Kring Hörbyån
och
dess biflöden

EN BERÄTTELSE OM KVARNARNA
OCH
LITE TILL LÄNGS VATTENDRAGEN

Förr hade man inte namn på vattendrag, eller också kallade man ”sin” bit av ån efter dess
läge, vid en gård eller en by. Om Hörbyån sa man rätt och slätt ”ån som rinner igenom byen”.
Hörbyån får sitt vatten från flera åar, och dessa rinner till stor del upp från mossar och
sankmarker på Linderödsåsen. Längs dessa vattendrag låg en mängd kvarnar. I Hörby socken
var det år 1841 tolv stycken husbehovskvarnar och en skattelagd kvarn. (Osbyholm.)
På nedanstående karta från år 1868 var det runt om Hörby många kvarnar. Då de är svåra att
se har jag märkt ut dem på kartan med en pil var de fanns. (Det gäller endast vattenkvarnar.)
Vidare finns det siffror vid de kvarnar som denna berättelse handlar om. Dessa siffror
återfinns i texten. (Det finns även en karta från år 1865 som visar mindre antal kvarnar än den
från år 1868.)

Först skall vi bege oss ut på socknen. I Kyle (1 och 2) låg tre kvarnar med dammar ganska
nära varandra. Det finns inget kvar av dessa kvarnar, men 1929 byggdes det en vattenkvarn på
Kylestorps gård och 1945 byggdes ännu en kvarn som drevs av elektricitet då vattnet inte
räckte till. Kvarnbyggnaden har brunnit ner, men kvarnrännan har restaurerats upp.
I Gammalstorp fanns det två kvarnar (6 och 7). Det är inte känt när dessa två byggdes, men de
fanns 1868 men inte 1865. Idag finns rester kvar av rännan och spår av dämmet syns, men det
gäller enbart en av dem, nämligen den som låg på Gammalstorp 11:3 eller 11:4.
I Hörröd (8) fanns en kvarn av vilken det idag inte finns några spår.

I Frännarp fanns tre kvarnar på kartan från år 1868 men bara en 1865. (9) Enligt boken
Industriminnen i Hörby kommun som utkom 1978 fanns rännan kvar men var helt överväxt.
Två gråstensmurar av kvarnhuset stod kvar och dammens plats syntes tydligt trots att den var
igenväxt. Delar av maskineriet och en gjuten kvarnsten låg i en hög bredvid husresterna.
Vilken av de tre kvarnarna detta var finns det inga uppgifter om, men troligast var det den
som ligger längst till vänster.
Så tidigt som 1833 fanns det en vattenkvarn på gränsen till Bessinge utmark nr 6:7.

1832 företogs laga skifte i Äspinge. Ovanstående är avritat från denna karta. Nymölla (3) har
gamla anor och finns beskriven i jordeboken från 1690, och då fanns här både vattenkvarn
och väderkvarn. Den gamla landsvägen mellan Äspinge och Stavröd gick rakt igenom husen.
Nymölla hade ett långt boningshus och två utskjutande längor på tvären. Dessa hade
överbyggnader över landsvägen.
Vattenkvarnen brann ner på 1800-talet och ersattes med en ny. Den 25 juli 1925 brann det
igen. Boningshus, kvarn och såg brann ner till grunden. Elden uppkom genom en gnista från
skorstenen. Då boningshusets tak var av spån var katastrofen ett faktum. Året därpå uppfördes
ett nytt boningshus.

Boningshuset från 1926.
Foto från Gods och Gårdar.

Vattentillgången var relativt bra, men när man stängde av flödet drabbades kvarnarna som låg
längre ner.

Strax innan svängen till Äspinge gick landsvägen som på den tiden gick till Stavröd. Idag
kommer man inte längre än till Nymölla.

Strax innan Kylevägen kom vägen ut, men leder idag bara några hundratal meter in till två
gårdar. Landsvägen som skymtar förbi är den gamla vägen mellan Hörby och Kristianstad.

Längre ner längs ån ligger Ebbamölla som ibland fick heta Ebbemölla (5). Den är betydligt
äldre än Nymölla.

