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Tjörnarps kvarns historia 

Platsen för kvarnens tillkomst 
Sedan gammalt har Tjörnarpssjön haft sitt åtminstone huvudsakliga utlopp söderut via 
Korsarödssjön till Vramsån som flyter ut i Helgeå söder om Kristianstad. Enligt en utredning 
(se nedan) skall det dock i äldre tid också varit ett visst avflöde norrut vid högvatten vid plat-
sen för den nuvarande kvarnen. Nedanstående utsnitt av kartan från Laga skifte av Gunnarps 
by 1850 visar att det gick en väg där. Någon trumma under vägen skall inte ha funnits. Even-
tuella flöden över vägen måste ha varit små och tillfälliga. Annars skulle vägen knappast 
kunnat bestå. 

 
Den blivande kvarnplatsen är vid pilen till höger i bild. Ett dike tycks gå mellan denna plats 
och sjön. Vägen från Kyrkbyn till landsvägen går förbi platsen. Området 271 sydväst och om-
rådet nordost om vägen kallas ”backar”. 272 kallas ”däld”. Något flöde över vägen är inte 
markerat. (Kartan ligger inte i norr-söder) 

Laga skifte i Gunnarps by 
Alla de åtta gårdarna i Gunnarps by var arrenden (s. k. ”frälsehemman”) under samma ägare, 
åtminstone från slutet av 1700-talet, då borgmästare Rönström från Kristianstad köpte Fred-
riksberg med underlydande gårdar, hela Gunnarps by och hela Korsaröds by. I slutet av 1840-
talet såldes hela detta imperium ut. Ladufogde Ola Christiansson från Västerstad köpte 1849 
hela Gunnarps by och begärde sedan laga skifte. 

Laga skifte skulle innebära att varje gård genom en lantmäteriförrättning skulle få ett sam-
manhängande område och att dess hus vid behov skulle flyttas ut så att de skulle ligga inom 
gårdens nya ägor. Ett sådant arbete innebar en mycket omfattande kartläggning. Varje litet 
område mättes och värderades. En gårds nya ägor skulle i princip ha samma värde som dess 
gamla. 

Formellt följde man i Gunnarp först reglerna, och nya sådana ägor lades ut för de åtta går-
darna. Men brukarna sades samtidigt upp till avflyttning. En ny uppdelning gjordes, och i 
stället för de åtta tämligen likstora gårdarna skapades två större gårdar och ett antal små. En 
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av de båda större gårdarna var den, som senare kom att kallas ”Tjörnarpsgården”. Den om-
fattade dels en del av Gunnarp nr 2, där byggnaderna uppfördes och dels hela Gunnarp nr 8, 
som inte fick egna byggnader. Gunnarp nr 8 omfattade bl a området för den kommande 
kvarnen. Hela den blivande Tjörnarpsgården köptes under pågående laga skifte av vagnma-
kare Björkman från Kristianstad. Björkman flyttade till Tjörnarp 1851. 

Kvarnens tillkomst 
Kvarnfall var mycket värdefulla i äldre tid. Man utnyttjade även låga fallhöjder och små vat-
tendrag. Ett utflöde från Tjörnarpssjön med en fallhöjd på ca sex meter måste varit attrak-
tivt. Björkman lät därför bygga en kvarnränna under vägen och anlade en kvarn.  

Detta ledde till protester från kvarnägare längs Vramsån nedströms Korsarödssjön, t. o. m. 
ända till nedströms Tollarp. Man lämnade in en stämningsansökan till Västra Göinge Härads-
rätt och hävdade att man gått miste om vattenvolymer. De sökande var ”Enkefru Friherrin-
nan” C U Raab på Göingeholm med flera. Ärendet behandlades av häradsrätten i september 
1855, syn genomfördes och kommissionslantmätare J P Rosengren gjorde därefter en utred-
ning med avvägning av vattennivåerna. 

