VATTENMOLI-AN, BRUNNBY SOCKEN
'

kulturhistorisk dokumentation 2004
med prelimin?irt itgiirdsProgtam

Catoline Ranby

Inledning
Vattenmdllan i byn Vattenmdllan, Brunnby sn, Hdganiis kommun, Skane liin, beldgen mellan
Lerhamn och M<ille, fiirviirvades hdsten 2003 av Hasse Hansson. Den fran 1600talet k2inda
och 1897 nedlagda mdllan lir beliigen inom riksintresset for kulturmiljdvArd KullabergKrapperup, och inom naturreservat. Girdstomten utg6r nr 269 i Fomminnesinventeringen
6ver Malm6hus liin och air skyddad jemlikt Kuiturminneslagen. Vattenmdllan utgdr den enda
bevarade vattenkvamsbyggnaden inom Hdgan2is kommun. Fdr att hjiilpa den nye iigaren i
hans strdvanden att bevara Vattenmollan har ftiljande dokumentation med preliminiirt
itgiirdsprogram tagits fram. Dokumentationen2004 behandlar endast sjiilva kvambyggnaden
med tillhdrande bostadsdel och utftirdes 2004-03-30 och 2004-04-16. Uppmtitningen har
gjorts schematisk och tar inte hiinsyn till byggnadens alla oregelbundenheter.
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Vattenm\llans gdrdstomt markerad som nr 269

i

1986 drs fornminnesinventering iiver Malmdhus ldn.

Dokumentation 2004
Byn Vattenmcillan, bestiende av tre gardar och en f. d. banvaktstuga, 2ir bel?igen utmed
Kullahalvons viistkust mellan Lerhamn och Mrille. Byn ligger pA griinsen mellan odlad
ikermark och strandf?ilad och i anslutning till cykelbanan pi den gamla banvallen mellan
H6ganiis och Mcille. Kvamanliiggningen utgdr den sydligaste garden i byt. Vatten fr6n en
baick samlades tidigare upp i en hilldamm och en kvamdamm oster om
vattenkvamsbyggnaden, nu igenfyllda, den senare delvis anviind som triidgirdsland.
Vattenkvarnsbyggnaden ligger ligt bakom diimmet och iir orienterad i nord-sydlig riktning.
Den bestdr av en kvarndel, uppford i natursten, i sdder och en diirtill fogad boningsdel i
paaelkliitt korsvirke, beliigen i norr.
Kvamen var i drift fram till 1897 och har diirefter delvis fungerat som matkiillare medan
boningsdelen anveindes fram till 1960-talets mitt. Till garden hdr ocksi tvi iildre
ekonomibyggnader mot viister, varav den norra iir putsad och i sen tid ombyggd till
boningshus medan den sddra utg<irs av en falurtid ekonomibyggnad. I sdder loper
mdllebiicken ut genom en stensatt forbigangsriinna ner pA strandliiladen och vidare ut i havet.
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Ekonomiska kartan visar befintlig bebyggelsesituation i ydttenmdllan. Ltingst i sdder l+varnen Vattenmdllan,
Krapperup 19:2. Norr drjrom de bagge gdrdarna med aldre fastighetsbeteckning l/attenmdllan nr I respektive
Vatiinmattan nr t, ibland betecknad Vattenmdllan nr 2, numera ing&ende i Krapperup l9:1. I 6ster, intill
cykelvrigen, f.d. jdrnvcigen Hogands-Mdlle, ligger bawaktstugan, Krapperup 24:3.

Byn Vattenm1llan 1942. Ltingst till vtinster ligger den fyrkingade gdrden Vattenmollan nr l. Dtirntist och
n'drmast i bild syns kvmngdriens byggnader. Fidn vanster stall uppJbrt 1938, numera bostad. Parallellt med
stallet ligger sadra pingai, bl.a. inr;dd iltl bostad och i dess Jbrltingning logen. Ytterligare en logdel binder
byggnadsbopp med stallet. Vtister om (hitom) logen cir ett brygghus med pulpettak placerat.
,o
^on-irnno
S6dra lringan o"i d"n to**oibindande logdelen tir rivna. Den sddra logen Jinns kvar medan brygghuset byggts,
om titl ut;ihsrltm med balkong. Bakom ekonomibyggnaderna skymtar m\llarebostadens och kvarnens tak Till
vdnster det halmttickta boningshuset med skorstenen uppdragen i nock Dt)refier det ltigre l<varnhuset vars nofta
del cir teickt med stickespdn medan den sodra delen har l<var sitt gamla tegeltak. Foto: Mdrten Sj6beck, Lunds
univ er s it ets b i b I i o te k.

Vattenmollans veistrafasad. Skala I : 100. Ritning: Caroline Ranby 2004.

Vattenmdll ans dstr a fas ad.

Vattenmdllans sddra gavel. Skala 1: 100. Ritning: Caroline Ranby 2004.

Vauenmdllans norra

guel. Skalq I:100. Ritning: Caroline Ranby 2004'

l:
g
*.<
3
>Q
<n
I
!^

iiTr
<-*-

tA

.3-Eg-

ieEei

l,

n()
7.

li
jt
ll
tl

tiR
n
.
c

!..
6t:
I

Kvarnbyggnadens och bostadsdelens plan. skala t:100. Ritning: caroline Ranby 2004.

i

huwdsak fran
Vattenkvarnsbyggnaden bestir av byggnadsdelar fran olika tillftillen,
gristen,
delvis
kluven och
av
perioden 1750-1850 med senare tilleigg. Kvarndelen iir uppftird
tuktad. Murarna har exteridrt spir av vitkalkning, slamning och kalkputs. Pi flera stiillen,
b6de exteririrt och hteridrt, finns cementlagningar. Byggnaden iir tech med ett tegeltak pe
rispont.
Ltingst i sdder ligger sjdlva hjulhuset l, vars golv periodvis stAr under vatten och iir sA
igenslammat att golvnivi och golvmaterial inte 96r att faststiilla. Hjulhuset tir 6ppet upp i
nock. I scidra gaveln finns fvi ligt beliigna nischer A & B, som exteriOrt kommer fram i
markniv6, B plaierad nigot hdgre iin A. Hur dessa anvtints iir oklart, mtijligen har de samband
med vattenhjulens uppheingning. Mot viister finns en sekundiirt igenmurad stdrre nisch C diir
vattnet sliipptes ut ur kvarnen. Utanfiir denna finns en idag igenfylld riinna med synlig
stenskoning pi norra sidan. Mot 6ster finns en motsvarande igensatt nisch D, diir vathret
leddes in i kvamhuset.
Kvarnen har rymt wi vattenhjul, vilka i synehandlingar omniimns som det vtistra respektive
det 6stra hjulet. Di byggnadens bredd inte mdjliggcir fiir de ungefiir 4 meter stora hjulen att
sta rakt efter varandr4 maste de antingen ha skjutit ut i vattengravens nischer, eller ha varit
placerade diagonalt efter varandr4 det vtistra hjulet pi en liigre niva ?in det dstra, di
vattengraven i viister iir minst 150 cm djup. Denna del av vattengraven stod vid
undersdkningstill{iillet under 1,5 m djupt vatten.
Siviil vattenhjul som kvamverk iir utrivna ur byggnaden men i hjulhus€t star pi wiiren
genom byggnaden en kraftig bockkonstruktion E, i vilken maskineriet varit f?ist.
Bockkonstruktionen, som har avdelat vattengraven frAn kuggraven, tir idag avrutten vid golvet
och en stolpe iir avsAgad. Kuggraven avgriinsas mot norr av en motsvarande bockkonstruktion
varemot en sekundiir tviirvAgg av tr?i F, ocksd den avrutten vid golvet, fiists. Denna viigg
avdelar hjulhuset frAn resten av kvamdelen. Viiggen Ar klAdd med locklistpanel mot hjulhuset,
har ett ftjnster och en ddrr till bottenviningen och ett fonster in till kvarnloftet 2, som omfattar
kvamdelen utom hjulhuset. Bockkonstruktionema, vars bjiilkar pi ovansidan har urtag lor
tviirbj alkar, bdr siledes vara en rest av sj iilva kvarnstolen. Ovan denna har kvamstenarna varit
placerade. Pi kvarndelens bottenvining 3 finns en ingAng frin viister G, en halvtrappa och
dcin in till bostadsdelen H samt en mindre tippning i hornet mot nordost I. Vidare finns hiir en
stege J upp till kvamioftet. Golvet iir itminstone delvis lagt med kullersten, delvis iir det leroch vattentiickt, vilket hindrar undersokningen. Gristensvbggama har spir efter vitkalkning
och har kvar rester av Puts.
Boningsdelen iir uppftird av korsvirke med utskjutande och profilskuma bjiilkhuvuden, vilka
iir genomstuckna stolpama och fastnaglade med triidubb. Fasadema iir utvrindigt kleidda med
falurdd locklistpanel. Huset iir tiickt med ett hdgt sadeltak, idag belagt med svart sliitplAt.
Byggnadsdelen har en murstock och traditionellt utformade, vitmilade fonster. Flera ftinster
iir tiimligen sentid4 1990-ta|, dA iiven taket lades om med svart slatplat och de rotskadade
golven med bj?ilkar revs ut.
Boningsdelen har interidrt spegeid<irrar med kammarlAs och profilerade dtirrfoder som bdr
va.ra

