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I brirjan av ir t758, endast tvi ir efter det
att en ny vatrenkvarn hade uppforts vid det
nirliggande Birekull, slots ett konrakt med

P. G. aon Kochens kuarnlryge

Framfor allt genom den divarande innehavaren av Krapperup, P. G. von Kochen, och
hans journal, gir det att folla Vattenmrillan
genom 17oo-talet. Kvarnen var under storre
delen av detta irhundrades frirsta hilft, utarrenderad till Nils Andersson, vilken eftertridde sin far Anders Nilsson, som mollare.SoJ
Ar q36 fick Vattenmollan nya srenar, di
von Kochen let hemta nya stenar ur "stensko,
gen" (mojligen trakrerna kring Billinge). Ar
1744 var det iter dags att byta itminstone en
sten i vattenkvarnen. Stenen kootes in frin
Landskrona.504 Nio er senare ldmnade Nils
Andersson over kvarnen till sonen Anders
Nilsson, vilken fick arrendet mot villkoret att
han sjdlv skulle skaffa alla jdrnredskap.5oS
Kvarnen var emellertid di si forfallen att ett
nytt mollehus, sannolikt bide kvarn och bo-

timmermannen Bengt Andersson frin Sonnarslovs socken och Rafteboda. att en nv
kvarn med

par srenar skulle byggas under

anlinde timmermannen med sin son och
startade arbetet med am mirka ut ektimmer

till kvarnen. Man boriade dven kora sten till
kvarnplatsen, medan timmermannen, dllsammans med sigskiraren, fortsatte aft leta
timmer. I maj anlinde murmistare Franck
frin Angelholm och grunden dll mollan brirjade grivas. Samtidigt arbetade timmermannen pi kvarnstolen och fortsatte darefter med
vattenhiulet. I iuni borjade man ligga sten-

grunden, men hade stora problem med att
jorden rasade ut och man miste understodla

ningshus, miste byggas.5o6

Vattenmollan frin oster med kvarnbyggnadens tegeltak
t926. Hdganas museum.

tvi

kommande sommar. Den gamla kvarnen var
vid denna tidpunkt redan riven. I februari,
strax efter det att kontraktet var skrivet,

till

vdnster och bostadsdelen

till

hoger. Foto: Arthur Rube
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september arbetet med det andra vattenhiulet, dess axel, kugghful samt tillhorande mjolkar och drill. I oktober lades loftet i kvarnen,
i november giordes kvarnens tullkista och
den rr december stod Vattenmollan klar att
mala med bida paret stenar.
Aret darpi, 1759, fortsatte man med
yrterligare arbete vid Vattenmollan, di timmermannen giorde nya slussar. Ett par ir
senare lades en ny vig over dngsmark till
Vattenm<illan r fram till kvarnen. For arbetet
uppbidades alla insockne frdlsebonder, hus-

min och

Vattenmdllan frln sydost. Kvarnhuset nermast och
bortom dct miillrrebostaden. Ioto: Arthur Rubc rqz6.
HoganAs museum.

med bridor och stakar. Samtidigt fortsatte
timmermannen med kvarnverkets kugghiul. I

borlan av iuli hade man murat upp

hela

kvarnhuset. Takets sparrverk restes och muraren murade upp gavlar medan timmermannen spikade likt. I misen av manaden bdriade timmermannen hugga upp hjulaxeln till

kvarnen samtidigt som muraren lade och
understrok takteglet, vilket himtades fren
Rya tegelbruk. De dagsverkspliktiga b<tnderna arbetade under tiden med att grdva vattenrinnan, vilken stenlades. I borian av augusti
installerades det forsta paret stenar, man satte
dammlucka och giorde iordning mlolkaret. I
mitten av minaden kunde man prova stenar-

na och malde korn och
satte arbetet

pi

rig. Samtidigt fort-

kvarnbyggnaden och stenmu-

rarna rappades ut- och invindigt. Den

z,r

augusti var murmistaren klar med sitt arbete

och erhrill betalning. Timmermannen fortsatte med att snickra dorrar och piborjade i
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fiskare. Byggnadsarbetena vid
Vattenmollan var emellertid inte slutforda
med det, utan 176z rensade man platsen ddr
mollaren skulle bygga ett nytt "wipnhus".
Ordet wipnhus dr sannolikt en felskrivning,
troligen frir wignhus, det vill siga vagnssklul.5oz Nigon ytterligare notering om husbygge vid Vattenmollan giorde inte von
Kochen, varfor det bor vara si att eventuellt
ytterligare byggen utfordes av mollaren sjilv.
Under hosten tT63antecknade han diremot i
sin journal att dmmermannen arbetat pi
sluss till mollan och att muraren understrukit
vissa bristfilligheter i kvarnbyggnadens tegeltak.5oU

Vid synen 1787 synades inte

kvarnen,

de tre ovriga byggnaderna, som di
horde till kvarngirden.509 Lingornavar placerade pi samma sitt, som pi den gamla
kvarnens tid. Ostra lingan, alltsi boningshuset, hade nigot fdrre viggerum in tidigare,

men

vil

sju jimfort med tidigare nio. S<idra lingan
omfattade r4 viggerum, vilket var itta mer
in tidigare medan den vistra lingan bestod
av Ltta vdggerum, vilket var tre mer in vid

rToo-talets borlan. Kvarngirden

saknade

brunn. Om de tre lingorna var helt ombyggda eller enbart tillbyggda gir inte att avgora.
Troligen hade boningslingan byggts om samtidigt med kvarnen. Dessa bida hus kan ha
varit sammanbyggda. Dessutom var den
gamla girdens boningslinga ilderdomlig si
tillvida att den saknade skorsten.
Pi Hallbicks karta r8r9-zo ir Vattenmollan markerad med sina byggnader. Boningshuset och kvarnen lig i oster och var
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Vistra girdsfasaden till Vattenmdllans mollarebostad 1925. Till h<iger syns det tegeltickta kvarnhuset samt ett stycke
kvarngirdens sodra ldnga. Foto: Mlrten Sjribeck. Helsingborgs museum.

riktigt sammanbyggda. Ungefdr mitt
for kvarnbyggnaden lig den s<idra langan,
placerad sl att kvarnrinnan lopte soder om
mycket

denna byggnad. Vinkelratt mot sodra lingan,
lig den vistra lingan och i vinkel mor denna,
och i sodra lingans forlingning, lig ytterligare en sydlig linga. Vattenmdllans situadonsplan kan dermed liknas vid ett liggande, spegelvint, storr F.51o Jdmf<irt med 1787 borde
siledes girden har fia yaerligare en byggnad,
den som var placerad i s<idra lingans forlengning, hir kallad sydvistra lengan.

