FÖRENINGEN

SKÅNSKA MÖLLOR
Hösten 2017
RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2017
Årsmötet hade samlat drygt 20 personer och avhölls vid och i Farhults mölla

väster om Ängelholm. Möllan är av holländartyp och har fyra våningar med två
stenar sädeskross och råoljemotor. Möllan fick i september nya vingar som
ersatte de tidigare som var rötskadade. Virket i de nya vingarna är av
Douglasgran.
Ordföranden Bo Larsson hälsade deltagarna välkomna och tackade värden

Bengt Nilsson for guidning och andra arrangemang i samband med årsmötet.
Flackarps Mölleforening sköter nu föreningens mölla enligt uppgjort avtal och
planerar i år att vid fem tillfallen ordna café och visa möllan. Från 1 april övertar
de dessutom kostnader for el och väghållning.

Bröddarps stubbamölla har fått ny axel och nya vingar.
Häljarps stubbamölla har helrenoverats, fatt nya vingar och återinvigdes den
2 juli. I samband därmed utdelades Föreningen Skånska Möllors diplom till
Rönneberga Hembygdsförening som äger möllan.
Ordföranden tackade föreningens kassör Bo Bergsten som donerat 8000 kr till
vår förening.

Till Möllomas dag hade 42 st anmält sitt deltagande och av dessa planerade
25 st att köra och 12 st dessutom mala.

Årsavgiften fÖr 2018 bestämdes till 200 kr. Höjningen motiveras av föreningens
ansträngda ekonomi efter renoveringen av Flackarps mölla.
Sven Hagelberg valdes att bli adjungerad i styrelsen under ett år.
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KOMMITTÉERNA
D O K U M E N TAT I O N S K O M M I T T É N
Föreningens arkiv handhas av arkivarien Bo Bergsten.

Till arkivet mottages nya bidrag i form av fotografier, tidningsurklipp, litteratur och liknande. Styrelsen har ingen
möjlighet att bevaka allt som produceras så därför är vi glada fÖr all hjälp.
Kanske det bland läsarna finns personer som kan berätta mölleminnen, självupplevda eller som han eller hon hört
berättas och som kan vara av intresse att bevara till eftervärlden.
Kontakta;

Bo Bergsten, Skivarp, tel. 0411-300 62

Björn Loodberg, Nyhamnsläge, tel. 042-34 54 60
Sven Palm, Hässleberga, tel. 040-44 10 26
TEKNISKA KOMMITTÉN

Kommitténs uppgift är att ge anvisningar vid renovering och underhåll av väder- och vattenmöllor, om möjligt ordna
instruktörer vid kurser samt i mån av tillgång förmedla reservdelar rivningshotade möllor.
Sven Palm, Hässleberga, tel. 040-44 10 26
Stig Landgren,Ystad, tel. 0411-611 22
Sven Hagelberg, Tollarp, tel. 044-31 22 98
Björn Loodberg, Nyhamnsläge, tel. 042-34 54 60
Sven-Erik Bengtsson, Kristianstad, tel. 044-21 08 49
FLACKARPSKOMMITTÉN
Ansvarar for föreningens mölla i Flackarp
Bo Bergsten, Skivarp, tel. 0411- 300 62

Kjell Andersson, Flackarp, tel. 046-12 78 66
FÖRENINGENS UTGIVNA LITTERATUR

F ö r. S k å n s k a M ö l l o r 1 9 5 6 - 1 9 8 1 , B e n g t O . O l s s o n 2 0 l o För. Skånska Möllor 1956 - 1986, Sven Håkansson, Sven Palm 20 kr
Va t t e n k v a r n a r i S k å n e 1 9 9 5 , A a s e B r u l i n , S v e n P a l m 4 0 k r

F l a c k a r p s M ö l l a 1 8 6 8 - 1 9 9 8 , To r b j ö r n K l i t t e r v a l l 2 0 k r
Mölleterminologi,
Sven
Palm
20
kr
V ä d e r k v a r n a r i S k å n e 2 0 0 5 , To r b j ö r n K l i t t e r v a l l , B o e l T h ö m 6 0 k r
Skrifterna kan beställas genom Bo Bergsten, tel. 0411-300 62.
Föreningar som önskar sälja skrifterna på sina arrangemang betalar ett reducerat pris.
FÖRENINGENS HEMSIDA
Adressen är: http://www.hembygd.se/foreningen-skanska-mollor

Ansvarig för hemsidan är Björn Loodberg, Nyhamnsläge, tel. 042-34 54 60
FORUM FÖR INFORMATIONSUTBYTE
För att ge mölleföreningar och andra mölleintresserade en mötes- och diskussionsplats på nätet kommer föreningen
så småningom att inrätta ett forum fÖr detta ändamål. Det kommer att vara länkat till vår hemsida.

