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Plats för översiktskarta. Storleksförändra efter behov. Eventuellt kan ramen tas 

Blåherre mölla ligger i södra delen av Kristianstad kommun 

Blåherre mölla ligger alldeles söder om Maglehem, invid Julebodaån. 
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Blåherre möllas arrendatorsbostad sedd från söder. I mitten skymtar kvarn- och bostadslängan och till höger i bild syns 
stall- och logbyggnadens gavel. 

Inledning 
Gärds härads hembygdsförening väckte frågan om byggnadsminnesförklaring av 

Blåherre mölla. Ärendet inkom till Länsstyrelsen den 23 februari 2007. Därefter 

gick det på remiss och Regionmuseet yttrade sig den 29 maj 2007. För att komma 

vidare i arbetet hölls ett möte på plats den 27 augusti 2008. Där deltog hem-

bygdsföreningen, Länsstyrelsen och Regionmuseet. 

Rapporten Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu är en bygg-

nadsminnesutredning gjord på uppdrag av Länsstyrelsen. Arbetet har pågått i 

omgångar under perioden juli 2009 – september 2010. Regionmuseet har gått 

igenom historiskt material, gjort dokumentationer på plats men framförallt tittat 

på hur anläggningen används idag och vad den betyder för besökare, för hem-

bygdsföreningens medlemmar och för människor i närområdet. Med utgångs-

punkt från arkivstudier, dokumentation i form av fotomaterial, skisser och an-

teckningar samt intervjuer har Regionmuseet därefter gjort en kulturhistorisk 

värdering av Blåherre mölla. 

 



 

Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu 
 

 

 

6 

 
Blåherre möllas kvarn – och bostadslänga sedd från söder med kvarndelen till vänster och bostaden i korsvirkesdelen.  

Sammanfattning 
Blåherre mölla ligger i den naturliga sänka som bildats av Julebodaån. Vattenmöl-

lan ingår i en gårdsmiljö bestående av kvarn- och bostadslänga, stall- och log-

byggnad, arrendatorsbostad och svinhus. Gårdsplanen är belagd med kullersten. 

Kvarnen liksom bostadslängan är idag museum medan arrendatorsbostaden 

inrymmer kvarncafé och toaletter. Stall- och logbyggnaden nyttjas ibland för ut-

ställningar. På andra sidan vägen finns några gatehus som, även om de inte hör 

till kvarnen, bidrar de positivt till Blåherre möllas helhetsmiljö. 

Blåherre mölla karaktäriseras framförallt av en ålderdomlig gårdsmiljö men 

också av den natur som omger möllan. Floran liksom faunan är ingående be-

skrivna i flera källor. Kvarnmiljön avgränsas av Julebodaåns vatten på båda sidor 

och bildar i praktiken en ö. Hembygdsföreningen har genom åren köpt till mark 

som angränsar till Blåherre mölla, vilket gör att fastigheten idag omfattar ca 9 

hektar. Marken runt om ägs av Fortifikationsverket och ingår i det militära öv-

ningsfältet som oftast kallas Ravlunda skjutfält. Övningsfältet sträcker sig från 

Maglehem i norr ner till Haväng i söder. Gärds Härads hembygdsförening håller 

öppet i kvarn- och bostadslängans museum under sommarmånaderna. Kvarnca-

féet serverar kaffe och bullar under sommarens helger. 
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Besökare till Blåherre möllas kvarncafé avnjuter kaffe och hembakt bröd på innergården eller på någon av de intilliggande 
gräsytorna.  

I dagsläget svarar en entreprenör för kvarncaféet samt för att anordna utställ-

ningar i uthuslängan. Gårdsmiljön används också för flera andra publika aktivite-

ter, såsom bakdagar liksom sång- och musikunderhållning i hembygdsföreningens 

regi. 

Blåherre mölla representerar en plats som ligger många människor varmt 

om hjärtat. Den är välbesökt men för Gärds Härads hembygdsförening innebär 

den samtidigt hårt arbete och en ständig jakt på medel för att klara vård och un-

derhåll. Hembygdsföreningen har ett ovanligt stort lokalbestånd. Under 2010 har 

föreningen därför fattat beslut att avyttra en del av byggnadsbeståndet, för att 

lätta på arbetsbördan och samtidigt frigöra medel för att klara nödvändiga inve-

steringar. Mot bakgrund av det har föreningen parallellt med pågående bygg-

nadsminnesutredning lagt ut fastigheten Blåherre mölla 1:2 till försäljning. Före-

ningen också ansökt hos Kristianstads kommun om att få ändra fastighetens an-

vändning till bostad. Då Blåherre mölla ligger inom riksintresse för såväl natur-

vård som friluftsliv, gick föreningen inte vidare med ansökan utan har koncentre-

rat sig på att hitta en seriös köpare. Regionmuseet har, i byggnadsminnesutred-

ningen, valt att belysa föreningens situation och den planerade försäljningen av 

Blåherre mölla, eftersom dessa spörsmål är viktiga för kulturmiljöns framtid.  
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Till vänster syns den stensatta trappan ner till Julebodaån och till höger muren till arrendatorsbostadens bakugn.   

 

Blåherre mölla har ett högt kulturhistoriskt värde. Miljön anses sedan länge tillhö-

ra en viktig del av kulturlandskapet i östra Skåne men även för Skåne i vidare be-

märkelse. I Länsstyrelsens bevarandeprogram för Skåne beskrivs Blåherre mölla 

bland annat med följande ord: ”Kvarnanläggningen bevarar en äldre karaktär och 

har såväl brädfodrade, röda längor som längor i synligt korsvirke och tegel.” 

Under utredningen har frågeställningen handlat om hur bevaransvärd Blå-

herre mölla är. Kulturminneslagens definition av när en byggnad, anläggning, 

park eller trädgård kan byggnadsminnesförklaras lyder: En byggnad som är synnerli-
gen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen 
märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen. Under Regi-

onmuseets pågående byggnadsminnesutredning har diskussionen om hur märklig 

Blåherre mölla är belysts ur flera värdeperspektiv. Blåherre möllas kulturhistoriska 

värde handlar framförallt om en helhetsmiljö, där kvarnmiljön utgör kärnan men 

där Julebodaån och det omgivande grönområdet är intimt sammankopplat med 

bebyggelsen.  
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Till vänster rinner Julebodaåns vatten från kvarndammen in i kvarnrännan. Till höger syns detalj av kvarnrännan och 
längst bort i bild skymtas kvarnluckan, vilken öppnas när vattnet släpps på och vattenhjulet ska snurra. 

Bakgrund  
Gärds härads hembygdsförening äger och förvaltar Blåherre mölla sedan 1972, då 

föreningen köpte gården av fruktodlare Niklas Persson. Då hade Blåherre mölla 

styckats av från en större egendom med fruktodlingar. Idag omfattar fastigheten 

nio Blåherre mölla 1:2 nio hektar, eftersom hembygdsföreningen senare har köpt 

till mark. Tack vare det kan ett besök på Blåherre mölla kombineras med vand-

ringar i det intilliggande strövområdet.  

Under säsong är Blåherre mölla en välbesökt miljö och de förmedlande in-

satserna från hembygdsföreningen är många. Föreningens ambition är att levan-

degöra kulturarvet på plats genom att guida kvarnmiljö och att praktiskt visa går-

dens och kvarnens verksamhet, exempelvis genom att mala brödmjöl i kvarnen 

och att baka bröd i arrendatorsbostadens bakugn.  

För att det förmedlande arbetet ska fungera fordras att föreningens med-

lemmar årligen lägger tid och kraft på vård och underhålls av byggnaderna och 

kullerstensgården. Därtill ska gräsytorna klippas och trädbestånden skötas. En 

stor del av insatserna görs ideellt men när det handlar om större arbeten måste 

hantverkare anlitas, vilket är kännbart för en förening med små inkomster. Blå-

herre mölla utgör endast en del av hembygdsföreningens byggnadsbestånd. Före-

ningen äger och förvaltar också Folkestorps bränneri, Rompeboden (en ålabod), Skep-
parslövs kvarn, Rebbetuaröds gårdsruin, S:ta Gertruds ruin och Vakteboden.  
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Till vänster syns stall- och logbyggnadens östra långsida. Högra bilden visar korsvirket på bostadslängans norra långsida. 

Gärds Härads hembygdsförenings huvudsakliga verksamhet sker i Degeberga 

hembygdspark, där en mängd olika byggnader förvaltas och levandegörs. Här kan 

nämnas Djurröds prästboställe, Ivar Johnssons ateljé, Kragahuset, Lillehems kvarn, Sövde 
prästgård, Örnatofta smedja och vagnmakerigård.  

För att mäkta med är föreningen indelad i olika kommittéer, där var och en 

har sitt ansvarsområde. Indelningen har underlättat arbetet men ännu återstår 

förändringar inom föreningens verksamhet, för att långsiktigt orka vårda, för-

medla och lyfta de kulturmiljöer som medlemmarna ansvarar för. 

Genom att väcka frågan om att byggnadsminnesförklara Blåherre mölla 

hoppas föreningen att öka medvetenheten om anläggningens kulturhistoriska 

värde, att säkerställa ett skydd men också att öka chansen att Blåherre mölla be-

viljas byggnadsvårdsmedel för vårdinsatser.  

Historik 
Blåherre mölla ligger i Maglehems socken vid Julebodaån. Vattnet utgör livsner-

ven både för möllan och för den omgivande bygden. Ån utgör också gräns mel-

lan Gärds och Albo härader. Landskapet i trakten runt Julebodaån-Blåherre mölla 

är omväxlande och har stora biologiska värden. Området på den norra sidan av 

Julebodaån, i Kristianstads kommun, karaktäriseras av en kuperad terräng.  Ut-

märkande för landskapet är de många sanddynerna och tallplaneringarna. 

I Länsstyrelsens program för kulturmiljövård omnämns Blåherre mölla och 

dess omgivning på följande sätt. Blåherre mölla representerar en gången tids kvarnmiljö. 
Den åskådliggör tillsammans med övrig, äldre bebyggelse och omgivande marker ett kulturland-
skap som var vanligt ännu i början av 1900-talet. Fruktodlingarna är ett karaktäristiskt 
inslag i det östskånska landskapet. Maglehem visar på bebyggelse i huvudsak efter skiftet. I 
området kring kyrkan finns flera välbevarade byggnader och äldre väg- och ägostruktur. 
Kvarnanläggningen Blåherre mölla är belägen i den västra delen av detta område. 
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Interiörer från kvarnen. Det stolliknande föremålet till vänster användes sannolikt för att lyfta upp säckar med mjöl. Till 
höger syns en triör (rensverk), med vilken agnarna togs bort från kornen.  

Byn Blåherre mölla och Blåherre mölla kvarn 

Vattenkraft användes tidigt för kvarndrift och Blåherre mölla var kvarnplats re-

dan under tidigt 1600-tal. Kvarnen som finns omnämnd i källorna redan 1624 var 

då en skvaltkvarn. Den ersattes 1700 av den nuvarande hjulkvarnen, vilken ur-

sprungligen endast omfattade själva kvarnhuset, uppfört i skiftesverk (båle). Un-

der 1700-talet tillkom stugan och köket i korsvirke. Huset förlängdes med sal, 

kistekammare och vedbod under 1800-talet. Kvarnen var i kontinuerlig drift fram 

till 1944. 