fren 1900talet bdrjan. Boningsdelen priiglas till interioren av

1900-talets

bostadsforbiittringar: rickepump, vattenburen centralviirme kopplad til1 separat, mindre
vedspis och elsystem fran 1930-1950-tal. Tapeterna har mestadels karaktiir av 1950-tal och
sitter pi uppklistrade dagstidningar, i flera fall fran 1930-talet. Taken iir pappspiinda och
bakom pappen har spannmilskom ramlat ner, vilket tyder pi att dven loftet ovan
boningsdelen anviints som magasin. De fuktskadade tapeterna revs ner omedelban efter ftirsta
dokumentationstillfiillet.

Kvarndelens hjulhus mot sdder, fotograferad frdn kvarnloftet. I grdstensgaveln under det forste(brsedda
gavelr1stet ryns nischerna (A och B). L(ingst ner bockkonstruktionen (E). I vdggen till vtinster finns den
igensatta ,ppningen (D), genom vilken vattnet sldpptes in i kvarnen, till hdger den likaledes igensatta
utsldppsdppningen (C). Foto: Caroline Ranby 2004.

Den dstra delen av kvarnhusets bockkonstruhion (E) med avruttna och avsdgade stolpar. Foto Caroline Ranby
2004.

Tvcirv(iggen (F), son avdelar hjulhuset frdn raten av l<varnlruset, ses har frdn den sisnrjnnda delen. Bakam
ddrrdppningen och Jbnstret slcymtar hjulhusas bockkonstruleion och ndrmast syns den nordligaste delen qv
bockkonstruktionen mot vilken vdggenfilts. Foto: Caroline Ranby 2004.

Den ostra delen av hjulhusets bockkonstruktion med ekstolpar i lcrafiiga dimensioner. Pd bialkens ovansida syns
ett tydligt urtag for en tvttrbjdlke. Foto Caroline Ranby 2004.

Detaf av bockkorstruktionens vAsffa del

med

proJilerad sneds tiva. Foto Caroline Ranby 2004.

Bostadsdelen nas via en ddrr fran kvamdelen H eller frAn huvudingangen K. I sdder ligger
dels en lorstuga 4, dels en bakre forstuga 5 och ett skafferi 6, mot viister tvi bostadsrum 7 &
8, varav det nordligaste iir stdrst. Mot 6ster ligger i nolr en kammare 9 samt kdket 10. Det
sistniimnda har vedspisar pA kakelkliidd sockel och kakelkliidd nisch L, medan en idag
utriven diskbiink med rickepump och mindre dverskip stitt mot cister M. I k0ket stod vidare
en gammal elspis. Via en vindsstege den bakre fiirstugan n&s genom en takkucka
boningsdelens loft 11. I den bakre ftirstugan har funnits en garderob intill vindsstegen.
Efter det att tapeter och takpapp rivits ner kunde den ursprungliga rumsindelningen
faststiillas. Den gamla stugan har omfattat nxo 7, 4 och en del av 5. Den befintliga fiirstugan
tunn plankvZigg. Den ursprungliga ftirstugan har legat i husets mitt och
har avstiingts -"d
"o av rum 8. Takbjiilken iir hiir forsedd med urtag ftir stolpar och stakar.
utgjon dens<jdra delen
Vid*" konstaterades, under den sentida putsen, ett antal kalkfirgslager p& viistra viiggen i
rum 7, den gamla stugan. I viiggens nedre del fanns ett gr6brunt lager och dZirovan ockra. Det
ockraf?irgade partiet tycks endast ha ftirekommit i nedre viiggfiiltet. Diirefter har viiggen haft
ett vitt lager och ovanpA detta ett ljusblAtt. I viiggens nedre del fanns iiven ett gritt lager,
vilket m6jligen varit samtida med det ljusbl&. Aven rester av en stark koboltbl& fiirg fanns. I
den gamla forstugan konstaterades iiven bl6 fiirgfragment pi takbjiilken mot s<ider. Briidtaket

i

i

10

:

har hiir ltjrst varit vitmilat, diirefter tapetserat med en gr0nmdnstrad tapet och slufligen
pappspiint och vitlimmat. Hjiirfrnuren bestAr av tegelmur och har sannolikt murats om i sen
iid. I syditstra hdmet i rum 7 finns en fyrkantig lagning i takbrddoma
Eftersom huset iir relativt brett och har en hdg takresning ?ir loftet rymligt. Norrgaveln har
delvis en lerklint korsvirkesviigg med ett gavelftinster. Sydgaveln utgdrs av kvamdelens
gr6stensmurade gavelrdste, vilket tir putsat och fiirsett med tv& ankarslutar. Korsvirkesfacken
f,ar varierand" fynoiog- av lerkline, lersten och tegel. I sydiistra hdmet visar ett parti med
smalare, sekundeirt inlagda brfior var den gamla skorstenen med bakugrr har stAtt. I nord6stra
delen finns ett flrkantigt parti med smalare briidor, mdjligen den gamla uppgangen till
vinden. Takkonstruktionen biir sp6r av fiiriindringar och ftirbiittringar. Visst ateranviint
material fr6n en korsvirkeskonstruktion ingar i takstolen. Skorstenen tir b0jd fiir att ga upp i
nock och vilar hiir pA jiimfiirstiirkningar. Sparrama stdttas av en del sekun&irt insatta stdd.
Undertaket av briidor iir relativt nytt.
Fran loftet kan man via en 169 ddn N ni kvarnloftet. Denna plankd0n har en spaderformad
nyckelbricka och kan vara uspnrnglig, d.v.s. fran 1700-talets mitt. Taket 6ver kvamloftet har
eit sticketak under det befintliga tegeltaket. Mot viister finns en igensiittning med briidor efter
en loftport och ett mindre jiirnfonster under tegeltaket.

