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Prästamöllan

Denna text skrevs ihop på 1990-talet, vilket är viktigt att beakta när man läser, framförallt faktauppgififter.

Prästamöllan, ett gatuhus med vattenkvarn, som 
har anor från 1600-talet. Man stavade namnet 
Prästamöllan på olika sätt.

Fulltofft prestemølle 1621.
Preste mølle 1632.
Präste Möllan 1662.
Prästemöllan 1784 – 1825.
Prestemöllan 1881.
Prästmöllan 1916.
Prästmöllan eller Prästamöllan 1990.

Detta var ett frälsehemman, gatuhus med vat-
tenkvarn, boningshus och kvarn i olika byggnader, 
två till antalet. Själva kvarnen var byggd något i 
vinkel. Denna mölla drevs under Fulltoftagården, 
Hovgårdsmölla likaså, en vattenkvarn i hejde-
bäcken, som ligger en bit ifrån.

En möllare på 1700-talet hette:
Anders Andersson f. 1743, d.5/5-1812. Gift 

den 22/4-1777 med Boel Persdotter f. 8/9-1746, 
d. 6/10-1824.

De hade 9 barn, varav 6 pojkar och 3 flickor. 
Två av pojkarna hade samma namn, Anders. Den 
förste dog 1773, medan den andre föddes 1776.

En av sönerna Per Andersson tog över kvarnen 
efter fadern. Per f. 11/11-1779, d. 28/12-1855. Gift 
den 31/10-1818 med hustru Katarina Broström. 
De fick 6 barn: Anders, Per, Ingvar, Jöns, Kristina 
och Boel.

Den siste mjölnaren var arrende mjölnare Frans 
Gustav jönsson, f. 27/8-1857 i Äspinge, d. 25/12-
19?? Gift d. 24/6-1883 med hustru Ingrid Nilsson 
f. 24/7-1857 i Linderöd. De hade 7 barn, därav 2 
fosterbarn, 3 pojkar och 4 flickor. Det fanns även 
en piga, Else Svensdotter f. 9/3-1831- Bosjöklos-
ter, med dottern Cecilia f. 9/7-1856 i Fulltofta. 
Dessa inhystes en tid.

Familjen flyttade till Prästamöllan år 1898. Den 
var i bruk till omkring 1913, då möllan eldhärja-
des och brann ned, den byggdes aldrig upp igen. 
Familjen Jönsson hade redan då bosatt sig i Lud-
vigsborg, detta den 9/10-1913.

Laga skifte
Prästamöllan stavas Prestemöllan 1772.
Delade i laga skifte 1838 – 1829 – 1840.

Se karta:
284. Prästamöllan äng, översta delen.
285. Dito Ljungbacke.
286. Åkern norr om dammen.
287. Mölledammen.
288. Åker söder och väster om backen.
289. Prästmöllebacken äng.
290. Dito backen väster om åkern.
291. Prästmöllans tomt, hage och äng

    väster om möllan.
292. Åkern vid vägen.
293. Kärr mossen.
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