norra gaveln. T h: Södra delen av bodens insida med synligt 
korsvirke. 

T v: Uthuset från 1946 uppfördes som stall. T h: Den intilliggande loge- och stallängan uppfördes 1949 och var 
den enda byggnaden på gården som bedömdes vara i gott skick vid inventeringen som utfördes 1978. Samtliga 
foton på denna sida av Hans Rehnberg, RAÄ 1965. 
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Nulägesbeskrivning 

Omgivning och trädgård 

Skrivaremöllans omgivning är i stora drag lik 1960-talets miljö med många stor-
växta träd. Vid denna tid var gården generellt sett mycket lummig, på de flesta 
sidor omgiven av höga lövträd. Närmast möllan, på den lilla mölleholmen och 
längs bäckfåran i norr växte höga träd. De flesta höga träd närmast möllan är 
numera borta och holmen med rännan är till stora delar täckta med buskage och 
sly. Bäckfåran mellan den gamla stenbron i öster och möllan och den gamla 
kvarnrännan är skonad med betong. Rännan är dock delvis raserad och igenväxt 
på den södra sidan. Dammen var igenväxt och sägs ha använts som äng, delar av 
den var dock beväxt med vass vilket betyder att den måste ha varit tämligen sank. 
Sedan 1960-talet har dammen renoverats och ligger spegelblank med grästäckt 
mittvall och grästäckta sidor. En bänk med bord har ställts mellan gården och 
dammen. 

Gårdsplanen, som troligen var belagd med kullersten längre tillbaka i tiden, 
var till största delen gräsbeväxt men närmast bostadshuset var marken täckt med 
sand eller grus. Det stora trädet, framför det lilla stallet i väster, stod här på 1960-
talet är fortfarande kvar medan granplanteringen på gårdsplanens östra sida är 
borta. 

Skrivaremöllan från nordost. 
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Trädgården ligger söder om bostadshuset den kunde nås från altandörren i rum 
205 intill huvudfarstun. Trädgården ramas in av en gärdsgård och vedboden i 
väster, höga träd i söder och kastanjeallén med terrasseringsmur i öster. Trädgår-
den bestod av en lummig trädgård med flaggstång i mitten och rundel närmast 
vedboden (se den odaterade bilden på sid 20). På 1960-talet var den västra delen 
omgjord till nyttoträdgård med jordgubbsland och flertalet fruktträd. 

Förr gick vägen precis intill muren rakt söderut för att göra en skarp kurva 
strax före granngården Kronotorp. Allén löpte fram till ägogränsen i söder och 
en bit norrut. På 1960-talet var den norra delen ensidig och den södra sträckning-
en hade dragits om. Idag finns bara den södra delen av allén kvar och själva vägen 
är överväxt med gräs. 

Den lummiga inramningen, den forsande bäcken, stenbron, väghållnings-
märket och dammen utgör en del av den ålderdomliga miljön och konstrasterar 
mot de i övrigt öppna betesmarkerna.  

Kvarnen och den betongskodda bäcken som flyter förbi norr om gården. 
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Bostadshus, Z0122.602 

Uppfört 1854. Det är omkring 28,5 meter långt, 9,5 meter brett och friliggande. 
Huset är uppfört med 40 cm tjocka väggar i ljusrött tegel i yttermur. Minst ett 
fönster på vardera gaveln har murats igen och hela den västra gaveln har putsats. 
Ingången på den västra gaveln som troligtvis inte var ursprunglig har också mu-
rats igen och dess trappa har tagits bort. Taket har lagts om med pannplåt för 
omkring tio år sedan, tidigare var det täckt med fasettlagd eternit. 
 
Grund: Utskjutande, hög sockel av kluven, blandad gråsten med flatsidan lagd 
horisontellt längs tegelmuren. Sockeln är murad med kalkbruk och utfylld med 
mindre kilsten. En sten i det nordvästra hörnet har inristningen ”1854/NP.EM”.  
Den gamla fogen är helt eller delvis bortvittrad, på en del ställen är hårdare bruk 
påslaget senare. Med jämna mellanrum är ett antal luftningshål till torpargrunden 
upptagna, helt eller delvis kantade av tegelsten. På den norra sidan finns en käl-
larnedgång med tegelvalv och trappa, på den västra gaveln och den södra fasaden 
två källarfönster. Det förra sitter långt in i muren och är valvslaget med tegel var-
för det troligen är senare tillkommet. 

De tre norra entréerna har sju trappsteg av huggen granit, den mellersta är 
bred och de andra smala/raka. De andra två trapporna har senare uppmurade 
och putsade sidostycken med överliggare av granit. Den ena sidan på den västra 
trappan är gjuten i betong med räcke av rundjärn. Källartrappan är av huggen 

Bostaden, Z0122.602. Norra fasaden med gårdsplanen i förgrunden. 
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granit med betonggjutna sidor och enkelt rundjärnsräcke. Altandörren på söder-
sidan har likaså tre trappsteg av huggen granit. 

Trapporna är skeva, mossbelupna och ogräsbevuxna och på deras sido-
stycken finns stora sprickor och putsbortfall. 
 
Stomme/fasad: Fasadmur av tegel i kryssförband och delvis vilt förband i yt-
termur. Ljusrött, ojämnt bränt tegel i formatet 26-27 x 12-12,5 x 6-6,5 cm. Släta 
2,5-3 centimeter breda fogar av kalkbruk i liv med murverket. Raka valv över 
fönster och dörrar som i överkant är i nivå med fönstren. På den östra gaveln har 
ett fönster på nedre botten murats igen med liknande tegel. Takfot av fyra skift 
tegel med utskjutande löpare underst, däröver vulstformat tegel, därefter karnis-
format tegel och överst ett löpskift. Den västra gaveln är helt putsad med hårt 
putsbruk, troligen i samband med att ett eller flera fönster satts igen och en dörr-
öppning tagits upp. På den norra fasaden finns tre ventiler i höjd med fönstrens 
överkant, men bara ett har galler av galvat stål, de andra saknar skydd. 

Teglet är i tämligen gott skick, enstaka stenar är vittrade och vid den norra 
fasadens västra dörr är starkt vittrat. Fogarna, från fönstren och neråt, är däremot 
i väldigt dåligt skick, det finns dock ingen påtaglig sprickbildning. 
 