Kvarnmiljöns byggnadsbestånd är till största delen från 1700- och 1800-

talen. Blåherre mölla omges av lövskog, betesmarker och de för trakten typiska 

fruktodlingarna. Till miljön kring kvarnen räknas även ett antal gatehus. Byggna-

derna är traditionellt utformade med korsvirke och/eller skiftesverk och brant 

takfall (ca 40-45 grader). 

Nedströms ån ligger Stora Juleboda som enligt uppgift har anor från 1700-

talet. Vid Julebodaåns utlopp ligger den så kallade Holmaboden. En fiskebod i 

gråsten med halmtak, som är omkring 200 år gammal. 

Den ursprungliga bebyggelsen är kvarnen Blåherre mölla, som även gett 

namn åt den lilla angränsande klungan av hus. 
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På bilden skymtar hjulaxeln, vilken förbinder vattenhjulet med det så kallade gravhjulet. Det sistnämnda för via sina kug-
gar över kraften till kvarndrevet, som i sin tur driver kvarnstenarna på kvarnens ovanvåning. 

Kvarnen tillhörde Torups säteri fram till 1944, då den köptes av konsul Högdahl, 

som anlade den nuvarande fruktodlingen. Fruktodlare Niklas Persson köpte år 

1972 hela anläggningen och sålde samma år kvarn med annexbyggnad till Gärds 

härads hembygdsförening. Och under 1973 rustades kvarnen upp i hembygdfö-

reningen regi. 

I juni 1987 förvärvade hembygdsföreningen ytterligare två byggnader, svin-

huset och log- och ladugårdsbyggnaden alldeles öster om hembygdsföreningens 

befintliga anläggning. Som det uttrycks i hembygdsföreningens årsbok 1988; 

”Alla de fyra byggnaderna, som en gång utgjort en enhet, hör nu efter att under 

en följd av år ha varit åtskilda, samman igen". Numera äger hembygdföreningen 

hela ”kvarnön” samt en del mark norr om denna som anskaffats senare.  

De äldsta skriftliga beläggen för Maglehem är 1135 och för norröver beläg-

na grannbyn Olseröd 1145. Stenkyrkan i Maglehem uppfördes under 1200-talet. 

Inom socknen finns 1800-talets landskap bevarat i ovanligt stor utsträckning. 

Maglehems socken är också ovanligt rik på områden och enstaka objekt av kul-

turhistoriskt värde. Undantaget de arkeologiska lämningarna hör merparten av 

dessa hemma i 1700- och 1800-talens lantbruksmiljöer.  
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Området kring Blåherre mölla präglas av grönska. En bidragande anledning till att närområdet inte exploateras i form av 
bostadsbebyggelse är att det dels är riktintresse för naturvård och friluftsliv och dels angränsar till det militära övningsfältet 
Ravlunda.  

Ravlunda skjutfält 

För besökaren utgör Maglehem framförallt en bystruktur som ligger omgärdad av 

ett böljande landskap. Förutom det småskaliga brukandet av jorden är närvaron 

av det militära övningsfältet, Ravlunda skjutfält, påtaglig. Försvaret har haft verk-

samhet i Maglehem sedan 1943. Försvarsmakten har därefter i omgångar köpt 

upp mark för att utöka området. Skyltar vid det närbelägna området informerar 

om verksamheten och risker vid övning. Inför varje skjutövning intensifieras in-

formationen via media och vägbommar sätts upp för att hindra passage in på 

övningsfältet. Som ytterligare varningstecken används också lampor. 

Debatten om försvarets verksamhet pågår kontinuerligt och under slutet av 

1990-talet var den särskilt livlig. Många boende menade att bullernivån var alltför 

hög och att försvaret tar stora landområden ifrån såväl boende som turister. Sam-

tidigt är det viktigt att framhålla att marken när den inte är avlyst, det vill säga 

förbjuden att beträda, är tillgänglig för rekreation. Därtill främjar försvarets öv-

ningsfält både flora och fauna, då flera arter trivs inom de stora, ofta savannlik-

nande områdena.   
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Människor kring möllan 

Att kvarnen är gammal det vet vi, men exakt hur gammal är lite av ett mysterium.  

Ortnamn som slutar med mölla blev vanliga i Skåne redan under 1300- och 

1400 talen. Detta kan tyda på att Blåherre mölla var en kvarnplats redan under 

medeltiden, men detta är svårt att bevisa.  

Under åren 1620 -1649 var Peder Jensen kyrkoherde i Maglehem och Hör-

röd. Han var den som undertecknade de så kallade prästrelationerna år 1624.  I 

dessa räknas alla byar och torp i församlingen upp, dock finns Blåherre mölla inte 

med. Men, bland möllorna i socknen finns en Blaaherre Mölle i Maglehem, kan-

ske kan man dra slutsatsen att detta är ”vår” mölla. 

 

Blåherre mölla – en del i den kungliga byteshandeln. 

Danske kungen Christian IV som i början av 1600-talet var ägare till Gladsaxlänet 

ville gärna komma i besittning av godset Beldringe på Själland eftersom detta låg i 

direkt anslutning till hans jaktmarker. Kung Christian föreslog därför ett byte och 

Jakob Beck som då ägde Beldringe fick istället delar av det nu upplösta Gladsax-

länet. Dessa var länshuvudgården och slottet i Gladsax, med tillhörande bonde-

gods, socknarna Cimris, Järrestad, St Olof, Vitaby och Ravlunda. Dessutom in-

gick fiskelägena Baskemölla, Vik, Kivik och Knäbäck där tillsammans 53 fiskare 

bodde. Kungen avträder även vattenkvarnarna här, då bland andra Blåherre möl-

la. 

Men Jakob Beck fick ingen långvarig glädje av de nya egendomarna. Han 

dog året därpå och sonen Jochum ärvde det mesta. Dottern Anne fick dock sin 

arvedel i vilken Blåherre mölla ingick. Anne var gift med Christian Bülow som 

var danske kungens befallningsnamn på Laholms slott. Han var den som uppför-

de Torups gård. 

Jochum, som ärvde huvuddelen av Jakobs kvarlåtenskap kommer på idéen 

att uppföra ett alunbruk i Andrarum. För att täcka brukets vedbehov och få till-

gång till en eventuell utskeppningshamn, köper han 1640 av sin syster socknarna 

Vitaby, Ravlunda, kvarnen Blåherre mölla samt ett par gårdar i Maglehems sock-

en. 

Jochums ekonomi var inte den bästa och 1651 lämnar han Torups gods i 

pant för ett lån på 9081 riksdaler från sin svärmor Barbara Vittrup. Två år senare 

har hon donerat godset inklusive Blåherre mölla till Jochums två barn som oför-

pantbar och oavytterlig egendom.  

1710 träder grevinna Christina Piper in på scenen. Hon föddes 1673 och 

hon gifte sig 1690 med Karl XII:s minister och riksråd Carl Piper. Christina förde 

med sig en rejäl förmögenhet i boet och förvaltade denna skickligt. 1715 förvär-

var hon nästan hela alunbruket av Becks sterbhus. Återstod Torups gods, dona- 
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Genom byn på väg mot möllan 

tionen ligger i vägen för uppköp, men 1736 lyckas hon få donationen upphävd 

och kunde då förvärva Torups gods (i utbyte mot bl.a. Glimmingehus). 

Blåherre mölla kom att förbli i familjens ägo till dess att den 1944 köps av 

konsul Högdahl, som då anlade den fruktodling som fortfarande är i drift. 

Det är troligen så att kvarnens ursprunglige ägare bodde i någon av byns 

byggnader och att själva kvarnen, som nämns i 1624 år prästrelationer ligger på 

ursprunglig plats. Kvarnen bestod i så fall av den befintliga kvarnbyggnaden eller 

en eventuellt äldre mölla, kanske en skvaltkvarn. 

 

Blåherre mölla tar form 

1767 ger lantmätare Gillberg ut ”Historisk, Oeconomisk och Geographisk Be-

skrivning över Christianstad Län” och här nämns Blåherre mölla och att denna 

tillhör Torups Gård och dessutom ”har någon åker och äng”. Blåherre mölla 

klassas här som jordegendom men något som direkt säger att det är en kvarn 

finns inte, kanske var detta underförstått på grund av namnet.  Den enda slutsats 

man med säkerhet kan dra är att hela den nuvarande byn bestod av ett enda lant-

bruk. Än idag är byns bebyggelse och struktur mycket ålderdomlig. 
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Liljas hus 

Under 1700-talet utökades kvarnen med bostadslängan som under 1800-

talets början byggdes till och antog sin nuvarande form. I Christinehofs godsarkiv 

finns en karta som visar byn år 1865. Denna visar den trelängade kvarnanlägg-

ningen och det hus i byn som heter Liljas hus. Övrig bebyggelse är av senare da-

tum. 

Från jordeböckerna som finns i Christinehofs slottsarkiv framkommer att 

jordbruket och kvarnrörelsen hörde samman och inte delades upp förrän i sen 

tid, detta framgår av det sista arrendekontraktet som gällde mellan 1934 och 

1944; först här var arrendet uppdelat på två. 

Hur namnet uppstod finns det två folkliga förklaringar till, den första som 

lever kvar än idag är att en herreman med ”blått blod” kom som flykting till 

kvarnen efter en fångenskap. Han gömde sig i kvarnen en tid men så snart hann 

lämnade den blev han igenkänd och infångad. Den andra och mer sannolika är 

att dalgången där möllan ligger var en stor häckningsplats för hägrar som i Skåne 

kallades för blåherrar. Så stor att jakt på fåglarna skulle ha bedrivits. 

Det finns många minnen och historier från den gamla kvarnen. Några av de 

mest populära är krigsminnen och hur myndighetspersoner blev lurade. Historier 

av detta slag berättas om många kvarnar och det säger mycket om hur socialt vik-

tig kvarnen var för bygden. Detta gäller i hög grad för Blåherre mölla. 
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   Blåherre mölla 1620-talet          Tidigt 1700-tal 
   Kvarnen och Liljas hus, tidigt 1700-tal 
   Möllan tidigt 1800-tal          1865 
 

Möllarelängd – en rad starka män och kvinnor 

Med hjälp av arkivmaterial kan man följa personerna som bott och verkat på möl-

lan från 1600-talets början ända tills 1944 då den kommersiella driften upphörde. 

Den första brukaren av Blåherre mölla som man känner till var Mårthen 

Andersson. 1671 bor dock en Anders Nilsson vid Blåherre mölla, detta finns 

nedtecknat i det Jorderefningsprotokoll som Skånska Generalguvernementet lät 

upprätta då. Han var då i sjuttioårsåldern och hade överlåtit gården till sonen Nils 

Andersson, som var född 1637. Som ägare till Blåherre mölla som utgör 1/8 
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Frälsehemman, står Välborne Herr Jacob Beck som även ägde Andrarums alun-

bruk. Ett frälsehemman var en jordbruksenhet som före grundskatternas av-

skrivning 1901, genom frihet från grundskatt intog en särställning. Frälsehemma-

net ägdes av adeln och brukades av en frälsebonde. Det var underordnat ett fräl-

segods som ägde arrenderätt över hemmanet. Detta enlig Nationalenencyklope-

din 

Anders Nilsson dog innan 1697.  Detta vet man eftersom från och med det 

året kan följa hemmanets invånare via de så kallade katekismilängderna, senare 

kallades dessa husförhörslängder. 

