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Vetta Mdl miJ/te och gamle 1JOm•r1<• hotH nu ,v rivning

Vens mölla
rivningshotad
LANDSKRONA.

Ett sammalt sjömärke
ser ut att försvinna pA
Ve• i Öresund. Det ir öns
enda m6lla, som nu är
rlmin1ahotad.
- Kvarnbygnaden är sedan
flera
tillbaka totalt fÖrfallen
och blrande stommaterial av trä,
delvis totalt 1enomruttet, konsta-

u

teTar

Aaaren Bengt Malin.

Han Nl1' vint alg till bygnadsnlmnden i Landskrona och ansökt om rivninplov. SUlen är
flera:

- Olycltafallsrisken lr stor om

nlaon skulle La sig in I bygnaden

och ldAttra upp i den, pga kvarnstenamaa siora tyngd och stom,
materlalta dllica kondition.
- En restaurering av kvarnen
uppskattar vi tlU en 400 000, vilket
vi inte kunnat finna någon som
har varit intttsserad av att fi.
nansiera.
Därför vill Bengt Molin ha tilldnd au snarast fl riva möllan.
- SA att den överh.Angande
olycka!allsrisken elimineraa inför
cl«I kommande turistslsongen.

Bordlade
Byggnadalmnden

bordlade

ansök.in vid allt sammanträde.
Kulturnämnden i Londskronu vUI
nä mligen all 111.nsantlkvarie Corin
Bunle skall få chans ott yUro sig,
innan rivningsbeslulet tas.
- Kulturnämnden har tidigare
arbetet för att bevara kvarnen.
Men det har visat sig svårt att
genomlöra, bl e pga kostnadsfria,
gan, förklarnr antikvarie Sven
Lundström.

Sjömärke
K vamen bygades 1843. I mJt•
ten av 1970-tolet planeradea akU·

oner för att CA fram pengar för att
restaurera den pmla möllan,
som ockal fungerat som sj6mlrke i äldre tider. Men inaenun,
blev gjort. Man saknade penpr.
Och sedan har (örlallet ytterli1a•
re ökat.
- Visst är det an,ellget att det
äldre kulturlandukapet bevaras,
inte minst på Ven, och kvambyggnaden utgör en särskilt viktig del av kulturlandsskapeU
bYi8Jladsbestånd,
framhåller
Sven Lundströ , men tillägger:
- Kulturnämnden har dock
inga möjlighet.er att bekosta eo
renovering av kvarnen. Men
eftersom Ven i den fysiska riksplaneringen angivits som ett riksintresse, bör Linsantlkvarien
också få yttra sig.

Bevara grunden
Möllan kan alltså räddas, en•
dast om pengar utifrån kon skaffas fram för restaureringen. SA
det mesta lalar för att Ven mister
sin enda mölla.
- Om kvarnen Inte atAr att
rädda, menar vi, att överila•
n.i npr bör taa upp med C9.f
hetdgaren om eu bevar~v1
grunden och kvarnsten
tt ·
åtminstone några Cysiska
•
ningar bevaras på platsen, påpekar Sven Lund5V'öm.

A.KE JÖNSSON

--~-----------------------~~

.4tka en ln•amlfng rädda I'en• mölla?

Venmölla räddas?
f)cn 31 augusti kon1n1er Fi,rt~ningcn Nordens skånctlistrikt att
diskutera huruvida ruan skalJ ~tarta en insarnlin~ till rcno\'t·rin~
av dt•n (·nda n1öllan på V<'n. lJngefär 80.000 kr skullr d('t kosta att
hindra n1ij1Jan från 1840-talct att fi;rfalla. ltlt~n t,;dJt·~ undt•r dt't

stora n1itjölägret på Ven.
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I'en-möllan ser efter
vinterstormarna inte
ens så här hel ut. För•
lallet går snabbt.

Kvarnen
på Ven snart
• r1•1ner
•

1

Den skånska möllans
framtid är verkligen i fara, det visar jämförande
statistik
från
åren
1968-1978.
På tio år har sju möllor
försvunnit bara i L-länet.
Problemens vidd framgår av exemplet på Ven.
Där finns en av Sveriges
äldsta möllor, 1843.
Den står vid stora
landsvägen och utgör en
anskrämlig anblick för turisterna.
Landskrona
kommun vill inte stäJJa
upp . varken på upprustning eller rivning.

