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Parti av anord.ningen av stol,par och biälkar.fijrmod.ligen fordom
úaskinell-a d.elar

bärande kvarnstenar och andra
lnvid vatùenh-'i ul-et.Ilela anord-

ningen är nu så gott som helt borttagen, här finne
de end.a för närvaranile påvisbara inskrlptionerna
med.

ilatering i hela gård.en. -/SUiss/
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$ki-sser angåend.e konstruktionernä air
le.id /överfuâ/ o. stolpe, samt sBarr
o. lejd. Detal jerna härstamma fråa
dlen byggnad., som
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Härtill bifogas:
1 planmätning i skala 1:100,
1 blad. detal,jskisser,
76 foton.
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Beskrivning.
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ifråga är belägen invid. Segeå vid

ôs tnr,rL
vägen å€Ë¡qlt

från V.KäiËrstorps kyrka mot Sveilala sanhäIle. Gården innehåller rester av ett husrd.är
vattenkvarn funnits. Kvarnen är nu sed.an Iänge borta, d-et encla av inventarilerna som finns kvar, àr en stältning av kraftiga bjäl-kar, som möjlfgen uppburlt kvarnsterrârnâ rnrtr. På sidan av clerina bjälkanord.ning finns lbristat initialer och årtalet 1777. Se skiss. Evarnen skall ha vaùit i an*ri.
vd¡rdnlng till onkring år 1860 /enL. uppgi-ft från 01of Christoffersson i
Alstadr/. ELjest finns lngen nu kåind. datering 1 gård-ens tyggnaaerT Ávlhusen är boningshuset ant. yngst, det är byggt av tegelsteni;utan korsvirket
väggarna äro i allnänhet ca 17 cm. tjocka. Uthusen ha antagligen a1l-a ursprungligen varit byggda i klineteknik, fastän stora del-ar av väggarna
med ticten lagats och omänclrats meal råtegblsten. Stolparna äro mestad.els
av eke, lejd.erna av fur. Fotträn saknas utorn på en ilel stälJ-en vlcl d.örrarfrà¡ cLär de bil-da tröskJar. KLineväggen är sannansatt av l-oclräta stakar,
som ej synes ha några tvärgående käppar eJler annan förbindelse. leran
är bland.ad, med. hal-m i hackat tiIlstånd. Byggnaderna har sam sagt inga::r
fotträn, man kan ej med säkerhet konstetera hur stavarna i neclre fackens
kl-ineväggar stå fästa, upptill äro d,e borrad.e in i hå1 i l-öshultens uncler+i
sid.or, men nertill- förefal-la de att stå direkt på d.en låga och obetyd.liga
stengmnd son ligger und.er byggnaclernâ¡
BeskrÍvning tilI siffrorna å planmätningen:
1 är stalI, ilär korna stått vicl n¡mmets N. vägg och hästarna vicl cless
S. vägg )
2 är kobåsen angivna, d.e saknas nu,
1 är hästsplltorna, som i sen tid. flyttats så, att tvärväggen mot St
förr stått där den streckacte linjen nr. står /vë'ggen har flyttats åt S/
4 ì.oge med lergolv,
5 vagnsport,
6 ínkörsport, ciär portarna äro av den äLd.re sorten, som rör sôg krihg
en lod.rät träaxeI, som nertill är fästad med. järnd.ubb i sten i marken.
7 kàl1-as'tlagol-vf dess N. vägg har sedan länge varit nerriven, här är
nu plats för vagnar och redskap, iless urspr. använd,ning är ej riktigt
kLar.
I 'rkistekarnmarerf för diverse förvaringt
9 rrsöndrekammarerr,
10 fösstuga, märk att kvarnstenar ligga som trappsteg utanfört
1 1 spiskarnmaîe,
12 stuan, här fanns förr en sättugn att eld.a med, torv it
15 sättugnens plats /neta splspartiet .är ombyggt/,
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14

karnmare,

15

äro boüta, spisen har
köket, där den gamlq spisen och
"u/a"t"n
ut¡närkts mecl streckad llnje, clen gick fram tÍl-I kanten av d.en nuvarand-e järnspisen som står där,

16

avser den nuvara¡rcle järnspisent
tr den ungfär1iga utsträckningen av d.en gamla spieen t
en slags förstuga, här fanns ursprunglÍgen ingen vägg mella¡r d.etta

17
18

köket, den nuvarande är sen bräd.väggr
är ett l-itet skafferi, förr fanns här ett s.k. 'rsalthusr',
1g
20 vlnilstrappa /f anns en på ungefär saûrma plats även föd/,
pump med. urborrail träpr:.mpstockt
21
22 l-är ha varit d.rängkammare r rü hönshus,
2t en nisch i väggen, d.är d.et påstsås att drängens säng stått, märk
här den egendoraliga tapeton av spånfIätning, som ännu sitter kvar
på väggen /se foto/,
24 kvarnhuset, med. ingång direkt utifrån,
25 har ant. varit platsen för kvarnstenarna m.m. /lnar finns ovan omtalade årtal, 1777/,
26 här bör platsen för kvarnhjulet ha varit, men nìL syns inga spår av
detta, /fur= lopp är något ändrat sed.an den ti-d. d.å kvarnen falrrn,
d.en arm¡ sot gått fram til-l vattebhjuleträr nu helt botta/,
27 ett rum som kall-as 'rstuann, som synes ha haft en tvärvägg un$efär
på nltten, lnár ár spår efter nåIning på väggen, åa¡r ser små röd-a
fl-äckar på i õvrigt vit botten¡ iletta hus verkar att vara sehare
inbyggt, det gíck emell-erticl ej att få uppgifter om hururrû.da här
funnits boningshus av något slag¡
28 fõrstuga el-ler plats framfiir bakugnent
rum och

29

trbagestuantr,

30

bykgryta,

t1

bakrrgn

32

har enL. uppgift innehåIlit kalvahus och fårahus,
här fanns bl.a. svinahus och hönshus /d,essa rumsförhål-landen
6u något oklara/,

33

/ytterka¡rten är murad i avsatser, rom äro

nand,ad,e/,

äro

J4 f od,erloe,
Märk d.e vackra döärarna 1 boninþshusets N. väggr s€ foton!

har antagligen til-l större del-en varit stensatt, men nu är
d.el-ar av d.ensamma uppriven. Det mesta av uthusen äro fþ övrigt så nerfa1Ìet och dålig,t att man ej alltid. mecl säkerhet kan bestämrna byggnaclsmaterial el-l-er sträckning av nu försvunna väggar. Större d.el-en av husen
äro ju också nu tonma, man har nyare uthus intill, åt S. rsom använd.es i
stället. laken äro vanliga halmtah, med halmen bunden på trtäckekäppar"
av pi1 el-1er hassel, och necl binclsl-en, tfvirórn av rödp1l. På ryggnlngen
Gård.splanen
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ligga rtryggatråinrr , som förr haft korta träpinnar genom ,parvÍs sammanbincLancle d.em två och två. Numera äro binclslena gjorcla av korta jära
länkar. - Mitt över ingången till kvarnhuset finns i takfallet en s.k.
rrholmejatt /"" fol,o/. Sparrprrna i. ryggningen i taken äro sarnmanfästacle
rneci hlaft i halft - konstruktionen och med trädubb igenom. De sitta
iless,utom i lite sax upptill över sjä1va sin korsning, men i saxen lig
ger íngen läkt el-l-er ås av något sJ-ag.
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