Även denna avritade karta är från laga skiftet 1832. Här ledde en väg med en bro över ån och
vägen gick sedan över järnvägen mellan Hörby och Tollarp. När bron rasade på 1970-talet
återuppbyggdes den inte. Vägen som gick fram till Stavröd är numera stängd.
På 1700-talet fanns det bara en kvarn som är dokumenterad i jordabalken från år 1662. 1917
tillkom ännu en kvarn. 1964 lades rörelsen ned. 1966 delades fastigheten och byggnaderna
såldes var för sig. Idag är de sommarbostäder.
Mitt emellan kvarnarna Ebbamölla och Nymölla låg Bromölla (4). På vägen mellan Stavröd
och Äspinge fanns den på vänster sida vid bron som går över Ebbamölleån. På höger sida
finns sågverket Aleboda. Här har även funnits en kvarn som uppfördes 1900 i tre våningar.
Bromölla var en gård som låg vid ån, och även här fanns en vattenkvarn. Hur gammal den var
är det ingen som vet, men den står antecknad i Sveriges Handelskalender 1889.

Gården Bromölla. Foto Gods och Gårdar.

BILDER FRÅN GÅRDEN BROMÖLLA OCH EBBAMÖLLEÅN

Fotona tagna på 1970 och 1980-talet. Privat.

1903 uppfördes en butik vid vägen av Christian Jönsson och taxeringsvärdet för bostad, butik,
magasin och kvarn var 10 000 kronor.
Omkring 1975 lades butiksrörelsen ned, men då hade för länge sedan möllan rivits. År 2010
totalförstördes huset genom en häftig brand. Minst ett år efter branden stod byggnaden kvar
innan den revs. Idag finns här en övervuxen tomt med några fruktträd som påminner om att
här stått ett hus.

Tvärs över vägen ligger Aleboda såg. Den är troligen byggd på 1800-talet. Kvarnrörelsen
lades ner på 1950-talet. Sågen finns kvar än idag.
Järnvägen Hörby – Tollarp – Kristianstad gick strax utanför det nedbrunna huset som kom att
ligga på samma sida som Aleboda såg men på var sin sida om landsvägen.

Järnvägsbro över Ebbamölleån.

På den här vägen, där man idag även får rida, har jag vandrat många gånger med min hund
Kim. Där fann vi en hel del gamla rälsspik som, vackert bemålade med silverfärg, numera
pryder en liten del i en bokhylla.

Envis som synden, men så är han också en Papillon.

NEDANSTÅENDE KARTA FÖRTYDLIGAR VAR MÖLLORNA
OCH ANDRA BYGGNADER LIGGER

Äspinge bränneri. Framsida och

baksida. Foto sommaren 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr 14 på kartan har en parentes. Här låg inte någon vattenkvarn men trots detta är området
värt att nämnas då det är ett naturvårdsområde som kallas för RÅBY HÄLLOR. Enligt
anslagstavlan står det bland annat ”att platsen har många fornlämningar. Särskilt i den södra
delen finns spår av ålderdomlig åkermark, en sten med älvkvarnar samt mer sentida lämningar
som odlingsrösen, stengärden, stensättningar och spår av äldre vägar.
Terrasseringarna längs dalsluttningarna är rester av forntidens åkrar. De stora stensamlingarna
nere i ravinens botten är troligen sten som rullats nedför sluttningen för att frigöra mark.”

Mycket grönska i dalgången.

Nere i den trolska vegetationen rinner Råbyån fram. Foto 2017.
Hit kommer man på en liten grusväg som går mellan Hee och Råby. I dalgången står en
informationstavla och det är bara att kliva på.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strax nedanför lasarettsbacken ligger parken Strömparterren som vaktas av två stenlejon.

Rododendron. Foto 2017.

Vid Strömparterren rinner Hörbyån och Råbyån ihop. Ebbamölleån har då redan gått samman
med Hörbyån, där ån sedan bildar gräns till Råby. Foto 2017.
Vid Hörbyåns fortsatta lopp mot Ringsjön låg fyra kvarnar, Per Lars mölla (10), Prästamöllan
(11), Gästgivarmöllan (12) och Osbyholms kvarn (13).