Vid nista syn, r84r,511 noterades att
boningshuset i rister var uppf<irt i ekekorsvirke med lerklinta fack. Taket var teckt med
halm och gavelrostena var, liksom delar av
viggarna, klidda med bridor. Inredet bestod
av kammare, forstuga, spiskammare, kOk och
stuga. Sodra ldngan var uppford i samma teknik och dven den var inredd fcir bostadsinda-

mil med dringkammare,

f<irstuga, stuga,

av

kammare och kok. De tvi uthuslingorna, den
vistra lingan samt den sydvistra lingan, var

i ekekorsvirke med lerkline
och skiftesverk. Taken var tackta med halm
btda uppfOrda

och samtliga gavelrcisten var av

bridor. Vjstra

lingan rymde stall, fdhus, port och svinhus
medan det i sydvistra lengan fanns loge och
loggolv. Aven sjilva kvarnbyggnaden synades

och denna tycks inte ha genomgitt nitgra
storre fcirindringar sedan uppforandet pi
r75o-talet. Den beskrivs som uppford i gresten med tegeltak och rymmande tvi mjolkvarnar.

Om nigra rToo-talsbyggnader fanns
ir t84t, utriver sjllva kvarnen, ir
svirt att svara pi, men de vdggerumsmitt
bevarade

som finns angivna ftir s<idra och visua lingan 1787, tyder pi att dessa lingor byggts om,
sannolikt mellan q87 och t9rg/zo. Boningshuset kan emellertid ha stitt oforindrat melIan de bida synerna. Ar t 787 hade det siu vig-

>v

/

gerum, vilket det idag befintliga huset ocksi
har och vilket dven kan konstateras pi ett foto
av huset frin ry26.572 Vad som kan tala emot
att det dr frigan om ett si pass gammalt hus
ir byggnadens bredd, omkring 7,5 meter,
samt dess planlosning med hlirtmur. Dessa
faktum pekar snarare pi att huset kanske var
remligen nyuppfort vid synen r84r. Hallbecks
karta frin r8r9/zo ger ocksi intryck av att
bostad och kvarn li'g i en gemensam langa,
inte som frin r84:. och framit, i tvi sammanbyggda hus av olika bredd. Om si varit fallet
skulle det ocksi forklara varfor q87 irs syn
enbart beskrev tre ldngor. en i rister. en i
srider och en i vdster, och inte nimnde nigon

ging under tToo-talet. Mellan q87

kvarn. Dock skall sigas att Hallbeck ritat

varit ofririndrade.
De bida uthuslengorna i vister och sydvdst hade diremot ersatts av en ny vdstra
ldnga. Detta byggnadsarbete kan ha utforts
fore r87r. Frin detta ir finns en karta over
Vattenm<illan r:s inigor upprlttad av Georg

Vattenmollans boningshus som betydligt bredare in byns ovriga hus.

Ett tinkbart bebyggelsehistoriskt forlopp skulle kunna tecknas som foljer. Ar 1758
byggdes ett nytt kvarn- och boningshus, det
vill siga det man kallade mollehus. Aven
sodra och vistra lingan byggdes om nigon

Vattenmijllan r84r. Rekonstruktion. Riming
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6:1:1.

och

r8t 9/zo byggde man sannolikt iter om stidra
och vistra lingan och uppforde dven den syd-

vistra hngan. Mellan $ry/zo och r84r ir det
mojligt att man byggde om boningsdelen av
mollehuset.

Kuarndriften liigs

nn

Efter r84r synades inte Vattenm<illan forrin
fi91.513 Under de forflutna dryga 5o iLren
hade vissa forandringar giorts med girdens
byggnadsbestind. De beda boningslingorna i
rister och soder tycks emellertid i princip ha

Gustafsson. Av kartan att doma hade Vattenmollans gamla vistra linga di rivits och
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Kvarngirden i Vatenmijllan ry25. Till vinster syns den sodra lingan och till h,tiger kvarnhuset. Bakom
der sticker taket till mijllarebostaden upp. Foto; Merten Sjdbeck. Helsingborgs museum.

endast det sydvesffa uthuset fanns kvar. Det
ir emellertid tveksamt om byggnadernas

situationplan visar det aktuella Iaget r87t,
eftersom girden Vattenmollan r ir markerad
som trelengad trots att den redan 1847 var

fyrlingad. Kartan kan si'ledes visa byns
bebyggelse vid en tidpunkt fore r87r eller
kanske snarare vara en sammanstellning river
girdarnas utseende vid olika tidpunkter.5l4

Det nya vistra uthuset, si som det bei korsvirke med lera i
facken och bradklddsel mot soder. Taket var
tickt med halm. Byggnaden rymde stall frir z
kor och z hdstar, port, loge och tva loggolv.
Mot norr fanns en mindre luta, vilken var
uppford i samma teknik, som uthuslengan i
rivrigt. Lutan anvindes som firhus. Till
kvarngirden horde aven ett svinhus, vilket

Kvarnhuset synades separat.

dessa byggna-

I

denna syn

sigs uttryckligen att kvarnhuset var tillbyggt
ostra lingans sodra gavel. Huset tycks i princip ofordndrat sedan f<iregiende syn och hade
liksom tidigare tvi par stenar, vilka kom frin
Hoors stenhuggeri, samt tvi vattenhlul.
Dammen <ister om kvarnen var en cementerad gristensmur och dammkistan, som ledde
frin dammen till kvarnen, var mitt till en
langd av drygt ro meter. Dammkistan var av

skrevs 1893, var uppfort

plank.

var uppfort i gristen med gavelrosten av brddor. Taket var teckt med halm. Svinhuset var
beleget norr om girden.

Sven Berggren, tog diL over vidermrillan piL
Bricke backe. Kvarnen i Vattenmollan revs
emellertid inte och kvarngirden stod i princip oforindrad kvar vid nista syn ir t9n.5r5
Pi r93o-talet kom ett par byggnadsarbeten
att endra nigot pi girdens pIan. ry3t itog sig
byggmistaren Axel Nilsson att uppfora en

Under r8oo-talets sista ir, nirmare
bestimt 1897, lades kvarnen i Vattenm<illan
ner. Kvarngirdens divarande arrendator,
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pi girden. Denna skulle svinglas, det vill
siga sammanbyggas, med portar till den

loge

gamla stalldngans vdstra sidas sodra del.5ro
Detta betyder att den miste fitt i princip
samma placering som den gamla sydvesffa
loglingan.