Fönster: 23 spröjsade vitmålade tvåluftsfönster av trä med mittpost, tre rutor per 
båge, gångjärnsstaplar och utanpåliggande hörn- och gångjärn. Ytterligare löstag-
bara bågar står på vinden. Fönstren är täckta med skivor som är fästa med skruv 
varför gångjärnens exakta utseende inte har inventerats. På bilder från 1965 kan 
man dock se att de har/haft lite olika utseende med rakt eller rundat avslut. 
Fönstren har enkelglas av munblåst glas och flera av fönstren har löstagbara in-
nerbågar. Fönstren sitter någorlunda symmetriskt med omkring 1-1,5 meters mel-
lanrum. På långsidorna finns vardera åtta fönster, på den västra gaveln finns tre 
vindsfönster och på den östra likaså men två närmast vindsbjälklaget och ett vid 
taknocken. På den senare gaveln finns även ett fönster på nedre botten, det mot 
söder är igenmurat. Den västra gavelns översta fönster är likaså igenmurat. Vinds-
fönstren är något mindre än de på nedre botten och ett par bågar var vid invente-
ringen nedhäktade och stod på vindsgolvet. Många fönster har kraftigt flagnande 
färg, rostiga järn, krossade rutor och söndriga bågar. Fönstren är skyddade på 
utsidan med masonitskivor fastsatta med kraftig skruv. 

Det finns två källarfönster av spröjsade gjutjärn. Det på den östra gaveln 
har bestått av åtta rutor och är dag helt trasigt, större delen är borta. Det södra 
gjutjärnsfönstret med fyra rutor är rostigt men glasen är intakta.  
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Bostaden, Z0122.602. Södra fasaden som vetter mot den numera igenväxta trädgården. 

Bostaden, Z0122.602. T v: På det nordvästra hörnet finns en sockelsten med byggåret 1854 och initialerna 
NP. EM inristat. T h: ett luftningshål till torpargrunden. 
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Dörrar: Den norra fasaden har fyra dörrar och den södra en dörr. De tre entré-
erna mot norr och gårdsplanen är symmetriskt placerade och utgörs av brunmå-
lade spegelindelade pardörrar. Dörrarna är inåtgående och sitter ganska djupt in i 
fasaden medan de vitmålade krysspröjsade överljusen sitter en bit längre ut. Den 
mellersta dörren har fyra speglar varav den övre är spröjsad med nio olikstora 
munblåsta glasrutor. Källardörren, även den en inåtgående pardörr avfärgad i 
brunt, är av spontade brädor med små fönstergluggar i överdelen av dörrbladen. 
Altandörren som varit en utåtgående pardörr med tre spröjsade rutor i vartdera 
dörrbladet har knäckta spröjsar och krossade rutor. Denna dörr har en innerdörr, 
(se vidare under rum 205) och har troligen ersatt ett fönster. Trycken och en del 
anslagslister är borttagna. Samtliga dörrar är skyddade med skivtäckning. 
 
Tak och avvattning: Sadeltak av obehandlad pannplåt med vindskivor, hängrän-
nor, stuprör och anslutning på skorstenar av plåt, fabrikslackerad i grått. Två 
smala skorstenar i rött tegel med utskjutande kronor och betonggjutna avslut. 
Taket var tidigare täckt med eternit, denna beläggning finns kvar under pannplå-
ten. I takutsprånget finns obehandlade taktassar och reglar för taktäckningen. 
Undertaket består av spån vilket kan ses på vinden. Under plåtvindskivorna syns 
vindskivor av trä, ursprungligen har gaveln troligtvis endast haft ett putsat avslut. 

Bostaden, Z0122.602, norra fasaden. Den mellersta entrén utgjorde huvudingång.  
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Bostaden, Z0122.602. T v: Västra fasaden med en dörr- och en fönsteröppning som satts igen. Dörren är till 
skillnad från fönstret inte ursprunglig. T h: Östra fasaden vars ena fönster också murats igen. 

Bostaden, Z0122.602. T v: Norra fasadens östra entré. T h: Norra fasadens västra entré. 
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Bostaden, Z0122.602. 
Längst upp: Skador på 
den norra fasadens västra 
trappmur (denna mur har 
tillkommit efter 1965). 
Mitten och t h: Norra 
fasadens källarnedgång. 
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T v: Rum 207, vardagsrum och t h rum 208 i huvudbostaden. Samtliga foton på denna sida är tagna av Hans 
Rehnberg, RAÄ 1965. 

Bostadshusets interiör. T v: Rum 201 vars golv brutits upp p g a röta. T h: Rum 203, kök, utgjorde tillsam-
mans med rum 201 och 202 en separat lägenhet med eget kök och egen ingång. 

T v: Rum 204, sal, vars kakelugn numera är utriven. T h: rum 206, farstu till huvudentrén mot gårdsplanen. 
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Rum 201. Dörrarna har liksom de flesta dörrar i bostadshuset dörrfoder med karnis flankerad av två plattor 
och längst ner en fodersockel, dörrblad av tre enkla fasoner utan profil, infällda gångjärn med kulförsedda stol-
par och långskyltar av mässing. På en del dörrar finns mässingsvreden med knoppändar kvar. 

Rum 202 har senare tillkommet och provisoriskt golv och har delvis blivit renoverat med skivbeklädnad på 
innertak och i fönsternischer. 
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Interiör: Rumsindelningen med rum i fil med delvis bevarad rumsindelning, ur-
sprungliga snickerier, rester efter en kakelugn, äldre tapeter tyder på att huset är 
från 1800-talets mitt. Huset har tre symmetriskt placerade entréer, en som leder 
till det gamla undantaget i öster och som använts som lägenhet, en huvudingång 
och en till en äldre arbetarbostad och som under den sista tiden användes som 
kontor. 1939 utfördes modernisering och det var troligen då huset fick central-
värme, nya kök. Många av de nuvarande ytskikten, färg, alla ljusa tapeter mer 
blomster och murimitationer och skivtäckning är från 1940-talet. Därefter har 
ytterligare tapetseringar skett, efter att Fortifikationsförvaltningen köpt gården. 
 