Möllan på Ven
.

'

.

Instämmer med Maja Molin den 20/2
att det vore en förlust för all framtid
om Vens mölla försvinner. Alla vi som ·
.tycker om Ven borde . hjälpas åt att
försöka rädda en av öns gamla byggriader då de minner om forntida hant~
verk. Om nu .inte kommunen .eller de ansvariga har råd till restaurering kanske det i Stället kan organiseras på frivillig väg? Själv skall. j~g gärna ge
mitt bidrag~
LHAKANSSON
'•

Landskronaområdet
liar 5 väderkvarnar
f••

~årMM•rl-' har
dnr&Y fyra lr I mrell:d
111& sklek. lram(ir t.Y den , . .oai•
relM tnr ll:Yar11~4e, I ludaau-mriM& . . 11:aaallebefen oc:b
aalar'firiare■ C. 0. L J • n 11 r • •
I Lanukroaa 1Jorl med anlednlna
n en enll:ll från Flinnl111.-n 8116111•
b
I Land • • tnnn&erar

tunanar,

•••ter

• ~ mbmesmlrllen.
De fem vlderlcvamar 90m finnJ
1 land.skronaområdct lir enligt hr

LJunqrtns redog6rctse Landskronas
'k\·am. Vetterlindl! mölla "Stu\Jho.
mlllla'', vid Kv1mbtrge1.· den pomplga vliderkvarnen vi d va, 107 atrox
norr om Landskrona i Sl by en ~-k.
holli nda re Jiklotn h ·A andri kvarna
den pl Ven och den i Viarp l
Hinlov. Den temt.e k\'amen lr en
Stubbamölla I Hlljarp.
Kvarnarna I Landall:rona, I Siby,
Hlnlöv och Hiljarp lir alla l myc.
kel 1ott sk.lek mt cl vln1ama kvar
medan kvarnen pl Ven lir i mindre
r,:>tt lkclk och utan vin1ar.
Mullan pd Hven.
0
Intenverln1en &iller lwn vatten- bo som l r lgare. Kommunalkassör
kvarnar. Hlr finns en enda rcdov l- Eric Niw on p(l Ven har gjort en
sad i omrldet! namhgen I Saxtorp utredning om dcnnl kva rs hlstor ia
vid ravinen vid Saxin. Mrn denna som bifol(u ka nslichef Ljunggrens
lr lallflrdli för att Inte säga 1A redogörelse.
,ott 1JOm helt borttagen med endut mlndre I huvud.alt osynlie•
Den holllndaka väderkvarnen pA
reater kvar.
Ven lt u er pl Tunn 4 och uppförLandakrona atad lgu Vetterllnds des 1~42-45 efter ~ontrakt_ , mel~
kvarn och bar lta&it ai& ansvaret marki1aren !mcdmartore N 1~ SJO•
blrtDr. Rönneberp härads hem- gren och mjölnare Pe r Andersson
~örellln& bldraaer tlU under• som Ingick kompanjonskap om kvarllllttt av ~ e n I Hlljarp och nen. Andcr3110n sålde emelle rtid sin
lftlllka Soclterfabrw AB lger andel till åbon Pehr AMar!ISOn som
:81bJ-kvamen vilken eom bekant ~- med sonen Jöns Persson &ynes ha
Dml tönaltare David Blidfors pA gjort del huvudsakliga arbetet och
..,bobn a-nomglclt en stor renasvarat för firdieställandet.
ftnDI pi !MO-talet och 1enom vig.
Rep&rt.Uonada1: '15 lir•
omllantn&tn hlrornlret kom andl
mer I rampljuset.
Pl gulnade riikenskapsblBd flnns
en del uppfiller om kostnader för
ue lr palllll Ven-m61ta
kvarnen under 1870-talet bevarade.
1letl'l.ttande kvamen p6 Ven har En backning av kvarnsten kastade
~ m..el vinner ffirt hit- 1:16, ett reparationedagsverke 75 öre,
~ ~ ö u tarhandlln&ar om ett skälpund talg 42 öre och en
111 ~ k1'81Ua friD dllt dill- "pott" tran 75 öre. 33 alnar segel
och ett akllpund aegelpm r,iclt till
1:30. Den frln fastlandet amkatfa•
de nya kvarnstenen gick 1875 pl
13:75, frakten pl jlrnvl& av 1tentn
pl 2:IIO och bittransporten till Ven
pi I kronor,