Rosengren slutsats var att vattenvolymen från Tjörnarpssjön hade liten betydelse för dessa 
kvarnar, och att nyttan var större av att använda vattnet för Tjörnarps kvarn och att sänka 
sjöns yta något så att mossmarkerna omkring sjön blev lättare att använda. 

Rätten behandlade sedan frågan vid 1855 års ordinarie höstting som ärenden nr 330, 443 
och 488, det senaste i utslag den 11 januari 1856. Björkman gavs då rätt att utnyttja fallet via 
den nya rännan. Björkman flyttade dock från Tjörnarp redan 1857, när han sålde sin egen-
dom till professor Nils Henrik Lovén från Lund m. fl. 

Järnvägen förbi möllan, Södra stambanan, började byggas söderifrån 1855. Den trumma un-
der järnvägen, som i senare utredningar angivits bestämma Tjörnarpssjöns lägsta nivå, fanns 
alltså inte vid Rosengrens utredning. 

Tvisten om kvarnen fortsatte dock. Enligt uppgifter i ”En bok om Tjörnarp” sidorna 96-98 
kom ytterligare en dom 1862. Vid ett sammanträde 1920, då sjöns nivå behandlades, gavs 
uppgifter om en hovrättsdom av den 28 augusti 1863. 

Kvarnen som del av Tjörnarpsgården 
Namn på mjölnare redovisades länge i kyrkböckerna på Gunnarp nr 2, alltså inte på Gunnarp 
nr 8, där kvarnen låg. Verksamheten drevs alltså troligen länge som en del av gården. Det 
finns dock noteringar om att mjölnare bodde på kvarnen 

Från ca 1857 ägdes, som nämnts, Tjörnarpsgården inklusive Gunnarp nr 8 av professor Lovén 
m. fl. Lovén bodde sannolikt på somrarna på det som sedan kallats ”Haga”. En svärson, F 
Wahlberg, bodde på själva gården.  

Ca 1873 köptes gården och Gunnarp nr 8 av kyrkoherden Sylvan i Eslöv. Styvsonen Theodor 
Sylvan blev arrendator och senare ägare. Under denna tid började man sälja ut tomter av 
Gunnarp nr 8 för det nya stationssamhälle, som började växa fram. 
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Från 1883 är en karta som visar stat-
ionen och samhällets äldsta hus och 
även kvarnbyggnaderna. Ett utsnitt 
visas här. 

Ryttmästaren Johan Henrik Berg von 
Linde köpte gården 1886. Det sägs 
vara han som började använda 
namnet ”Tjörnarpsgården”. En pi-
kant detalj är kanske att ”Enkefru 
Friherrinnan” Raab måste ha varit 
hans mormor. 

Kvarnen under arrendato-
rer 
I kyrkböckerna nämns 1893 en kvarnarrendator, Nils Ohlsson, som boende på Gunnarp 8. 
Kvarnen drevs alltså då inte längre som en del av gården. I de kommande kyrkböckerna re-
dovisades ett antal mjölnare. De flesta enbart under ett par år. De bör antingen själva varit 
arrendatorer eller varit anställda av kvarnarrendatorn. 

Nils Ohlsson, som verkar ha varit den förste arrendatorn, hade en intressant bakgrund. Han 
var född 1848 på Ella nr 2, den gård som sedan Anders Jönsson köpte. Efter en vistelse i 
Helsingborg etablerade han sig som spannmålshandlare i Tjörnarps samhälle. Han var bosatt 
vid kvarnen 1893-98. Sedan flyttade han som åbo till Korsaröd. 

Nils Ohlsson var också part i en lantmäteriförrättning 1898 som innebar att han blev ägare 
till Gunnarp 2:14, d v s en remsa från kvarnen längs Möllebäcken söderut. 

Karl Bengtsson, Svante Ohlsson och Sven Karlsson, var de följande som i kyrkböckerna var 
skrivna som mjölnare under korta 
perioder. 

1904 kom Olof Holmqvist och stan-
nade till 1913, när han flyttade till 
Slättaröd som 60-åring. Härinvid 
visas vad som angivits vara Holm-
qvist med familj samt grannen, ban-
vakten, framför möllans bostadshus.  