Det sydveistra harnet av sydv(istra kammaren (7). Dorrdppningen leder ut i fdrstugan (4). Fans@rsdttningen har
dndrats frdn ett trelufrs- till ett tvdluftsfonster. I denna del av huset l&g ursprungligen stugan. Foto: Caroline
Ranby 2004.

ll

Ntmarande stugans (8) nordvrxtra del med pappsptint talc Foto: Caroline Ranby 2004'

Den nordistra kammarens (9) syddsta horn med ex flertal lager tapeter. Via dAtAppningen ndr man ut i kdket.
Foto: Caroline Ranby 2004.

t2

Till vtinster ser man frdn den norddstra kammaren (9) genom kdket (10) och bort till skaferiet (6) respektive
till bakre forstugan (5). Till hager kakets vedspis. Foto: Caroline Ranby 2004.

utgdngen

Vippst1mbrytare pd tapet frdn 1950-talet i sydvtista kammaren (7). Foto: Caroline Ranby 2004.

l3

Detatj av spegeldinen mellan ldket (10) och bakre fii'rstugan (5) med kammarlds med ncissingsvred. Foto:
Caroline Ranby 2004.

Vattenmiillans historia
Anda sedan jordbrukarsten6lder har malandet av sparulmel till mjdl varit centralt inom
livsmedelsekonomin och diirmed av stdrsta intresse att kontrollera fiir makthavare pa
nationella och lokala nivier. Redan under antiken ersattes i hdgkulturernas omriden enkla
handkvarnar med wi stenar av mekanisk4 bl. a. beskriver den romerske.arkitekten Vitruvius
vattenhjul och vattenkvamar i sin arkitekturliira fran omkring ar 10 f kr.' Mekaniska kvarnar
introducerades i Norden under medeltiden och kom under irhundraden att vara den enda
avancerade mekaniska konstruktion som bondebefolkningen kom i direktkontakt med. En
rjversikt av Skinska yattenkvarnar och vcidermdllor fiwrs i Skanes hembygdsfiirbunds drsbok
1980.

I

Vitnrvius 1989,

s. 247

.

l+

Diiten i govelrostet leder in till
tcvarnlofiet. Ovan dArren syw ett ankarslut. Det sydligoste hanbandet utg1rs tN en dterarwtind bjalke i en
kornirkeskonstntktion. Till vrjnster slcymtar skorstensstocken. Foto: Caroline Ranby 2004.

Bostadshusets vind sedd mot sdder och kvarndelens putsade grdstensgavel.

I iildre tid var vattenmOllor vanligare iin viidermdllor, sannolikt diirfiir att de var billigare att
uppftira och underhdlla iin de mer komplicerade och fiir stormar och ovader utsatta
viidermdllorna. Vattenkvarnama stod stilla vid torka och hirda vintrar, viiderkvarnarna vid
stiltje. Genom att ha tillgang bAde till viiderkvam och vattenmdlla var man mindre udamnad
it viidret. Fdr husbehovsmalning byggdes smi skvaltkvamar med horisontella hjul i biickar

medan st6rre kvamar med stiende vattenhjul enligt dverfalls- eller underfallskonstruktion
krilvde dammanliiggningar, men gav en helt annan kapacitet. Sidana fi.rngerade som s. k.
tullkvamar, i vilka bdnderna fick sin spannmAl mald mot avgift.
I Kullabygden skall under 1700-talet ha funnits ett 30-tal vattenmdllor, va.rav en hel del bdr
ha varit skvaltor. TvA stdrre anlliggningar i Brunnby socken utgiorde m011an vid Snogalien i
Arild (Knaltamdllan), varav grunden finns kvar under ett sentida bostadshus "Backag6rden"
samt Btirekulls mrjlla (Torremdlla) vid Kockenhus fran 1756, idag ruin. Miijligen har det
ocksi funnits en iildre vattenmcilla vid Stutadamman pi Krapperup, diir en stdre stensamling
kan utg6ra restema av en kvam. Vid arkeologiska undersd'kningar av Krapperups medeltida
borg pitriiffades tv6 fragmentariska kvamstenar i raseringsmassor daterade till ca 1620-1650.'
2

Carelli 2003, s. 151f.

l5

En vattenkvarn vid Stutadammen kan ha ersatts av Krapperups v?iderkvam pi Brdcke backe,
omniimnd 1656 och/eller av kvamen i Vattenmdllan. Mdllan vid Stutadammen kan iiven ha
existerat parallellt med Vattenmdllan, vilken omniimns 1629.
Av ortnamnen att ddma har det i ?ildre tid funnits kvarnar i Mdlle och Mdlleheissle. Biigge
ortnamnen iir prim?ira bebyggelsenamn, d.v.s. platsen har ffitt namn efter bebyggelsen. MOIIe
niimns 1491 och Mdllehiissle 1509. M<ille fanns da en kvarn tillhdrig Krapperup, i
Mcillehiissle minst tvi gardar.3
Husbehovskvarnar fanns pA 1600- och 1700-talet pi flera gardar exempelvis i Mdlleh?issle,
Bdkebolet, KullagArden, Smedstorp, Mgikra och Fjiilastorp. Vissa av husbehovskvarnarna
var skvaltor medan kvarnen i Mdllehiissle var en hjulkvam med dverfallshjul. Vid sekelskiftet
1800 fanns 6ven viiderm6llor som fungerade som husbehovskvarnar. Biirekulls mdlla,
Vattenmdllan samt Krapperups viiderkvam var samtliga skattlagda och tillhdrde godset

I

Krapperup.o

Med 1800-talets jordbruksomvandling awecklades mAnga vattenmdllor till ftirman fijr
viidermdllor. Aven sidana fanns som uppfinning sedan antiken och iir i Norden dokumenterad
sedan medeltiden. I Kullabygden ?ir vdderkvarnar belagda itminstone sedan 1600-talet, di
lantmiiterikartor. Utdikning och teckdikning minskade
stubbamdllor avbildas
vattendragens antal och kapacitet och viidermdllorna gynnades fr6n enskifte till industrialism.
Kring 1800-talets mitt byggdes ett flertal holliindare i Kullabygden. Redan i slutet av 1800talet byggdes emellertid ocksi stora angdrivna valskvamar stiider som Malmd och
Helsingborg medan mindre maskindrivna kvarnar kom till pA landsbygden. Ibland kopplades
en r&olje- eller dieselmotor till garnla viiderkvarnar (exempelvis Falkamdllan vid Stubbarp),
pi andra steillen byggdes nya mekaniska kvamar (Breicke kvarn). SAdana, ibland med
elmotorer, uppfordes inte siillan av bdndemas lokalforeningar. Den sista vattenmdllan i
funktion i Kullabygden anges av O. S. Eriksson ha legat i Viken och irngerat ett par ar in pi
1900-taiet. Den niistsista i drift var Vattenmtillan. som lades ner I 897.'

pi

i

Vattenkyarnens konstruktion enligt illustrstion i Barbaros utg&va av yituvius Om arkitektur, tio backer 1556.

3

4

Carelli 1996, s. 13, 15. Carelli, Lenntorp 1993, s. 16. Ranby 2003, s.255. Wijkander 1969, s. 107f.
Ranby 2003, s. 77.

'Eriksson

1959, s.

8-l l.
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kvarn.
;,ldn hoern6per eaml madern htorn.
VATTENKYANN

skovL.|r
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Hjulkvarnens respektive sloaltkvarnens konstuktion enligt Nationalencyklopedien.