Rum 201: Senare tillkommet bjälklag med brädor lagda mellan rundhuggna bjäl-
kar på reglar. Brädor saknas och under dem syns torpargrunden. I golvet synliga 
ledningar till två flänsradiatorer på södra väggen. På östra och södra väggen 
treetex, på övriga väggar murimiterande papperstapet från omkring 1940-talet 
med smal avslutande bård upptill. Under tapet rester av äldre blå och grön färg. 
Innerväggar av lertegel syns närmast bjälklag. Vitt, reveterat innertak med hålkäl, 
spräckpanelen synlig på två ställen där putsen lossnat. Två tvåluftsfönster åt söder 
i brutet vitt med tre rutor per båge, profilerade spröjsar och mittposter samt skiv-
täckt fönsterbräde. Tre dörrar i ljusgult/brutet vitt med profilerade dörrfoder, 
dörrblad med tre speglar med enkel fason. Förnicklad långskylt och bakelittrycke 
på dörr mot kök, på de andra dörrarna långskyltar i mässing. Knoppformat mäs-
singsvred på dörr mot rum 202. 
 
Rum 202: Senare tillkommet bjälklag med brädor lagda mellan rundhuggna bjäl-
kar på reglar. Brädor saknas och under dessa syns torpargrunden. På östra och 
norra väggen treetex under blommig, ljus 1940-talstapet med smal avslutande 
bård upptill. I hörn mot kök rester av äldre rosa färg och under den kimröksfärg.  

Skrivaremöllans bostad, plan över nedre botten. Redigerad kopia, Fortifikationsverkets ritningsarkiv. 
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Rum 204, sal. Kakelugnen har nedmonterats och förstörts men för övrigt är rummet i originalutförande med 
tapet som daterats till omkring 1860 och fyra symmetriskt placerade dörrar med ekådring. 

Rum 203 utgjorde tillsammans med 201 och 202 en lägenhet. Det har funnits farstu närmast dörren, skåpsin-
redning under fönstret och på östra väggen. En gjutjärnsspis och en murad häll till en annan spis finns kvar. 
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(forts rum 202) Masonit- och listklätt innertak. Två fönster likt rum 201, skiv-
klädda fönsternischer och skivklädda fönsterbräden i trä med profil. Två dörr-
öppningar varav dörr till rum 201 är bevarad medan foder, tröskel och dörr till 
köket är borttaget. Dörren till rum 201 är utformad likt de flesta andra dörrar i 
huset med tre enkla speglar och foder med platt och karnis, avfärgad i ljus-
gult/brutet vitt. Långskylt och mässingsvred med knoppändar är också kvar. 
Köksdörren (med tre enkla speglar) är lutad mot väggen. Dörrfoder, tröskel och 
trycke saknas. En flänsradiator under det östra fönstret. 
 
Rum 203, kök: Golv delvis borttaget, närmast ytterdörr och spis ligger rött 
kvadratiskt golvklinker. Rummet har tidigare varit avdelat med en liten asymmet-
risk farstu, spåren efter denna syns på golv, väggar och tak. På östra väggen har 
det troligen funnits en garderob, här finns en äldre marmorimitation med kva-
derindelning. I övrigt är denna vägg gulmålad och resten av väggarna grönmålade. 
Gulmålat masonittäckt innertak med lister i större delen av rummet. Över farstun 
är taket putsat, en stor del puts har fallit ner och blottlagt spräckpanelen. Ett 
tvåluftsfönster likt övriga fönster i huset med putsad nisch och fönsterbräde. 
Dörr mot rum 201 i samma utförande som de flesta andra dörrar i huset, 
björkådrad med utanpåliggande smidda gångjärn, förnicklad rektangulär skylt, 
bakelittrycke och pärlspontsfoder. Dörr mot sal också björkådrad men saknar 
skylt och trycke och fodret är äldre med platt och karnis. En liten bit sockel är 
bevarad intill denna dörr. Vitmålad ytterdörr, med öppningsbar lucka i ena dörr-
bladets övre spegel. Vitmålat krysspröjsat överljus.  

Vid murstocken en gjutjärnsspis från Norrahammars bruk och ovanför 
denna (där det troligen även stått en elspis) tre rader av vitt kvadratiskt kakel. Vid 
yttervägg finns endast en vask kvar, övrig köksinredning är utriven. Även här syns 
den äldre kvaderindelningen. 
 
Rum 204, sal: Golv av obehandlade hyvlade brädor, gråmålad låg träsockel med 
platt och karnis. Den nedre delen av väggen är avfärgad i samma gråa färg. Pap-
perstapet med mönster av ränder och medaljonger i grått, ljusgrått, vitt, grönt och 
rosarött som avslutas upptill med brunmålad bård. Tapeten bedöms vara i origi-
nal från 1850-/1860-talet. Denna typ av valstryckt tapet med påkostad flerfärgs-
tryck började säljas omkring denna tid. De små parallella ränderna som finns på 
en del ytor var ett sätt att efterlikna siden. Inga andra lager av färg eller äldre tape-
ter har setts under denna tapet. 

Vitt putsat innertak med hålkäl och rund takrosett i rummets mitt. Genom 
denna, från norr till söder, löper en spricka. Fyra tvåluftsfönster likt övriga huset, 
med putsade nischer och fönsterbräden av trä med enkel profil, avfärgade i brutet 
vitt/ljusgult. Spår av äldre blå eller kimrökspigmenterad (gråblå) färg finns under  
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Rum 205. Ett av fönstren har ersatts av en altandörr, stora delar av tapeten har lossnat. 

Rum 206, farstu. Stänkmålade väggar med avslutande bård och nisch med garderober intill dörr mot rum 205. 

Rum 207 har småmönstrad 1960-talstapet. Tapeten är fuktskadad, främst närmast taket. 
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(forts rum 204) den vita färgen i nisch och på karm. Fyra symmetriskt placerade 
dörrar med ekådrade dörrblad och dörrfoder i brutet vitt. Mot östra väggen en 
delvis raserad kakelugn med marmorerad sockel av kakel, även väggpartierna 
närmast kakelugnen är marmorerad. Marmoreringen på väggen är målad på tape-
ten och i samma färgskala som denna i grått, vitt och grönt. Kakelugnen har haft 
vitglaserat kakel. Bortsett från den delvis förstörda kalkelugnen är detta rum det 
enda rum som i stort sett är i originalskick. 
 