, Jtvamm lköUea aedan av bl.a.
in,ölnare Bengt Jönuon, mjölnare
lllne Anderuon och mjölnare Gua.
tff Benctaon. A.ltare Per Jönaon.
Landlkrona. aom en tid 10m lnsift
1 lllltten SJö,ren lgde kvarnen, lllde den 1912 till anlckare Axel Hl•
kallDOD IOffl drev kvamrörelaen Ull
l8IO c1l ban allde lt,,•arnen till Emil
NU.00. •ara dud8bo nu ltlr aom

kart.
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T.,p pl H-lalel
Under Smil Nl\aaon, tid modern1-radal ffl!'Mn, fick rloljemotor
1926, ._. elukifierad IM2. Ar 11152
1ltdto11 MD 161\a kvarvtnaen. Under 1930-talet bade kvamen •in atör.
Ila omalttniq.
J'.CJP1D111D•lkeee6p Nllaon eluta.r

llrl ~ l a e för möllan p6 Ven)

IIIPd - ~11rbOJ)l)nlng om ett den
lbU kmma bevara■ för kotnmanlk

elikteD mlnnanlk om idoe rut och
farele..-.ibet hoe &loina ceneraUonu .

.

.Hoppet ute för Venmöllant : ..~~ vid-UpJll"1!pade tillfällen har NST

f~om artiklar och intervjuer försökt

väcka intresse för bevarandet av vlra
. gamla sklnska möllor. De flesta har
nu insett,attdessa utgör e_tt värdefullt
-.kulturar,v.. Domen blir därför bård
,över"dem· som lämnar någon av de få
! återstående möllorna åt fdrgängelsen.
ll6llan pl Ven har nu snart utk~p.at sin sista strid mot väder och
, vind. Den utgjorde länge ett monu; m~t överforna generationers flit och
företagsamhet, nu önskar man, att
~deri"-mabbt kunde utplånas. Ett minneamärke, som ingen orkar underhAl.• la. inger endast känslor ay bitterhet
och skam.
Landskrona kommun har så stora
pn,jekt på gång och sånlra problem
att brottas med, att tanken på den
. gamla kvamf#ll pj Ven skjuts i bakgrunden. Ozmorpn om Landskronahems fina ns,r, i~ ijpet av Hotell öresunå och den eventuella varvmed- ·
läggningen är av allt överskuggande
: intresse. Likväl måste man fråga sig,
om inte tiden nu är inne att ta tillvara
alla alternativa inkomsttillfällen. Turistniringen är en sådan inkomstkäJla, som är värd att satsa på. Statistiken visar, att de flesta turister. som
besöker Landskron a, har Ven som
främsta utflyktsmål. Tack vare före1

l

tagsamma,hotell- och re,taur~iga:..
re pl Ven har många fått uppleva, vil--~
ken skönhetsupplevelse ett besök pl
ön utgör. Frågan är,,om Landskron,as '
kommunalpolitiker inser,'vilken klenod de f Att övertaga vid. inkorpoiteringen.
Till sommaren skall Ven fA en filial
till Turistbyrån. Turisternå skall fi l
hjälp att fi~na sevärdhetema på ön. J
Ytterligare en attr~on · skulle en .
upprustad mölla ha utgjort. Till skill- 1
nad från ~lnga andra 'möllon·· har
Venmöllan all invändig utrustning
kvar. Men tyvärr, hoppet är nu utef6r ~
den gamla möllan, och det bästa är att ;
låta den göra en värdig sorti.
l'
Den i artikeln den 13.2 omnämn9a i
Mäsinge väderkvarn saknar innanmäte. En uwäg för den kvcUnen
vore, att Venmöllans inre utrustning
skänktes till Mäsingekv, rnen. Sedan
Ater~år bara att förinta slgtlet på
Venmöllan. Detta kunde kans1te ord- ,
nas genom en brandövning. V.ens fri- l
villiga brandkår har sällan några utryckningar och kunde kanske beredii1
tillfälle att öva genom att göra en brasa av den gamla möllan.
..
Venborna, som är ett tå1igt släkte,
kommer snart att vänja sig vid att en
gammal välkänd och kär siluett försvunnit.
MAJA MOLIN
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