MEDLEMSREGISTRET

Föreningen Skånska Möllor är enligt Personuppgiftslagen (PUL) skyldig att informera sina medlenunar om vilka
uppgifter som finns om dem i medlemsregistret.
Registret innehåller uppgifter om namn, adress, postnummer och postadress.
Avsikten med medlemsregistret är föreningsadministration i form av kallelser och utskick.
Ansvarig for registret är Bo Bergsten, tel. 0411-300 62. Meddela om ni har invändningar mot att förekomma i
registret.

MEDLEMSVÅRD

Föreningens fortlevnad är i mycket beroende av ett stabilt och gärna stigande

medlemsantal. Vi ber er därför att värva ytterligare medlemmar bland bekanta och

besökare på era möllor. Tag hjälp av föreningens informationsfolder ( kan
rekvireras från Sven-Erik Bengtsson, tel. 044-21 08 49). Vi vädjar även till de
föreningar som är medlemmar i Skånska Möllor att uppmana sina medlemmar att
gå med som medlemmar i Föreningen Skånska Möllor. Medlemsavgiften är 200 lö
per år och sätts in på Bankgiro 5354-9853.
FÖRENINGEN SKÅNSKA MÖLLORS DIPLOM 2018

Det böljar bli dags att fundera på vem eller vilka som gjort sig förtjänta av nästa års
diplom som delas ut på årsmötet.

Förslag på kandidater med motivering kan sändas före den 15 februari 2018 till
ordföranden:

Bo Larsson, Övraby Östergård, 273 91 Tomelilla.
MÖLLEDAGEN 2018

Mölledagen 2018 infaller söndagen den 1 juli. Som vanligt planerar vi att
informera i årsberättelsen om vilka medlemsmöllor som deltager och vilka

aktiviteter som äger rum på respektive mölla. Men för att vi skall ha något att
informera om, måste ni tala om vad ni planerar för verksamhet på just er mölla.
Därför ber vi mölleföreningar och enskilda mölleägare som är medlemmar i

Föreningen Skånska Möllor att fylla i bifogad svarsblankett och skicka in den
senast den 15 mars 2018 så att vi far in uppgifterna i utskicket våren 2018.
INVINTRING

För de allra flesta av oss är nu den aktiva möllesäsongen över för i år och det är
dags att förbereda möllan för vintern.
Tag ner stormbrädoma och förvara dem inne i möllan.
Klä av kvarnarna och städa noggrant bort alla mjölrester. Blås gärna med tryckluft
och dammsug samtidigt.
Städa helt allmänt rent i möllan och sätt omgående tillbaka kilar och annat som
eventuellt har lossnat.

Dreja till det väderstreck som vintervindama huvudsakligen blåser ifrån.
Sätt om vingarna helst varje månad och dreja eventuellt en liten bit. Men glöm inte
att förankra vingarna ordentligt.
Se till att vattenhjulen inte står i vatten och vrid dem en bit då och då.

ÅRSMÖTE 2018

Årsmötet 2018 planeras preliminärt ske i maj månad på plats som ännu inte
beslutats.

RESERVDELSFÖRMEDLINGEN

Föreningen eller några av dess medlemmar har en del reservdelar att erbjuda.
Har ni några delar till vatten- eller vindmöllor som ni inte behöver eller ni kanske
behöver reservdelar till er mölla? Kontakta i så fall någon i föreningens styrelse
för vidare information.
(Alfredssons Maskinaffar, Ränte kvarn, Annerstad har ett omfattande lager av
gamla reservdelar. Tel.: 0372 20046).
L A N T H A N D E L N

Säd till målning

Vete och råg (både konventionellt och ekologiskt odlad) samt durumvete och

Ölandsvete (gammal lantvetesort).

Säljes eller kan ordnas av Bo Larsson, Övraby, tel. 0411-55 12 49.

Tänk på att beställa i god tid!
Fårtalg

Tillhandahålles av Bo Larsson, Övraby, tel. 0411-55 12 49
Virke

Föreningen Skånska Möllor tillhandahåller virke i olika dimensioner till
självkostnadspris.
Kontakta Sven Hagelberg, tel. 044-31 22 98.
Linolja

Kallpressad rå linolja från Gunnarshögs Gård.

Kontakta: Gunnarshögs Gård, Hammenhög, order@gunnarshÖg.se eller
tel. 0414-320 03.

Trätjära

Kallpressad linolja och linoljefarg samt trätjära från Höjs Boställe Lin AB,
Kävlinge.
Tfn.: 046-70 93 75.

Möllekurser sommaren 2017.

Den 8 respektive 9 juli anordnade föreningen på försök möllekurser i Bräcke och
Krageholms möllor.

Inbjudan hade skickats ut till ett begränsat antal mölleforeningar. Vi valde i första hand
de som avsåg att köra sina möllor på Skånska möllors dag.
På lördagen var vi 10 personer i Bräcke och på söndagen 15 personer i Krageholm.
Förmiddagarna ägnades åt diskussioner om säkerhet och risker, både for själva möllan
och för besökare men även for oss som arbetar vid möllan. Vi gick också igenom vad

man bör se över på möllan innan man sätter igång att mala. Även själva
malningsprocessen pratade vi en del om. Det togs även upp allmänna funderingar som
kursdeltagarna hade.
Efter att vi ätit vår medhavda mat böljade de praktiska övningarna.