I

slutet av samma decennium, rg38,

skedde nista nybyggnation pi girden. Di
uppfordes ett nytt stall, vilket beskrevs vid
synen 1946.517 Stallet placerades som en
nordlig linga och girden fick ldngor i samtliga fyra viderstreck. Stallet uppfrirdes i tegel
pi betonggrund och inreddes for kor, histar
och grisar. Samtidigt borde det gamla svinhuset, som.lig ungefar pi platsen frir det nya
stallet,515 ha rivits. Den vistra lingan ominreddes och fick enbart funktion som loge tillsammans med den nybyggda logen i soder.
Vdster om den ir r93r uppforda logen, byggdes en brygghus- och vagnsportslinga. Brygghuset, som syns pa ett fotografi taget av
Mirten Si6beck L944 var uppfdrt som en
lura.519 Hilften av kvarnhuset, den sodra
delen, frinriknades enligt r94z irs syn arrendet och beskrevs di' som rester av den gamla
kvarnen, vilka kvarstod for jorddgarens rdk-

ning. Vid rgoo-talets mitt eller senare del,
ndr girdens jordbruk lades ner, revs bide
undantaget och den gamla stall- och loglangan. Det nya stallet gjordes om till sommarbostad.

fick ge plats for ett undantagshus. Kvarnhuset
var uppfort i griLsten, boningshuset och
undantaget i korsvirke och uthusen i korsvirke och skiftesverk.

Kring r84o ir det tinkbart, men inte
sikert faststillt, att girdens boningshus byggdes om. Mellan r84r och 1893 fick de gamla
uthusen ge plats fcir en ny kombinerad stalloch loglinga. Denna uppfrirdes i korsvirke
med lerfyllningar. Samddigt byggdes eff svinhus strax norr om girden. Detta uppfordes i
gristen.

Ar $g7 lades kvarndriften i Vattenmollan ner. Kvarngirdens jordbruk fortsatte
dock att drivas fram mot rgoo-talets mitt varfor ekonomibyggnaderna efterhand moderniserades.

VATTENMOLLAN
t6oo-

och ryoo-talets gdrd med ta,i

De ildsta bevarade uppgifterna i Krapperups
godsarkiv om en kvarn i Vattenm<illan, ir
frin 16z9 och fi56. I slutet av r6oo-talet
bestod kvarngirden av kvarn, stuguldnga
utan skorsten samt loge och stall. Ar 1758 var
den gamla kvarnen si forfallen att den revs.
Genom Krapperups igares, P. G. von
Kochen, forsorg uppfdrdes en ny kvarn med
tvi vattenhiul. Troligen byggdes iven rivriga
llngor pi girden om i detta sammanhang.
Girden hade di tre lingor placerade i oster,

soder och vister. Mellan t787 och t8r9-zo
uppfordes en ny loge. Samtidigt byggdes troligen dven stallengan om och den gamla logen
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brukare

Vattenmollan r kan, som ovan nimnts, folias
tillbaka till dansk tid. | 1656 irs lordebok
ndmns Wandmollegaarden.S2o Vid synen
r69z innehade tvi broder vid namn Lars och

Per Bengtsson girden.52l Lars Bengtsson
hade stidslats ft86 for helften av girden, vilken

di

hade legat ode.522

Vattenmollan
Sammanfattning

1

r var vid synetillfellena

i tvi delar. Den ena
delen tillhcirde de tvi trediedelar av godset
som synades medan den ovriga delen inte
ingick i synen.523 Sannolikt beskrevs dirfor
inte alla giLrdens byggnader vid synerna. I
t6gz Lrs handlingar finns tre ldngor omtalade, en stugulinga om 7 viggerum, vilken
t69z

och rToz uppdelad

inneholl stuga, kammare samt firhus, en
ristra linga om rr viggerum, vilken rymde

fihus samt ett brygghus om 5 viggerum.524 Samma byggnader beskrevs vid
synen 17o2. Ostra lingan sigs di ha omfattat
ytterligare tvi viggerum idmfort med 1692,
vilket totalt betyder 13 viggerum och brygglada och

huset slgs endast ha bestitt av r r/z vaggerum. Resterande del av huset ingick sannolikt

i

den del av godset som inte synas. Av synen
var
placerad i soder. Till denna lenga horde aven
ett vagnsskjul. 6stra ldngans inrede utgjordes
av loge, loggolv, fdhus och stall.525 Det troliga ar au girden inte hade forindrats nemnvirt mellan de bida synetillfallena.

qoz ftamgir ocksi att boningslingan

I q55 irs iordebok

stiLr Vattenmollan

fortfarande upptagen med

r_

tvi

brukare.526
overtagits av brrj-

Arrendet pi girden hade di
derna Bengtssons sriner. Bruket av girden
fortsatte direfter att git i arv frin far till son
eller svirson.527
I synehandlingarna frin q87528 delades
girden mellan Hans Nilsson Fex och Sven
Nilsson Kolja. I norr lig en byggnad om 14
viggertim, varav 10 utgiorde Fex boningslinga och fyra viggerum anvindes av Kolja. I
vister var en linga om itta viggerum placerad. Denna brukades av Fex. Girdens sodra

ldnga omfattade z4 vdggerum. rj viggerum
utgjordes av Koljas boningshus och rr viggerum brukades av Fex. I oster lig slutligen en
lenga som dven den delades av de bida arrendatorerna. Ldngan var zo viggertm ling och

rr av dem ingick i Koljas gird. Eftersom
samtliga girdens byggnader sannolikt inte
beskrevs nlr syn forrittades pi gilrden 1692
och r7oz, gir det inte att avgrira vilka fririndringar som skett pi Vattenmrillan r under
rToo-talets lopp.
Henmansklyzning