1697 bodde i kvarngården Nils Bengtsson, född 1665, hans sex år yngre fru 

Bolla, hennes föräldrar Anna och Bengt Torkelsson, båda födda 1624 och deras 

dotterdotter Boehl.   

När Nils och Bolla flyttade till Blåherre mölla vet man inte.  Det är inte hel-

ler troligt att de var släkt med den förre brukaren Anders Nilsson. Men, dessa var 

”anföräldrarna” till den möllaresläkt som kom att bruka egendomen anda fram 

till 1911, då Per Jönsson som var sjunde generationens möllare lämnade gården. 

I husförhörslängden från 1720 kan man se att Klemmet Nilsson, född 1693, 

är den som nu bor på Blåherre mölla.  Troligen var han Nils och Bollas son, men 

detta är inte belagt.  1720 bodde han ensam men senare gifte han sig med Karna, 

född 1706. De fick två barn Anna, född 1728 och Bengt, född 1733.  

Bengt övertar verksamheten och i längden från 1796 är det han som driver 

möllan. Han har gift sig med Elna Mårtenson som kom från Åhus och var 13 år 

yngre än sin man. 1780 föddes deras dotter Hanna. 

Hanna Bengtsdotter var den som förde möllaresläkten vidare. Hanna gifte 

sig med en man från Åhus som hette Nils Pehrsson som var född 1771. Hannas 

far dog innan 1810 men modern Elna levde ett par år till och dog 66 år gammal 

1812.  

Hanna och Nils fick två söner, Pehr föddes 1806 och Nils 1812. Tyvärr dog 

Hannas man Nils redan 1824 när pojkarna fortfarande var för unga för att ta 

över. Hanna tog då över och skötte verksamheten tills Pehr var gammal nog att 

överta ansvaret.  Men när han är 20 år gammal är det han som är möllare på Blå-

herre mölla. 

1827 gifte sig Pehr med jämngamla Elna Olsdotter from Olseröd. Ungefär 

samtidigt ”försvann” Hanna från Blåherre mölla, om hon dog eller flyttade är det 

ingen som vet. Lillebror Nils bodde däremot kvar på gården tills han gifte sig 

med smeddottern Karna Nilsdotter 1733. Karna var från Maglehem och paret 

bosatte sig där.  
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Möllegården 

Per Nilsson och Elna Olsdotter 

Nästan ett halvt sekel, 47 år, fick Pehr och Elna tillsammans på Blåherre mölla. 

De såg en stor barnaskara växa upp vid möllan, hela tio stycken uppnådde vuxen 

ålder.  

Det skilde 24 år mellan yngsta och äldsta syskonet. Först kom Nils 1828, 

därefter Hanna 1830, Bengta 1833, Elna 1835, Ola 1838, Anders 1840, Jöns 
1843, Sven 1845, Elisabeth 1848 och till sist Per 1852. 

Pehr jobbade som mjölnare fram till sin död 1873. Han blev med tiden en 

viktig man i Maglehems socken där han var både kyrkorådsledamot och vaccina-

tionsföreståndare.  

 

Det verkar ha gått ganska bra för syskonen 

Storbror Nils köpte 1862 den gård i Maglehem som kallas Möllegården, denna 

ligger mycket nära möllan och har troligen fått sitt namn av honom. Han gifte sig 

med Elsa från Vitaby, tillsammans fick de dottern Ingar. Hon gifte sig med Nils 

Persson och deras son Per ägde så sent som 1972 Möllegården.  Denna Per var 

troligen den siste ättlingen till Pehr och Elna som bodde kvar i Maglehems för-

samling. 

Hanna gifte sig 1856 och flyttade till Lövestad, en av hennes söner lär ha 

varit banktjänsteman i Småland.  
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Så flyttade syskonen 

 

Bengta flyttade till Ravlunda 1864, hon var gift med en Ola Svensson. De 

bodde på en numera försvunnen gård i Tegelhusen vars mark har lagts till Blåher-

re möllas fruktodling. 

Elna bodde som redan sagts kvar vid möllan under nästan hela sitt långa liv. 

Hon bodde kvar på Blåherre mölla tills hon var 81 år gammal 1916. Då hade Jöns 

och även Per lämnat kvarnen! Sina två sista är tillbringade hon i Maglehem varav 

det sista hos sin yngste bror Per Pehrson, som var mera kände under namnet kan-

tor Ziedén. 

Ola flyttade till Göteborg 1860, senare emigrerade till Amerika där han blev 

trädgårdsmästare. 

Anders flyttade 1865 till Sankt Olof  där han arrenderade prästbostället in-

nan han skaffade sig en egen gård i Sätaröd. 
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Jöns övertog kvarnen med dog tidigt. 

Sven flyttade till Lövestad 1874. 

Elisabeth stannande vid kvarnen tills hon gifte sig året efter moderns död 

1887, då flyttade hon till Hästveda. 

Till sist har vi lillebror Per som senare tog sig namnet Ziedén. 1870 flyttade 

gossen till Lund där han började på skolmästarseminariet. 1875 avlade han folks-

kollärar- och kantorsexamen. Efter ett kort mellanspel i Österlöv återvände han 

till sin hemtrakt som han förblir trogen tills han pensioneras 1919. Under större-

delen av sitt yrkesverksamma liv hade han en kombinerad lärar- och klock-

ar/organist tjänst i Maglehem. 

 

Hanna och hennes svägerskor  

När Pehr dog tog sonen Jöns över kvarnen. I början brukade han den tillsam-

mans med mamma Elna och senare med sin hustru Hanna som han gifte sig med 

1878. Jöns dog redan 1882 då sonen Per bara var tre år gammal. Farmor Elna 

levde dock tom 1886. På gården bodde även fastrarna Elisabeth och Elna till-

sammans med Hanna som nu fick ta ansvaret för gården. Hanna var den som 

stod för arrendet även sedan Per växt upp och då troligen gjorde det mesta arbe-

tet.  

Denna Hanna blev den andra kvinnliga möllaren på Blåherre mölla. Tidiga-

re under 1820 talet hade hennes mans farmor Hanna verkat som möllare till dess 

att Jöns far Pehr blev tillräckligt gammal för att ta över. Till skillnad från gamla 

farmor Hanna som endast verksam under ett par års tid hade denna yngre Hanna 

ansvaret under en ganska lång tid, minst 15 år.  

Under de första fyra åren var de tre kvinnor som hjälptes år att driva möl-

lan. 1886 dog Jöns farmor Elna och året efter gifter sig den yngre fastern Elisa-

beth och flyttar från Blåherre mölla. Under de tio år som följer därefter sköter 

Hanna och den äldre fastern Elna kvarndriften innan Per, i alla fall på pappret, tar 

över. 

Men, Per ledsnar på att vara möllare, 1911 då han var 32 år flyttade han till 

Ravlunda där han skaffar sig en gård i Öståkra.   

Året därpå flyttar även Hanna till Ravlunda, troligen till Per. 1956 inlöser 

Kronan Pers gård för skjutfältets räkning och Per bor sina sista år i en villa i Brö-

sarp.  

När Per drog sig tillbaka hade möllan gått i släkten under sju generationer. 

 

Blåherre möllas siste möllare 

Istället kom nu en ny möllare till Blåherre mölla. Han hette Ola Åkesson och var 

från Brösarp. Han var född 1864 i Sankt Olof  och gift med Kristina, född Möller. 
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Fruktodling 

I familjen fanns en dotter som hette Betty, född 1890. Hon gifte sig redan 1912 

med grannen Nils Andersson som bodde i ett av husen i Blåherre mölla by. När 

Ola 1923 drog sig tillbaka var det Nils som tog över möllan. Betty hade dött re-

dan året innan och Nils fick nu själv ta hand om både möllan och deras fem barn. 

Nils blev den siste möllaren på Blåherre mölla, driften upphörde 1944 när konsul 

Högdahl köpte egendomen. En epok gick i graven när den gamla möllan slutade 

mala…  

Men historien fortsätter, 1972 köpte fruktodlare Niklas Persson hela an-

läggningen och samma år såldes kvarnen och de andra byggnaderna på kvarnön 

till Gärd Härads hembygdsförening. Sedan dess äger föreningen kvarnen och 

man har dessutom köpt ytterligare en del mark norr on kvarnen. 

Historien har hösten 2010 tagit ännu ett steg, då hembygdsföreningen i ok-

tober sålde Blåherre mölla till Ingmar Melin, Knadriks kulturbygg. Enligt den nye 

ägarens egen utsago kommer verksamheten att bedrivas på ungefär samma vis 

som tidigare. Museet kommer att finns kvar, hembygdsföreningen kommer att 

arrangera mölledagar och andra evenemang. Även caféet kommer att hållas öppet 

under sommaren. 
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Kvarndammen, laxtrappan och ån 

 

 

Ander Österling besökte Blåherre mölla 1943, en vers ur hans dikt Gammal vat-

tenkvarn: 

 

 
Blåherre mölla – namnet som en sång 
Är gömt bland kullarna i Österlen, 
Där ån i dälden gör ett skummigt språng 
Och driver hjulet för en sliten sten, 
En gammal vattenkvarn 
Där många somrars barn 
Ha lekt i rännorna med bara ben.
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Till vänster en vattenränna av trä där man vid behov kunde släppa ut spillvatten, för att reglera vattenmängden i kvarnrän-
nan. Till höger, innanför porten, skymtar vattenhjulet.  

Skånska vattenkvarnar/möllor 
Skåne förknippas ofta med vindmöllor eftersom de, Öland undantaget, hör till 

ovanligheterna i övriga Sverige. När segelklädda vingar snurrar syns de i landska-

pet medan vattenmöllor, där det är kvarnhjulen som snurrar, ofta gömmer sig i 

grönskan. I trakter där man hade god tillgång på vatten, utvecklades tekniken 

med olika typer av vattenhjul som utnyttjade den energi och drivkraft som det 

strömmande vattnet erbjöd. Tillgång till och rättighet att använda vatten till att 

driva en kvarn var eftertraktat. 

Skvaltkvarnen eller skvaltan kallas även grekisk kvarn, medan hjulkvarnen i 

sin tur även kallas romersk kvarn. I Skåne fanns under 1200-och 1300-talen ett 

stort antal vattenkvarnar, såväl skvaltor som hjulkvarnar. Skvaltkvarnarnas styrka 

låg i att de kunde drivas även med små vattenmängder, vilket gjorde dem till en 

spridd kvarnform. Hos skvaltkvarnen sitter hjulet horisontellt, under kvarnen 

med omedelbar kraftöverföring till löparen. Hjulkvarnarna var starkare och kunde 

skalas upp för att klara av att tillvarata energin i riktigt stora vattenflöden. Om-

vänt krävde hjulkvarnarna också jämn och rikligt vattentillgång för att kunna fun-

gera. Platsen vid Julebodaån, där Blåherre mölla uppfördes, kunde erbjuda detta. 
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Till vänster en detalj av vattenhjulet. Till vänster kvarnloftet eller säckaloftet som det också kallas med mjölsäckar och 
kvarnkaren i vilka kvarnstenarna finns. 

