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Vattenmöllan ligger alldeles nere vid vattnet mellan Krapperup och Mölle. 

Vattenmöllan ligger i Höganäs kommun. 
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Östra takfallet efter renoveringen med taket omlagt och rekonstruerad loftport. 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid renoveringsarbetena på Vattenmöllan är utförd 
av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av förening-
en Vattenmöllans vänner. Eftersom renoveringen utförts med hjälp av byggnads-
vårdsmedel ställer Länsstyrelsen krav på att arbetet utförs under antikvarisk med-
verkan. Dokumentationen består av foton, minnesanteckningar från byggmöten 
samt iakttagelser på plats. Antikvariskt medverkande har varit arkitekt SAR/MSA 
Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Borttagning av takpannor och läkt, ny underlagspapp och läkt, återläggning av 
takpannor på kvarnbyggnadens östra takfall. Föreningen har utöver medel från 
Länsstyrelsen för ovan nämnda åtgärder även fått medel från Stiftelsen Konung 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur som använts för att rekonstruera loft-
porten, även denna vid östra takfallet. 
  



Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet 
 
 

6 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Vattenmöllan, Krapperup 19:2 
Socken:  Brunnby socken  
Kommun:  Höganäs 
Länsstyrelsens beslut: 434-17356-11 
Regionmuseets dnr: L12.20-305-10, 1201 
Byggherre/beställare: Vattenmöllans vänner 
Entreprenör:  Domstens kulturbyggnadsfirma 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag: 90% av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna, samt för 

antikvarisk medverkan 
Byggtid: Sommaren 2012 
Slutbesiktning: 2012-10-03 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet.  

Vattenmöllan uppfördes någon gång under 1600-talet av ägaren till Krapperups 
slott. Kvarnmiljön kompletterades med en gård och ett flertal olika byggnader 
tillkom med tiden. Under en period var alla byggnader sammanbyggda. Själva 
möllan var i drift fram till 1897. Verksamheten lades ner på 1960-talet.  

Många byggnader är idag borta men kvar finns en boningsdel som är sam-
manbyggd med kvarnhuset. Ytterligare två byggnader finns på gården. När bo-
ningsdelen kom till är inte klarlagt men i samband med en kulturhistorisk doku-
mentation från 2004, framkom tecken på att den skulle kunna vara från 1700-
talets mitt (Ranby 2004). Inredningen är i huvudsak från början av 1900-talet. 
Byggnaden användes som bostad fram till 1960-talet. Sedan dess har den stått 
oanvänd och utan underhåll. En invändig renovering pågår och är i stort sett klar. 
Till fastigheten hör ytterligare en uthuslänga och ett boningshus. Det senare upp-
fördes som stall men byggdes på 1960-talet om till sommarbostad.  

Nuvarande fastighetsägare köpte gården 2003 och har sedan i etapper arbe-
tat med att restaurera byggnaderna. Idag utgör anläggningen den enda kvarva-
rande vattenmöllan i Höganäs kommun.  
  



Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet  

  7 

   

Kvarn- och bostadshusets västra fasad. Östra takfallet innan renoveringen, till höger bostadshusets   
korsvirkesvägg.  

Utförda åtgärder 

Det västra takfallet åtgärdades 2009 och nu är det dags för det östra. Östra sidan 
är betydligt mindre utsatt för väder och vind, följaktligen var det östra takfallet i 
betydligt bättre skick än det västra var innan det renoverades.  

Takets södra del har sannolikt lagts om någon gång under 1950-talet. För-
modligen hade takkonstruktionen rasat långt innan dess.  Antagandet bygger på 
att skadorna på underliggande kvarnstolar var så omfattande, att det fanns anled-
ning att misstänka att den delen av kvarnbyggnaden under en tid helt saknat tak. 

Arbetena 2009 omfattade bland annat åtgärder på möllans västra takfall. 
Möllans tak är, sedan en tidigare renovering, uppdelat i två olika konstruktioner. 
Tillvägagångssätten har därför skiljt sig åt vid restaureringen. På den södra delen 
av takfallet plockade entreprenören ner pannor liksom befintlig läkt och 
underlagspapp. Därefter togs merparten av råsponten bort, då även den var röt-
skadad. Den södra delen av takfallet fick sedan ny spont, underlagspapp och läkt. 
Takpannorna plockades även ner på takfallets norra del. Därefter togs den under-
liggande läkten bort. Det frilagda spåntaket uppvisade många skador. Istället för 
att ta bort det, har spåntaket respekterats som ett originalmaterial. För att säkra 
taket för det då aktuella och kommande arbeten, lades ett undertak med råspont 
ovanpå. Hållfasthetsmässigt fordrade detta att man kompletterade med ny och 
kraftigare bärläkt. Slutligen lades ny underlagspapp och läkt. Hela takfallet åter-
fick sedan sina pannor. 
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Före renoveringen.       Takpappen var som syns på bilden i gott skick. 

Årets åtgärder består i att byta ut eventuellt rötskadad råspont, lägga ny 
underlagspapp och ny läkt och därefter lägga tillbaka befintliga takpannor på 
kvarnbyggnadens östra takfall. Föreningen har utöver medel från Länsstyrelsen 
för ovan nämnda åtgärder även fått medel från Stiftelsen Konung Gustav VI 
Adolfs fond för svensk kultur som använts till att rekonstruera loftporten, även 
denna vid östra takfallet. 

Hela taket bågnar, något som kan tyda på att takstolarna är klena, men då 
porten ska tas upp i takfallets norra del, i den del som har sticketak, kommer 
konstruktion att stabiliseras. Taket uppvisar inga tecken på rötskador.  