Vattenm<illan iir viil dokumenterad genom handlingar i Krapperups godsarkiv, allt sedan
kvarnen omniimns ftir lorsta gingen i ett kdpekontrakt upprattat 1629 vid Mourids Podebusks
ftirsriljning av Krapperup.o Den lorsta kiinda beskrivningen av Vattenmdllan giordes i
samband med en syn 1692. Hela godset Krapperup, liksom Vattenmdllan, var vid denna
tidpunkt och fram till 1703 uppdelat pA wi agare. Enbart den ena delen synades, varfor det iir
tankbart att nigon byggnad saknas i synen av Vattenmcillan. De byggnader som finns
beskrivna utgjordes, ftirutom av sjiilva kvamen, av en stuguliinga, vilken saknade skorsten, en
logliinga med laduhus och portskjul placerad i scider samt en stalliinga med stall och manhus
(fiihus) i viister. I slnehandlingen antecknade man de delar i kvamhuset vilka behdvde
i.p*.iu, eller bytas ut, d.v.s. "Huse och Axell till Qwamstohlen, Skrufuen och Micilkystan".T
Tio ar senare synades kvarnen igen. I denna syn niimns att kugghjulet, drevet, mjdlkistan samt
vattenhjulet var bristf2itligt och att det saknades en riinna. En dispyt mellan arrendatom, d.v.s.
arrendatom av Krapperups gods, och bonden hade pigitt n6gra ar. Den rdrde reparation av
kvamen.o

Den iildsta kartan civer Vattenmollan iir Cicipingers karta fran 1718. Den markerar sjiilva
mdllan med sin, 6ster om byggnadema beliigna, kvamdamm. Ytterligare ett stycke dsterut 169
hiLlldammen.'

o

Ranby 2003, s. 256.
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Anton Ciopingers karta bver Vattenm1llan frdn I7l8 visar byns incigor omgivna crv utmark VattenmAllan tir
Vattenmdllegdrden, irsockne frtilse under Krapperup. I 1st'vcistlig rilaning /lyter det
placerad
'vattendragiAdir om
som fars1rjer mdllan. Oster om loarnbyggnaden syns kvarndammen, F. Ah 214, Krapperups arkiv-
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J. P. Hqltbacks utmarkskartafrdn t8l9-20 redovisar bebyggelsen i Vattenmdllans by med Vattenmdllan ldngst i
s6der. Fr&n loarndammen Asrcr om kvarnen leder vattenrcinnan in i laurnbyggnaden. Fbrbigdngsrrinnan rir
markerad sader om byggnaderna. Intill den lilla trelangade gdrden vid ostra grdnsen av byns rigor ldg
hdl I damm en. A kt
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Genom Krapperups divarande dgare, Petter Gotthard von Kochen, och hans joumal, kan
Vattenmdllans byggrradshistoria mellan 1734-1764 ftiljas i dgtalj. fu 1736 fick kvamen nya
o'stenskogen".
Ar 7744 var det Ster dags att byta
stenar, di von Kochen Ht hiimta nya stenar ur
{tminstone en sten i vattenkvamen. Stenen kOptes in fran Landskrona. DrygI 10 ir senare var
kvarnen si ftirfallen att ett nytt mdllehus m6ste byggas. Niistan hela aret 1758 gick at
kvarnbygget.
Den l0 januari sl6ts kontrakt med timmermannen Bengt Andersson fran Sdnnarsldvs socken
och Rafteboda, att sedan den befintliga kvamen rivits, bygga en ny vattenkvam med 2 par
stenar. De ftirberedande arbetena infor vattenkvamsbygget inleddes nZistan genast efter det att
kontraktet skrivits. Timmer och sten skulle skaffas fram och till detta arbete uppbidades
godsets bdnder. I Svedbergs mark hciggs en stor mOlleaxel som kdrdes till Vattenmtillan.
Krapperups inspektorn stttmplade ut ektimmer till kvamen skogama vid Norrgirden
(Mdllehiissle) och Briinneslyckan, vilka 169 niira Vattenmdllan. Dagen efter utstiimplingen
h6gg man l0 ekar i Norrgirden och 9 i Briinneslyckan. Allt folk p6 godset arbetade diirefter
med att transportera hem ekama och deras grenar, varpd den kontrakterade timmermannen
anliinde ftir att godkrinna virket innan han for hem igen.
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fr&n 1871 visar de skifiade rlgorna till VattenmAllans by. A och B
rigorna till de brigge hemmanen Vattenmdllan nr l, irsockne frdlse under Kropperup. Vattenkvarnens
^orirro,
rigor ar maikerade C. Vid iira grtinsen syns hdlldammen, likaledes markerad C. Akt W 128 i Krapperups arkiv.
Georg Gustafssons karta 6ver Vattenmdllan
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Rekonstruktion som visar Vanenndllans utseende I84 t . De streckade linjerna visar senale tillkomna byggnader'
Artalen anger ntir byggnaderna uppforts. Ritning: Caroline Ranby 2000-

I b6rjan pi februari bdrjade man kdra

sten

till kvarnen. Under mer iin en veckas tid stod allt

till

kvambygget. Den 17 mars
skevs kontrakt med murmiistare Franck flan Angelholm som skulle grundmura
vattenkvamen. Han skulle fE 200 daler smt i arbetslcin. Sent om kviillen der^ 29 mars kom
annai arbete