Nigon ging mellan r8o8 och r8rr skrevs de

tvi brukningsenheterna i Vattenmollan r om,
frin vardera r/2. mantal till vardera 3/16 mantal.529 IJngefar samridigr skedde en foran-

dring av girdsligena i Vattenmcillan. Den
Skinska Rekognoceringskartan frin r8lz-

frln siider r925. Till vinster ligger kvarnhuset och mdllarebostaden och i bildens mitt syns sodra
boningslingan och <istra logen tillhoriga girden Vattenmollan 1. Foto: Mlrten Siiibeck. Helsingborgs museum.
Byn Vattenmollan sedd

zo53o samt Hallbacks utmarkskarta frin

om mittskillnaderna verkligen beror pi

r8r9-zo51r markerar ndmligen ytterligare en
gird pi Vattenmollans dgor utover kvarnen
och Vattenmollan r. Denna gird lig osterut
frin Vattenmollan r sett, intill en stor damm.
(Se vidare nedan under Vattenmollan z).
Ar r8z5 synades dessa tvi girdar kallade
Vattenmollan r respektive 2.5)z Den glrd
som lig pi den gamla byggnadstomten till
Vattenmollan r kallades alltjimt nummer 1
och brukades av Sven Nilsson Koljas son
Anders Svensson. Hans gird bestod av tre
ldngor. I soder lig stuguldngan om rj viggerum, lika minga viggerum som fadern brukade q87. Stugulingan var inredd till stuga,
krik, forstuga, tre kammare samt spiskammare. Den <istra lingan omfattade 13 vdggerum,
tvi vdggerum mer in den del i gamla ostra

ombyggnader och inte

ldngan som fadern brukade. Byggnaden
rymde stall, hackelsehus, fihus, holada och
port. Brukningsenhetens nytillkomna linga
lig i vister och omfattade rz viggerum. Den

till loge, tvi loggolv och torvhus.
och brunn saknades pi girden.

var inredd
Brygghus

Lingorna i gi'rden var siledes placerade i
en u-form, vilken rippnade sig mot norr. Si

har girden ocksi markerats pi Hallbicks
karta r8t9-zo samt pi Skinska Rekogno-

pi miLttagningen. Vid
nista syn, $77,535 omtalas nlmligen att
uthuslingorna var sammanbyggda. Dirmed
bor de rimligtvis ha varit det dven r84r, vilket
fick till foljd att olika mitt erhrills beroende

pi om man mitte

girdsfasader eller yttre

fasader. Ddremot kan man ha glort en smirre
ombyggnad av boningsldngans vistra del, dir
en undantagsstuga inretts. Detta kan ha inneburit att en ny murning och skorsten tillkom.

Frin oster var huset inrett till kammare, forstuga, stuga, kok, undantagsstuga och forstuga. En kammare saknades iimfort med foregiende syn. Antingen tog man inte upp den i
synen eller si hade man disponerat om rums-

funktionerna.
Samtliga l5ngor var uppforda

i

i

ekekors-

facken. I ostra lingan
fanns dven skiftesverk. Boningshusets sridra
vigg och vistra lingans vistra vdgg var, lik-

virke med lerkline

som gavelrostena, kledda med

brddor.

Samtliga tak var tickta med halm.s36

Fram

till nista

syn 1877 skedde inga

av girden.
\Zistra lingan angavs vara gammal, men var
genomgripande fdrendringar

vil underhillen. Uppgiften att vistra lingan

sceringskartan.53l Om girden var helt ombyggd eller nigon linga i den gamla glrden
fitt sti kvar ir omojligt att svara pi. Det ir

F[l
t1

dock sannolikt att man beholl de delar av
rToo-talsglrden vilka var i gott skick.
Nlgon ging under perioden r8z5 till
r84r fick girden ytterligare en linga, vilken
placerades i norr si att girden blev fyrlingad
och sluten. Detta utseende hade girden vid
synen r84r.534 Den nya lingan var inredd till

it

J

\
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stall. fehus. foderlada och

hackelsehus.
Ddrmed anvindes sannolikt inte lingre den
del av den gamla <istra lingan som tidigare
hade utgjort stall. Denna del omnimns nd'm-

i_-::

i synen, vilken enbart beskriver
lingan som inrymmande foderlada och port.
mitt

skilde sig

ocksi frin foregiende syn, sitillvida att vistra
ldngan var ffe meter kortare och ostra lengan
5,4 meter kortare. Det ir emellertid osikert

ill

__l

ligen inte

De bida gamla uthuslangornas

fi

.._r"
Vattenmollan r 1825. Rekonstrukdon. Ritning 6:z:r.
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Girdsinterior

pA Vattenmollan

var gammal

ir

KA ALOG

r, vistra och norra lingan. Foto: Mirten Sjobeck r925. Helsingborgs museum

intressant. Om den sirskilt

angavs som gammal borde den rimligen ha
varit dldre in de ovriga lingorna. Alternativt
ansigs vistra lingan ilderdomlig i forhillande till sin funktion som loge eller i iimforelse
med de andra uthusen, den nyare stallingan
och ostra langan, som delvis hade byggts om

mellan iren r84r och $77. Den "yttre"
muren, vilket bor vara sodra och ostra muren,

i ostra ldngan hade nimligen murats om i
gristen. Troligen hade skiftesverksdelen bytts
ut mot sten. Ldngan rymde loge, loggolv' firhus och port, vilket bdr betyda att den gamla,
<iverflodiga stalldelen hade inretts till loge.
Ovriga uthushngor bor ha varit oforendrade
iimfort med foregiende syn. Diremot sades
inredet i boningshuset fi77 endast ha bestitt
av tvi rum, kok och spiskammare. Forstugorna omnimns inte, varfrir man kan misstenka att dessa rumsfunkdoner inte ansetts
meningsfulla att notera i synehandlingarna.
Generellt tycks syneprotokollen ftin fi77 ha
varit timlieen summariskt f6rda.537

Under r8oo-talets sista decennium fortsatte man att reparera girdens ldngor. Vid
synen r89z hade vistra lingan byggts om

med gristensmur mot norr och nordvist
medan norra langan fitt gristensmur i ostra
gaveln. Vid denna gavel fanns dven en mindre
luta, sannolikt anvind som svinhus. I den
6stra lingan specificeras att det var den sodra
gaveln och den ostra sidan som var uppforda

i gristen. Inredet var oforindrat sedan foregiende syn. Boningslingans inrede beskrivs
utfdrligare och bestod av kammare med ned-

ging till killare, forstuga och genomging,
kammare, stuga, kok, stuga och kolbod. I
synehandlingen tar man dven upp att en inhagnad hage, elJer tridgird, horde till girden.5 3 b

Nista byggnadsproiekt pi Vattenmollan

i att boningshuset fick en 3,5 meter
ling tillbyggnad vid vistra gaveln. Denna
uppfordes i korsvirke och tegel under halmr

bestod

tak och inreddes
synades

till

kammare. Tillbyggnaden

rytt.539 Ett decennium senare t92r-

5r3

A,
W
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23 skrivs in i girdens arrendekonrrakt att den
ostra lingan skulle rivas och en ny loge upp-

pi platsen. Logen skulle ha samma
lingd som den ildre loglangan, men goras
bredare och hogre. Till byggnadshialp erh<ill
foras

arrendatorn material frin en riven loge pi
Fidlastorp ro.54o Den nya logen synades in
pi hosten r923.54r Logen hade byggts samman med den norra lingan.54z Forutom rivningsmaterial hade ibon erhillit ursremplat
timmer pi rot for bygget.543
I slutet av rgzo-talet revs girdens norra
Iinga for att ge plats it ett nytt stall. Marerial
i den gamla stallingan fick anvindas av arrendatorn vid nybyggnationen rillsammans med
virke som stamplats ut ur Krapperups skogar.
Arrendatorn bekostade arbetet.S44 Det nya
stallet synades in t93o. Byggnaden var uppford i en hel stens tegelmur. Sockeln var av
betong och taket var teckt msd 5dck61.545 1
och med att det nya stallet byggdes fick arrendatorn ocksi rett att riva rr5 meter av den
vistra lingans norra del, vilken hittills hade
rymt svinstall, som nu blivit overflodigt.546

