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Från föreningens ordförande               Björn Mellström 

Vi har under 2014 haft 4 kvarndagar, 2 i maj och 2 i september. Vi hade 

även besök den 30:e augusti av Automobilhistoriska klubben, som visade 

upp många fina veteranbilar. Alla dessa kvarndagar var välbesökta och 

mycket lyckade.  

 

 
 

       Fina gamla veteranbilar vid kvarnen 30 augusti. 

 

Vi har även i år malt och siktat rågmjöl till Gysinge Färgfabrik. Det är  

som tidigare på beställning från gården Hånsta Östergärde, som levererar 

säden som vi mal på kvarndagarna. Det siktade rågmjölet används i till-

verkning av färg. I år har vi levererat totalt 3000 kg siktat rågmjöl till 

fabriken, uppdelat på 3 tillfällen.  

Under året har vi gjort en del underhållsjobb i kvarnen. Dieselmotorn 

renoverades under förra vintern och det skrev vi om i senaste 

Hembygdsnytt. Under sommaren har vi renoverat ett par lager på 

huvudaxeln i källaren. Lagren är glidlager av brons med ett lagerhus av 

gjutjärn. Ett bronslager har nytillverkats och hela axeln, ca 10 meter lång, 

har riktats upp för att bli helt rak. 

 



Under sommaren har de kvarnstenar som vi använder för malning fått 

djupare räfflor. Dessa är viktiga för att det ska gå att mala med stenarna. 

Stenarna slits en aning när man mal, så räfflorna blir till slut för grunda. 

Detta märks på att det går långsammare att mala samt att mjölet blir för 

varmt. 

 

 
 

       Kvarnstenarna med nya räfflor. 

 

Förr i tiden hackades räfflorna med en speciell kvarnslägga, men den 

här gången användes en slipmaskin med diamantklinga. 

 

 

Föreningen behöver ny kassör 
Föreningens kassör vill avgå, så vi behöver någon som kan tänka sig att 

bli kassör. Vi använder dataprogrammet Visma förening, nya kassören 

får självklart gå en kurs om det behövs. Hör av dej till någon i styrelsen 

om du är intresserad, eller känner någon som kan vara intresserad. 

 

 

Lantgården Hånsta Östergärde               av Björn Mellström 

 

Hånsta Östergärde är den gård som levererar all spannmål till kvarnen. 

Den ligger vid Vattholma strax norr om Uppsala. Den drivs av Kjell och 

Ylwa Sjelin som har drivit gården ekologiskt och KRAV-märkt sedan 27 

år.  Man har en halvtidsanställd samt ett antal praktikanter. Gården är på 

174 hektar åkermark varav 130 är arrendemark, samt 10 hektar bete och 

57 hektar skog. Förutom de vanliga 4 sädesslagen, vete, råg, korn och 

havre, odlar man bl.a. solrosor, åkerbönor, ärtor mm. Gården har en 

mindre åkermarksbaserad djurhållning med utegrisar, värphöns, dikor 

och får. De driver även utvecklingsarbete med bl.a. flera projekt kring 

odling av perenner (fleråriga växter) för livsmedel och argoforestry 

(skogsjordbruk). 

 

 
 

    Hånsta Östergärde med solrosor. 

 

Djuren på gården får gå ute hela året, dock med hus som väderskydd. 

Dessa hus är flyttbara för att på ett enkelt sätt kunna flytta djuren till ett 

nytt bete med jämna mellanrum.                                                             



 
 

        Flyttning av grisarna. Huset flyttas med hjälp av en traktor. 

 

 
 

         Veteåker. Gården levererar spannmål av hög kvalitet. 

 
 

      Nyfödda griskultingar. 

 
 

       Små lamm. 



Päronträd i Kvarnviken                        av Lars Myrtner 

Intill kvarnbostaden finns äppleträd, mycket hallon och bärbuskar, 

eftersom mjölnare Sven Mellström är förtjust i bär. Och en sådan 

gammal boplats har nog alltid haft bärbuskar.  

Men, redan de gamla grekerna odlade päron, och det tvivlar ingen på. 

