Kullaledens vänner besöker Vattenmöllan
Söndagen den 3 april 2016
var det så åter dags för Kullaledens vänner att på sin promenad
från Höganäs till Mölle komma inom vattenmöllan för ett
studiebesök.
Ett drygt 25-tal personer vandrare från Höganäs till Mölle. När
de dök upp i Vattenmöllan hade ytterligare några anslutit sig.
Dessa hade sett i tidningen att det var visning.
I gruppen fanns ett tiotal syrier, de flesta från Brunnby gård.
Här fick vi hjälpas åt med översättningen. Jag informerade på
engelska, men ord som trohetsförsäkran, arrende och dagsverke
hjälptes vi åt med. Och varje mening översattes sedan till
arabiska.
Efter presentationen ute på gården gick vi in i kvarnen, och med
hjälp av skisser och ritningar fick besökarna en genomgång i
hur kvarnen är tänkt att fungera. Jag informerade om vad vi
hittills hade gjort och vad som återstår.
Efteråt var det några syrier som tog upp till diskussion och
berättade om de stora vattenhjulen, Norias, i den syriska staden
Hama. Dessa pumpar upp vatten från floden Orontes till
akvedukterna som transporterar vattnet vidare till åkrarna. Jag
och de andra svenskarna fick veta att dessa vattenhjul byggdes
under det bysantinska rikets era. De största hjulen är nästan 20
meter i diameter.
Det blev ett intressant och givande utbyte. Efter drygt 40
minuter fortsatte vandringen mot Mölle och denna gång var
vädret betydligt bättre än vid Kullaledens vänners besök förra
året.
Hasse Hansson
……………………………………………………………………………………………
Den 5 september 2015
Kullaledens vänner anordnar under hösten ett flertal
vandringar på temat energi. Temat denna dag var »vattenkraft
på gammalt vis mellan Höganäs och Mölle«.
Vandringen startade i Höganäs och gick längs den gamla
banvallen via Nyhamnsläge och Lerhamn till Mölle. Ett stopp
gjordes vid byn Vattenmöllan för att studera den gamla
kvarnen, där jag som representant för Föreningen
Vattenmöllans Vänner tog emot gruppen.

I det urusla vädret, regnet vräkte ned, startade åtta personer i
Höganäs. Två av dem lämnade genomsura gruppen i
Nyhamnsläge, medan resterande sex tappra nådde fram till
Vattenmöllan.
Genomvåta, men med ett leende på läpparna, dök de upp på
gårdsplanen. Jag presenterade kort Krapperups gamla kvarns
historia, innan det var dags att gå in i kvarnbyggnaden.
Jag visade besökarna möllan och bilder på hur det såg ut innan
föreningen börjat arbetet med att restaurera byggnaden. Jag
berättade också om föreningens mål och visade en modell på
hur slutresultatet kan komma att se ut.
Medan vi stod inne i kvarnen upphörde regnet och när gruppen
gav sig iväg på den sista biten in mot Mölle, och en efterlängtad
varm soppa i Krukmakeriet, tittade faktiskt solen fram.
Hasse Hansson