Enligt uppgift brann Vattenmrillan r
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omkring ry3o.547 Denna uppgift kan emellertid inte bekrdftas av arrendekontrakten. Ar
1931 utddmdes dock boningslingans ena
skorsten av brandstyrelsen varfrir en ny skulle uppmuras. I r9j8 irs arrendekontrakt54u
skrevs in att boningslengan skulle resraureras
enligt ritningar samtidigt som vistra lingan
skulle inredas till brygghus och bakstuga.

frin boningshuset ut till en separat ekonomibyggnad. Den vistra lingan revs i slutet av 19ootalet,549 men lag kvar si sent som vid den
inventering som Hrigands kommun genomDlrmed flyttades brygghusdelen

ford,e ry73, 1976.55o
Sammanfaxning

Ar

r i handi Krapperups godsarkiv. I slutet av

1656 omnimns Vattenmollan

lingarna

r6oo-talet brukades girden gemensamt

av

tvi

broder. Under rToo-talets lopp byggdes
girden f<irmodligen till eller om. Fram till
r8oo-talets borian delade de tvi brukare pi

girdens lingor, men vid denna tidpunkt
skrevs mantalet om och iborna erholl varsin

gitrd pL skilda byggnadstomter. Ar r8z5 hade
Vattenmollan r tre lengor placerade i oster,
soder och vister. Mojligen hade niLgon del av
den gamla rToo-talsgirden sparats i det nya
girdsbygget. Mellan r8z5 och 184r fick girden en flerde liinga. di ett nym srall uppforde.
Det gamla stallet byggdes om till loge. I
boningslingan inreddes sannolikt ett undantag. Girdens samtliga byggnader var vid
denna tid uppforda i korsvirke med nigot

skiftesverk i den ostra lingan. Uthuslingorna
byggdes efterhand om och ildre vdggpartier
byttes mot gristensmurar. Kring sekelskiftet
rgoo byggdes boningslingan till mot vister
och ett par decennier in pi rgoo-talet ersattes
f<trst den ostra ldngan med en ny resvirkesloge och direfter den norra langan med ett nytt
stall. Boningshuset byggdes om och i slutet av
seklet revs den vistra lingan.

VATTENMOLLAN

2

Gd.rd tillkommen genwn hanmansklyaning

Vattenmollan z hade sitt ursprung i Vattenmollan r. Bengt Nilsson, som pi r6oo-talet
brukade Vattenmollan r, fick tvi soner, Lars
och Per Bengtsson, som kom att overta gerdens arrende efter sin fader.551 Arrendet kom
sedan att fortsitta gl frin far till son eller
svirson, si att tvi grenar av slekten brukade
halften var av Vattenmollan r. Si sminingom
uppfordes en ny gird varifrin den ena helften

av iorden till Vattenmollan r

brukades,
medan brukaren av den andra hemmansdelen
blev kvar pi ursprungsgirden och brukade

iorden dirifrin.

Vi har ovan sett hur byggnaderna pi
Vattenmollan r under rToo-talets lopp byggut och Lr t787 delades av de bida iborna
Hans Nilsson Fex och Sven Nilsson Ko!a.552
des

Vid synen r8z5 brukade Hans Nilsson

Fex

svirson, Hans Mauritzson, en egen gird, vilken han sigs ha "ibott" i z5 ir.551 Mycket

talar siledes for att det var

ir r8oo som

Vattenmollan r delades i tvi enheter pi skilda

byggnadstomter.

Hallbacks karta

frin r9tg-zr

och Skin-

ska Rekognosceringskartan rSrz-2o554 mar-

kerar bi'da en trelingad gird pi den gamla
byggnadstomten till Vattenmollan l Vidare
fanns en gird markerad pi byns marker
omkring 2oo meter oster om Vattenmollan r
vid en dir liggande damm. Denna gird, var
trelangad med byggnader i soder, vister och
norr, vilket stemmer med beskrivningen pi

den gird som Hans Mauritzson brukade
t

825.

Detta girdsldge kom emellertid inte att
nyttias sirskilt ldnge. Pi den topografiska kartan frin 186r samt pi Fornminneskartan
tyckt fi74555 finns i Vattenmollan markerad
en kvarn samt norr dirom tviL girdar och ett
torp. Girden vid dammen finns ddremot inte.
Till det ildre kartmaterialet over Vattenmollans by h<ir iven en karta frin r87r med

tillhorande delningsbeskrivning upprdttad av
Georg Gustafsson.55o Detta ir delades dgorna till hemmanet Vattenm6llan r, angiven till
3/8 mantal, det vill siga det gemensamma
hemmanstalet for de tvi brukningsenheterna
i Vattenmollan. Jorden delades i tvi storre
enheter som samlades i norra respektive
sodra delen av byns inigoomride. Dessutom
fick kvarngirdens brukare tilldelat sig nigra

mindre markbitar. Detta innebir att markerna till det gamla hemmanet Vattenm6llan 1,
sedan omkring r8oo brukat som tvi enheter,
forst r87r skiftades si att vardera girden,
Vattenmollan r och dess avliggare, Vattenmollan z, fick varsitt sammanhingande skifte

inigomark. Gustafsson har
bart markerat tvi girdar

pi sin karta eni Vattenmollan,

kvarngirden och Vattenmollan r. Den senare
dr som redan nimnts dessutom markerad trelengad, trots att girden redan mellan t8z5
och r84r blev fyrlingad. Kartan ger dirmed
inte niLgon komplett bild av girdarnas
utseende i Vattenmollan ir r8zr.
Kartorna visar emellertid att girdsligena

Vattenmollan indrades mer in en ging
under r8oo-talet. Omkring r8zo fanns tvi
girdar och en kvarn pi Vattenmollans igor.
Ar 186r fanns en kvarn, tvi girdar och ett

i
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torp och r87r delades indgomarken i tre skiften. Vad kartmaterialet antyder kommer att
bekriftas av synehandlingarna och det skall

Lars Hansson var di endast 17 ir gammal.559
Nigot bevarat arrendekontrakt frin hans tid

visa sig att avliggaren till Vattenmrillan r,
Vattenmollan z, forst fick sin girdsplats vid

finna i arrendeuppbordslengden som brukare
i byn Vattenmollan tillsammans med Anders
Andersson fram till och med r834.56o p;refter och fram till 1849 saknas bevarade
arrcndelingder. Vid synen r84r var Anders
Andersson ibo pi bida girdarna i byn.56r
Lars Hansson Fex tycks siledes ha limnat
bruket av sin gird nigon ging mellan 1834
och r84r.
Vid synen r84r tycks Vattenm<illan z

dammen i ostra delen av byns inigor och direfter flyttades till norra delen av byns marker.