 

För att uppföra en hjulkvarn krävdes omfattande investeringar av sten, timmer 

och virke i stora dimensioner samt dyra kvarnstenar. Därtill kom även smidesar-

beten. Sammantaget medförde detta att det först var kloster och större gods som 

byggde hjulkvarnar.  Hjulkvarnar förekom också i välmående jordbruksområden 

och i städerna. 

Till skillnaden från den direkta kraftöverföringen hos skvaltkvarnar kunde 

den kraft som utvanns av hjulkvarnar med hjälp av ett utväxlingssystem flyttas till 

den plats där den behövdes. Av den anledningen fick hjulkvarnarna en mer spridd 

användning och förekom ofta i industrierna. Hjulkvarnar användes för att driva 

sågklingor, för att pumpa upp vatten men också vid ammunitions-, pappers- och 

textiltillverkning. Byggnadsminnet Strömborgs Ullspinneri, vid Helge å strax söder 

om Osby, är ett exempel på en industri som använde vattenhjul till den remdrivna 

processutrustningen. Även i gruvnäringen användes vattenhjul. Dessa gjordes 

ofta mycket stora och kunde ha en diameter på närmare 20 meter. För att kunna 

förflytta kraften från vattendragen till gruvorna byggdes stånggångar. Vattenhju-

let har haft avgörande betydelse för utvecklingen under den förindustriella epo-

ken och utgjorde, under stor del av 1800-talet, den i särklass vanligaste energikäl-

lan. Samtidigt var skvaltorna fortfarande under 1700- och 1800-talet mycket van-

liga i Skånes skogsbygder. De flesta hade funnits där sedan dansk medeltid.  
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Till vänster kvarn- och bostadslängan västra gavel. Till höger syns arrendatorsbostadens södra långsida samt Julebodaån 
längst till vänster i bild och däremellan kvarnrännan. 

Vattentillgången var nyckfull och kunde upphöra helt. Den andra tungt vägande 

faktorn var kvaliteten på mjölet. Hos vindmöllorna blev mjölkvaliteten avsevärt 

bättre, vilket motiverade dem som hade möjlighet att investera i vindmöllor, i 

Skåne ofta i form av stora holländare. När kvarnarna blev större kom kunskapen 

om hur konstruktionerna kunde optimeras tekniskt att utvecklas till ett särskilt 

yrke, möllebyggarens. Fortfarande finns exempel i Skåne på hur detta yrke går i 

arv från generation till generation.     

Skvaltkvarn 

Skvaltkvarnen har en förhållandevis enkel konstruktion, vilket gjorde den mindre 

kostsam än hjulkvarnen och dessutom enkel att uppföra. Den mindre skalan 

gjorde också att kvarnstenarna lätt kunde flyttas med för att användas någon an-

nan stans. Skovelhjulet var ofta omkring 1000 mm i diameter och kvarnstenen 

ovanför någonstans mellan 600 och 1200 mm. Till en början skyddades kvarnste-

narna av ett trähölje. Efter hand uppfördes tak över kvarnen och senare kom 

även väggar att bli vanliga. Skvaltkvarnen kom steg för steg att utvecklas till en 

byggnad med skvaltkvarn inuti. För att kunna reglera vattenflödet gjordes även i 

de mindre vattendragen olika typer av fördämningar. Till det arbetet användes 

vad som fanns att tillgå såsom stenar, stockar och jord. Vattnet i fördämningen 

reglerades med hjälp av en lucka av trä. Därtill gjordes också anordningar för att 

få vattnet att rinna in i skovelhjulet. Här användes virke, bland annat i form av 

urholkade stockar. 

Mjöl från skvaltkvarnar var grovt och ofta bemängt med skaldelar. Idag har 

de flesta skvaltkvarnar försvunnit men fortfarande finns ett litet antal bevarade. 

Ett exempel är Sillaröds skvaltkvarn, några kilometer väster om Andrarum, som 

Albo Härads hembygdsförening äger och förvaltar.   
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Till vänster en lucka i golvet, genom vilken säckar med säd tas upp till kvarnloftet. Till höger homejan med vinschanordning 
av trä. 

Hjulkvarn 

I hjulkvarnen används en horisontell axel. Beroende på kvarnens placering och 

tillgång till vatten kan kvarnhjulets form variera, överfallshjul, bröstfallshjul eller under-
fallshjul. Hjultyperna har olika namn beroende på var på hjulet vattnat träffar 

skovlarna. Ett underfallshjul drivs att vattnets rörelseenergi. Bröstfallshjulet ut-

nyttjar både rörelse- och lägesenergi medan överfallshjulet i huvudsak använder 

lägesenergi. Vilken hjultyp som var möjlig styrdes till stor del av vattnets fallhöjd 

liksom att tillgången till vatten. 

En skillnad mellan skvaltkvarnen och hjulkvarnen var att den senare krävde 

större och jämnare vattenmängd. Ofta byggdes stora kvarndammar, för att av-

hjälpa problem med alltför liten och ojämn vattentillförsel. Torka under somma-

ren liksom is på vintern skapade problem. Det optimala för en hjulkvarn var kon-

tinuerligt vattenflöde och helst god fallhöjd. Vid vattendrag med dessa egenska-

per uppfördes ofta flera kvarnar efter varandra. Detta är tydligt avläsbart i äldre 

kartmaterial. Bengt Spade lyfter, i Tag hand om tekniken: Inventering av kulturhistoriska 
industrimiljöer, särskilt fram kvarnmiljöerna vid Röttleån strax söder om Gränna 

liksom vid Mölndalsån söder om Göteborg som goda exempel på detta.  

Trots förbättringar inom vattenkvarnarnas teknologi var vindmöllornas 

goda mjölkvalitet svår att slå. Det ledde till att många hjulkvarnar lades ner under 

1800-talet. De hjulkvarnar som drevs vidare kom istället att utvecklas för att bli 

mer effektiva och för att kunna erbjuda olika produkter.  I takt med att utveck-

lingen av utväxlingen blev det möjligt att driva flera kvarnstenar i en och samma 

hjulkvarn. Utrymmet i anslutning till vattenhjulet behövde utökas, eftersom det 

förutom fler kvarnstenar också skulle inrymmas extrautrustning såsom grynverk, 

siktar och krossar. Kvarnhusen blev större och hjulkvarnarna kom att utvecklades 

till karaktäristiska byggnader, ofta med starkt miljöbildande värden i den omgi-

vande bebyggelsen. 
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Laxtrappan vid Blåherre mölla. 

 

Från omkring 1850 började man förstärka hjulkvarnarna genom att ersätta trä-

konstruktionen, i första hand axlar, kugghjul och drev, med järnkonstruktioner. 

För att öka effekten på hjulkvarnarna ersattes, mot slutet av 1800-talet, skovelhju-

len av trä mot vattenturbiner av skilda slag, såsom Francisturbiner. Därmed blev 

malningskapaciteten högre. Turbindriften var inte heller så utrymmeskrävande 

som hjulkvarnarna. 

Husbehovskvarnar och tullkvarnar 

Tullkvarnar var benämningen för de vatten- eller väderkvarnar som användes 

kommersiellt och betalde skatt till Kronan. Konsumtionsskatt, tull, på malning av 

säd infördes i Sverige år 1625. Utmärkande för tullkvarnarna var deras större 

storlek och kapacitet. Inte sällan hade de flera par kvarnstenar till skillnad från de 

enklare och mindre husbehovskvarnarna, som bara skulle tillgodose ett hushåll. 

Tullkvarnarna, som från medeltiden fram till mitten av 1800-talet i huvudsak äg-

des av ofta Kronan, adeln eller kyrkan, skulle ha en malningskapacitet som räckte 

åt flera hushåll. Mot viss ersättning, tull, till möllaren kunde allmänheten få sin säd 

mald i tullkvarnen. I tullen ingick, förutom möllarens lön, den kvarnskatt som 

skulle redovisas till Kronan. Tullen varierade från ett år till ett annat men också 

från en ort till en annan. 
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Våg för mjölsäckar. 

 

Dyrast var finsiktat mjöl eftersom det måste passera kvarnstenarna flera gånger. 

Fram till 1917 betalades tull i form av spannmål eller mjöl ur de inlämnade säck-

arna, det vill säga in natura. År 1863 togs skattläggningen på tullkvarnar bort och 

då försvann uppdelningen mellan husbehovskvarnar och tullkvarnar. 

Handelskvarnar 

Större kvarnar kunde också drivas som handelskvarnar. De uppstod inne i stä-

derna i slutet av 1800-talet, när Sveriges jordbruk inte förmådde att försörja be-

folkningen med spannmål. Import från bland annat USA och Kanada blev nöd-

vändig. Handelskvarnarnas mjölnare köpte säd som förmaldes och sedan för-

packades och försågs med kvarnens namn och logotyp.  

Från att ursprungligen ha lokaliserats efter naturtillgångar såsom vattenkraft 

och vindkraft, var istället infrastrukturen avgörande för handelskvarnen. Det var i 

hamnstäderna man ville etablera sig. Vid sidan av fraktbåtarna kom också järnvä-

gen att ha betydelse för handelskvarnarnas framväxt. För att lyckas driva en stor 

handelskvarn utan vare sig vatten- eller vindkraft var ångmaskinen en nödvändig-

het. Kalmar ångkvarn, som numera hyser Kalmar läns museum, är ett exempel av 

en handelskvarn. 
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Blåherre möllas bybildning omfattar förutom mölleplatsen också en mindre samling gatehus på andra sidan vägen. 

Olika kvarntyper inom Gärds härad 

Ett antal olika kvarntyper har förekommit inom Gärds härad, allt ifrån det äldsta 

och enklaste redskapet för malning av säd, den så kallade ”gniestenen” eller sa-

delstenen till de större och betydligt mer avancerade vattenkvarnarna och vind-

möllorna. Redan under första delen av 1800-talet ska det i Gärds härad ha funnits 

ett 25-tal hjulkvarnar som alla drevs med underfallshjul. En av dessa var Blåherre 

mölla. Kännetecknande för hjulkvarnarna var, förutom det vertikalt ställda hjulet, 

framförallt kuggväxeln och utväxlingen. Till att börja med förmaldes både bröd-

mjöl och gryn på samma kvarnstenar. Kvaliteten blev inte särskilt bra, varför sikt-

verk utvecklades och började bli vanliga under senare delen av 1800-talet samt.  

Kraven skärptes både vad gäller resultatet av förmalning men också då man 

helt ville skilja fodermjöl respektive brödmjöl åt. I flera kvarnar installerades där-

för ytterligare stenpar. Parallellt med det arbetet pågick också utvecklingen med 

att förbättra egenskaperna hos kvarnstenarna. Kvarnstenarnas svalränder måste 

underhållas, för att ge sten skärpa och samtidigt förmå att föra in luft och kyla 

under malningsprocessen. Naturstenarna kom snart att få sällskap av konststenar, 

vilka var hårda och inte krävde lika täta intervall av hackning och uthuggning. Vid 

tillverkning av konststenar använder flinta, smärgel och bindemedel. I Blåherre 

mölla är konststenarna gjutna på platsen, men ofta var de importerade.  
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1. Kvarn- och bostadslänga, 2. Svinhus med utedass norr om byggnaden, 3. Stall- och logbyggnad, 4. Arrendatorsbostad och 
5. Kvarndamm. 

Ytterligare en förändring av kvarnanläggningarnas utrustning under 1800-

talet var krossen för havre, vilken blev efterfrågad i samband med 1880-talets 

genombrott för kraftfoder inom bland annat hästhållningen. 