Rum 205: Rummet har ursprungligen bestått av två rum, den nedrivna väggen 
har gått i linje med väggen mellan rum 204 och 206. Linoleumgolv av parkettimi-
tation på masonitskivor, låg profilerad sockel med platt och karnis, ljusgul tapet 
med putsimitation varav en stor del är nedriven. Tapeten är klistrad på tidnings-
papper med årtalet 1949 vilket troligtvis är det år tapeten sattes upp. Under tid-
ningspappret finns spår av en brun, blommig 1920-talstapet. Innertak av masonit 
med lister. Två tvåluftsfönster likt övriga i huset med löstagbara gråmålade inner-
fönster, putsade nischer och fönsterbänkar täckta av plastmatta. Fem dörrar varav 
en altandörr med inner- och ytterdörr i samma karm med dubbla dörrblad, en 
spegel nertill och profilerade spröjsar med tre rutor upptill. Ytterdörrens spröjs 
saknas och rutor är trasiga. Innerdörrens spröjs är oprofilerad och trycke saknas. 
Fyra spegeldörrar utformade i likhet med de andra dörrarna i övriga huset. En 
radiator i det nordvästra hörnet ramas in av vitputsad bakgrund och brunmålad 
smal trälist. Snickerier och fönsterkarmar är avfärgade i brutet vitt/ljusgult. 
 
Rum 206, farstu: Rum som kring sekelskiftet 1900 delats av med garderobsvägg 
mot rum 205. Fernissat trägolv med träådrad hög, profilerad sockel, putsade väg-
gar målade med oljefärg i grönt med ”stänkmålning” i grönt och gult. Under 
denna färg finns spår av ljusgul kalkfärg. Den övre delen av väggen och det hål-
kälsformade hörnet avfärgat likt det putsade innertaket i vitt. Vägg mot gardero-
ber av treetex med utskuret valv, målad likt övriga väggar. Två garderober på var-
dera sida om dörr mot rum 205 klädda med pärlspont avfärgad i gröngult. Dörrar 
och dörrfoder i likhet med övriga huset, och ekådrade respektive avfärgade i bru-
tet vitt. Dörrarna saknar trycken men långskyltarna är kvar, mot öster och väster 
är de i mässing och den mot rum 205 är förnicklad. Även ytterdörren är ekådrad 
medan det krysspröjsade överljuset är vitt. Mot väster väggfast hatthylla av 
träribbor och järnstag. 
 
Rum 207: Småmönstrat linoleumgolv på masonitskivor med trekantslist, låg vit-
målad platt- och karnissockel. På väggar 1960-talstapet i ljusgrått med ränder och 
rutor i vitt, grönt, blått, beige som avslutas med smal tapetbård. Enligt foton från 
1965 är rummet tapetserat med murimiterande tapet. Fuktgenomslag på flera  
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Rum 208, kök. Skåpsinredning från omkring 1940, lister och dörrar med björkådring. Väggarna är avfär-
gade i en grön, tät färg som spruckit och under denna finns många lager av olika blå nyanser. 

Rum 209. Den gamla murmönstrade tapeten som finns inne i garderoben har gett genomslag på den övre tape-
ten. Den yttre väggen är reglad och skivtäckt, under syns äldre puts- och färglager. 
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(forts rum 207) väggar (vilket även syns på foton från 1960-talet). Vägg bakom 
radiator i det sydvästra hörnet vitputsad och kantad av smal tapetbård. Vitt inner-
tak av masonit med lister. Två tvåluftsfönster i likhet med övriga huset, inner-
fönster, flagnade färg på putsade nischer och fönsterbräden. Tre dörrar med fo-
der och dörrblad i likhet med övriga huset, avfärgat i brutet vitt/gulnad oljefärg. 

Dörren mot öster saknar skylt och trycken, den mot söder har kvar sin 
långskylt och vred i mässing medan den i väster har förnicklad men rostig lång-
skylt och saknar trycke. 
 
Rum 208, kök: Köket har ursprungligen upptagit 2/3 av det nuvarande utrym-
met. Vid skorstenstocken som är senare fanns ursprungligen en bakugn och 
bakom denna en smal gång. Väggen till farstun är senare tillkommen.  

Grå linoleummatta på masonitskivor och framför spis gult kvadratiskt klin-
ker. Trekantslist samt björkådrad hög profilerad sockel likt farstu (rum 206) 
närmst yttervägg och slät ekådrad sockel vid innervägg. Putsade väggar med bit-
vis flagnande grön olje- eller alkydfärg. Under denna färg finns lager av äldre 
kalkfärger i bland annat blått och kimröksfärg. Vitt innertak av masonit med lis-
ter. Vid murstocken två vedspisar, en i gjutjärn från Husqvarna vapenfabrik och 
en emaljerad från Husqvarna Norrahammar. Vid motstående vägg skåpsinred-
ning med björkådringsmålade luckor och lådor täckt av rostfri diskbänk och skiva 
av laminat. Ovanför denna ett snedställt överskåp med skjutluckor. Väggytor 
ovanför spisar och diskbänk kaklade med vita plattor 15 x 15 cm. Bakom disk-
bänken, i gången mot källaren, inbyggt skafferi med slät björkådrad dörr med 
utanpåliggande kammarlås. Övriga fyra dörrar med foder är också björkådrade, 
dörr till källare är skivtäckt/slät medan resterande har samma utformning som de 
flesta andra dörrar i huset. Ett tvåluftsfönster med innerfönster, skivtäckt nisch 
med list och fönsterbräda av trä. 
 
Rum 209, sovrum: Blomster- och rutmönstrad linoleummatta på fernissat bräd-
golv. Sockel slät i ena halvan av rummet och profilerad i den andra delen. På väg-
gar ljus 1960-talstapet i vitt och grönt på ljusgrå botten. Under denna finns mur-
imiterande tapet vars mönster bitvis slagit igenom. Vitt innertak av masonit med 
lister. Ett tvåluftsfönster med innerfönster, skivtäckt nisch som ramas in av list. 
Tre dörrar med foder och dörrblad i likhet med övriga huset, dörr mot rum 210 
dock något lägre och slät/skivtäckt. Under dörrarnas vita färg finns ett grönt och 
ett brunt (äldst) färglager. Slät garderobsdörr i det nordöstra hörnet vari den mur-
imiterande tapeten syns. Två radiatorer varav ett äldre med flänsar i det nord-
västra hörnet. 
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Rum 210, sovrum. Dörren är något lägre och skivtäckt, radiatorn och en garderob är borttagna. 