Enligt en karta från 1699 fanns det en kvarn (12) som tillhörde Gästgivargården vilken
byggdes 1658. Då bör även kvarnen ha byggts.
År 1671 förstördes Gästgivargården av en eldsvåda och först 1673 var den helt återuppbyggd.
Gästgivarmöllan eller Kvarn nr 16 hade också genom åren namnen Benstampen, Kvarntorp
16. Kärt barn har många namn som det heter eller kanske skulle man säga istället att det blev
många sorger och bedrövelser att äga den här kvarnen.
Gästgivargården och gästgivarmöllan tillhörde Osbyholms gods.
1832 påbörjades laga skifte i Hörby och först 1841 var det avslutat.

1832 bodde på Osbyholms gods Kammarherren von Seth. 1839 ägdes möllan av von Seths
arvingar. Förutom kvarnhuset fanns här en länga med en eldstad. Ingen brunn och ingen
plantering. Gatuhuset Gästgivarmöllan fick stanna kvar vid laga skiftet och erhöll två skiften.
Arvingarna efter Kammarherren von Seth ville sälja kvarnen, och den 25 november 1868
utfärdades ett salubrev med äganderätt den 22 mars 1870. Säljare Häradshövding C. G. von

Seth och Godsägare J. A. von Seth och köpare kopparslagare J. Ekman, handlare C. A.
Täcklind samt mjölnare Christoffer Andersson. Ekman säljer sin del samma dag till bagare G.
J. Wiberg. Mellan 1862 och 1868 stod kvarnen öde och var troligen ganska förfallen vid
köpet. Den 26 juli 1875 sålde Täcklind, Andersson och Wiberg kvarnen med gatuhus till det
nystartade Ångbränneribolaget AB i Hörby. Kvarnen hade då både stamp och såg. Skattlades
den 29 juli 1853 och hade då 1 par stenar.
Aktieägare var ovan nämnda säljare samt Sven Thorsson, Olof Andersson och Anna
Persdotter.
Men som tidigare sagts var bedrövelserna många och de mjölnare som anställdes stannade
inte så länge så till sist så

Hur man än gjorde för att bli av med eländet var det ingen som ville ha kvarnen. Den 2 mars
1892 köpte dock Olof Andersson i Slagtofta kvarnen. Omkring 1906 hette ägaren A. Åberg.
Den 1 april 1927 kom Otto Alfred Persson till Hörby och övertog kvarnen som var mer eller
mindre förfallen. Då fanns det inget boningshus. Detta fick de själva bygga. Sonen Ingvar
Persson övertog kvarnen 1977. Numera (2017) är kvarnen övergiven och framtiden oviss för
den.

Kvarn nr 16. Före detta gästgivarkvarnen. Här har funnits kvarnplats sedan 1699 enligt karta.

Strax nedanför kvarnen flyter ån förbi det gamla bryggeriet som startades 1892 av Nils
Persson.

Det gamla bryggeriet med kyrkan i bakgrunden och stilla flyter ån nedanför kvarn 16.
Foto 2017.

Om man sedan vandrar Råbygatan ner mot Strömparterren kommer man till nästa kvarnplats.
Strax innan Råbyåns utflöde i Hörbyån låg Prästamöllan, Hörby nr 2. Som namnet säger
tillhörde kvarnen prästgården som även den hade nr 2.
Frågan är om inte denna kvarnplats är äldre än nr 16. Hörby kyrka byggdes på 1100-talet och
då fanns det prästhushåll som var i åtnjutande av en kvarn, förvisso bara en husbehovskvarn.
Kvarnen skattlades den 8 oktober 1849 och hade då 1 par stenar.
Efter det att kvarnen skattlades började man att arrendera ut den. Men precis som med kvarn
16 gick det inte så bra. Arrendatorerna stannade för det mesta högst två år.

Den 15 juli 1886 gick den näst sista arrendatorn Göran Jönsson Cederberg i konkurs. Han
hade arrenderat kvarnen i knappt ett års tid.

Bilden på föregående sida: Stenparti i Strömparterren. Vykort stämplat 1912.