Under kortare perioder nämns se-
nare Emil Ferdinand Palmqvist och 
Anders Andersson som mjölnare i 
kyrkböckerna. Men det var flera. 

1926 kom Gottfrid Svensson, Han 
var född i Västra Vram och hans 
bror Sven Svensson hade 1917 över-
tagit Djupadals kvarn i Sandåkra. Gottfrid flyttade 1934. Det finns fortfarande personer som 
minns honom. 
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Ägaren till Tjörnarpsgården inklusive fastigheten där kvarnen ligger, Johan Henrik Berg von 
Linde, sålde gården 1917 till sonen August Berg von Linde.  Men denne var tjänsteman vid 
Blekinge kustbanor och bodde i Ronneby. Johan Henrik Berg von Linde dog 1920. Hans änka 
Wilhelmina och dottern Ebba bodde först kvar i Tjörnarp men flyttade också till Ronneby 
1926. Ingen av familjen fanns sedan kvar i Tjörnarp. Ebba ägde dock uppenbarligen också en 
del mark inom Gunnarp 8. Hon står nämligen som säljare vid fastighetsaffärer långt senare.  

I början av 1933 genomfördes exekutiv auktion av August Berg von Lindes återstående fas-
tigheter inom Gunnarp nr 8: 8:6, 8:7 och 8:9. Ägandet övertogs då av Mellby, Tjörnarps och 
Häglinge socknars sparbank, som sålde dem vidare i lämpliga bitar. Ny ägare till fastigheten 
där kvarnen låg blev Axel Nilsson. 

Måns Jönsson 
I Tjörnarp minns äldre personer att Måns Jönsson drev kvarnen. Han hade varit lantbrukare 
på Ynglingarumsgården i Häglinge, men kom till Tjörnarp 1910 och hade sedan en liten gård i 
samhället med byggnader där familjen Hyltén-Cavallius nu bor. Han hade lagfart på största 
delen av det område där bäcken rinner före kvarnen, bl.a. Gunnarp 2:17, som kvarnarrenda-
torn Nils Ohlsson en gång förvärvat. Lagfart på den fastighet där kvarnen låg hade han dock 
inte. Det hade Berg von Linde ända tills den exekutiva auktionen. Men Måns Jönsson kan ju 
ha ägt kvarnen på ofri grund.  Gottfrid Svensson m.fl. mjölnare var då anställda.  

Som framgår nedan startade Hilbert Pålsson m. fl. ett elkraftbolag vid möllan 1918. Från den 
tvist som uppstod (se nedan) finns ett sammanträdesprotokoll där Pålsson uppenbarligen 
förträdde kvarnen och hade fullmakt från Berg von Linde. Måns Jönsson deltog också, men 
han var ju en av de markägare som berördes. En gissning är att Måns Jönsson köpte kvarnen 
av elkraftbolaget när detta gav upp.  

Måns Jönsson sägs ha varit noga med att jaga bort tjuvfiskare vid bäcken. Han dog 1938 och 
något senare köptes den del av gården som låg väster om järnvägen längs Möllebäcken av 
Sigfrid Jönsson, som byggde hus där. Jan och Gunnel Swärd äger nu denna fastighet. 

Axel och Allan Nilssons tid 
1934 fick Axel Nilsson lagfart på fastigheten Gunnarp 8:183, som var en del av gamla 8:7. 
Axel Nilsson var född i Häglinge, Sjöahus, 1878. Han gav sig tidigt ut som mölledräng och 
hamnade i södra Skåne. När han kom till Tjörnarp var han alltså 56 år och hade de vuxna 
barnen Inga och Allan.  