Under 300–talet fkr skildes det på odlade och vilda päron. Grekerna 

förkunnade att det inte gick att ta kärnan ur ett sött, fruktigt, smakrikt 

päron och tro att man då skulle få ett lika smakrikt från kärnsådd. Det 

var ett oändligt urval från många olika sådda kärnor, för att få ett 

smakrikt päron från en kärna. Därför kom de antika grekerna att odla, 

kultivera päron genom att ta kvist från den ädla päronstammen och 

ympa på flera enklare grundstammar. På det viset kunde förökning av 

ett smakrikt päron genomföras. 

Men hela urvalet styrs av att rätt önskat pollen kommer till blommans 

pistill. Därmed kan ett smakrikt päron utvecklas och förhoppningsvis 

en kärna med goda anlag, som kan ge ett nytt päronträd. Förutsättningen 

är insektspollinerare, som flyger med blommans pollen från en sort till 

en annan sort och där pollinera pistillen. Humlor och bisamhället är 

viktiga pollinerare. Redan under vårvintern har bisamhället dragit fram 

tusentals arbetsbin som är redo och flyga ut när det börjar blomma. 

Därför är de effektivast och från blommorna får de nektar som blir 

honung och pollen som har vitaminer, protein till yngelproduktionen. 

Om de besökt päronblommor finns det pollen med röd färg samlat i 

kupans yngelramar. 

Romarna var duktiga trädgårdsodlare, och så som i mycket annat 

utvecklade det grekernas arbete. 200 fkr gav Cato i sin handbok rådet 

till lantgårdens husfru, att förutom torkade päronskivor i solen, kunde 

päron läggas in i söt vinlag. Romarna expanderade, även norrut, med 

sig tog de päron eller Bergamotten. Detta var ett underlag till alla de 

päronsorter som senare kom att odlas fram i Belgien och framförallt 

Frankrike, päronets hemland i Europa. Romariket sträckte sig aldrig till 

Skandinavien, men här odlades det också, främst från det vad naturen 

kunde ge. Men några förhistoriska fynd av päron har inte hittats. 

Under kung Ludvig XIV:s tid omnämns inte mindre än 164 olika 

päronsorter i Frankrike. 1600-talet kom päronsorterna bli indelade; av 

dem som fodrar spalier, ätbara okokta och kokpäron. Sorter från den  

tiden är få, Epargne, Windsor, Munvätepäron och Grännapäron. Herr 

Brahe importerade en del, men använde säkert också från tidigare 

klosterträdgårdar. 

I Sverige kom herremän att också anlägga trädgårdar vid sina 

herresäten. Riksrådet Gustav Bonde inköpte Hesselby säteri 1719. Det 

som fanns var härdiga och inhemska sorter som exempelvis 

Larsmässopäron, Syltpäron och Taffelpäron. Men inget som kunde 

framhäva en riktig ”hovdukning”. Från kontinenten anlände därför 

plommonträd och päron, inte mindre än 129 sorter. I en namnlista från 

1729 specificeras 80 päronsorter vid Hesselby. Många päronsorter hade 

franskklingande namn som Bonchretien d´hyver och Beurées blanches, 

men här fanns också morfars päron, Holländska sockerpäron och 

Svanhalsar.  

Det fanns många problem, klimatet, stöld och bristande kunskap i 

förökning. Päronodlingar stod och föll därför ofta med sin 

fruktintresserade ägare. Carl von Linné omnämner ”Bonchretienner” i 

sin Skåneresa 1749. Det kunde finnas päronträd hos herrgårdar, eller 

hos någon intresserad präst, men det var ofta glest mellan odlingarna. 

 

    Päron. 



 
 

                       Päronträd. 

 

Det var först i Vadstena Klosterträdgård anlagt 1380, som det finns 

säkra uppgifter om medeltidens ”Munk päronträdet” och de första 

Bergamotterna som planterades här. Av heliga Birgitta omnämns 

päronstam i uppenbarelsebokens 29:e kapitel. I Rom var hennes 

väpnare Johan Päterson med och som också var trädgårdskunnig. Vid 

återkomsten till Vadstena anlades ett s k Pomerium, (lat. Frukt), vilket 

inte bara bestod av aplar, utan också mullbärträd, valnöt, och bergamott 

– päron. Sitt ursprung har Päron, lat. Pyrus communis i området mindre 

Asien, Kaukasus, Centralasien och västra Kina. En viktig uppgift i 

klosterträdgården var att föröka växterna, så att de klarade 

skandinaviskt klimat. Päterson var en arbetsam man, blev nästan 90 år. 