Nu är det dags att backa lite i tiden. 1870 inflyttade till Hörby John Olsson. Han var född den
24 november 1847 i Everöd. 1875 ingick han kompaniskap med järnhandlare J. Winqvist.
John Olsson utgick ur firman 1889. Då hade handelsbolaget funnits vid Gamla Torg sedan
den 13 september 1885. De två kompanjonerna hade köpt den gamla tingshustomten med dess
byggnader på en auktion och betalt 9.000 kronor.
John Olsson ville ha något eget och lite större än ett kompaniskap i en järnhandel och 1889
uppenbarade sig detta tillfälle.
I Hörby föddes 1842 en son till Thore Jönsson på Hörby nr 8
som erhöll namnet Sven. Pågen växte upp, och 1865 öppnade
han och hans hustru Else Persdotter en spannmålsaffär i hans
föräldrahem. Rörelsen växte, och 1870 köpte de Hörby nr 15 1/8
mtl, nr 5 63/2048 mtl samt nr 8 1/16 mtl.
I början av 1880-talet stod rörelsen på sin topp. Då drabbades
Sven av nervfeber (tyfus), och den 20 augusti 1886 avled han i
en ålder av 44 år.
Hustrun fortsatte driva firman fram till 1890, då hon överlät
den på arrende till handlaren John Olsson.

Vid laga skiftet 1832 erhöll prosten Evergren kyrkoherdebostället nr 2 på arrende från Lunds
Domkyrkoförsamling. Marken styckades upp i tre skiften, varav det ena var prästamöllan.
1880 avled prosten Evergren och den 8 december 1881 inflyttade från Landskrona kyrkoherde
Lundegård med familj.
Den 1 oktober 1888 företogs ekonomisk besiktning. Den 20 december 1892 företogs också
laga syn på den till bostället hörande kvarnlägenheten, som kyrkoherden Lundegård
arrenderat på 20 års tid från den 1 maj 1882. Denne hade därefter upplåtit arrenderätten till
handlaren John Olsson i Hörby. (Se arrendekontraktet från 1893 på nästa sida.)
Den befintliga vid 1892 års syn utdömda kvarnbyggnaden var nu borttagen och under arbete
för arrendator Olssons räkning. På hans bekostnad uppfördes en ny kvarnbyggnad 9,50 meter
lång, 7,13 meter bred och 3,37 hög och i sammanhang härmed en magasinsbyggnad, 10,69
meter lång och 9,50 meter bred av dels furu och dels ek under tak av papp, även som en
uthusbyggnad 19 meter lång, 8,31 meter bred och 2,67 meter hög av tegelgrundmur.
Denna besiktning, som även omfattar kyrkoherdebostaden, är daterad den 24 augusti 1893
och förvaras på Landsarkivet i Lund.

Arrendekontrakt

John Olsson byggde upp sin rörelse. Förutom kvarnen anlade han en park som fick namnet
Strömparterren. I denna fanns bersåer och en stor samling djur huggna i sten.

Vykort. Poststämplat 1907.

Prästamöllan. Vykort ovan poststämplat 1902.

Vykort.

Vykort.

1903 gick arrendet ut för John Olsson som snabbt fick
skrivet ett nytt på tio år. (Detta finns tyvärr inte
bevarat.)
I början av januari månad 1904 lades John Olsson, som
under en följd av år lidit av sockersjuka, in på Hörby
Lasarett för en skada i ena foten. Denna urartade så
svårt att amputation av benet måste göras, då kallbrand
inträtt. Trots insatser från sjukvården gick hans liv inte
att rädda. Och han avled den 17 januari i sitt 57 år.
John Olsson hade många förtroendeuppdrag. Vid
sitt frånfälle tillhörde han kommunalfullmäktige.
Var verkställande direktör i Hör – Hörby järnväg,
Hörby spirituosaaktiebolag, Hörby bränneribolag,
Hörby bageriaktiebolag samt ledamot i styrelsen
för tryckeriaktiebolaget Central - Skåne.
John Olsson var inte gift utan tre av hans systrar ärvde honom. I bouppteckningen står bland
annat att hans fastigheter var byggnader med kvarn, vattenledning med acetylgasledning med
armatur belägna å arrenderade prästgårdsjorden. Vidare ägde han en magasinsbyggnad vid
järnvägen samt hade en andel i en grustäkt. 1894 hade arrendet med Elsa Thorsson upphört.
I sitt testamente förordnar han: ”Att Patron P. Jönsson i Oregården övertager mina ägandes
kvarnbyggnader med tillhörande jord och inventarier med slakteri och övriga åbyggnader
emot det han övertager amortering och inbetalar till Läns Härads Sparbank min återstående
skuld å där upptaget lån, resterande 9.000:- med ränta och andra avgifter under en tid av tio år
och det årliga arrendet till kyrkoherden i Hörby.
Om inte överlåtes lägenheten Prästmöllan med alla därtill hörande byggnader såväl
boningshus som kreatur och slakteri hörande med alla övriga på stället befintliga yttre
inventarier jämte alla sådant som tillhör affären såsom en järnvägsvagn för fläsktransporten,
ett magasin vid järnvägen, kontorsinventarier och dylikt, men för icke något invändigt i
boningshuset befintligt lösbo, inga hästar eller kreatur av annat slag och ej heller något
handelsvarulager av något slag utan efter värdering, överenskommelse och gottgörelse till
sterbhuset och medgiva vi här jämte att affärens nya övertagare får han så för gott finner
begagna gamla firmanamnet eller ”John Olsson” efterträdare för affärens fortdrivande.”
Den 8 april 1904 inflyttade från Bosjökloster handlaren, lantbrukaren Per Jönsson för att
övertaga den till honom testamenterade kvarnen m.m. Redan från början fick han svårigheter
med betalningar och lät hus och park förfalla.
1910 donerades hela egendomen till Hörby köping och förfallet blev nu ännu mera märkbart.
1925 lät Hörby köping sälja hela området på auktion, och det inropades av en privatperson.
Han startade kvarn- och sågrörelse, och när han dog några år senare fick köpingen tillbaka
området.
I en byggnad på den nedre delen av tomten (se karta från 1924) startades ett tvätteri och när
detta upphörde öppnade Trensums musteri i byggnaden. När musteriet gick i graven stod
husen kvar och efter år av förfall revs de. Parken rustades upp och de två stenlejonen som var
kvar fick upprättelse.