pi

godset stilla" d& bOndema kdrde fiam sten

2l

timmermannen och sagskiirama till Krapperup. Dagen dtirpi bdrjade de sitt arbete med att leta
upp timmer till vattenmdllan. Timmermannen arbetade en dryg vecka innan han 6ter reste
hem till Kvidinge medan s6gskiirama arbetade iinda fram'till 20 apnl innan de likaledes
iterviinde till Kvidinge. Redan den 24 apil var de tillbaka och bOrjade "skiira timmer". NAgra
dagar senare anltinde timmermannen och bdrjade sitt arbete i Vattenm0llan. Sagskiirama
arbetade i princip varje dag fram till den 9 maj di deras arbete var slutftirt.
Den22 maj hade den gamla kvarnen rivits och murmiistare Franck anliinde till bygget- Man
b6rjade griiva grunden till en ny mur. Dagen diirp6 var Krapperups godsherre sjiilv p& plats
och kontrollerade arbetet med att griiva grunden. Timmermannen bdrjade samtidigt att arbeta
pi kvarnstolen, som han dagen drirpi bdrjade siitta ihop. Man fortsatte att rensa bort jord fdr
grunden och ur riiruran. Troligen anviindes en gammal kvarnriinna. Den 27 maj kunde man
liigga de forsta grundstenarna mot dammen och gamla mdllans stuguddrr, med vilket man bdr
avse en gammal bostadsliinga intill vilken kvarnen byggdes. TvA dagar senare blev
timmermannen f;irdig med kvarnstolen och bdrjade dagen diirpi pi vattenhjulet. Man fick
problem med grunden och utvidgade denna nAgot, eftersom "vattnet hade hindrat" ochjorden
hade "fallit ut" om natten. Pi s6dra sidan fortsatte jorden att falla ut p.g.a. "ftir myckna
krillspr6ng". Man fick stdtta jordvallen med stakar och briidor och bdrjade med "mycken
moda" liigga stenmuren. Vattenflddet drog uppenbarligen jorden med sig. Den 3 juni, efter
mycket arbete, var grunden slutligen f;irdiglagd. Timmermannen arbetade samtidigt med
vattenhjulet och fortsatte ett par dagar senare pA kugghjulet. Samtidigt borjade man mura pi
den fiirdiga grunden. Den 8 juni liimnade murmiistaren bygget medan hans gesliller, som tycks
ha varit wi till antalet, samt timmermannnen fortsatte sitt arbete. Godsets bcinder och fiskare
turades om att gdra dagsverken till murargesiillema och fungerade sannolikt som hantlangare.
Fyra dagar senare Aterviinde murmiistaren medan timmermannen iinnu hdll pA med sina
kugghjul. Murmiistaren stannade endast ett par dagar, tydligen lor att kontrollera arbetet,
medan gesiillerna och timmermaruren arbetade varje dag utom midsommarafton, di de hade
ledigt halva dagen.
I borjan pi juli var det dags att hiimta taktegel. Den 2 juli avseglade diirfor Olof Boles jakt
till Rya tegelbruk. Krapperups inspektor tog samtidigt landviigen till Rya ftjr att ta emot
teglet. Boie var en av godsets underlydande med skyldighet att gdra transportresor. Vid
Vattenm6llan hade man nu kommit si langt att sparrarna restes. Miister Franck kom och
tittade till arbetet ett par dagar och red sedan bort igen. Den 7 juli levererades 3 kvarnstenar
till m6llan och samtidigt iterviinde Bole. Hans jakt lossades och teglet fordes till
Vattenm6llan. Mgrarna murade husets gavel och timmermannen slog fast takliikten. Diirefter
fortsatte han med hjulaxein. Godsets folk arbetade samtidigl pi vattenriinnan, och
murargesiillema kunde b<irja hringa upp takteglet. Man stenlade vattenriin-nan och understrdk
tegeltaket. Den 19 juli kunde hjula,reln liiggas in i kvarnen och niistan 10 dagar senare var
uitt.nhlul.t och dess axel f;irdigt. Sedan murargesiillema gjort klart taket fortsatte de med
andra arbeten pA godset. Timmermannen arbetade vidare i kvarnen och tog i bdrjan pA augusti
in ett par stenar ikvarnen. En vecka senare satte han in dammluckan och tiitade slussen och
nu var bide sluss och riinna fiirdigstiillda. Den 10 augusti satte man igang hjulet med vatten,
och vattenhjulet med drill och stenar gick runt. Dagen diirpi arbetade timmermannen pi
mjcilkaret oih d..r 12 augusti kunde man mala korn och 169. Timmermannen for diirp6 hem

tiil Kvidinge for ett par

veckors

tid. Under tiden

"upph<ijde" godsets folk

Vattenmdlledammen med jord, med vilket man sannolikt avser att ddmmet forstiirktes.
Murargesiillerna iterviinder till kvamen fiir att rappa murarna b6de ut- och inviindigt. Den
21 aususti var murarnas arbete avsiutat och miister Franck fick betalt efter kontrakt samt 20
daler imt extra. Aven inspektorn var sysselsatt i vattenkvamen och utfijrde n&got arbete med
att befiista grunden med stenar i vattengraven. Timmermannen &terviinde i slutet av mAnaden
och btirjade arbeta med drirrar. MwargesAllema, som arbeiat uppe pi borgen, Aterviinde ocksi
till Vattenmollan ftir att hiiilpa mdllaren med hans forfallna bakugn.

22

september fortsatte timmemrannens arbete med det andra vattenhjulet. I mitten
pA manaden hade han hruurit sA langl att han bdrjade pi hjulets axel och diirefter kugghjulet.
ben 2 oktober var hjulet klarl De hade timmermannen i princip arbetat varje dag och skulle
gdra si iiven fortsiiffiringsvis. Den 9 oklober kom han upp till girden fiir att svarva drillstockar