Vid synen r8z5 brukade Hans Mauritzson Fex siledes en trelangad gird vid dammen, Vattenmollan z. Girdens boningslinga
lig i soder. Den rymde sruga, kok, kammare,
drdngkammare och forstuga. I vister lig stallet, som, forutom srall och fdhus, dven inrymde hrilada, hackelsehus, torvhus och en port.

Loglingan med loge och loggolv

lig i norr

och vid dess gavel fanns en bod, vilken fungerade som firhus. Brygghus och brunn saknades pi girden. De tre l5ngorna var ungefdr
jdmnstora, omkring 11-12 meter Iinga.557
Jimfor man detta med de byggnader som

pi

pl girden finns emellertid inte. Han stir att

nigot forindrad ;amfort med r8z5 irs

syn.

Boningslingan var omkring 2,5 meter lingre
medan vistra och norra lingan var knappt tvi
respektive 2,5 meter kortare. Di girdens
ldngor bor ha varit sammanbyggda behriver
inte de varierande mittuppgifterna bero pi
ombyggnader utan kan mojligen dven bero pi

ir

varierande metprinciper. Det firhus, som

r8r9-2o,558 er dei mojligt att girdens vistra
linga byggts ut negot mot norr under tidsperioden fram till synen 1825.

fanns vid norra lingans gavel ndmns emellertid inte llngre, varfor mittskillnaden har kan
bero pi att denna tillbyggnad rivits. Vad

finns markerade

Hallbacks karta av

Ar 1829, strax efter Hans Mauritzson
dod, tog sonen Lars Hansson river arrendet
pi girden, forst tillsammans med sin mor,
men frin r83o, efter moderns dod, ensam.

betraffar vistra hngan kan man ha mitt
girdsfasaden r84r och den yttre fasaden t84r
alternativt hade man rivir exempelvis torvhu-

I boningslingan hade ert par rum bytt
beteckning, karnmaren kallades stuga och
set.

drdngkammaren herbargshus, men inredet
var i ovrigt of<irdndrat. En utbyggnad dr mriilig, men gir inte att avlisa i inredet. Vad
betriffar det yttre var samtliga byggnader

uppforda

i

furukorsvirke

pi ekfot. Kors-

virkesfacken var fullda med lerkline och taken
var teckra med halm.562
Vad som hande med Vattenmollans
byggnadsbestind vid rSoo-talets mitt ir i viss

min oklart. Frin ir r85r finns nimligen etr
arrendekontrakt utstillt pi Lars Hansson frir
ett torp beliiget mitt pe Vattenmollans igor.
Hansson hade arrendeskyldighet till hemmansibon.563 Mdiligheren finns siledes att
Lars Hansson bodde kvar pi sin gird och
brukade den som etr torp. Det ir dven tinkbart att Flansson bebodde det torp, som finns

Vattenmollan z 1825. Rekonsruktion. Ritning
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markerat lingst norrut i Vattenmollan pi
186r och t874 irs kartor. Byggnaderna till

Vattenmollan z var hursomhelst overflodiga
di iorden i byn iLter brukades som en enhet,
Vattenmollan r 3/8 mantal. Si sminingom
lamnade emellertid Anders Andersson pi
Vattenmollan r <iver halva hemmanet till sin
svlrson Jons Persson. Detta skedde 1847 i
samband med Perssons giftermeiet med
Anderssons dotter.564 I dJtta irs iordebok
har nimligen Anders Andersson forst varit

inskriven for bruk av 3/8 mantal, varefter
uppgiften har rindrats till ett delat bruk mellan Andersson och svirsonen.565 Den nygifte
J<ins Persson med hustru Bengta skulle kunna
ha bosatt sig i den gamla girden till Vatten-

mollan 2, men troligare ir att det nu, omkring r847, uppfordes innu en gird i Vattenmollan och att :igorna till Vattenmollan z

dermed fick nya byggnader pi en ny byggnadstomt norr om Vattenmollan r.
Girden vid dammen, den forsta Vattenmollan z, kom si sminingom att rivas. Som
vi redan varit inne pi saknas den pi 186r irs
topograf. in fi77 var Jons Pcrsson enligt
svnehandlingen bosatt pi en gird kallad

Vartenmollai 2.566 Beslriuningen

i

synen

visar dock att den utgjordes av den nybyggda
girden ldngst norrut i Vattenmollan. Lars
Hansson bodde emellertid ocksi kvar i byn.
Det gjorde han till sin dod 1886 och r89z

in i arrendekontrakt for Vattenmollan
2 att Lars Hanssons inka skulle "bibehillas"

skrevs

vid den, av henne, arrenderade ltgenheten.
En senare tillford blyertsnotering anger att
lnkan var dod och huset rivet.507 Lars

fir det ses
som mest sannolikt att girden vid dammen
revs vid r8oo-talets mitt och att Hansson och
hans hustru derefter bebodde ett torp lingst
Hanssons inka dog r9o4. Dirmed

norrut pi byns igor.
Nygdrdshge

Ar

ry25 bes<ikte Mirten Sjobeck Vattenmollan och gjorde en del uppteckningar kring
Vattenmollan z. Girdens arrendator var di,
knappt 4o-irige, OscarAndersson, sonson till
Jons Persson. Sjobeck siger sig ha fitt sina
uppgifter frin honom, vilken han benimner

som den 7o-irige dgaren. Snarast ir det Oscar
Anderssons far, Anders J<insson, som limnat
uppgifter till Siobeck. Anders Jonsson foddes

1855 och var alltsi 7o ir och bodde kvar som
undantagsman pi girden, nlr Sfobeck gjorde
sitt besok. Forutom forvixlingen av far och

son miste Sfobecks uppgifter anses ha

srort kellverde

relativt

di de troligen limnats av

Anders Jonsson, son

till

Jons Persson.