Bilden ovan: De återstående stenlejonen.
Bilden nedan: Här vid Hörbyån fanns kvarnhjulet.
Foto: 2017.

Strömparterren våren 2017.

Det är dags att vandra vidare över Råbygatan vid bron. På den högra sidan om bron byter
gatan namn till Råbyvägen.

Foto 1990-talet.

Råbyvägen, sedd från söder. Vykort stämplat 1914.

Råbyvägen 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKVALTKVARN OCH HJULKVARN ( HUSBEHOVSKVARN)
Den enklaste typen av vattenkvarnar är skvaltkvarnen. I den här kvarnen sitter vattenhjulet på
en lodrät axel, direkt fäst vid den övre kvarnstenen som är rörlig och därför kallas löparen.
Vattenflödet reglerar skvaltkvarnens hastighet. Om kvarnen används i ett vattendrag med ett
litet fall, finns ofta en dammanläggning till hjälp att reglera vattnets hastighet i kvarnfåran.
Skvaltkvarnen, även kallad folkkvarn eller husbehovskvarn, malde oftast bara för gårdens
behov. Många av dem låg i vattendrag som saknade vatten vissa delar av året.

Bilden ovan: Husbehovskvarn i trakten av Kristianopel, Blekinge.
Hjulkvarnens vattenhjul är uppbyggt kring en vågrät axel. Kraften överförs till löparen genom
ett utväxlingssystem. Vattenhjulet kan driva en eller flera löpare (skvaltkvarnen driver endast
en löpare).
Teckningen (ovan till höger) år en skvaltkvarn med ett horisontalt vattenhjul och lodrät
vattenhjulsaxel utan kugghjulsutväxling. Det är möjligt att själva ordet skvalta kommer från
danskans skvatmölle där skvat betyder ”ringa”, med hänsyn till den ringa mängd vatten som
behövdes för att driva kvarnen.
Tre typer av vattenhjul finns. Beroende på var vattnet träffar hjulet kallas dessa underfallshjul, bröstfallshjul eller överfallshjul. Överfallshjulet ger den största effekten. Vilken typ som
väljs beror framförallt på terrängen.
De skattlagda kvarnarna skyddades av myndigheterna som utfärdade förbud mot att lämna
mäld till icke skattlagda kvarnar, de så kallade husbehovskvarnarna. I övrigt var det enda förbehållet för dessa kvarnar att man inte fick dämma upp vatten till annans skada. Detta kom i
en lag från år 1828. Tidigare hade det varit svårt att överhuvudtaget bygga husbehovskvarnar.