Rum 211. T v vindstrappan och t h dörren till rum 212 från omkring sekelskiftet 1900 med fyra speglar. 

Rum 212, kontor. T v en delvis raserad garderobsvägg och dörr mot igensatt ingång. T h ses äldre färglager 
under tidningspapper från 1945, den övre tapeten är en tapet med stiliserat blomster på ljus botten. 
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Rum 210: Brunmålat brädgolv av breda plank, låg sockel. På väggar blommig 
1940-talstapet som mörknat/åldrats och har skador efter läckage. Tapeten är 
uppsatt på tidningspapper med årtalet 1948. I sydöstra hörnet där det stått en 
garderob förut finns äldre trämönstrad tapet med grön bård. Under tapeten syns 
blå färg på puts. I samma hörn är pärlspontstaket avfärgat i grönt, resten av taket 
är gult med brunmålad smal trälist. Ett tvåluftsfönster med putsad nisch och utan 
fönsterbräde. En låg, slät/skivtäckt dörr (troligen en spegeldörr bakom) och pro-
filerat dörrfoder, avfärgat i gult. 
 
Rum 211, farstu: Gult kvadratiskt klinker på golv, vitmålad slät sockel, putsade 
blå väggar och skivtäckt tak med lister. Vid ytterdörren en elcentral och bredvid 
vindstrappan en vask. Mot kök en skivklädd björkådrad dörr och profilerat foder. 
Mot uppgången till vinden en skivtäckt vägg med dörr i samma material som 
väggen och kammarlås. Mot kontoret en dörr från omkring sekelskiftet 1900 med 
fyra profilerade speglar, två stående i mitten och två liggande överst och underst. 
Ytterdörren är avfärgad i vitt på insidan, liksom det krysspröjsade överljuset. 
 
Rum 212, kontor: Ursprungligen arbetarbostad. Obehandlade golvbrädor, vit-
målad slät list, putsade väggar med till stor del nedrivna tapeter. Den övre tapeten 
är en ljus tapet med stiliserat blomster uppsatt på tidningspapper. Under detta 
finns en annan tapet, med små röda blomster (troligen från Ljungbergs tapetfa-
brik), uppsatt på tidningspapper från 1945. Vägg mot öster med radiator putsad, 
vitmålad och inramad av en smal tapetbård. På motstående vägg ställning för 
tvättfat med likadan vitputsad vägg med samma bård. Bården återfinns längst upp 
vid taket. Där tapeten är nedriven syns flera lager av ljusblå och grön färg på väg-
garna. Skivtäckt innertak med lister och hålkälslist i hörn, avfärgat i vitt. Mot norr 
ett tvåluftsfönster med innerfönster och putsad nisch, fönsterbräde saknas. 

Dörr, mot farstu, från omkring sekelskiftet 1900 med fyra profilerade speg-
lar, björkådrad med långskylt, trycke saknas. Mot söder en garderobsvägg med 
dörr till farstu. Garderoben är delvis nedtagen. Ingången på den västra gaveln är 
igenmurad med tegel. 
 
Rum 213: Nedgång till källare i väster via trätrappa från köket. En björkådrings-
målad skivklädd dörr. 
 

Rum 101, källare: Under den mellersta delen av huset finns en källare som är 
ursprunglig. Tunnvälvt tak av tegel som kalkats och i taket hänger köttkrokar. 
Ingången sker från gårdsplanen via en trappa. På andra sidan finns ett litet gjut-
järnsfönster. Utrymmet och trappan ner till källaren var vattenfyllt vid invente-
ringen. Det är oklart varifrån vattnet kommer.  
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T v: Rum 101, mellersta källaren nås från gårdsplanen. T h: västra källaren nås från köket via rum 213. 

Rum 102, källare i väster, helgjuten i betong och fönstervalv med trasigt källarfönster. 

Rum 303, vind. Gaveln åt öster har tre fönster, skorstenen och takbjälkarna bär spår av äldre fuktskada. 
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Rum 102, källare: Betonggjuten källare i väster som nås från köket via rum 213. 
Mot väster ett trasigt gjutjärnsfönster med tegelvalv. Innertak av reglade brädor. 
 

Rum 303, vind: Från västra farstun finns en trappa upp till en oinredd vind. Ga-
velväggarna är putsade och avfärgade i vitt. Vinden har varit väl belyst genom att 
det funnits fyra fönster på den västra gaveln och tre fönster på den östra. Det 
övre fönstret på den västra gaveln är igenmurat och de andra fönstren är igensatta 
från utsidan med skivtäckning. I princip alla är välbevarade och med samma ut-
formning som de övriga med profilerad spröjs och vädringshaspar, men något 
mindre. Fönstren är avfärgade i ljusgrått. Två putsade murstockar. Det finns 
två stora bärlinor som bär upp taket över salen som inte har någon hjärtvägg. 
Takstolen är i gott skick av fur med tassar och stödben på muren och hanband. 
Undertaket utgörs av brädtak som särskilt vid murstockarna blivit fuktskadade. 
Läckaget är åtgärdat i och med det nya taket.  

Skrivaremöllans bostad, plan över källare. Den mellersta källaren, rum 101, är troligen ursprunglig. Redigerad 
kopia, Fortifikationsverkets ritningsarkiv. 

Skrivaremöllans bostad, plan över vind. Fortifikationsverkets ritningsarkiv. 
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Uthus, Z0122.605 

Uthuset i väster är friliggande och uppfört 1946. Det har använts som stall och 
har ersatt en äldre länga med halmtak som var sammanbyggd med de andra ut-
huslängorna. 
 

Grund: Låg grund av betong/putsad med cementhaltigt bruk, ingen egentlig 
skillnad mellan grund och fasad mer än en del spår av grå färg på grunden.  
 

Stomme/fasad: Putsad tegelmur av gult tegel. Fasad slätputsad med hårt ce-
mentblandat bruk, avfärgad med vit kalkcementfärg. Färgen starkt bortvittrad, 
särskilt på den södra gaveln och den västra långsidan finns sprickor och putsbort-
fall. På gavelrösten omålad lockpanel, den södra bär dock spår av att en gång ha 
varit rödfärgad. Sprickor/sättningar kan ha orsakats av att byggnaden ligger nära 
dammen och att marken tidvis är/har varit sank. 
 