I b6rjan pi

Jch den 12 oklober arbetade han med mjdlkar och drill. Samtidigt lade man en rlinna fijr att
hindra vattnet ffin att komma in "vaningshuset", d.v.s. bostadshuset. Timmermaruren
fortsatte att arbeta med mjdlkistan och skruven och hyvlade diirefter briidor till kvamloftet.
Man var nu framme vid slutet av oktober och godsets folk arbetade med att gr6va riinnor, fiir
vatten fran Rfihagen att ledas till Vauenmdllan. Rihagen 169 ett stycke nordost
att
Vattenmdllan. Fram till mitten av november arbetade timmermannen ntistan varje dag i
Vattenm6llan. Han fiirdigstiillde di tullkistan och den 18 november var hans arbete avslutat.
Den 20 november anliinde godsets inspektor med niimndemiin ftir att hilla syn vid kvamen
och liimna den till mdllaren Anders Nilssons hustru, som hade varit bortrest under
byggnadsperioden. For att hindra dverflddigt vatten lade man i bdrjan p& december tang pi
u"tt"ntuu.tr"* damm. Den 11 december malde man si slutligen med bdda paret stenar.''
As tlSg sl6ts ett nytt kontrakt med 6bon pA Vafienmdllan. Detta kontralct ger en viss inblick
i kvarnkonstruktionens funktion, ft)rutom att det beskriver och fordelar mollarens respektive
godsiigarens ansvar. Kontraktet konstaterar ftirst att mdllaren Anders Nilsson 1753 stiidslades
uia a* gamla vattenkvamen, vilken hade ett par stenar. Denna kvarn var nu ersatt med ett
grundmurat mdllehus msd vatten- och kuggegravar samt tegeltak. Kvarnen hade tvA par
stenar med tillhcirande gangverk "alt i fullkombligt god St6nd ock wiihlinriittat, si inom som
utom huset, med diimmen och damluckor, samt Riinnor". De delar som iinnu saknades skulle
f;irdigstiillas under kommande ir. Kvarnens underhill skulle iligga gods?igaren medan
mdllaren skulle stri lor ftirslitningsdetaljema sisom "hackor, med mehra Jiirn, eller
Tr?ihwahror, som till dageligit Bruck wid Qwarnen brukas, samt B6ssar, Kuggar i Hiulen, och
drefstackar i Trillama ock om nigra Skiflar i Wattenhiulen sdnder gir, hwartill wiilbome
herrskapet allenast sliipper Triihwaran, men Mdllaren det finht ftrftirdigar och lyckaledes
hiller M6llaren gangwiirken med smorja till bdgge Qwahrnarna". Kvamstenama kdptes in av
godsiigaren medan mdllaren sjiilv skulle viilja ut stenarna i stenbrottet. Godsiigaren skulle fE
"herrskapets betiente fh
-uiu a"tr miild som kom fran hengArden tullftitt. Aven den siid som
pi sin Staat" skulle malas tutlfritt. Vidare reglerar kontraktet den ordning bdndema skulle ft
mala i och att godstigaren ansvarade fiir vikten i mdllan. Det var centralt att hindra fusk vid
malningen. MOllaren skulle "hilla Riitt med hwar Man, hwartill WAlborne herrskap enligit
Kongl Majtts allemidigste Ftirordning, skaffar wickt i M<illan. Sammaledes skall han ock,
utan afseende pi niLgon lita den ftirst ft mahla som fijrst Kommer till qwarnen, undantagande
Afivanftire strJfu.na Tulfirya miild som genast bdr aftrielpas. Skulle nu nigon betiehnt, emoth
Frirmodan. v/ara sa illa sinnat, at han tager M?ild af nigon annan, och under hrllfiryhet' under
sit Nampn, liter mahla den m?ild skall wara forfallen hiilften till Mdllaren och hiilften till
Arilds L-ajes fattig hus". Fdr Vattenm0llans biigge kvamverk med tillhdrande hus och en liten
akerlycka skulle mcillaren .betala ett landgilie om 70 daler silvermynl, vilket var en
fiirh6llandevis h6g summa.rr Kontraktet och landgillet visar tydtigt pi kvamens viktiga
funktion i godsekonomin.
Vattenm6llan synades igen 1787. Tre byggnader hdrde di liksom tidigare till kvarnen. I
dster lig boningihuset, vilket sannolikt var sammanbyggt med sjiilva kvarnen. I sdder och
v,ister iar ytterligare tv6 liingor placerade. Den sddra liingan 169 ungef?ir mitt ftjr
kvarnbyggnaden si att kvamriinnan l6pte sdder om denna byggnad.
Omkd; sekelskiftet 1800 byggdes ytterligare en ekonomiliinga pi kvarngirden, placerad i
sddra liinlans ftirltingning. Vid niista syn, 1841, noterades att boningshuset i dster var uppftirt
i ekekorsvirke med lerklinta fack. Taket var tiickt med halm och gavelrdstena var, liksom
delar av viiggam4 kltidda med briidor. Inredet bestod fran nolr av kammare, ftrstuga,
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den var
spiskarnmare, kok och stuga. Sddra liingan var uppford i samma teknik och iiven
Wi
inredd for bostadsiindamal med draingkammare, ftlrstuga, stuga' kammare och kdk. De
i
ekekorsvirke
uthusliingoma, den viistra liingan samt den sydviistra liingan, var bida uppfiirda
av
med lerk-line och skiftesverk. Taken var tiickta med halm och samtliga gavelrdsten var
fanns
liingan
i
sydviisha
det
briidor. Viistra liingan rymde stall, fiihus, port och svinhus medan
genomgitt
loge o"t loggolv.D AvLn sjalva kvambyggnaden synades och denna tycks inte ha
nalra stOne-fiiriindringar sedan uppflorandet pi 1750-talet. Den beskrivs som upplord i
gr&t.n med tegeltak och rymmande wA mjdlkvarnar. Inredningen var dels i odugligt och dels
i hjalplig skick.'"
<i*nagru 1706-talsbyggnader fanns bevarade ar 1841, utdver sjiilva kvarnen, iir svArt att
svara p6, men de viiggerumsm6tt som finns angivna fiir sddra och viistra liingan 1787, tyder
p6 att dessa liingor byggts om, sannolikt mellan 1787 och 1819120. Boningshuset bestod 1787
av lika m6nga viiggerum som det befintliga huset, niimligen sju, men dagens byggnad, vilken
iir omkring 1,5 ia'1", bred och forsedd med hjiirtmur, bdr vara uppftird kring 1800{alets mitt
och kan ha varit tiimligen nybyggd vid synen 1841. Bide beskrivningen av inredet och de
mitt som anges i synehandlingen 1841, stZimmer med den befintliga byggnadens mitt och
ursprungliga plan.
pit tZiotUurt Uebyggelsehistoriskt lorlopp skulle kunna tecknas som floljer. fu tZSS byggdes
ett nytt kvamhus. Iloningshuset genomftirdes vissa lorbiittringar av bakugnsmuren. Scidra
och uastra liingan byggdes om eller till nigon ging under 1700-talet. Mellan 1787 och
lg1gl20 byggde man iter om sddra och viistra liingan och uppftirde iiven den sydvlistra
liingan. Strax ftire 1841 byggde man om boningsdelen av mdllehuset'
Efter 1841 rynades inte Vattenmdllan flonrin 1893. Under de forflutna dryga 50 aren hade
vissa foriindringar gjorts med gardens byggnadsbestand. De b6da boningsliingorna i cister och
srider tycks emellertid i princip ha varit oforiindrade medan uthusliingorna i viister och sydv?ist
hade ersatts av en ny viistra liinga. Det nya vdstra uthuset, si som det beskrevs 1893, var
uppftirt i korsvirke med lera i facken och brridkliidsel mot sdder. Taket var tiickt med halm.
Byggnaden rymde stall ftir 2 kor och 2 hiistar, port, loge och fvi loggolv. Mot norr fanns en
mindre luta, vilken var upplord i samma teknik, som uthuslZingan i dwigt. Lutan anv?indes
som firhus. Till kvamgirden hcirde iiven ett svinhus, vilket var uppftirt i grAsten, med
gavelrdsten av briidor. Taket var tiickt med halm. Svinhuset var belaget norr om garden. ''
Kvarnhuset synades separat. I denna syn s2igs uttryckligen att kvamhuset var tillbyggJ dstra
liingans sddra gavel. Huset fycks i princip oftiriindrat sedan ftiregiende syn. Gristensmuren
111oi ,itt.t och viister skulle repareras med rappning och under taket skulle underslag siittas
upp med fyra standare pA vardera sidan och en hjiilpsparr. I kvarnen finns tvi par stenar frin
Hlcirs stenhuggeri, vilka var miitta till nio spann, (ca 1,35 m i diameter). Ldparna var 9
respekive 12-ium tjocka (ca 22 respektive 30 cm). Diirtill fanns stenkar och bind (binge?
tratratt diir s?iden som skulle malas tcimdes) av briidor, tv6 segel av jtim (genom kvarnseglen
kunde kvarnstenarnas liige i forhillande tiil varandra regleras i vertikalied), langj2im med
jiirnlager, jiimdrev samt ;fi kronhjul av jiim och ett av trii med kuggar av avenbok. De fv6
uutt.nttl"t.n var 6 alnar och 20 tum i diameter (ca 4 m)' Skovlama var I aln (ca 0,6 m) langa'
Axlarna var av ek med jilrntappar vilande i lager dels av trii och dels av sten och vilande pi
dynor av trii. Kvamstolen hade sta.ndare av ek, bjiilke m.m. av fur och golv av plank. Fran
golvet ledde en trappa till kvarnloftet, en trappa tili loftet och en till dammkistluckan.
bu*-kirtlu"kan var 7 alnar (ca 4,2 m) lang. Viistra vattenhjulet var nltt medan det dstra
diiremot var i behov av ombyggnad. Likasi behdvde briidviiggen till dammkistan fiirbiittras.
Till kvamen hcirde iiven en tullkista av briidor, en siktkasse med tillbehtjr, undantagandes flor.
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kvarnen fifan vattendammen ledde en niira 11 m lang dammkista av glank. Oster om
kvarnen fanns en hilldamm med i cement mruad grastensmur som landftisten.''
Den 25 man 1897 upphorde all malning i Vattenmcillan. Kvamgirdens anendator, Sven
pi
Berggren, tog di 6ver viidermdllan pi Briicke backe och hans svdrson hck kontrakt
VatlenmOttan-som fortsiittningvis kom att brukas som ett torp' Arrendatom befriades &irmed
fran underhill av kvarnverket, vilket jor&igaren skulle forfoga 6ver. Den senare skulle ta
tillvara vad han dnskade av kvarnverket varefter arrendatom skulle inreda kvamhuset till
foderhus eller annat uthus. Vidare var arrendatom skyldig "att genom hilledammen och
mindre kvarndammen gropa undan sA att ovanfiir liggande iigor mi kunna tonliiggas till minst
4 fots djup" (ca 1,2 m). Marken skulle gdras odlingsbar. Hilldammen och kvamdammen fick
inte ftir-iindras utan jordiigarens tillstind och arrendatom var hiidanefter forbjuden att hilla
vatten i n6gon av dammama. Det skulle s6ledes inte vara mdjligt att bruka kvarnen. ''
Vid niista synetillftille, 1911, anges att vattenkvamen var riven, vilket b6r innebiira att
kvamverket var utrivet ur huset, vilket stod kvar.rT Pi 1930-talet uppfordes dels en ny loge till
Vattenmcillan, vilken byggdes samman med den viistra liingan, dels ett nytt stall placerat i
non. Stallet upplordes i tegel pA betonggrund och inreddes for kor, hlistar och grisar.
Samtidigt bordi det gamla svinhuset, som 169 ungefiir pi platsen lor det nya stallet, ha rivits.
Den viisra liingan ominreddes och fick enbart funktion som loge tillsammans med den
nybyggda logen i scider. viister .om logen byggdes en bygghus- och vagnsportsliinga.
s-.ydiuset var uppfi;rt som en luta.r8
I b*j* av l93b-talet liit jord?igaren nytiicka ca 4,2 m av kvamhuset niirmast boningshuset
med siickor. Han fiirsig ia auin denna del med briidgavel och loft. fu 1946 synades
Vattenmollan. Bostadshuset var di till viss del ombyggt. Det beskrivs som l0 meter langl, 7,5
meter brett och 2,5 meter h6gt frAn gristensgrunden till lejden. Huset var uppfort av
ekekorsvirke med tegel i facken och kliitt med ribbade briidor under halmtak. Till huset fanns
en ny tegelmurad skorsten, vilken b<jr ha varit uppdragen i nock. Frin scider var huset inrett
till forstuga, kontor och matrum vid viistra sidan och d2irefter fr6n norr vid cistra sidan
siingkammare, k6k med inmurad spis, viirmeledningspanna fiir husets v?irmeledning, vaskbord
meJ sk6p, vattenledning, avlopp samt spiskammare med trappuppgang till vinden. Interidrt
hade siledes huset erhallit den befintliga planen, varvid den ursprungligen centrerade
forstugan och ytterddrren mot vdster placerats i soder. I hela huset fanns briidgolv samt
brAdloft med gnderloft av papper och tapetserade viiggar. F6nsffen var dubbelkopplade utom i
kcik och spiskammare. Mot viister fanns ett 3luftsfonster, tv6 par 2luftsftinster samt en d<irr
med betonglrappa. Mot dster fanns ett 3-luftsfiinster, ett 2-luftsfonster och ett enkelfonster.
Den nordligaste delen av den gamla kvambyggnaden, 5,5 m ling, 8,5 m bred och 2 m hog,
den del som tidigare ffitt sticktak, anviindes som k?illare och forridsrum. Pi viistra sidan av
taket fanns en homeja. Resterande del av kvambyggnaden hade kvar sitt tegeltak och var
invtindigt forsedd med stora kraftiga stolpar och bjiilkar. Denna del av byggnaden ingick inte i
arrendet utan kvarstod fiir j ordiigarens riikning. ''
Vid 1900-talets mift eller senare del, niir Vattenmcjllans jordbruk lagls ner, re^vs bide den
scidra liingan och logen i viister. Det nya stallet i norr inreddes till sommarbostad.2o
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d,ff- och fonstersdttning samt halmttickt tak Till hdger dtirom syns
den tegelttickta loarndelen samt den numera rivna sOdra ltingan. Foto: Mdrten Sjdbeck troligen 1925,
Kvarnhusets boningsdel med ursprunglig
Helsingborgs museer.