Ruin efter en husbehovskvarn i Slagtofta, norr om Hörby. Denna ruin ligger på höger sida om
vägen mellan Slagtofta och Hästäng. Bäcken som rinner upp öster om Hästäng har sitt utlopp
i Östra Ringsjön och kallas Kruddarebäcken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Så är dags att ta ett steg tillbaka, närmare bestämt till den 24 mars 1797. Denna dag utfärdade
Kungl. Maj:t och Rikets kammarkollegium för Lars Jeppsson 1/6 mtl nr 11 i Hörby ett
skattebrev och den 13 juni 1800 beviljade häradsrätten första laga uppbud på 1/6 mtl kronoskatterusthåll nr 11.
Den 10 december 1819 köpte Lars Jeppsson och hans hustru Elna Johnsdotter 1/8 mtl av nr 11
av Pehr Olsson och hans hustru Elsa Persdotter och erhöll fastebrev den 1 juni 1822. I
köpekontraktet står också att Lars Jeppsson ytterligare skulle erhålla 1/32 mtl efter Elsa
Persdotters död.
Den 25 maj 1835 säljer skräddaren Anders Stenskog 1/32 mtl av nr 11 till Lars Jeppsson som
därmed äger hela Hörby nr 11 vars mantal nu är 1/3.
Strax innan laga skiftet delar Lars Jeppsson nr 11 i två lika stora delar, som då blir på vars 1/6
mtl, och säljer dem den 11 december 1838 till två av sina barn.
Dottern Elsa Larsdotter, född den 2 oktober 1811, gift med Per Jönsson, född den 26 april
1811, erhåller 1/6 mtl av nr 11 samt alla åbyggnader som tillhör nr 11 för 888 Riksdaler och
42 skilling Banco.
Sonen Per Larsson, född den 14 oktober 1813, erhåller 1/6 mtl av nr 11 för 666 Riksdaler och
32 skilling Banco.

Lars Jeppsson och Elna Johnsdotter hade två barn till, dottern Anna, född den 4 juni 1809 och
sonen Jeppa, född den 9 oktober 1807.
Anna gifte sig med åbon Måns Persson och bosatte sig i Östentorp i Södra Rörums
församling.
Jeppa, som enligt prästens anteckning i husförhörsboken var mindre vetande, blev dräng hos
sin bror Per som tillsammans med svågern Per Jönsson var lagligen tillförordnade
förmyndare. Jeppa flyttade hem 1838 efter att ha varit dräng i Östraby under några år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det var fem års skillnad mellan Jeppa och Per, det hindrade dock inte deras strövtåg på
faderns marker, där de byggde kojor, klättrade i träd och mycket annat som barn gör. Naturen
blev deras andra hem med alla djuren, både vilda och tama. Ofta kom de hem till sin mor med
fiskar som de dragit upp med egentillverkade spön.
Åren de gick och Per hade börjat ströva själv i markerna då hans bror tagit tjänst som dräng
på annan ort. Han drömde om att bygga en kvarnanläggning vid ån när han fått ihop
tillräckligt med pengar. Platsen hade han redan sett ut. Så fick han chansen. Då han inte fick
gården så blev det han som fick välja först och naturligtvis blev det vid ån.
Jeppa och Per började diskutera kvarnens läge. Hur de skulle få dit vattnet var ett företag för
sig. De skulle gräva en ränna från en damm högt ovanför den egentliga ån och nästan fram till
kvarnbyggnaden.
Rännan började byggas våren 1839. Per anställde arbetare som kunde gräva och forsla sten till
kanterna så att jorden inte rasade ner i rännan, som var mellan två och tre meter bred och
fyrahundrafemtio meter lång. Vid dess slutända byggdes en byggnad med en dammlucka där
själva rännan ner till kvarnen var en meter bred och som fick ett fall på nära sju meter.

Man jublade när man för första gången släppte på vattnet och det stora kvarnhjulet började
snurra. Till en början var det en husbehovskvarn, men den 4 augusti 1846 skattlades den och
hade då två par stenar.

1841 inflyttar till nr 11 pigan Hanna Andersdotter, född i Huaröd den 21 september 1823. Per
och Hanna fattar tycke för varandra och den 16 januari 1842 lystes det för första gången. De
båda bosätter sig vid ett hus som Per byggt i anslutning till kvarnen.
Den 26 januari 1846 avlider Lars Jeppsson. Han blev 65 år gammal. Hustrun Elna Johnsdotter
överlevde honom med 14 år och avled den 19 september 1860. Hon blev 80 år gammal.