Fönster: På den östra fasaden ett tvåluftsfönster med mittpost och tre spröjsade 
fönster med fyra rutor. På den västra fasaden finns fyra likadana spröjsade föns-
ter. Dessa fönster öppnades inåt och var tänkta att fästas med hasp på kilformade 
sidosycken. På den södra fasaden finns två delvis igenbommade fönster som en-
ligt äldre inventeringar varit spröjsade med sexton rutor. Båda fönstren är trasiga 
och endast det ena är nästan helt igensatt på utsidan med spontade brädor. 

Uthus, Z0122.605, östra fasaden. Den ena delen utgjordes av hönshus, tvättstuga och dass och den andra stall. 
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Uthus Z0122.605. T v: Redigerad plan över uthuset, Fortifikationsverkets ritningsarkiv. Rum 101 var höns-
hus, 102 dass, 103 uppgång till vinden, 104 tvättstuga och 105 stall. T h: Östra fasaden med dörrar till vind 
och till tvättstuga. 

T v: Norra fasaden med tre portar till det före detta stallet. T h: Den södra fasaden vars två fönster är trasiga. 

Den västra fasaden. Sprickor och putsbortfall beror troligen på sättningar i marken. 
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(forts fönster) Delar av fönstren och glasen ligger inne i byggnaden. Samtliga 
fönster har fönsterbleck och är avfärgade i brunt. Förutom skadorna på de två 
fönstren i söder är virket på övriga spröjsade fönster sprött, färgen flagnar och 
kitt har lossnat. 
 

Dörrar/portar: Sju dörrar varav tre på den norra fasaden, två på den östra och 
två på den södra. Alla dörren i söder som går till ett dass utgörs av utvändigt 
rödmålade dörrar av spontade brädor med bandgångjärn. De södra och östra 
dörrarna har kammarlås medan de i norr är igenbommade/har hänglås. Den 
södra dassdörren av masonit med liggande ventilationsribbor i den övre delen. 
Dörrarna har tidigare varit brunmålade, de mot öster är fortfarande bruna på 
insidorna. I det norra gavelröstet finns en stor lucka av lockpanel, omålad likt 
gavelröstet. 
 

Tak och avvattning: Sadeltak med korrugerad eternit. Utskjutande tak över 
vinds- och tvättstugedörr i öster. Enkla taktassar och omålade smala vindskivor. 
En skorsten i rött tegel, i det östra takfallet, med svagt utskjutande och betong-
krönt krona och skoning i galvad plåt, tidigare brunmålad. En låg ventilationshuv 
i nock av obehandlad plåt. Avvattning saknas och taket är starkt mossbelupet, 
delvis på grund av det stora träd som växer intill den östra sidan. 
 

Interiör: Uthuset har fem rum, ett stort i norr som utgjort stall, ett mindre i syd-
väst som varit hönshus, en toalett, en vindsuppgång och en tvättstuga i sydöst. I 
hönshuset är golvet belagt med tegel, i de övriga utrymmena är golven betong-
gjutna. Innerväggarna är putsade och avfärgade i vitt, innertaken av omålade brä-
dor. Vinden är oinredd. Norra rummet var inte tillgängligt vid inventeringen. 

Uthus Z0122.605. T v: Det gamla hönshuset. T h: Tvättstugan med bykkar från Olofströms rymmande 100 l. 
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Ved- och torvbod, Z0122.607 

Korsvirkesbyggnad med delvis hög stengrund. Byggnadens ålder är okänd men 
fanns på plats på gamla häradskartan från 1910-talet. Det fanns bränneri fram till 
1920-talet. Byggnaden var i dåligt skick på 1960-talet och har relativt nyligen re-
noverats med nya fack, nytt virke, ny avvattning och nya portar och luckor. Den 
norra gaveln som på 1960-talet var nästan helt öppen har delvis återställts. Den 
västra fasaden var nästan helt täckt med brädning, idag återstår bara brädtäck-
ningen på den södra binningen (utrymmet mellan två stolpar). 
 

Grund: Den norra delen har en hög och den södra en låg stensockel av blandad 
gråsten. Den norra sidan och västra delen av grunden har murats upp igen. Sock-
eln är relativt nyfogad med bruk som kvastats och delvis strukits ut över stenarna 
så att all skolsten täckts. Fogningen på de äldre bilderna var på sina ställen betyd-
ligt mer sparsam, muren är troligen ursprungligen en kallmur. 
 
Stomme/fasad: Rödfärgat korsvirke med synligt fotträ, stolpar, snedsträvor, 
löshultar och lejd. Takbjälkarnas ändar är tappade i stolparna och säkrade med 
trädubb. En del av stolparna och fotträet är utbytt. Fack av kline (lerblandning) på 
stakar och med inslag av halm, troligen tvinnad mellan stakarna, som är synligt 
och omålat på insidan. En del fack är bytta mot murad lättbetong, den norra fa-
saden är dock återställd med stakar och kline. På utsidan är facken putsade med 
kalk- eller kalkcementputs som kvastats och avfärgats i vitt. Ursprungligen har 

Torv- och vedbod Z0122.607, södra fasaden. 
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facken endast varit vittade (kalkade) direkt på klinet vilket man kan se på fotona 
från 1960-talet. En del stolp-, löshults- och snedsträvors ändar har putsats över, 
troligen som förstärkning av rötskadade/försvagade delar. 

Det södra gavelröstet består av rödfärgad locklistpanel med underbrädor av 
varierande dimensioner samt vattbräda. Det norra gavelröstet är täckt med bräd-
ning och papp. Brädningen avslutas nedtill med smal vattbräda inklädd med papp. 
 
Portar och luckor: Det finns fem luckor, tre på den västra fasaden och två på 
den östra samt en pardörr, på den östra fasaden. Luckorna är nygjorda och av 
smala spontade brädor som avfärgats i svart. Lökformade bandgångjärn, reglar 
och haspar är återanvända från de gamla luckorna och porten som var av bredare 
plank. Öppningen i norr saknar port. 
 
Tak och avvattning: Sadeltak med fassettlagd eternit utan undertak med smala 
rödfärgade vindskivor som ansluter till takutsprångets undersida. Taklag delvis av 
ek med inslag av fur. Senare tillkommen nockplåt och avvatttning med 
hängrännor och stuprör med rundade böjar i svart fabrikslackerad plåt. Även 
fotbrädor är senare tillkomna och täcker delvis taktassar och knutskallar. 
 