Under hela 1800-talet tillkom många nya kvarnar inom Gärds härad. Samti-

digt innebar 1850-talet flera förändringar för de befintliga kvarnarna i och med 

installation av stjärnhjulsdrift och nya kvarnverk. För att hävda sig i konkurrensen 

krävdes att kvarnen var försedd med såväl siktkvarnsten av konststen som kross.  

Under 1900-talets början tog de motordrivna kvarnarna över en allt större 

del av kvarnnäringen. 

 

Miljöbeskrivning 
Att närma sig Blåherre mölla innebär att vandra tillbaka i tiden. Från parkeringen 

löper, parallellt med en grusväg, en gångstig ner mot den lummiga sänkan. Be-

byggelsen skymtar mellan träden. I skogsbrynet ligger gatehusen och alldeles in-

till, i praktiken på en ö i Julebodaån, ligger Blåherre mölla. Mölleplatsen är öppen 

och bildar en stark kontrast gentemot den lummiga grönskan runtomkring. På 

klassiskt vis är byggnaderna grupperade runt den stensatta innergården, vilken 

ytterligare skyddar mot väder och vind. 
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Till vänster syns arrendatorsbostaden, som idag är kvarncafé. Till höger syns del av stall- och logbyggnadens västra långsida. 

Gårdsplan är kullerstensbelagd och under sommaren möblerad med trädgårds-

möbler. Från innergården har man full överblick över själva kvarnen. Kvarnen är 

sammanbyggd med bostadshuset och båda är idag är museum. Innergården om-

gärdas även av det lilla svinhuset liksom av stall- och logbyggnaden där det ibland 

visas utställningar samt av kvarncaféet som inryms i den gamla arrendatorsbosta-

den. Byggnadstekniskt är Blåherre mölla speciell genom att vi runt en och samma 

gård kan se flera olika byggnadsskick, såsom rent skiftesverk, rent korsvirke och 

kombinationen av dessa tekniker. 

Fortsätter man över den lilla bron väster om kvarnen hittar man kvarn-

dammen som förser Blåherre mölla med vatten. Flera broar gör det möjligt för 

besökare att ta sig över både kvarnrännan och åfåran.  

Miljön vid och kring Blåherre mölla är vilsam och rofylld. Byggnaderna, 

grönskan, Julebodaån och det rika fågellivet bildar en helhet. 

 

Byggnadsbeskrivning 

Kvarn- och bostadsbyggnad 

I 1700-talslängans västra ände finns det stora vattenhjulet, fasaden var tidigare 

öppen ända till takfoten men är numera försedd med portar. Under rinner vattnet 

i kvarnrännan. Kvarnhuset, som innehåller processutrustning, arbets- och förva-

ringsutrymmen, är byggt med bålar i den undre vägghalvan och kline i den övre. 

Däremellan sitter löshultar. Väggfälten med bålarna har dubbel bredd gentemot 

de klinade fälten, avdelade mitt på med oppstannare.  
Upp från takfoten reser sig en större homeja, som i mitten har en fönsterför-

sedd lucka och vinschanordning för transporter till och från vinden. Värt att no-

tera är konstruktionen av vinschen, vilken utgörs av en horisontell trärulle som 

sitter fastmonterad i anslutning till luckan.   
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Till vänster kvarnrännans utlopp med stensatta sidor. Till höger kvarntrappan av utrangerade kvarnstenar.  

I direkt anslutning till kvarndelen ligger bostadsdelen. Denna del är anläggning-

ens äldsta och ersatte sannolikt en äldre kvarn som varit belägen på samma plats 

eller strax uppströms. Bostadsdelen förlängdes och breddades vid 1800-talets mitt 

med sal och kistekammare. Allt är byggt i rent korsvirke med en ganska tät timra. 

Längst i öster avslutas längan med en förrådsdel byggd i skiftesverk.  

Exteriör 

En studie av kvarn- och bostadslängans exteriör blir en studie av flera skånska 

byggnadsskick, vilken gör längan till ett lämpligt pedagogiskt objekt för exempel-

vis skolelever. 

 

Sockel 
Sockeln är av natursten, kallmurad under kvarnen och murad under bostadsdelen.  

 

Fasad mot söder 

Sydfasaden, framsidan mot gården, uppvisar olika byggnadstekniker och material. 

I kvarndelen kombineras rödfärgad locklistpanel med partier med bröstning av 

rödfärgat skiftesverk och övre delen av väggen i korsvirke med rödfärg timra och 

vitklinade fack. Homejan över porten in till kvarnen har rödfärgad locklistpanel. 

Här har även fönstrets karm och båge målats röd. 

Bostadsdelen är av korsvirke med svartfärgad timra och vitklinade fack. 

Den bortre förrådsdelen är av rödfärgad locklistpanel. 

 

Fasad mot väster 
Är av stående rödmålad locklistpanel 
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Till vänster kvarn- och bostadslängans norra fasader. Notera hur gavelröstets rödfärgade panel har anpassats efter fönstret. 
Till höger syns en låg dörr i samma fasad. Dörren användes när någon i huset hade dött, eftersom man inte villa ta kistan 
genom husets huvudingång. 

Fasad mot norr 

Den norra fasaden är av synligt mörkt korsvirke med vitklinade fält. Kvarndelens 

allra västligaste del, det vill säga kvarnhjulsdelen, är dock av rödfärgad locklistpa-

nel. Intill locklistpanelen möter skiftesverk också det rödfärgat men med svartmå-

lade ständare. Ovandelen av väggen är av korsvirke med vitklinade fack. Bostads-

delen är av korsvirke i sin helhet med svartfärgad timra och vitklinade fack.  

 

Fasad mot öster 
Fasaden mot öster är av rödfärgad locklistpanel, det gäller även den övre delen av 

den lilla extra gavelväggen vid skarven mellan den äldre bredare delen av bosta-

den och den något smalare och lägre, yngre delen, som bland annat innehåller 

sterse och sal. Där är gavelröstet av rödfärgad stående men också halvliggande 

rödmålad träpanel medan den undre delen är av korsvirke med vitklinade fack. 

 

Fönster 
Fönstren är grönmålade, troligen kromoxid, en- respektive tvåluftsfönster med 

spröjs och englas. Undantaget är fönstret i homejan, som har rödmålats. 



 
Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu 

35 

 
Tack vare bra gångbroar går det bra att ta sig över på andra sidan kvarnrännan och vidare upp till kvarndammen. 

Dörrar och portar 
Kvarnhjulet är skyddat av svarta portar (var tidigare helt öppet) även halvdörrar-

na in till kvarnen är svartmålade, på den södra såväl som den norra sidan. Bo-

stadsdelens dubbeldörr är liksom fönstren grönmålad. Istället för stående bräder 

har denna dörr klätts med pärlspontspanel. Insidan av dubbeldörren är omålad. 

Även på norrsidan finns en grönmålad port, ut från salen. 

 Förrådsdelens dörr är av stående bräder men till skillnad från kvarnens 

portar rödfärgad. 

 

Tak 
Stråtak av halm, flera olika sti kan skönjas. 

 

Kvarndelens interiör 

Kvarndelen har två plan: Bottenvåning med kvarnhjulrums och möllekammare 

samt ovanvåning med säckaloft. Därutöver har kvarnen ett rum för vattenhjulet 

beläget vid byggnadens västra gavel. 

Från kvarnens säckaloft nås även vindsutrymmet över bostadsdelen. 
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Kvarnhjulsrum 

Blåherre möllas vattenhjul är ett så kallat underfallshjul som är nedsänkt i en 

stensatt kvarnränna i vilken vattnet leds. Axeln som hjulet är fastsatt vid består av 

ekstockar. Behöver hjulet smörjas används talg. Befintligt kvarnhjul av lärk, är 

fullt fungerande, nytillverkandes vid renoveringen 1973. Vid det tillfället byttes 

även axeln ut mot en nytillverkad av ek. Även väggarna kläddes med ny lining 

med olika bredd likt de föregående och nya kvarnluckor tillverkades. 

 

Kvarnens bottenvåning 

Golvet inne i kvarnen består av de gamla utslitna kvarnstenarna och kullersten. 

Där finns också en nedsänkt våg som tillhört den siste möllaren. Innerväggarna 

som avdelar möllekammaren består av vitkalkade furuplank och väggen in mot 

stugan är av råtegel. Halvdörrar leder både ut på gården och ut mot ån.  

Huvuddelen av kvarnmaskineriet är tillverkat av trä. Hissanordningen, som 

lyfter vattenluckorna, är en sentida uppfinning och tillkom runt sekelskiftet 1900. 

Tidigare lyftes luckorna för hand. 

 

Möllekammare 

Kammaren där mölledrängen bodde hade kullerstensgolv och vitkalkade väggar 

av plank respektive råtegel. Den var enkelt möblerad med en säng med halmmad-

rass och en drängakista. 

 

Kvarnens ovanvåning  

På loftet finns luckor för att kunna hissa upp säckar med säd. Konstruktionen är 

troligen gjord av Ola Möllare, en tidigare möllare på gården. Tidigare användes 

den äldre vinschanordningen under homejan. 

 

Kvarnrum 

På kvarnloftet finns två stenpar. Sett från trappan upp till kvarnloftet är den 

vänstra äldst och av natursten. Under 1800-talet utökades kvarnen med ett sten-

par, vars undre sten är av natursten medan överstenen är av gjuten konststen. 

Även löparen är av natursten. De undre stenarna vilar på grova ekstockar medan 

de övre roterar inuti ett hölje, det så kallade karet. Det högra karet nytillverkades 

år 1973. Karen har lock och ovanpå det sitter mäldtrattar, där säden hälldes i vid 

malning. Mjölet leds sedan i en sluten ränna från höljets underkant ned till under-

våningen. Eftersom konststenar inte behöver uthuggas lika ofta som naturstenar, 

har det högra stenparet använts mest under senare tid. Till anläggning hörde un-

der 1900-talet även en kross och en bandsåg. Men dessa var möllarens egendom 

är sedan länge sålda. 
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Bostadsdelens interiör 

Bostaden är i ett plan och består av ett flertal olika rum med vardera en eller flera 

specifika funktioner mer eller mindre tydligt avläsbara i rummens konstruktion. 

 

Stuga/Dagligstua 

Golvet i stugan är av breda furuplank som är spikande med smidd spik. Råtegel-

väggarna och fönsternischerna är putsade och vitkalkade. Dörren till loftet och 

troligen även den till kammaren är ursprungliga medan dörrarna till köket och 

kvarnen är av senare datum. 

Rummet är möblerat med långbänk, brännvinsskåp, ett bord (ursprungligt) 

samt en säng. Sättugnen som finns i dag är inte ursprunglig men kommer från 

trakten. Delar av trägolvet byttes 1973 eftersom det var alltför dåligt skick för att 

räddas. Innertaket var tidigare pappklätt och vitmålat. År 1973 togs pappen bort 

och taket tvättades.  

 

Kammare 

Golvet i kammaren är av furuplank som spikats med smidd spik. Väggarna av 

råtegel och vitkalkade. Takbjälklaget visar tydligt att husets breddats, detta skedde 

troligen samtidigt som salen inreddes i början på 1800-talet. Kammaren är ett 

”finrum” och möbleringen består av ett skåp och en kista. 