Dammen (ovan) som vattnet togs ifrån leddes in i rännan. Vänster kort från inloppet och
höger kort från utloppet. Foto våren 2017.

Det går tydligt att se att det stått ett hus vid rännans slut.
Byggnaden, som var i trä, låg tvärs över rännan och
hade stora dammluckor. Dessa öppnades när man skulle
mala i kvarnen. Vattnet störtade då ner cirka 7 meter i
en gjuten ränna och fick kvarnhjulet att rotera.
I mitten av 1900-talet var det populärt bland byns
ungdomar att ta sig ett bad i rännan. Man tävlade om
vem som blev först i det kalla vattnet när våren gjorde
sitt intåg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Larssons syster Elsa, gift med Per Jönsson som köpt 1/6 mtl av nr 11 den 11 december
1838, upprättade ett köpekontrakt den 24 februari 1864 för sin svärson Ola Olsson och hans
hustru Else Persdotter, född den 20 september 1840.
Samma dag, dvs den 24 februari 1864, sålde Per Jönsson och Elsa Larsdotter sitt ägande
utsocknes frälsehemman nr 4 43/192 mtl Stavröd i Äspinge socken med åbyggnad, skog och
mark till drängen Ola Mårtensson från Satserup och hans fästekvinna, deras dotter Karna
Persdotter, för sextusen Riksdaler Riksmynt
Nr 11 hade vid försäljningen 1838 fem längor i bålehus, där en del var i gott skick och andra i
förfall. Vidare fanns ett litet nybygge med grundmur och korsvirke med tegelväggar.
De dåliga husen hade Per Jönsson dels rustat upp, dels rivit. Det fanns ingen plantering vid
köpet, men nu växte det både plommon- och äppleträd på tomten. På den rymliga gårdsplanen
fanns en brunn.
Per Jönsson och hans hustru Elsa Larsdotter fick barnen Jöns, född den 11 december 1838,
Else, född den 20 september 1840, Pehr, född den 20 november 1842, Karna, född den 19
februari 1845, Anna, född den 29 januari 1848 och Kjersti, född den 24 februari, död den 11
mars 1850.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I början av 1850-talet tröttnade Per Larsson på att vara möllare och arrenderade ut kvarnen.
Den förste av arrendatorerna hette Jöns Nilsson och inflyttade med hustrun Signe Nilsdotter
1851. De flyttade sedan till Fulltofta och 1854 övertog Ola Persson och hans hustru Hanna
Mårtensdotter arrendet. 1858 sade han upp arrendet och flyttade till Hörby nr 12 3/16 mtl och
titulerades nu åbo.
Den siste av arrendatorerna är Christoffer Andersson och hans hustru Karna Mårtensdotter.
De lämnar kvarnen 1866 och flyttade till Hörby nr 6.
Livet gick vidare i byn, människor flyttade in och flyttade ut. Och några flyttade till
kyrkogården.

Per Larsson återupptog sin verksamhet som möllare vid sidan om sitt jordbruk. Hans bror
Jeppa följde honom som en skugga. Tillsammans beslöt de att riva delar av kvarnen och
uppföra en mer tidsenlig sådan. Denna stod färdig sommaren 1887 och hade nu 4 par stenar.

Den 14 januari 1889 avled åbon Per Larsson. Han blev 76 år gammal. Ovanstående annonser
är från försäljningen av Hörby nr 11 1/6 mtl.