Interiör: En halvhög innervägg av korsvirke och omålat kline skiljer de två ut-
rymmena åt. Jord/lergolv i båda rummen. Den norra delen, rum 102, hade ur-
sprungligen en källare. Mellanbjälkaget har tagits bort så att rummet är öppet upp 
till nock. Utrymmet har senare använts som garage, idag är boden förråd och 
rymmer en del äldre inredning och byggnadsmaterial.  

Torv- och vedbod Z0122.607, plan. Det södra rummet 101 har en port på den västra långsidan. Det norra 
rummet 102 har en öppning i marknivå i den norra gaveln. Fortifikationsverkets ritningsarkiv. 
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Torv- och vedbod Z0122.607. T v: Östra fasaden. T h: norra och västra fasaden. Endast delar av brädningen 
som västra fasaden tidigare var klädd med finns kvar mot det bortre hörnet. 

T v rum 101 och t h rum 102. Det senare var ursprungligen källare. Mellanbjälklaget är numera borttaget och 
bjälkarna har sågats av. 

T v: Södra porten är liksom luckorna nyligen bytta. T h: Sprickbildning i grundens nordvästra hörn. 
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Kvarn, Z0122.609 

Kvarnen lär vara uppförd omkring 1850 och ska då ha ersatt en äldre kvarn. Den 
ska under en period ha drivit en såg, men den finns inte kvar och inte heller 
mycket av själva maskineriet inne i kvarnen heller. Kvarnrännan inuti byggnaden 
är igenmurad och delvis igenlagd med stora stenar. Vid inventeringen på 1960-
talet var den östra gaveln klädd med panel och det fanns en stor öppning i dess 
mitt, idag är timran och en dörr återställd. Den yttre kvarnrännan är delvis rase-
rad och igenfylld, det står dock vatten på båda sidor om byggnaden. Bäcken är 
delvis skodd med betong och på andra sidan bäcken finns betongfundament efter 
en äldre anläggning. Den gamla stenbron intill kvarnen har slutsten med årtalet 
1851 och initialerna NP inristade.  
 

Grund: Kvarnen har en ca 20 cm hög sockel av gråsten, delvis fogad med och 
övergjuten med betong. Den västra gavelns grund är betydligt högre och vetter 
mot en betongskonad sänka. Under tegelmuren på denna sida har gråstenssock-
eln delvis raserats. 
 

Stomme/fasad: Korsvirke med synligt fotträ, stolpar, snedsträvor och dubbla 
löshultar. Gavlarna har fem binningar med snedsträvor i hörnen och långsidorna 
har åtta binningar med snedsträvor mellan tredje och femte binningarna. (En 
binning motsvaras av partiet mellan två stolpar.) Denna placering av snedsträvor 
kan betyda att byggnaden någon gång förlängts, antingen där den står nu eller i 

Kvarn, Z0122.609, från sydöst. 
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samband med att den flyttades. Att återanvända virke var vanligt och urtagning-
arna på stolparna åt söder kan också tyda på det. Flera lagningar har skett, särskilt 
av fotträet och på den östra gaveln där korsvirke kompletterats där det tidigare 
varit en öppning. Timran är rödfärgad, delvis med slamfärg och delvis med någon 
typ av organisk färg. Den nedre delen av den västra gaveln har murats om med 
ljusrött tegel och putsats med ett hårt bruk. 

Facken är av blandade material, en del är klinade med lera, några är murade 
med tegel och en del är murade med lättbetong. Utvändigt är alla fack putsade 
med ett tunt skikt av ett hårdare bruk med cementinblandning som kvastats och 
avfärgats med vit kalk- eller kalkcementfärg. 

Gavlarna består av brädor som på den västra sidan är täckt med papp och 
på den östra sidan är brädorna täckta av locklister och rödfärgad. En liggande 
bräda och vattbräda avslutar båda gavelröstenas nederkant, i väster är även dessa 
brädor klädda med papp. På den östra gaveln finns en vinschanordning. 
 

Fönster: Sex spröjsade och rödfärgade fönster med bågarna fastspikade i kar-
marna varav ett sitter på den södra fasadens mitt och ett på den motsatta sidan. 
Fönstren består av två spröjsade bågar med sex rutor. Resterande fönster sitter på 
den östra gaveln, två med fyra rutor i nedre botten och två smala med med sex 
rutor och foder i gavelröstet Samtliga fönster har nya fönsterbleck av svart plåt. 
 
Portar och dörrar: På den östra fasaden finns en tvådelad dörr av smala spon-
tade brädor, utanpåliggande bandgångjärn med spetsiga ändar och gångjärnsha-
kar med lökformade avslut. I gavelröstet på både östra och västra fasaden finns 
brädluckor. På den östra fasaden finn två luckor ovanför varandra och de har 
äldre, smala bandgångjärn. Dörren och luckorna är rödfärgade. 

Kvarn Z0122.609. T v: Möllan och bäcken från öster med bron från 1851 delvis dold av buskage. T h: Bron 
och betongskoningen från väster. 
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Kvarn Z0122.609. T v: Möllans östra gavel har återställts med korsvirke, dörr och fönster. De övre fönstren och 
det på bilden t h satt under papp och panel. 

T v: Norra fasaden har ett äldre småspröjsat fönster och rännan är igensatt från insidan men har valvet kvar. 

T v: Västra fasadens nedersta korsvirke är ersatt med mur och under denna har grunden satt sig. 
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Tak och avvattning: Sadeltak med fasettlagd eternit med rödmålade vindskivor 
på gavlarna, delvis övertäckta med svarta fabrikslackerade täckplåtar. Fotplåt, 
hängrännor och stuprör likaså i svart fabrikslackerad plåt. Det norra takfallet är 
mossbelupet och på det södra saknas några eternitpannor.  
 