Vattenmollan z skall ursprungligen ha
varit trelingad med boningslingan i soder,
loglingan i vaster och stallingan i norr.
Byggnaderna var uppforda i korsvirke, utom
logen, vilken hade griLstensviggar i tre sidor.
Detta utseende skall giLrden ha haft fore 186o.
Vid den tiden utokades den norra lingan och

en ostra linga tillkom. Den norra lingan
byggdes till med gristensmurar och forlinglingan uppfordes helt i gristen
loge. Ostra lengan fick iven
en inkorsport, di girden nu slots kring en
girdsplan. Detta utseende hade girden till
des. Den ostra

och inreddes

till

1875, enligt Sj<,rbeck, dn

nista

ornbyggnad

skall ha skett. Synehandlingarna visar emellertid att girden beholl detta utseende nigot
lang.e,

.rattgen till

1882.568

Ar t877 synades den nya Vattenmollan

z.

di

gfordes av girden,
stemmer temligen vdl med den gird Sjobeck
rekonstruerade for perioden 186o-75. Boningslingan var uppf<;rd i ekekorsvirke med
lera i facken. Gavelrostena var av brddor och
taket var tlckt med halm. Bide vistra och
norra lingan var uppforda i huvudsak av gristen och nigot ekekorsvirke med lerfyllningar medan ostra lingan, som ndmnts, var uppford helt i gristen. Samtliga uthus var, liksom
boningshuset, tickta med halm. Boningshuset rymde tvi rum, kok och spiskammare.
Denna rumsindelning stemmer med den
rumsindelning Sjobeck har skissat for tiden
fore 186o nir girden fortfarande var trelingad. Norra lingan rymde stall och fihus, vdstra
lingan loge och loggolv och osrra ldngan slutligen loge, inkorsport och rorvhus.5o9
Boningslingan byggdes r88z till med en
undantagsdel i oster. Till den r5 meter Iinga
ldngan lades en drygt 10 meter ling byggnad,

Den beskrivning som

>L

/

vilken uppfordes

i furukorsvirke med

lera i

facken. Fasaderna mot soder och <ister kldddes, liksom huvudlingans ytterfasader, med
bridor. Brddklidseln var rodfdrgad medan
fonster och dorrar var oljemilade.
Undantagsdllbyggnaden av boningsldngan finns beskriven i r89z irs synehand-

Iing di iven ytterligare nigra frirendringar av

girden

redovisades.STo Norra ldngan var
drygt fyra meter lingre in vid foregiende syn
och korsvirkesdelen hade halvpanel. Inredet
bestod, forutom av stall och fdhus, dven av

vagnsport, dringkammare, foderhus, firhus
samt foderlada. Mittskillnaden bestod av en

tillbyggnad mot 6ster inredd dll dringkammare och vagnsporr. Vistra lingan hade en

mindre luta in mot girden, vilken var uppfrird i gristen och tickt med halm. Vistra

in vid forra
andra indikationer pi

Idngan var drygt wa meter langre

synen, men

de

ombyggnad saknas kan man formoda att man

tagit mitt av lingans girdsfasad l.877 och av
ytterfasaden r892. Dessa viggar var nimligen
olika linga, di byggnadens osrra horn var
avrundat mot boningshuset.
Vdster om girden lig ett svinhus, uppfort
i gristen och med halmtak. Svinhuset lig alldeles intill, och med gaveln mor, den vistra
langan.5Tr Vad inredet betriffar hade boningsld'ngans ildre del fler utrymrnen

som tidigare beskrivits.

vad

till

kdllare, frir-

stuga, mindre kammare, stuga och kok.

rum finns inte beskrivna i synehandlingen. I ostra ldngan hade
en kolbod inretts istillet for torvhuset och till
logen horde eft loggolv. F<ir vistra lingan
finns specificerat att loggolvens antal var tvi.
Undantagsldgenhetens

I

synen ndmns ocksi en mindre inhignad

hage med barbuskar.572 Denna

lig

soder om

boningslingan och tillkom, enligt Sjobeck, i
samband med att undantagsbostaden uppfor-

w--4
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in

den ildre delen

fanns kammare med nedging

4-t
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I

des. Ursprungligen skall den ha
och krusber.573

rymt gronkil

Under rgoo-talets borian skedde inga
direkt omvilvande forandringar pi girden. I
rgrr irs syn nimns en iungfrukammare och
en spiskammare intill koket i boningslingans
dldsta del. Dessa utrymmen kan ha funnits
hdr tidigare, di de ir markerade pi Mirten
Sjobecks rekonstruktion over perioden r86o75. Undantagsdelen beskrivs ha

och forridsrum.

tvi rum, kdk

I rgzt irs syn nimns en

brunn pi girden, vilken var forsedd med lock.
pi ostra lingans ostra
sida och vid boningshusets girdsfasad fanns

En luta beskrivs iven
en k5llarhals.574

Den uppmitning, som Mirten Siobeck
gjorde av girden vid sitt besok 1925, ger
kompletterande information till girdens
utseende vid denna dd. V'istra och norra
lengan var helt sammanbyggda medan norra
och ostra respektive ostra och stldra var pla-

cerade si nira varandra att de i princip var
sammanbyggda. Vdstra lingans sydostra horn
mot boningslengan var, som nimnts, avrundat och dessa bida byggnader slots samman

med en port. Inkdrsel

dll girden skedde

genom porten i ostra lingan. Gi'rdsplanen
var stensatt och mitt pi planen var brunnen
placerad. De delar av fasaderna som var kladda med bridor var delvis forsedda med ribbor. De ur fasaden utskjutande bfilkindarna
var, pi boningslangan, dekorativt utformade,
nigra med fem borrade hil, si kallade Kristi
sir. Korsvirkets timra samt all bridpanel var
rodfdrgad, korsvirkesfacken vitkalkade. Boningshusets panel bestod av halvpanel, pi
sydsidan nidde locklistpanelen ndstan inda
upp till takskdgget. Halmtakens ryggning var
lagd med iordtorvor.5T5
I borian av r93o-talet giordes vissa moderniseringsarbeten pi girden. r93r revs den

gamla bakugnen

i

boningslingan ut, en ny

Vattenmollan z, girdsinteriiir. Till vinster ligger stallingan och till h,6ger ostra hngan med inkiirsporten. Brunnen
placerad mitt pi' girdsplanen. Foto: Mirten Sjobeck r925. Helsingborgs museum'

ir
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Vattenmijllan z frin norr t942. Den gamla gristenslogen har ersafts
Siobeck. Universitetsbiblioteket. Lund.