Vid renoveringen 1973 las golvet om med gammalt timmer, tapetrester på 

väggarna plockades ner och arkiverades och takpappen togs ner och taket tvätta-

des på samma sätt som i salen.  

 

Förstuga/Farstu 

Förstugans golv består av kullersten med en markerad rad i mitten. Väggarna är 

av råtegel och vitkalkade. Pardörrarna till gården är brunmålade och har en hal-

van delad. 

Takets furupanel har sotats, då närheten till kökets eldstad är påtaglig. I di-

rekt anslutning till förstugan finns skorstenen som, innan köket fanns, användes 

för matlagning. Det skedde då över öppen eld. Även bostadens sättugnar eldades 

härifrån och fram till 1912 fanns också en bakugn här. 
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Till vänster syns eldstaden i kvarn- och bostadslängan. Till höger visas del av salens interiör med likdörr åt norr.  

Kök 

Köket ersatte bakugnen som revs 1912.  Det har jordgolv och väggar av råtegel 

samt en utgång mot ån. 

 

Spiskammare 

Även spiskammaren har golv av lera, vitkalkade råtegelväggar och vitkalkat tak av 

furubräder. 

 

Sterse/Vävstuga 

Golvet var vid renoveringen 1973 förstört och ersattes med kärnfur spikat med 

tränagel. Väggarna är av råtegel och vitkalkade liksom takets furubräder. Sättug-

nen är inte ursprunglig men kommer från trakten. Sterset användes som vävstuga 

under den siste möllarens tid och är möblerad på samma vis idag. 

 

Sal 

Golvet i salen är av kärnfur och lades in 1973. Det är spikat med omväxlande 

tränagel och smidd spik. Väggarna är av råtegel förutom den östra som är en så 

kallad brödavägg bestående av klinade vidjor. Fönstren i salen har ursprungligen 

varit försedda med luckor. Dörrarna av 1800-tals karaktär är målade i brunt och 

den inre ut mot ån nytillverkades 1973. 
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Förenklad planskiss över kvarn- och bostadslängans rumsdisposition, efter Bo Swensons plan i skriften Blåherremölla, 
utdrag ur särtryck Gärds Härads hembygdsförenings årsbok 1974. 

 

I salen finns ingen eldstad, rummet användes som finrum på sommaren och an-

nars till förvaring. Som sig bör i salen är all möblering placerad utmed väggarna. 

Värt att notera är den norra väggens dörr, vilken är betydligt lägre än läng-

ans övriga dörrar. Efter att någon på gården hade dött, gjordes kroppen i ord-

ning, lades i kistan och placerades i salen. Där kunde anhöriga och vänner ta av-

sked. Kistan med kroppen bars därefter ut via den för ändamålet särskilt avsedda 

likdörren. 

 

Kistekammare 

Kistekammaren var i dåligt skick innan 1973 års upprustning. Golvet lades om 

och ytterväggen mot öster byggdes till stora delar om, gammalt material användes 

i så stor utsträckning som möjligt. Här förvarades diverse redskap och under den 

siste möllarens tid användes kistekammaren som hönshus. 

 

Vedbod 

Vedbodens golv är av kullersten, väggarna av råtegel och lining, dock är väggen 

in mot salen av klinade vidjor. I samband med renoveringen 1973 nytillverkades 

väggen mot kistekammaren liksom dörrar och fönster. 
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Till stugans möblemang hör sängen på bilden men också ett bord, en långbänk och ett brännvinsskåp. Vägguret brukar 
kallas ”Amerikaklocka” och har förutom urtavla utsmyckats med ett motiv föreställande en stenvalvsbro. 

Stall och logbyggnad 

År 1987 förvärvade Gärds Härads hembygdsförening byggnader som tidigare 

hade tillhört jordbruksrörelsen men som ingår i Blåherre mölla. Störts av dem är 

stall- och logbyggnaden, vilken uppfördes 1913 och då ersatte en äldre ladugårds-

byggnad som revs 1912. Den tidigare ladugården var i norr sammanbyggd med 

kvarn- och bostadsbyggnadens östligaste del.  

Stall och logbyggnadens exteriör 

Den 21 meter långa och 9 meter breda byggnaden är dels uppförd i tegel och dels 

med en stolpkonstruktion som klätts med locklistpanel. I grova drag finns det 

tidiga 1900-talets log- och stallbyggnad bevarad. Dock har det tidigare spåntaket 

ersatts med enkupigt tegel och placeringen av fönster och dörrar har till viss del 

också ändrats, då det i murverket syns spår efter igensatta fönster. Sedan 1920-

talet har byggnaden haft flera användningsområden. Som förråd och verkstad 

men numera används den för tillfälliga utställningar. 

 

Sockel 

Stall- och logbyggnadens sockel är av murad natursten.  
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Södra gaveln av stall- och logbyggnaden. Byggnaden stod klar 1913 och ersatte då en äldre ladugårdslänga.  

Stalldel 

Stallets väggar är uppförda i tegel som målats vita. Stalldelens gavel är upptill, i 

röstet, klädd med rödfärgad locklistpanel. 

 

Logdel 

Logdelens väggar har stolpkonstruktion som klätts med rödfärgad locklistpanel.  

 

Fönster 

Stall- och logbyggnadens fönster är grönmålade i samma kulör som kvarn- och 

bostadslängans fönster. 

 

Dörrar och portar 

Stall- och logbyggnadens dörrar och portar är grön- eller svartmålade. 
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Svinhuset med Julebodaåns vatten på andra sidan. 

Svinhuset 

I slutet av 1930-talet uppförde arrendatorn en mindre byggnad, som fick tjäna 

som svinhus. Byggnaden har därefter fungerat som hönshus och ytterligare sena-

re byggts om för att rymma en mindre bostad.  

 

Svinhusets exteriör 

 

Sockel 
Svinhusets sockel är av murad natursten som gråmålats. 

 

Fasad 
Svinhusets fasader är av tegel som putsats och målats i vitt.  

 

Fönster 
Fönstren på svinhuset är brunmålade, kopplade och spröjsade.  
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Utedasset invid svinhusets norra långsida. I anslutning till utedasset finns också komposter.  

Dörrar och portar 
Svinhuset har bara en dörr gjord av stående, brunmålad träpanel. 

 

Tak 
Taket på svinhuset är belagt med korrugerade eternitplattor. 

 

Utedass 

På baksida av svinhuset finns ett rödmålat utedass med vita knutar och litet 

rombformat fönster i dörren. Fönstret har vita foder. 

 

Arrendatorsbostaden 

Arrendatorsbostaden uppfördes under 1870-talet, som bostad åt den som bruka-

de kvarnens jordbruk. Huset var även den siste mjölnarens bostad och omnämns 

ibland som undantagsstuga. Idag inrymmer arrendatorsbostaden kvarncafé samt 

moderniserade toaletter.  

Arrendatorsbostadens exteriör 

 

Sockel 

Bostaden sockel består av murad natursten. Även den på söderfasen utstickande 

bakugnen är murad av natursten i sin helhet.  

 

Fasad 

Hela arrendatorsbostaden, med undantag av västfasaden, är klädd med rödfärgad 

locklistpanel. Den västra fasadens undervåning består av korsvirke med svartfär-

gad timra och vita, lerklinande fack. Övervåningen är dock klädd med rödfärgad 

träpanel. 
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Till vänster syns sockeln på arrendatorsbostadens södra långsida. Muren kalvar och behöver åtgärdas innan skadan förvär-
ras. Till höger syns syllen på kvarndelens norra fasad, där åtgärder för att undvika fuktvandring i skiftesverket samt skapa 
god avrinning tidigare gjorts, men där marknivån riskerar att krypa upp.  

Fönster 

Fönstren är vitmålade och spröjsade. Här finns både tvålufts- och treluftsfönster. 

I köket finns även ett mindre enluftsfönster. 

  

Dörrar och portar 

Arrendatorsbostaden har fyra dörrar, samtliga på norrfasaden, ut mot gårdspla-

nen. Tre av dessa är grönmålade och de två längst åt väster som idag används 

som ingång till caféet respektive ingång till köket är halvdörrar. Båda är försedda 

med överljus i form av ett liggande vitmålat, spröjsat fönster. Dubbelportarna är 

svartmålade. Samtliga dörrar är av stående träpanel. 

 
Tak 

Arrendatorsbostaden stråtak är av halm med brant takfall 40-45 grader 

Skadebild 
Idag uppvisar Blåherre mölla en väntad skadebild bestående av takläckage, kal-

vande stenar i sockel och behov av ilagning med friskt virke på enstaka fönster. 

Hembygdsföreningen har en god bild av behoven men har inte haft möjlighet att 

själva påbörja några renoveringsinsatser, med hänsyn till ett mycket stort lokalbe-

stånd och begränsad ekonomi.  

Omläggning av halmtak 

När taken senast besiktigades av en entreprenör, bedömdes samtliga stin på norr-

sidan av kvarnbyggnaden vara i behov av omläggning. Därtill bedömdes även det 

södra stiet, över kvarndelen, behöva göras vid. Över kvarndelen uppvisar dessut-

om ryggningen skador. 
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Under 2009 gjordes provisoriska åtgärder av halmtaket på kvarn- och bostadslängans norra takfall. Flera taksti är i behov 
av omläggning med ny halm. 

På kvarn- och bostadslängans norra takfall, i gränsen mellan salen och kistkam-

maren, har föreningen i maj 2010 låtit laga ett läckage. Fortfarande i augusti syn-

tes fukten i vindens bjälklag. Möjligen finns ännu pågående läckage i aktuellt om-

råde. Det har även diskuterats om halmtaket på undantagsstugans behöver åtgär-

das.    

För att klara akuta skador har hembygdsföreningen ombesörjt ett par 

brandkårsutryckningar, när läckage i halmtaken har åtgärdats. Därtill har halmen 

vid flera tillfällen börjat falla ut ur stråtaksbindningen på kvarn- och bostadsläng-

an. När detta har inträffat har halmen tryckts upp igen, för att temporärt klara 

taket.   

Iskarvning med friskt virke och ommålning 
Fönstret på kvarn- och bostadslängans västra gaveln saknar delar av sina snickeri-

er och behöver målas. Även gavelröstets locklistpanel är i behov av målning. 

Åtgärder av stensockel 

Arrendatorsbostadens norra vägg uppvisar ett parti där stensockeln kalvar kraf-

tigt. Stenarna har ännu inte fallit ur muren helt men skadan behöver åtgärdas. I 

samband med att stensockeln görs vid bör även resterande stensockel besiktigas.  
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Vattenrännan för spillvatten uppvisar idag omfattande skador. För att sätta rännan i driftsdugligt skick fordras sannlikt en 
uppmätning följt av en rekonstruktion. På Ruveröds kvarn, mellan Ljungbyhed och Perstorp, gjordes under 2008 en rekon-
struktion av dämme och kvarnlucka. Resultatet ökade väsentligt möjligheterna att förmedla kulturmiljöns teknikhistoriska 
värde. 

Renovering av kvarnlucka och vattenrännor 

Rännan som leder vattnet från kvarndammen in till vattenhjulet, liksom kvarn-

luckan bör ses över. Dessutom behöver vattnets utloppsränna för spillvatten ock-

så göras vid. Den senare är i dåligt skick med flera saknade trädelar. Åtgärderna 

som gäller kvarnens drifttekniska delar är centrala för levandegörandet av Blåher-

re mölla.  