vrinster. Bortom denna ligger kvarnen och till h,ager den sddra kinganKvarnbyggnaden f,rbands- med den sddra kingan via en smal port. Notera kullerstensldggningens mdnster sant
boningshusets relativt hoga stengrund. Foto: Peter P. Lundh 1929, Hdgantis museum.
Vattenmbllans boningsldnga
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Kvarnhuset och bostadsdelen 2004. Boningshasets ddrr och fdnstersdttning har tindrats. Ndr interioren
pd 1930-talet ft;rsdgs stugan i nordvcist med nd tv&luftsfonster och kammaren i sydvrist fick ex
-f,r(jndrades
trelufisJbnstir, i sen tid utbytt mot befintligt tvdlufisJbnster. Taket tdcktes ned pl&t pd 1990+alet medan.
skoistinen flyttades och drogs upp i nock redan vid l93l+alets ombyggnad. Kvarndelens tak dr omlagt med
tegel. Hitom kvantbyggnaden syns den torrlagda kvarnrdnnan. Foto: Caroline Ranby'

1925 frdn ungefiir samma vinkel som ovan. Till vtinster
bostad, och v(inster ddrom skymtar gavelspetsen till det
i*Zrcan rivna stallet och logen, upplbrt und", 1800-talets senare htilfi. Till hager ligger lanrnhuset med en
mindre luta tittbyggd den s6iha gaveln. Nr*mast den igerwtuna fdrbigdngsrannan. Mellan sodra ltingan och
museer'
forbigdngsrdnnan fanns en ttidgdrd' Foto: Mdrten SjdbecN Helsingborgs

Vffi

ioligen taget

ligger den nimera rivna s6dra ltingan, inredd

titl
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VattenmAllan frdn sydost 1926. I fdrgrunden slEmtar en del qv fbrdrimningen och f)rbigdngsrtinnan.
loarndelens gavelr^ste syns Od luckor in till hjulhuset. Foto: Artur Rube, H,gands museum.

VattenmAllanfrdn sydost 2004. Kvarndelew gavelrdste har fdrsetts med
Foto: Caroline Ranby.
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ett fonster

I

vilket slEmtar bakom trriden.

vtinster och boningsdelen till hi)ger 1926. Boningshusets skorsten
var placerad i takfallet. Frdn k:ket ledde en ddt ut och fasaden hade cinnu inte fi)rsetts med trdPanel. Till hdger
Hdganits
syns svinhuset i grasten uppfort under 1800-talets senare hdlft och numera rivet. Foto: Artur Rube,

@A

museum.

norra gavel syns 1ppningen in.till lcvarnens bottewdning.
Boningsiiset har forsetis med locHistpanel och fonsterstittningen har dndrdts, vilket sannolikt skett pd I9j0till skaferiet dr forsett med hdrnj rirn frdn tiden lving 1810-talets mitt och kan vara
nbt. bet enluftigi
"aocf fonstret
ei pa ursprur[iig plats. Pldttaket lades pd byggnaden under sent 1990-tal. Foto: Caroline
ursprungligt,
Ranbv.
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Boningsdelens Asta fasad med utskjutande profilerade bjdlk(indar. N(irmast syns fonstret till den norddstra
kammben. Ltingst nir loarndelens norra gavel med Appning in till bottewdningen. Foto: Caroline Ranby 2004.

Kulturhistoriskt viirde

Vattenmdllan iir knuten till Krapperup och till den historiska utvecklingen av godslandskapet
mellan renAssans och skiftesreformer. Den iir den sista bevarade vattenkvamsbyggnaden inom
H6ganiis komrnun och har en ovanligt viildokumenterad historia, utgdr ett karakteristisk
insLg i kultrulandskapet och vittnar om iildre tiders kvarnverksamhet. Trots ftiriindringar och
fiirfall har byggnadema ett klart kulturhistoriskt viirde som del av Krapperups godslandskap
och som i.otitt oU.i"t Den viildokumenterade historiken ger en god grund ftr
stiillningstagande hur man kan och bdr bevara byggnaderna.

t.

Preliminiirt itgdrdsprogram

Nedan l?imnas ett Oversiktligt principfiirstag till itgiirdsprogram/restaurering av VattenmdllanDe delar som innefattar rekonstruklion meste baseras pi omfattande studier och noggranna
antikvariska bed6mningar, varfor detta arbete Uimpligen bdr ske civer en liingre tidsperiodSamtliga arbeten masto dokumentaras. En restaurering av kvarndelen syftar liimpligen till att
&terskapa situationen under 18O0-talets senare hiilft.
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Kvarnhusets sodra gavel och den srider daron liggande forbigdngsrdnhan. Foto: Caroline Ranby 2004.