skorsten uppfordes, veggen mot jungfrukam-

maren revs

sl att koket blev storre och en

liten

f<;rstuga inreddes for koksingingen. I
koket sattes ett nyft vaskbord in. I sodra fasaden, pi platsen for den utrivna bakugnen,
sattes ett storre fdnster in. Nya viggar murades i tegel. I den osrra lingans sodra del
inreddes ett brygghus. Skorsten och bryggpanna murades in, eft fonster sattes in i porten och ett i gavelrdsret. Arer ddrpi genomgick stalldngan i norr en genomgripande modernisering vilken innebar art inreder gfordes

si att plats gavs fdr tvi svinkittar, tre
histspiltor samt sex eller siu uppbundna notkreatur. Avdelningen for fir togs bort. Ett

av €n stor panelkhdd resvirkesloge.

loge. Denna uppfordes i resvirke med fasader
klidda med bridpaneI.577 Fram till slurer av

rgoo-talet kom girden, i stora drag, att sti
oforindrad, men eft flertal mindre forindringar skedde. Den ristra langan kortades av

frin norr, si an inkrirsel i girdsplanen molIiggjordes mellan norra och ristra liingan. I
ostra lingans norra del inreddes ett g rage
och en carport uppfordes inne i girden. Soder

om girden uppfordes ytrerligare etr garage.
Girden brukades fram till t99r.576

om

antal larnfonsrer sattes in. I stallet hade tidigare endast funnits ett mindre f<inster. Fasaderna kliddes delvis med bridpanel, som ribbades. Kostnaderna for material och hantverk
betalades av iorddgaren medan arrendatorn
bekostade kladseln.576

I slutet av t93o-taIet revs den gamla gristenslogen i vister samt svinhuset vister
ddrom, for att ge plats frir en ny och storre
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Foto: Marten

Sammanfaaning

Omkring

ir r8oo fick hemmanet Varren-

mollan 1, som i over hundra

ir

brukats av

tvi

frilsebonder, tvi girdar pl separara byggnadstomtet. En gird lig kvar pi den gamla
byggnadstomten medan en ny gird uppfordes

vid en damm belagen

i ostra delen av byns

indgoblock. Denna nya gird, i vissa handlingar kallad Vattenmollan z, fick tre lingor placerade i soder, vlster och norr. Samtliga var
uppforda i korsvirke. Bruket av girden som

en sialvstendig enhet upphorde tillfelligt
nigon ging mellan

1834 och

r84r dl marker-

na iter brukades tillsammans med dgorna

till

gamle brukaren

av

Vattenm<illan

r. Den

Vattenmollan z bodde kvar i byn som torpare, troligen pi ett torp som uppfordes lingst
norrut i byn. Ar fi47 herupptogs bruket av
Vattenmollan 2 som en egen enhet. Hemmanets byggnadstomt flyttades till en ny
plats norr om Vattenmollan r, dir en ny gird
uppf<irdes. Den gamla girden vid dammen
revs troligen. Den nya glrden till hemmanet

z byggdes trelingad med en
sydlig, en vistlig och en nordlig langa.

Vattenmollan

Merparten uppfordes i korsvirke, men vistra
ldngans visdasad byggdes i gristen. Fore t877
byggdes den norra lengan, stallet, ut mot vister. Utbyggnaden giordes i gristen. Samtidigt
uppfordes en ny grlstenslinga i oster, vilken
inreddes till loge samt port. Ar r88z byggdes
boningslingan ut med en undantagsdel mot
rister. Denna forsigs med eget kok och bakugn. Mellan fi77 och r89z byggdes troligen
srallet till med ett gristensparti mot oster.
Samtidigt uppfordes eft separat svinhus i gristen omedelbart vester om glrden. Ar t93r
revs bakugnen ut ur boningshuset och ett

i ostra lingan. Stallet
moderniserades och i slutet av r93o-talet revs
bide den gamla gristenslogen och svinhuset
frir att ge plats it en resvirkesloge. Girden
brukades till ry9r.

bockerna.S81 | 169z hs synehandling omtalas ocksi Ryhuset. Det^omfattade di ro vIggerum utan skorsten.Sd2
Aven rToz synades gatehuset. Det be-

boddes av €n Pehr Andersson som erlagt

fioo-talets hus

De ildsta uppgifterna om Ryhuset i Krapperups godsarkiv ster att finna i fordeboken frin
1656. Di brukades "Ryehusit" av Mogens
6n4s1ssn.579 Ryhuset saknas emellertid- i
iordebockerna frin fi67 och r67o-tal.58o

Frin

1698 finns

gatehuset

Joungh for 3o

ir

till

sedan, det

ett fdhus.563 Skulle byggnaden ha stitt oforindrad sedan t69z ger det en intressant
aspekt pl det sena r6oo-talets byggande. Det
betyder att man i st fall uppf<;rde hus utan
skorsten sl sent som vid detta sekels slut.

Under rToo-talets lopp^ skedde tdta
arrendatorsbyten pl Ryhuset.5u4 Under perioden mellan synerna tToz och t787 byggdes
Ryhuset till. Ar q87 bestod gatehuset av tvi
lingor, en i norr och en i vdster. Den norra
lingan omfattade rr viggerum och den vistra
7 vdggerum.5u5

brygghus inreddes

RYHUSET

for

hoppman Johan
vill siga fi72.
Gatehuset kan siledes ha varit i bruk vid
r6oo-talets mitt, varit obrukat eller ode en
period for att eter ha tagits i bruk och di
eventuellt forsetts med en ny byggnad, kanske pi r67o-talet. Denna bestod enligt rToz
irs syn fortfarande av to virggerum och
inrymde stuga. kammare, forstuga, loge och
sredia

Trehngat d

oo

-talsgatehus

Nir

Ryhuset synades ndsta ging. r84r, hade
gatehuset blivit trelangat.5uo
Sl har det dven markerats pi Hallbicks karta
:'8r,9-2o.587 Boningshuset var placerat i norr.
Det rymde kammare, herbergshus, stuga, k<ik
och forstuga samt lillastuga och kammare. I
vister lig en lenga med fihus, loge och log-

golv och i oster ett mindre uthus med portsklul och huggehus. Mellan q87 och t9rg-zo
hade gatehuset siledes byggts ut eller byggts
om. En liten linea hade tillkommit i oster.

ett nybyggt gatehus pi

"Rydt" antecknat i rus$ienstlingderna. Gatehuset riknades under Birekulls och Gyllertids
landgille. Frin rToz finns samma anteckning
om det nybyggda gatehuset pi "Rydt" i iorde-

Ryhuset r692. Rekonstruktion. Ritning i:1:1