 

Rensning intill sockel 

På norra sidan, vid kvarndelen, har marknivån höjts på vissa ställen höjts genom 

förmultnat växtmaterial. I värsta fall kan markfukt ta sig upp i väggen, vilket i 

förlängningen kan leda till omfattande fuktskador. Regionmuseet rekommenderar 

därför att den översta delen av markpartiet grävs bort, så att sockeln åter blir syn-

lig samtidigt som avvattningen fortsatt måste fungera.  
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Byte av trasiga fönsterglas 

På bostadsdelens norra fasad är ett av fönsterglasen spräckt, vilket bör åtgärdas så 

fort som möjligt. 

Översyn av kvarnmaskineri 

Kvarnens processutrustning, framförallt träkonstruktionerna, bör besiktigas. I 

samband att Regionmuseet den 19 juni träffade hembygdsföreningen på plats, 

noterades att det fanns svampkroppar på gångbräder inne i kvarnen. Bräderna 

ligger visserligen utlagda på stengolvet, för att underlätta passage, men bör tas 

bort för att undvika spridning av sporer till kvarnens centrala delar.  

 

Blåherre mölla av idag 
Under sommaren arrangerar Gärds härads hembygdsförening bakdagar med 

malning av mjöl från kvarnen och bakning ”på gammalt vis”, försäljning av bröd 

och mjöl. Dessutom har föreningen hyrt ut arrendatorsbostaden, där en entre-

prenör sommartid driver Blåherre mölla kvarnkafé med uteservering. Stall- och 

logbyggnaden används stundom som galleri. Blåherre mölla kvarnmuseum hålls 

öppet för visning under högsommaren och annars enligt överenskommelse. 

Hembygdsföreningen arrangerar även hantverksdagar. 

 

Kvarnmuseum 

Kvarnmuseet omfattar kvarnen samt den intilliggande kvarnbostaden. Där visas 

kvarnens processutrustning tillsammans med olika verktyg och övrig utrustning. I 

anslutning till kvarnen finns även möllekammaren, vilket ger en uppfattning om 

hur mölledrängen bodde.  

Från kvarnhjulsrummet finns en dörr in i bostaden. Rummen är enkelt mö-

blerade och genom väl valda föremål kan föreningen under sina guidningar berät-

ta om hur livet på Blåherre mölla levdes. 

    

Kvarncafé 

Kvarncaféet är inrymt i den tidigare arrendatorsbostaden. Där serveras under 

sommarens helger hembakt kaffebröd tillsammans med kaffe, te eller saft. Efter-

som utrymmet i arrendatorsbostaden är begränsat serveras kaffet utomhus. På 

större delen av den kullerstenslagda innergården står det utemöbler i svartmålat 

trä. Kvarncaféet utgör ett uppskattat inslag i kulturmiljön. Tyvärr har det i regi av 

nuvarande entreprenör haft begränsade öppettider. Föreningens ambition är där-

för att hitta en entreprenör som kan utöka öppethållandet, så att kaffe serveras 

under turistsäsongens samtliga dagar.  
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Blåhere mölla är en omtyckt mötesplats; för museibesökare, för kaffesugna och för dem som vill lyssna till sång och musik. 
Hembygdsföreningen använder stall- och logbyggnadens östra långsida för att informera om kommande evenemang.  

Galleri   

Stall- och logbyggnadens har periodvis använts som galleri i regi av den entrepre-

nör som också har drivit caféet. Nyttjandegraden har varit förhållandevis låg, var-

för hembygdsföreningen när avtal med en ny entreprenör blir aktuellt, sannolikt 

undantar stall- och logbyggnaden från det. Föreningen vill istället försöka driva 

galleriverksamheten i egen regi.  

Enskilda aktiviteter 

Förutom de årliga bakdagarna har hembygdsföreningen även arrangerat under-

hållning med sång och musik. Blåherre mölla har också använts i samband med 

en radioandakt. Där medverkade den numera bortgångne ekosofen Jan Daniels-

son.  

Strövområde 

Strövområdet kring Blåherre mölla uppvisar en stor artrikedom, både avseende 

flora och fauna. Där växer ramslök, allium ursinum, liksom springkorn, impatiens 
noli-tangere, och under promenader i området känns den utpräglade lakritsdoften 

från spansk körvel, myrrhis odorata.  
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Förutom ett rikt fågelliv, med gärdsmygen, kungsfiskare, sommargylling, och strömstare, 
hoppar ibland laxen i Julebodaåns vatten. En bit från Blåherre mölla lär det finnas 

en laxtrappa. 

 

Jämförbara miljöer i södra Sverige 
Vattenkvarnar respektive vindmöllor kan vara in till förvirring lika men vid när-

mare besiktning skiljer sig alla åt. Det märks ofta i de tekniska lösningarna. Ibland 

står en och samma möllebyggare bakom anläggningarna men trots det har resul-

taten blivit mycket olika. Landskapets förutsättningar skiljer sig åt från plats till 

plats liksom de resurser som fanns att tillgå vid uppförandet. Därtill har förut-

sättningarna för vård och underhåll varierat över tid. Kvarnmiljöerna har också 

utsatts för olika svårigheter, såsom förödande blixtnedslag och stormar.  

Kvarnmiljöer som kan jämföras med Blåherre mölla är kulturmiljöer som är 

välbevarade såväl exteriört som interiört och som har kvar sin processutrustning. 

I detta sammanhang ingår också funktioner som hör samman med kvarnen, så-

som kvarnbostad, arrendatorsbostad och svinhus. Därtill kommer andra faktorer 

som gäller miljön runt omkring, huruvida den hör samman och förstärker kvar-

nens kulturmiljö eller ej. I Blåherre möllas fall handlar det exempelvis om det 

omgivande strövområdet. Även faktorer som gäller immateriella värden, såsom 

förmedling till besökare, påverkar helhetsbilden av Blåherre mölla och med den 

jämförbara miljöer.  

Skånska vattenkvarnar 

Bålamöllan 
Bålamöllan i Stockamöllan, Eslövs kommun,  blev byggnadsminne 2003-07-10. I 

Regionmuseets utredning Bålamöllans kvarn – En utredning om byggnadsminnesförklar-
ing, 2002:69, lyfts särskilt värdet i att de som drev kvarnen verkligen tog till sig det 

senaste inom den tekniska utvecklingen som gällde kvarnnäringen. Bålamöllan 

utvecklades med sin tid och kan sägas vara en föregångare till de stora handels-

kvarnarna. Utredningen pekar också på att Bålamöllan ingår i godslandskapet 

kring Rönneholm. Exakt hur gammal kvarnen är har inte kunnat beläggas men 

troligen uppfördes den redan i början av 1600-talet. I likhet med Blåherre mölla 

drevs Bålamöllan också av underfallshjul, dock inte ett utan tre stycken olika vat-

tenhjul. 

Bålamöllan drevs kommersiellt fram till 1915 och för husbehov fortsatte 

man att mala ytterligare ett par år. Idag visas miljön av industrimuseet i Stocka-

möllan. I utredningens motivering framhålls det faktum att Skåne 2002 hade nio 

byggnadsminnesförklarade kvarnar men endast en av dessa är en industrikvarn. 

Resterande åtta är husbehovskvarnar. Bålamöllan bedömdes vidga och komplet-

tera bilden av de skånska möllorna då den visar på ett industriellt perspektiv. 
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Svenstorps mölla 

Svenstorps mölla ligger mitt vid Nybroån i södra delen av Fyledalen, några kilo-

meter norr om Köpingebro. Svenstorps mölla uppfördes 1853 och är byggnads-

minne sedan 2005-07-14. I den byggnadsminnesutredning som togs fram av Re-

gionmuseet Kristianstad sätts fokus på att byggnadsbeståndet är intakt och att 

kvarndammen fortfarande är i fullgott skick. Invändigt finns processutrustning 

från flera tidsperioder, vilket berättar om kontinuerliga anpassningar till ny teknik 

inom kvarnnäringen. Svenstorps mölla övergick till turbindrift 1912.  

I Svenstorps mölla kombinerades olika näringar, förutom malning av säd 

fungerade möllan som ett sågverk. Blocksågen som då användes utgör idag ett 

unikt exemplar.   

Till skillnad från många andra äldre kvarnmiljöer, var Svenstorp i kommer-

siell drift fram till 1989. Det kan förklara varför det fortfarande finns lösöre kvar 

från tiden när verksamheten var igång.  

 

Ruveröds kvarn 
Ruveröds kvarn är inte byggnadsminne men likväl en kulturhistoriskt värdefull 

kvarnmiljö. Förutom kvarnbyggnaden ingår också en kvarnbostad. Ruveröds 

kvarn är inte byggnadsminne men finns med i Länsstyrelsen Kulturmiljöprogram, 

som ett viktigt exempel på den tidig en förindustriell anläggning. 

Kvarnen ägs och förvaltas av Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, som 

sedan 1951 har arbetat med att levandegöra kvarnens historia. Föreningen tog 

över direkt efter att dottern till den siste mjölnaren lämnade kvarnbostaden, vilket 

bidrog till att föreningen också förvaltar personhistorik knuten till kvarnen. 

Idag utgör Ruveröds kvarn en uppskattad kulturmiljö. Hembygdsförening-

en har under sommarhalvåret flera visningar av kvarnen och vid särskilda tillfällen 

maler man brödmjöl och säljer det på plats. Ruveröds kvarn fungerar också som 

ett omtyckt utflyktsmål även när det inte är öppet. Det har bland annat spelats 

teater i anslutning till byggnaderna.  

 

Vattenkvarnar i andra län 

Brunnsbacka sågkvarn, Hallands län 

Brunnsbacka kvarn och såg omnämns i flera historiska handlingar, de första från 

1690. Den kvarn vi möter idag fick sin utformning under 1870-talet, då det gjor-

des en omfattande ombyggnad. I kvarnen maldes mjöl för den intilliggande går-

dens försörjning. 
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Merparten av det virke som sågades i Brunnsbacka gick även det åt till husbehov 

men sågen var så pass stor att även virke till utomstående kunde sågas. I anslut-

ning till sågen finns även en stickhyvel. Stickor var då ett frekvent taktäcknings-

material. 

Omkring 1930 lades såväl sågen som kvarnen ner. Sedan 1983 förvaltas an-

läggningen av Stiftelsen brunnsbacka såg och kvarn.     

Komstad kvarn, Jönköpings län 

Komstad kvarn, utanför Sävsjö, omfattar förutom kvarnen också en kvarnstens-

fabrik och en såg. Därtill har man för att kunna förklara anläggningens utveckling 

rekonstruerat en skvaltkvarn liksom en smedja, eftersom det också ingick i verk-

samheten. Komstad kvarn uppfördes 1871 och byggdes till 1928. Verkstaden för 

kvarnstenarna bör ha byggts upp under 1900-talets första år. Sågen, som ligger ett 

stycke bort, uppfördes samma år som kvarnen - år 1871. Ursprungligen drevs 

maskinerna med vattenhjul men steg för steg ställdes energikällan om till turbin-

drift. Vattenhjulet lämnades dock kvar. Numera har det gamla och kraftigt skada-

de vattenhjulet ersatts av ett nytt. Ramsågen som togs ur drift 1946, och dessför-

innan nyttjade turbindrift, kan nu åter köras med kraft från vattenhjulet.   