Interiör: Kvarnen utgörs av ett rum med ett delvis uppmurat parti vid kvarnrän-
nan och ett loft. Golvet på nedre botten är delvis täckt med betong, jordgolvet är 
delvis synligt. Väggarna är av korsvirke som kalkats. I en del fack mot främst sö-
der har kline och stakar bytts ut mot lättbetong. Väggen mot öster har återställts 
med tegel och nytt virke. En förstärkning i höjd med dörren tillkom i samband 
med att väggen monterades ner. Fotträ mot söder och en av de mellersta stolpar-
na är något rötskadade. Stolpen kan ha missfärgats av tjära. Golv över uppmu-
rade delen med stege till loftet där en del av det gamla maskineriet hänger i taket. 
Innertak av brädor. Takbjälkarna har vid senaste renoveringen förstärkts med 
stolpar. Kvarnrännan är delvis igenfylld med stora stenar. Mot väster har ett parti 
av den gamla grunden rasat. En profilsågad stolpe som troligen burit något hjul 
och ett gammalt hjul ligger på möllans golv, förutom loftets inredning finns inte 
mer av möllans gamla maskineri. 
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Kvarn Z0122.609. Möllans södra fasad. Kvarnrännan är delvis igenväxt och kvarnöppningen igensatt.  

T v: Plan över möllan, Fortifikationsverkets ritningsarkiv. Utbyggnaden är borttagen i och med igensättningen. 
T h: Murken stolpe mot norr. 

T v: Det som återstår av maskineriet sitter i taket. T h: De södra facken har till stor del ersatts med lättbetong. 
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Loge och stall, K0122.J12 

Friliggande log- och stallbyggnad uppförd 1949. Den har använts som loge och 
stall och har ersatt en äldre länga, med halmtak, som var sammanbyggd med de 
andra uthuslängorna. 1978 hade träpanelen nyligen avfärgats med faluröd akryl-
färg och angrepp av husbock hade sanerats. 
 
Grund/stomme/fasad: Låg grund av gjuten betong. Den västra delen som ut-
gjort stall har en våning av putsat tegel, däröver är byggnaden klädd med rödmå-
lad lockpanel. Putsen är avfärgat i vitt. På de övre partierna har färg lossnat och 
på de nedre har puts fallit ned. Särskilt den västra gaveln som är nära den vatten-
sjuka marken är utsatt. Den östra delen som utgjort loge är helt klädd med lock-
panel. Locken på panelen i det västra gavelröstet och på hela den östra gaveln har 
tagits bort och ersatts med röd, korrugerad plåt. En svartlackad klassisk stallampa 
sitter på den södra fasadens mitt. 
 
Fönster: 21 träfönster varav nio på den norra sidan, nio på den södra och tre på 
den västra gaveln. Två av fönstren är stående tvåluftsfönster och de andra är lig-
gande och spröjsade med fyra rutor. En del av dessa fönster har invändiga skydd 
av järnspröjs och två har täckts för med skivor. På den östra gaveln har det fun-
nits fem fönster, men de har tagits bort i och med plåtningen. 
 
Dörrar/portar: Det finns fyra svartmålade bräddörrar, två på vardera långsidan 
av stallet och en rödmålad på den södra sidan, närmast den östra gaveln i logen.  

Loge och stall, K0122.J12, södra fasaden. 
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Plan över stall- och logbyggnad med sädesmagasinet i öster (t h på planen). ATA (Antikvarisk-topografiska 
arkivet), RAÄ. 

T v: Den västra delen av stallet har stengolv och med träboxar. T h: Den öppna delen med sädesmagasin. 

Loge och stall, K1022.J12. Den västra gaveln t v och den östra gaveln t h.  
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(forts dörrar/portar) Ovanför den senare porten finns en brädlucka och ovan-
för stalldelen, också den på den södra sidan, en annan brädlucka. Tre stora skjut-
dörrar varav den östra är klädd med plåt likt fasaden och de två andra på norra 
och södra sidan är av spontad rödmålad panel. Skjutdörrarna löper i en stålskena. 
 
Tak och avvattning: Sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit. Vindskivor av 
brun fabrikslackerad plåt som sitter under takpannorna. På det södra takfallet två 
skorstenar i omålad galvad plåt och två spröjsade gjutjärnsfönster med sex rutor. 
Takavvattning i svartlackerad plåt med hängrännor och tre stuprör på vardera 
fasad. 
 
Interiör: Den västra halvan som utgjorts av stall är indelad i tre delar, ett litet 
pannrum mot söder och två stallar varav det ena varit öppet. Det senare har be-
tonggolv och har i senare tid blivit avdelat med både tegelmurar och reglade väg-
gar med skivtäckning. Den västra stalldelen har golv av smågatsten och träboxar 
med överdelar av järnribbor. I detta utrymme finns spår av brand. Den andra 
delen utgör ett stort och öppet utrymme med silobyggnad i trä invid östra gaveln. 
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Förslag till akuta åtgärder 

- Översyn av tak och skorstenar, tak, takfot och stuprör. Anslutning av stuprör 
till brunnar. Bostadens nya tak är tätt men gamla skador bör hållas under upp-
sikt och eventuellt åtgärdas. 

- Se över kvarnens yttertak. Lagning kan göras med nya asbetsfria skivor om de 
gamla är trasiga. 

- Laga och justera samtliga portar och dörrar så att de är hela och går att stänga. 
- Sätt nya lås på samtliga dörrar. 
- Laga skadade fönster genom skivtäckning/insättande av båge/glasning. 
- Avverka en del träd och sly i trädgården och det som växer närmast bostads-

huset. Marken närmast bostaden kan beläggas med fint grus. 
- Rensning av sly och buskage på kvarnholmen, i kvarnrännan och kanterna. 
- Lagning med befintliga material vad gäller kvalitet och utförande material. 
- Rensning av hårt bruk på sockel och omfogning med befintlig skolsten och 

hydrauliskt kalkbruk. 
- Omläggning av bostadshusets stentrappor och sidostycken.  
- Omfogning av fasaden med kalkbruk och slät fog. Komplettering av ventilat-

ionsgaller. 
- Varsam renovering av fönster och dörrar (målning med linoljefärg, linolje-

bränning av beslag, byte av sönderrostade beslag till likt befintligt, komplette-
ring av trycken i äldre stil, gångjärnsjustering, tätning mellan karm och båge, 
komplettering av innerbågar). 

- Borttagning av utanpåliggande el- och vattenledningar. 
- Inläggande av nya trägolv av fur i östra delen av bostadshuset (rum 201-203). 
- Före en eventuell renovering av bostadshuset bör borttagning av skivtäckning i 

innertak och fönsternischer övervägas. Innertakens putsade tak som (i rum 
201 och 204 bör bevaras och lagas). 

- Uppmuntan till engagemang av någon ideell förening och samarbete med 
denna, och naturvårdande myndighet, så att kvarnen och dess miljö sköts i sin 
helhet. 
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