Skogen norr om kvarnen ingick i köpet men såldes vidare till Edvin Nilsson, bror till Bernt och 
Gunnar Nilsson. Vid bäcken fanns en gammal fiskodling som bröderna gjorde om till odling 
av pälsdjuret sumpbäver (Nutria). Brödernas far Olof Nilsson skulle sköta den. Men han blev 
sjuk och verksamheten upphörde 

Av Axel Nilsson har jag egna minnen från slutet av 1930-talet. Han var en vänlig man, som 
visade runt och förklarade hur allt fungerade. Bl. a. minns jag det stora ”överfalls”-
vattenhjulet. Det fanns också ett litet sågverk nedanför fallet norr om kvarnen. 

Sonen Allan Nilsson övertog senare kvarnen och fick lagfart 1948. Axel flyttade till annan 
bostad i Tjörnarp. 

1951 skedde Tjörnarpsmordet, när kvarnägaren Allan Nilsson mördades. Bostadshuset brän-
des ner vid händelsen. 
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Lokalföreningens verksamhet 
Dödsboet sålde 1952 fastigheten till Skånska Lantmännens lokalförening i Höör, som även 
använde kvarnen som filial vid handel med förnödenheter till lantbruket i Tjörnarp. Ett nytt 
större bostadshus byggdes. Föreståndare blev Arne Svensson, son till möllaren Sven Svens-
son vid Djupadals kvarn i Sandåkra. Arne var alltså brorson till den förre mjölnaren i Tjör-
narp, Gottfrid Svensson. 

1963 övertogs kvarnen av Skånska Lantmännens centralförening, som sålde den 1973. 
Kvarnverksamheten upphörde och lokalerna vid Tjörnarps kvarn kom att användas till annat. 

Kvarnen och Tjörnarpssjön 
Kvarnens tillkomst i början av 1850-talet ledde till en viss sänkning av Tjörnarpssjöns nivå. 
Detta bidrog till att en del lågt liggande ängsmarker i Kyrkbyn, Svenstorp, Karlarp och längs 
Möllebäcken i Gunnarps by kunde odlas upp. Men uppodling av kärrmark leder alltid till att 
marknivån sjunker. Jag har egna minnen från våra kärråkrar, som vi fortfarande kunde ta hö 
på och vi kunde ha som bete på 1940-talet, men som sen fick överges.  

1918 startade bl. a. Hilbert Pålsson, ägare av Gunnarps Nygård, ett kraftbolag för att utnyttja 
fallet vid kvarnen för elproduktion med hjälp av en vattenturbin. Sjöns vattennivå kom då att 
hållas högre. Detta ledde till att de nämnda kärråkrarna fick ytterligare problem med avvatt-
ning. 

Ägarna till dessa åkrar beslöt sig för att vända sig till en advokat för att se om det skulle gå 
att få ändring via vattendomstolen. Denna förordnade lantbruksingenjören i Kristianstads län 
L L P Lundström som besiktningsman. Lundström utredde historien bakom kvarnens till-
komst och gjorde avvägningar. Slutsatsen var att lägsta nivån bestämdes av trumman under 
järnvägen vid avflödet till Korsarödssjön, och att man inte kunde kräva att kvarnägaren höll 
sjön på lägre nivå än denna. 

Advokaten avrådde från att gå vidare med ärendet och omkring 1920 tycks man inte ha dri-
vit det längre. Frågan torde också snart ha blivit överspelad. Vattentillgången var för låg för 
önskad elproduktion. Denna upphörde vid kvarnen, och man kom att köpa all elenergi uti-
från. 

Från min barndom kommer jag dock ihåg att det fortfarande fanns vissa funderingar över 
möllarens benägenhet att ”spara på vattnet i sjön”. 

Nuläget 
Av de arealer som påverkades av Tjörnarpssjöns vattennivå används numera endast delar 
som bete. Resten har försumpats och används inte. De igenvuxna kärrdikena fungerar dock 
säkert som växtnäringsfällor. 

ÅR 2015 betraktar man Tjörnarpssjön mera ur naturvårdsynpunkt. Bäcken förbi kvarnen är 
det huvudsakliga avloppet. Avloppet mot Korsarödssjön förefaller närmast igensatt. 

Tjörnarp i januari 2016 

Hans Ivar Svensson 

 