Brodern Jeppa var utom sig av sorg. Han fick bo kvar på nr 11 som inhyseshjon. Den 9 maj
1894 avled han. Han blev 87 år gammal.
I en notis i Eslövs Tidning den 13 juli 1889 kan man läsa följande: ”Egendomshandel. Vid
auktion efter aflidne hemmansegaren Per Larsson i Hörby såldes sterbhusets natursköna
belägna egendom, med tillhörande kvarn till hemmansegaren Ola Olsson i Hörby. Köpesumman utgör 19.350 kronor och får egendomen med växande gröda den 15 dennes.”
Hustrun Hanna Andersdotter flyttade till sin dotter Anna i Västra Vram 1890.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola Olsson och hans hustru Else Persdotter som ägde nr 11 1/6 mtl blev nu också ägare till
den andra biten nr 11 1/6 mtl. Återigen blev mantalet 1/3.
Tyvärr fick inte Ola Olsson någon större glädje av sitt köp, för den 12 november 1889 avled
han, 59 år gammal. De hade bara en dotter som hette Anna och var född den 14 juni 1865.
Änkan och dottern ärver vars hälften.
Den 7 februari 1894 gifter sig Anna Olsson med hemmansägaren och handlaren Martin
Olsson som brukade fädernesgården i Äspinge. De säljer gården och flyttar till Hörby nr 11
den 16 augusti 1894.
Den 7 maj 1894 får änkan Else Persdotter lagfart på sin del av nr 11 och säljer den i sin tur till
Martin Olsson som erhåller lagfart den 5 september 1894.
Else Persdotter blir inhysing på nr 11, och den 12 mars 1921 avlider hon 81 år gammal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------År 1900 blir Hörby municipalsamhälle köping. Nedanstående karta är från 1898 och avritad
från akterna nr 14 och 16. Den grova strecken --- är gräns för köpingens södra del samt del av
den östra. Per Lars mölla ligger i Hörby landsförsamling.

Efter Ola Olssons död arrenderar änkan Else Persdotter ut kvarnen till mjölnare Jöns Olsson
som bygger ett nytt valsverk som blir klart i april 1890. Tisdagen den 13 maj 1890 står
nedanstående annons i Eslövs Tidning.

Jöns Olsson kom på obestånd, och 1898 blev han tvungen att lämna ifrån sig kvarnen som
blev utarrenderad till kvarnmästare Martin Olsson, född den 15 september 1871 i Hästveda
och hans hustru Elise Lungberg, född den 24 januari 1864 i Vedby. (Observera att det finns
två på nr 11 som heter Martin Olsson. Ägaren och kvarnmästaren.)
1905 avsade sig kvarnmästare Martin Olsson arrendet. Året därpå den 31 oktober hemställde
åbo Martin Olsson att hans hemman på 52/318 mtl skulle styckas i 5 lotter.

Karta från 1898. 1. Hus med dammlucka. 2. Vattenfall. 21 fot hög. 3. Kvarn. 4 Bostad.

Denna karta uppgjordes 1835 och begagnad vid ägostyckning år 1898. Förutom nr 11 ingår
även nr 13 som låg norr om nr 11.
På nr 11 låg en brytstuga och en brytstugeplats. Det gick en väg genom nr 11 och 13 och mitt
emellan brytstugan och vägen rann en bäck som hämtade sitt vatten i en damm på det som
idag heter Karnas backe. Till denna damm rinner två mindre vattendrag. Ett kommer norrifrån och det andra från öster över Ekebodaområdet.

Dammen vid Karnas backe. Lite snö på backen. Foto taget i november 2017.

Här rinner bäcken fram på ömse sidor om den lilla bron som går till parken.

Älvdalen nr 1.

Uppe till höger i bilden låg Brytstugan.

Här låg Brytstugeplatsen vid skolan.

Den gamla skiftesvägen som gick över nr 11 och nr 13. Här gick ungefär gränsen mellan
ägorna.

Idag finns vägen öster om Älvdalsskolan.
Samtliga foton från Älvdalen, Brytstuga och plats samt skiftesvägen tagna den 8 november
2017.

BRYTSTUGA
Lin förekom både vilt och odlat. Det odlade var en ettårig ört med
vanligtvis blå blommor.
Vid skörden rycktes linet upp med rötterna. Ingenting av fibrerna
skulle gå förlorat. Torkning skedde i det fria (Brytstugeplatsen) och
därefter repades frökapslarna bort.
Linhalmen rötades i vatten för att växtlimmet i stjälken skulle lösas
upp och de spinnbara fibrerna lättare skulle skiljas från stjälkens vedartade delar.
Linet torkades ännu en gång och bråkades, dvs. veddelarna bröts
sönder. (Brytstugan)
De sönderbrutna veddelarna skavde man sedan av med en skäktkniv
mot en skäktstol.
Sedan häcklade (dvs. kammade) man linet på en linhäckla för att
skilja de långa fibrerna från de korta. Linet var nu klart för spinning.

Blommande lin utanför Fogdarp i Skåne. Foto sommaren 2005.

