Inbjudan till seminarium om restaurering av vattenmöllor i Skåne.
Tid: lördag den 13 juni 2020 mellan 10.00-ca 16.00
Plats: Krapperups slott i Hemvärnsstugan och Vattenmöllan, Vattenmöllevägen 77,
Mölle.
Parkering sker norr om konsthall och café vid slottet respektive på vändplanen
omedelbart öster om den gamla banvallen på vattenmöllevägen.
Enkel lunch till självkostnadspris.
Föreningen Vattenmöllans Vänner är en ideell förening med kulturhistorisk
inriktning vars ändamål är
• att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till grund för att
återuppbygga vattenmöllan på fastigheten Krapperup 19:2 i Brunnby socken,
Höganäs kommun, Skåne län,
• att vårda och bevara vattenmöllan,
• att presentera vattenmöllan och dess betydelse i det dåtida samhället för alla
intresserade samt
• att samla kunskap om vattenmöllor och att sprida denna kunskap på ett
engagerande vis.
Idag har vi på föreningens hemsida www.vattenmollan.se bl.a. information om
ytterligare 15 vattenmöllor från södra Sverige. En av frågorna som vi tar upp på
seminariet är att bilda ett nätverk för intressenter av vattenmöllor inom ramen för
Föreningen Skånska Möllor. Det är inte vår avsikt att bilda en ny förening utan
endast ett nätverk som kan samlas varje eller vartannat år för att diskutera
intressanta frågor för deltagarna. Eftersom alla som söker på ordet vattenmölla på
nätet hamnar på vår hemsida så är vi beredda att ha kortfattad information om
Skånes olika vattenmöllor och länkar till de hemsidor som möllorna har.
Hittills har vi tänkt oss att ha följande programpunkter på seminariet men är öppna
för förslag från er som fått denna inbjudan och som avser att delta.
Preliminärt program:
• Vattenmöllans historia. Ordföranden och ägaren Hasse Hanssons koppling
till platsen sedan 1600-talet. Hasse Hansson.
• Skånska vattenmöllors betydelse i landskapet. Byggnadsantikvarie Helene
Stalin Åkesson Regionmuséet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.

• Byggnadsvård på gedigen kunskapsgrund, Filosofie doktor, universitetslektor
i kulturvård med bebyggelseantikvarisk inriktning vid Göteborgs universitet
Henrik Ranby.
• Rekonstruera rätt - antikvariskt korrekt och/eller pedagogiskt tillrättalagt.
Fil.kand. Fredrika Ramsay, innehavare av Kullabygdens byggnadsvård och
ordförande i Kullens hembygdsförening.
• Erfarenheter från restaurering av vattenmöllor. Arkitekt och arkeolog Bert
Burger.
• Vattenmöllan i Krapperups slottsarkiv och godsägaren von Kockens
betydelse för dokumentationen. Arkeolog och f.d. kulturintendent på
Krapperup Margareta Ramsay.
• Hydrologiska förändringar i landskapet under århundradena. Civilingenjör
Dag Wisaeus.
• Restaurering av gamla kvarndammar. John Fidler Naturcentrum AB, expert
inom vatten- och fiskevård och vice ordförande i Föreningen Skånska
Möllor.
• Svårigheten att idag hitta kvarnstenar. Hasse Hansson.
• Bildandet av ett nätverk för intressenter kring vattenmöllor. Bo Hansson, f.d.
länsöverdirektören vid länsstyrelsen i Stockholm.
• Vad odlade man och hur bakade man under de olika århundrandena.
Mästerkocken Jan Boris Möller.
• Visning av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet.
Hasse Hansson och Henrik Ranby.
Om du/ni tycker att vårt seminarium är intressant är vi tacksam för att få en
preliminär anmälan, om hur många som kommer, senast den 1 april 2020 till
föreningens ordförande Hasse Hansson hansmollare@gmail.com eller per telefon
073-800 47 77.
Hasse Hansson
Ordförande
Föreningen Vattenmöllan Vänner

