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Den 1 juli visade vi Vattenmöllan på Möllornas Dag. Nytt för i år var att
besökarna kunde se våra två nyinstallerade kvarnaxlar, som vardera väger
700 kilo. Vi har också byggt två vattenhjulsattrapper med diametern 4 meter och monterat dem på axlarna. Publiken fick därmed en hum om hur allt
kommer att te sig när det är klart.
Vi informerade om vårt Leaderprojekt och om betydelsen av att vi får stöd
från EU. Drygt 60 besökare fick höra Bo Hansson berätta historien om Vattenmöllan och om arbetet i Föreningen Vattenmöllans Vänner. Han redovisade också hur restaureringsarbetet finansieras.

Utställningsmakarna Margareta Ramsay och Caroline Ranby har gjort utställningen
som visas på loftgolvet under takåsen. Presentationen består av fyra utställningsskärmar och en monter. Dessutom ingår Henrik Ranbys detaljrika modell av möllan
i skala 1:50.

Henrik Ranby berättade om kvarnens funktion och arbetet med att restaurera den. Caroline Ranby och Margareta Ramsay visade vår nya permanenta utställning. Birgitta Hansson, Anders Myrsten och Fredrika Ramsay såg
till att alla trivdes och att fick relevant information om föreningens arbete.
Det var påfallande många förstagångsbesökare. Våra internationella gäster kom denna gång från Danmark och Schweiz. Många uttryckte sin stora
tacksamhet för att det finns entusiaster som arbetar med att bevara landets
kulturhistoriska minnen. Många pekade också, med stor tillfredsställelse,
på hur mycket som hade gjorts sedan förra gången de besökte möllan.
Föreningen bjöd på förfriskningar och tilltugg. Vi är glada för det stora
intresset.
Vattenmöllan den 1 juli 2018
Bosse Hansson

Långa vepor tar upp en stor del av norrväggen i möllan. Den första visar bilder på utgångsläget 2004 och glimtar från olika faser i restaureringarbetet. Den andra förklarar hur malningen gick till. På den tredje vepan dominerar lantmäteriets karta från 1822 och ett tidigt
fotografi av gården och byggnaderna. Ytterligare en vepa handlar om möllarna som skötte
kvarnen och bodde vägg i vägg med den.
Vardagsföremål Åtskilliga
saker har dykt upp under
arbetet. Dessa har nogsamt
tagits till vara, och några av
dem exponeras i en fristående
monter.
Ett av de mer makabra fynden
i samlingen är en tandprotes,
men besökarna besparas anblicken av den – klokt nog.

Kvarnaxlar Bröderna Ravanis har tillverkat två nya, bastanta axlar. Var och en av dem väger inte mindre än 700
kilo, så det var inte gjort i en handvändning att baxa dem på plats. På en arbetsdag i maj byggde föreningsmedlemmar attrapper av de kommande vattenhjulen. Förhoppningsvis ger det besökarna en hum om hur det
kommer att se ut när allt är färdigt – och möllan kan mala mjöl igen. På bilden vrider Henrik Ranby på en av
attrapperna och visar att det inte behövs så mycket kraft för att bringa hjulet i rörelse.

Bilden nedan: Många av
besökarna på Möllornas Dag
gillade att titta på bruksföremålen i montern.

Ekonomiskt stöd från
Leader och EU har betytt
mycket sedan 2016.
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