Först kollade vi att allt var klart for att köra igång. Bland annat tog vi bort spärrar i

kronhjulet och drejade hättan så att möllan stod i rätt vindriktning. Därefter seglade vi
på. På Bräcke mölla satt seglen på och var hoprullade, så där var det bara att slå ut dem

och fästa över häckverket. Krageholm mölla var däremot helt avseglad, så där fick de
som var viga och villiga möjlighet att klättra upp på vingarna och hänga på segel. Det
är som att gå på en bred stege med lite lagom lutning.
Sedan fick vi lära oss hur man justerar matningen av säd och stenamas avstånd for att
fa ett lagom grovmalt mjöl och även få möllan till att snurra lagom fort. Vinden var inte
särskils stark, men tillräckligt for att vi skulle kunna mala lite grand och prova olika
inställningar.

Efter avslutad målning seglade vi av möllan och låste det som skulle låsas. Vi
diskuterade även rengöring av kvamen, hur noggrant är beroende på när man ska mala
nästa gång. Båda mölloma skulle mala den närmaste veckan, så någon praktisk
rengöring blev det inte.

Dagen avslutades med at vi drack kaffe och diskuterade allmänt om möllor och målning.
En del mölleforeningar är rädda for möss, men de flesta anser detta inte vara något större
problem. Kollar man kvamen innan man startar och eventuellt blåser och dammsuger,
så får man ett mjöl som vem som helst kan baka av. Segel och säckar måste också
forvaras så att mössen inte biter hål i dem.

Alla verkade nöjda med kursen och vi har for avsikt att fortsätta nästa år med liknande
kurser, antingen på samma möllor eller på några andra möllor där man kan och vill mala.

Förslag på upplägg av kurser kan ni lämna till mig Bo Larsson (ordf) eller till
kursledama Stig Landgren, Krageholm och Bjöm Loodberg, Bräcke.
Är ni intresserade av att delta i nästa års kurser så hör av er till Bo Larsson eller läs i

vårens forenings-utskick.
Vi hoppas med dessa kurser att i framtiden fler möllor ska snurra och helst även mala
mjöl.

mstuätt
Lördagen 23 september kl 10.00
Föreningen Skånska Möllor inbjuder härmed sina medlemmar till studiebesök i
Tolånga Bogträfabrik, en snickerifabrik som grundades 1860 men som sedan ett
antal år tillbaka är museum. Från början drevs fabriken med ett vattenhjul men
drivs numera av två turbiner som renoverades 2008. Den vattendrivna

anläggningen är numera museum men förevisas i funktion. Fabrikens ägare
kommer att guida oss runt och bl a förevisa den fungerande blocksågen och
klyva timmerstockar till plank.
Vi startar med kaffe och bullar i Vanstad mölla (1 mil öster Sjöbo) och efter att

ha besett möllan åker vi {ca 11.30) till Bogträfabriken för en IV2 - 2 timmars
visning.

Entréavgift på Bogträfabriken är 100 kr/person varav dock föreningen sponsrar

med 50 kr per medlem och även 1 person per mölleförening med 50 kr. Övriga
b e t a l a r 1 0 0 k r.

Efter avslutat besök kan vi äta lunchbuffé i närheten på "Tolånga 17" en
köttrestaurang med gårdsbutik. Menyn baserar sig på rätter med nöt(Angus)-

och fläskkött från gårdens egen uppfödning. Pris 155 kr (inkl. sallad, lättöl, kaffe
och kaka).

För maten och förmiddagskaffets skull vill vi att ni anmäler er till Bo Larsson
tel. 0411-55 12 49 eller E-post I a rsson @ o vra bvoste rga rd.se senast torsdagen
den 14 september.

MÖLLEDAGEN 1 JULI 2018
SVARSBLANKETT

for mölleforeningar och enskilda möiieägare som är medlemmar i
Föreningen Skånska Möllor
Möllans namn:
Ort:

Kontaktpersoner,

namn

Adress

Te l

1
2
3

Vi godkänner att dessa personuppgifter får finnas med i sammanställningen i:

årsberättelsen, turistbyråinformationen samt hemsidan ja □
Deltager på Möiledagen ja □ nej □
Kommer att vara igång ja □ nej □
Kommer

att

Öppettider

mala

ja

□

nej

kl

□

-

Övriga planerade aktiviteter under 2018

Hur många besökte möllan 2017: på Möiledagen: totalt:
Intressanta aktiviteter på möllan 2017 (skriv gärna lite utförligt så skriver vi en
separat notis i nästa utskick):

Blanketten skickas senast 15 mars 2018 till:

Sven-Erik Bengtsson, Vendesgatan 3B, 291 53 Kristianstad