Etapp I och II ?ir nddvrindiga fiir att hindra fortsatt fijrfall och siikra Vattenmdllan for
mmiiaen. I etapp II ingAr aven en ftirunderscikning, viiken erfordras ftir en korrekt tolkning
och fiirstielse awbyggnadens tekniska fi.rnktion. Etapp II och fV innefattar rekonsffuktion av
Vattenmcillans ntiromr6de och kvamverk. En rekonstruktion maste baseras pA en klart
definierad antikvarisk milsiittning och bevarandeanalys. Hiiri b<jr ingi en diskussion rdrande i
vilken utstr6ckning ftirsurnna byggnadsdelar m.m. skall rekonstrueras. Av stcirsta betydelse iir
att en rekonstruktion av dammanliiggning och kvarnverk sker med ett vetenskapligt
ftirhi,llningssiitt och baseras pa tillgringlig insamlad faktakunskap. Det iir viisentligt att man
vid ett rekonstruktionsarbete nir dvertygande sannolikhet i arbetet ochinte landar i en fri eller
romantiserande historiefantasi.
Rekonstruktionen bdr iiven ha ett klart uttalat syfte. I detta fall framtriider det pedagogiska
syftet - att visa hur en av Kullabygdens vattenmdllor fi.rngerade - som tydligl och viisentligl.
Bevarandet av kvamen bidrar iiven till ftirstielsen for hur jordbruks- och godslandskapet
firngerade. En rekonstruktion av ett kvamverk dkar ocksi insikten om den tekniska
funj.tion"n och bidrar till en kunskapsuppbyggnad, som kan tilliimpas vid vird av andra
liknande objekt.

Etapp

emta

KONSERvERING OCH HINDER Av FORTSATT FORFALL
atgerder: Nytt fiinster i sydgavel, kopiera befrntligt altematirt iterstlill det tidiga

I

2004-2005

1900{alets utseende pi gaveln efter foto.
Grdv fram vatteffdnnan sA att vattnet rinner ut ur kvarnhuset och inte blir staende.
Stdtta muren it detta hill och skapa ett driineringshal/utsliipp i urspmngligt l6ge.
Palla upp kvarvarande maskinbockar sA att dessa inte siitter sig mer.
Stiida byggnaden och avliigsna krossat glas och annat hdlsovadligl.
Syggnaasvarasmedel fran liinsstyrelsen i Skane kan sdkas senast 15 okt 2004' Liimpligt att
Gyllenstiemska
bild; kommittd eller ft)rening som kan ansdka om medel
mars
2005. Henrik
Krapperupsstiftelsen 1 5 mars och Stiernstedt-Kockenhus kulturftirening 3 I
Ranby tans"tar id6n om kommittd/ftirening pi Kullens hembygdsftirenings 6rsmdte 18 maj
2004.

ur

3l

Viktigt! Losningen p6 det enskilda avloppet pi fastigheten skall inte gdras si att det iir i v2igen
ftir att rekonstruera vattenmdllans system av damm och rlinnor.
Siikra bostadsdelen fr6n vattenintriingning Osterifran. Frilagg grunden. Riv ut allt
fuktsamlande papper (takpapp och tapeter). Stitt in s. k. torrbollar i huset.
Stitt glas i de interidra ftinstren
sig i byggnaden.

si att fukten fran den "vAta" delen av byggrraden inte sprider

II

2005-2007 RESTAURERTNGSARBETEN OCH FoRLNDERS6TITNC
Reparation/rcidfiirgning av sydgavel samt koll av tak och vindskidor.
Avliigsna cementlagningar och foga murama med kalkbruk.
Rensa fram kullerstensbelZiggningen, "stenor", vAster om byggnaden.
Provgriiv i "hjulhuset" om det finns bevarade delar av kvamhjul och maskineri nere i dyn. Bdr

Etapp

ske i samarbete med medeltidsarkeolog. Rensa i si fall upp och dokumentera ftr eventuell
framtida rekonstruktion.
Forskning rdrande kvamens firnLrtion och utseende till ledning for rekonstruktion. Jiimftirande
studier samarbete med Regionmuseet och .Fdreningen Skanska Mdllor. Niiraliggande
referensobjekt iir P6lsjd mcilla i Helsingborg.'' Studier av arkivmaterialet kring B?irekulls
mdlla som referensobjekt. Ytterligare referensobjekt kan vara BlAherremdlla samt den stdne
kvamen Bilamdllan vid Stockam<illan.

i

Etapp III 2008-2010 EXTERIoR REKONSTRIJKTION AV KVARNMILJON
Om mdjligt exteridr rekonstruktion av kvamdamm, luckor och riinna genom byggnaden med
pisliippning och avstiingningsfunktion. Denna Atgiird miste kontrolleras med liinsstyrelsen ftir
godkiinnande av rekonstruktion av dammar och vattenfld,den med hiinsyn till naturreservatet
och bytomten. Formella tillstand kriivs.
Etapp IV 2010-2012 INTERIoR REKONSTRUKTION
Rekonstruktion av kvamhjui och kvamverk.
Visning fiir allmiinheten med firngerande malning.

Kontakter
Bebyggelshistoriker Caroline Ranby, Brisvdgen 6,260 41 Nyhamnsliige 042-34 42 52
Stadsantikvarie Henrik Ranby, Hdgaruis kommun 042-33 75 41

Lokal miillekompetens finns hos Torsten och Bjiirn Loodberg och Rolf Andersson i
kommittdn ftir Briicke mdlla (Kullens hembygdsforening).
Lokal virkeskompetens finns hos brdderna Martin och Mattias Ravanis, Sven Bonas viig
260 41 Nyhamnsliige, som har sigverk uppe i Briicke.

l0'

Rddftirg, linolja m. m. finns niirmast hos Kullabygdens byggnadsvird, Hdgan?is.
Fdnsterhantverkare finns niirmast i Hdganiis, Vindiiga (Anders Bengtsson).
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skine. Sakkunnig pA korsvirke Paul Hansson
046-15 80 50, industriminnen Henrik Borg 046-15 80 50.

Liinstyrelsen. Fiiriindringar inom naturreservat ?ir tillstAndspliktiga (kontaktperson Lars
Knutsson pi Miljdenheten/naturmiljd). Grdvning/schakrring inom bytomten air

"

Blellvi och lacobi

1996.

)z

tillstandspliktigt (kontaktperson Anders Wihlborg). Liinsstyrelsebidrag ftir byggnadsvard.
(kontaktpenon Suzanne Pluntke). Ansdkan senast 15 okt varje ir. Viixel 040'25 20 00Industrihistorikern Bengt Spade, Industriminnesbyrin, sakunnig pi kvamar och inkopplad i
rekonstruktionen av den nerbrunna Mdllerdds kvarn vid Hdssleholm, 0340-674516, 0706426927.
Svenska fiireningen ftir byggnadsvird. Hasse Hansson etablerar
kontakt om eventuellt byggnadsvirdsobjekt. Henrik Ranby iur sig att ge rid om ftireningen
vill deltaga i arbeten.

Eva Ar6n, liinsombud

fiir

Kan en Kommitt6 16r Vattenmdllan bildas inom Kullens hembygdsftirening och arbeta med
sjiilva kvamdelen i samarbete med fastighetsiigaren, bijr denna sti under sakkunnig ledning
och ha ett klart uttalat antikvariskt ftirhillningsstitt.
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