Idag förvaltas anläggningen av Stiftelsen Komstad Kvarn, som sedan slutet 

av 1980-talet aktivt arbetar med förmedling av det industrihistoriska arvet på 

platsen. Komstad kvarn är inte byggnadsminne men väl riksintresse. Det finns ett 

påtagligt helhetsperspektiv där kvarnen och dess olika verksamheter kopplas 

samman med det omgivande odlingslandskapet. 

Kronokvarnen och stenbron i Lyckeby, Blekinge län 

Kvarnen ersatte två tidigare kvarnar på platsen och kunde invigas 1721. 

Där maldes brödsäd till Kronans män på Stumholmen och Trossö. Kvarnens 

verksamhet var avgörande för manskapets försörjning. Tidigare hade mjöl skep-

pats från Stockholms kronokvarnar. Till kvarnmiljön hör också stenbron belägen 

alldeles intill. På platsen uppfördes även ett vattenverk, vilket gjorde det möjligt 

att anlägga mindre industrier såsom en segelduksfabrik och en kronosmedja. Idag 

handlar kulturmiljön i huvudsak om kvarnen och stenbron. Tillsammans utgör de 

sedan 1995 ett av Blekinge läns byggnadsminnen. 
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Kvarn- och bostadslängan uppvisar ett flertal olika fönstermodeller liksom byggnadsskick. Under ett besök på Blåherre 
mölla är det värt att ta tid till en vandring längs med fasaderna.   

Kulturhistorisk värdering 
Kulturhistorisk värdering har delats upp i delvärden för att lättare kunna tydliggö-

ra de olika värdeaspekterna.  

Bruksvärde 

Blåherre mölla utgör idag en välbesökt kulturmiljö. Gärds Härads hembygdsfö-

rening håller museet, det vill säga kvarn- och bostadslängan öppna under som-

marsäsongen. Ibland ordnar de visningar och berättar då om byggnaderna och 

om föremålen men också om dem som bodde på gården. Vid några tillfällen per 

år brukar föreningen också mala brödmjöl.  Arrendatorsbostaden är uthyrd till en 

entreprenör som driver kvarncaféet. På innergårdens kullersten står flera träd-

gårdsbord, vilka hör till uteserveringen. Entreprenören disponerar också utställ-

ningslokalen i stall- och logbyggnaden.  

Ett par gångar varje år brukar hembygdsföreningen dessutom anordna bak-

dagar, då stora degar om 30-talet bröd sätts och arrendatorsbostadens bakugn 

eldas traditionsenligt. Evenemanget engagerar många och brukar vara välbesökt.   

En del av bruksvärdet ligger också i möjligheten att nyttja Blåherre mölla 

som en mötesplats. Det är tydligt inte minst genom kvarncaféet.   
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Lokalhistoriskt värde 

Blåherre mölla bär en berättelse om hur landskapet och naturtillgångarna tillvara-

togs. Den berättar också historien om hur människor med knappa medel kunde 

skapa något stort. Det är i denna berättelse som en stor del av Blåherre möllas 

kulturhistoriska värde ligger. De människor som levde och verkade här ger an-

läggningen ett socialhistoriskt perspektiv. En vandring genom kvarnbostaden, där 

varje rum hade sin eller sina tydliga funktioner, är också en vandring genom dåti-

dens livsvillkor. 

När Maglehems bebyggelse i högre grad har förändrats över tid, represente-

rar Blåherre mölla en konstant som stärker bygdens identitets- och symbolvärde. 

Kvarnmiljön är tillgänglig och besökare kan återvända år från år och förvisso mö-

tas av en del nya ansikten och kanske andra evenemang än tidigare samtidigt som 

byggnaderna är desamma. Blåherre mölla fungerar som ett lokalhistoriskt land-

märke, trots att det ligger i Julebodaåns sänka och därmed inte är ett fysiskt 

landmärke i så motto att det syns på långt håll.    

Miljöskapande värde 

Blåherre mölla, men även gatehusen på andra sidan grusvägen, utgör en historisk 

bebyggelsemiljö. Tack vare att helheten i miljön är bevarad och vård- och under-

hållsinsatserna sker med respekt för historien, uppvisar flertalet byggnader en 

stämningsskapande patina. 

Eftersom husen dessutom ligger skyddade i Julabodaåns dalgång blir siktlin-

jerna begränsade, vilket i viss mån isolerar miljön ifrån andra intryck. Istället för 

att på långt håll se Maglehem och större färdvägar möter ögat träd, dikesrenar 

med mångfald, en och annan klippt gräsyta och Julebodaåns flöde. Det som ytter-

ligare bidrar till att skapa avstånd mellan Maglehems kärna och Blåherre mölla är 

det militära övningsfältet, ofta kallat Ravlunda skjutfält, av vilket kvarnmiljön och 

ytterligare några hus numera är omringat.  

Blåherre mölla har behållit sin medeltida form. De halmtakstäckta byggna-

derna är fortfarande samlade i en tät formation vid vadstället över Julebodaån. 

Kvarnen och de tillhörande byggnaderna ligger på ön alldeles bredvid vadstället. 

Miljön är som tidigare nämnts behaglig och rogivande, inga bilar eller större 

vägar inom synhåll och till den närmaste bebyggelsen är avståndet väl tilltaget.  

Kvarnen med sin kullerstenbelagda gård har en avgörande roll för bymiljön. 
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Teknikhistoriskt värde 

Kvarnar med fungerande vattenhjul, dammar, vattenrännor och kvarnluckor är 

platser där teknikhistorien lever. Blåherre mölla har allt detta och genom hem-

bygdsföreningens kunskap och engagemang kommer det även besökare till del.  

Särskilt tydligt är det när vattnet släpps på och hjulet liksom kvarnstenarna snur-

rar. Den teknikhistoriska processutrustningen gör också att Blåherre mölla kan 

sättas in i ett förindustriellt sammanhang. I förmedlingssammanhang blir kvarn-

miljön och framförallt vattenhjulet en länk till industrialiseringen och i förläng-

ningen till den postindustriella tid vi befinner oss i idag.  

Det teknikhistoriska värdet omfattar också byggnadshistoriska perspektiv, 

där Blåherre möllas olika byggnader kan visa upp flera olika byggnadsskick, så-

som skiftesverk, korsvirke, naturstensmurar, timmer, tegel, stråtak och korrugerad 

eternit.  Listan kan göras ännu längre. 

Upplevelsevärde 

Upplevelsevärdet är naturligtvis olika beroende på vem som tillfrågas och vilken 

referensram den personen har. Troligt är dock att upplevelsen av Blåherre mölla 

omfattar flera intryck. Det första handlar sannolikt om mötet med kvarngårdens 

byggnader, hur de sluter sig kring innegården som en teaterscen. Parallellt med 

den upplevelsen möter naturen, vilken har sitt eget sceneri. Upplevelsevärdet om-

fattar också detaljer såsom hantverksskicklighet, äldre funktioner i gårdsbebyggel-

sen och kloka lösningar på praktiska problem exempelvis vinschen vid homejan.  

Julebodaåns vatten och människans sätt att tämja det genom dammbygget 

upptar också en självklar plats i upplevelsevärdet.  

Diskussion 
Skåne, tidigare uppdelat i Kristianstads respektive Malmöhus län, är det län som 

har störst andel åkerareal i Sverige.  Odlingarna har även historiskt varit omfat-

tande, varför jordbrukets historia men även den livsmedelsindustrin historia är 

viktiga att fånga och förmedla. Förädling av grödor skedde och sker på olika sätt. 

Kvarnar har hela tiden haft en central roll i detta. Genom att åkerbruket resulte-

rade i öppna landskap har vindmöllor varit vanligt förekommande. De större hol-

ländarna används ofta som symboler för Skåne, tillsammans med gula fält och 

hamlade pilar. För att nyansera den allmänna bilden är det viktigt att lyfta fram 

vattenkvarnar, både stora och mindre där man malde för husbehov.  

Blåherre möllas kulturhistoriska värde ligger framförallt i sammanhanget, i 

hela miljön. Som solitärer är byggnaderna förvisso intressanta, och där särskilt 

kvarn- och bostadslängan, men uppnår inte byggnadsminnesklass. Istället är det i 

samspelet mellan natur och kultur som styrkan finns.  
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Det faktum att kringområdet hävdas men inte bebyggs bidrar också till detta. 

Blåherre mölla utgör en oas där naturtillgångar, byggnadsskick och tekniska upp-

finningar och såväl samhälls- som socialhistoria samspelar.  

Samspelet mellan natur och kultur utgör en styrka för miljön men gör den 

samtidigt känslig för förändringar i omgivningen. Ny bebyggelse i dess närhet 

skulle innebära att miljövärdet påverkades kraftigt. Därför är det önskvärt att Blå-

herre mölla fortsatt får behålla ett närområde bestående av grönska och öppna 

fält. Argument för det kan bland annat hittas i äldre kartmaterial, Blåherre mölla 

har även historiskt legat avsides i förhållande till Maglehems framväxt. Genom att 

lyfta fram äldre tiders ägostruktur och markanvändning tillförs kvarnmiljön ytter-

ligare perspektiv, vilket fördjupar förståelsen för de villkor som människorna på 

Blåherre mölla hade att rätta sig efter.  

För att fortsatt kunna göra Blåherre mölla rättvisa genom olika former av 

förmedling, är det viktigt att tillgängligheten till miljön består. Blåherre mölla har 

förutsättningar att även i framtiden vara en kvarnmiljö för möten mellan då och 

nu.       

 

Motiv för byggnadsminnesförklaring 
Skåne har idag tre vattenkvarnar som hittills är byggnadsminnesförklarade, Båla-

möllan, Gundrastorps-Ekholmens kvarnverk och Svenstorps mölla. De represen-

terar alla större anläggningar, inte minst avseende processutrustningen. Bålamöl-

lan är med sina tre vattenhjul en industrikvarn. Svenstorps mölla utgör i sin tur en 

anläggning som förutom mjölkvarn också var platsen för elframställning och så-

gerirörelse. Gundrastorps kvarn och intilliggande Ekholmens kvarnverk uppför-

des i sin nuvarande form under slutet av 1800-talet. Kvarn och såg på respektive 

sida av Vieån utgör en enhet men saknar till skillnad från Blåherre mölla omgi-

vande gårdbebyggelse. Däremot är anläggningens skala större än Blåherre möllas. 

Totalt har Skåne idag tretton byggnadsminnesförklarade kvarnanläggningar 

Tio av dem är vindmöllor, varav fyra är så kallade stubbamöllor, fem är hollända-

re och en representerar den mer ovanliga kategorin jordholländare. Regionmuseet 

menar att Blåherre mölla, i relation till Bålamöllan, Gundrastorp-Ekhomens 

kvarnverk och Svenstorps mölla, har en egen plats att fylla för att förklara vatten-

kvarnarnas olika utvecklingsskeden. Mot bakgrund av tidigare redogörelse kring 

Blåherre möllas kulturhistoriska värde och efterföljande diskussion anser Regi-

onmuseet att anläggningen representerar en ”synnerligen märklig byggnad”.  
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Homejan kröner kvarnens port. Högst upp i bild syns halmtakets ryggning i behov av åtgärd. 
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