Takpannorna plockades ned, först på södra halvan av takfallet. När de och 
läkten tagits bort kostaterades att underlagspappen var i gott skick.  Därför beslu-
tades att behålla den befintliga takpappen och underliggande råspont. Därefter 
täcktes takfallet med ytterligare ett lager underlagspapp, ny läkt lades och takpan-
norna lades tillbaka. Trasiga pannor ersattes med äldre pannor av samma slag, 
Cimbrishamn, från Kullabygdens Byggnadsvård. Dessa har visserligen en gul ku-
lör men då befintliga pannor har ett stort kulörspektra i sig själva och man har 
spritt de nyinköpta men begagnade pannorna över taket, smälter de väl in i hel-
heten. 

På norra delen av östra takfallet har loftporten tagits upp, det arbete som 
krävt störst resurser och påverkat taket mest. Den nya portkonstruktionen har 
stabiliserat och förstärkt taket så förutom ny bärläkt och omläggning av tegel-
pannorna har inga ytterligare förstärkningsarbeten behövts göras. Några rötska-
dor konstaterades inte. 

Östra takfallet vilar direkt på grundmuren av sten, och under arbetets gång 
upptäcktes att syllen det vilar på var i sämre skick än väntat, med rötskador och 
försämrad bärighet. Syllen har därför delvis bytts ut. Att inte byta den nu hade 
medfört merarbete vid nästa etapp av rekonstruktionen av möllan då loftgolvet  
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Innan renoveringen, bilden visar hur taket bågnar.        Den nya loftporten. 

ska renoveras. Även golvet ligger på den syll som nu bytts ut är det arbetet väl 
förberett. Arbetet utfördes med hjälp av domkraft och drag. 

Den nyupptagna porten som är en rekonstruktion av den gamla har byggts 
med medel från Kungafonden efter rekonstruktionsritningar. Dess utförande 
ansluter till kvarnen på ett bra sätt och arbetet är väl utfört. Stommen, syll och 
stolpar, är av ek, och sågad på plats. Övrigt virke är lärk, ramsågat av Nyhamns 
såg- & båtbyggeri. Loftporten är klädd med locklistpanel lika resten av kvarn-
byggnaden. Dörren är tillverkad efter gammal förlaga. Låsregel saknas vid slutbe-
siktningen men denna är beställd från Kullabygdens byggnadsvård. Allt är målat 
rött med falu rödfärg.  

Hängrännor av svart plåt, i standardmodell, har tillkommit, för att förbättra 
vattenavrinningen. De avvattnas via korta stuprör vid gavlarna. Nya vindskivor 
och vattbrädor kommer även dessa att målas faluröda, de gamla var vitamålade. 

Växtligheten invid kvarnen har ansats, nu syns grundmuren och det har va-
rit möjligt att inspektera och få bekräftat att den är i gott skick. 

Avvikelser från handlingarna 

• Att byta syllen var inte planerat men då den visade sig vara i sämre skick 
än förväntat byttes den. En god investering inför nästa etapp. 

• Underlagspappen på östra takfallet behölls instället för att tas bort, då den 
visade sig vara i god kondition. 
 

I övrigt har inga avvikelser från handlingarna gjorts. 
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Loftport och befintligt sticketak.       Kvarnbyggnadens sydfasad. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetena har utförts i dialog mellan entreprenör och antikvarisk medverkande. 
Entreprenören är densamma som vid flera av de tidigare åtgärderna på Vatten-
möllan. Det finns på så sätt en kontinuitet i arbetsmetoder. Dessutom finns in-
tresse för och kunskap om kvarnhusets historik och konstruktion. 

Effekter av restaureringen 

De åtgärder som nu har genomförts berör takfallet på kvarndelens östra långsida. 
Restaureringen är en del av ett större restaureringsarbete där syftet är att återställa 
kvarnmiljön i ett skick som bland annat kan gör den till ett tydligt redskap för 
kulturhistoriska guidningar. Förhoppningen är att även möjliggöra en rekon-
struktion av själva vattenkvarnen. Genom att fullfölja arbetet kan kvarnmiljön 
levandegöras vilket är viktig inte minst för den förmedlande verksamheten. 

Vattenmöllebyggnaden är en bra exempelsamling över skånskt byggnads-
skick. I och med årets restaurering är hela taket i gott skick och den gamla loft-
porten rekonstruerad. Sedan tidigare är boningsdelens östra fasad renoverad och 
det gamla korsvirket på den östra fasaden åter synligt. En gavel är återigen klädd 
med spånstickor. Dessutom finns murar av natursten, sticketak, skånskt lertegel-
tak och en traditionell panelklädd gavel. Här ges tillfälle och en plats att studera, 
uppleva och inspireras av skånskt byggnadsskick och hantverkstradition i en 
funktionell modern boendemiljö.  
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Källor 

Tryckta källor 
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Carlsson, Helen & Stalin Åkesson, Helene: Vattenmöllan – omläggning av tak och 
arbete med stensockel, Regionmuseet Kristianstad, 2009:54 
Ranby, Caroline: Vattenmöllan, Brunnby socken – kulturhistorisk dokumentation 2004 
med preliminärt åtgärdsprogram, 2004 
Sträng, Maria: Vattenmöllan – restaurering av möllarebostadens östra fasad, Regionmu-
seet Kristianstad, 2010:60 
 

Digitala källor 

http://www.vattenmollan.se/ 
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