Under senare delen av 1700-talet infördes till Skåne, päronsorter från 

Tyskland och Danmark, liksom av engelsmän och holländare infördes 

päronträd till Göteborg.  

Det var först under mitten av 1800-talet som fruktträdsimporten ökade, 

en orsak var tillgänglig trädgårdslitteratur. De första böckerna på början 

av 1800-talet var ofullständiga, eftersom det var endast päronsorter från 

utomlands som beskrevs. Men allteftersom mer pomologisk litteratur 

blev översatt på svenska och blev tillgänglig för flera intresserade, 

ökade kunskapen. Bland Göteborgsköpmän under början av 1800-talet, 

men också senare hos fabrikörer, grosshandlare och industrimän som 

stod för samhällsutvecklingen. Knut Ljunglöf var en sådan man, 

intresserade av nyheter.  

Ljunglöf fick överta sin faders snusfabrik 1860, och inköpte 

Blackebergs gård 1861. Han rev bostadshuset och anlade Ljunglöfska 

slottet, en riktig stor fabrikörsvilla, med stall, parkanläggning som stod 

färdigt 1893. Han intresserade sig också av fruktodling. Här finns än 

idag fruktgård med minst fem päronträd, tre av dem är Esperens herre, 

och ett Clara Frijs.  

Ljunglöf köpte också Råcksta gård med Kvarnvikens gamla kvarn på 

1870-talet. En orsak var att han gillade ny teknik, och skaffade Leffel 

turbinen från Ohio och maskiner från Dresden till den nybyggda 

kvarnen. Grosshandlare Örtengren införde samtidigt under 1890-talet 

päronsorter till Sverige. Herzogoin Elsa är ett exempel. Vid kvarnen 

planterades ett exemplar 2011, och gav mer en ett kilo päron i år. I greve 

Bondes anteckningar vid Hesselby omnämns Beurré, tydligen något 

osäkert om det var gråpäron, men anses ha franskt ursprung och känd i 

mer än 300 år. Gråpäron har i alla fall varit den mest spridda 

päronsorten i vårt land, och ett exemplar har planterats vid Kvarnviken. 

Sist och hittills minst är ett litet träd planterat under våren 2014. Doktors 

päron, en gammal sort som härstammar från en herrgård utanför 

Helsingfors. 

Lars Myrtner 

 

 



Upplandskubben                                             av Björn Mellström 

 

Upplandskubb är ett bröd som var populärt för några årtionden sedan. 

Det bakades i ett bageri på Lilla Essingen i Stockholm. Nu har föreningen 

Upplandskubbens vänner börjat baka brödet igen. Det är ett bröd bakat 

på grovt rågmjöl och siktat vetemjöl. Det tar lång tid att baka, 

jäsningstiden är 8-10 timmar och det gräddas i ett vattenbad i ca 4 

timmar. Därefter ska brödet vila ett antal timmar innan det skärs upp. 

 

 
 

         Upplandskubb. 

 

I slutet av augusti malde vi ett par hundra kilo mjöl i Kvarnviken till 

Upplandskubbens vänner.  

Den 4:e december var jag på en liten tillställning på Upplands museum i 

Uppsala med anledning av att Upplandskubben blivit namnskyddat, så 

kallad SUB-märkning av högsta klassen. För att få kallas Upplandskubb 

så måste säden ha vuxit i Uppland, mjölet vara malt i Uppland samt 

brödet vara bakat i Uppland. Som tur är så ligger Kvarnviken i Uppland. 

Läs gärna mer på hemsidan www.upplandskubbensvanner.se.  

 

 

 
 

    Kvarnviken på 1940-talet. Sven Mellström står på bron. 
 

Vill ni få information oftare från föreningen? Ange er E-postadress när 

ni betalar årsavgiften, så kan vi göra utskick med information. 
 

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg 

Postadress: c/o Mellström, Box 3014, 161 03 Bromma 
 

Hemsida: www.kvarnvikensmuseum.se  
 

E-post: info@kvarnvikensmuseum.se  
 

Plusgirokonto: 487 18 35-7 
 

Medlemsavgift: 120:- per år, 150:- för familjer. 

Glöm inte att uppge namn och adress vid inbetalning av årsavgift. 
 

                                          

http://www.upplandskubbensvanner.se/
http://www.kvarnvikensmuseum.se/
mailto:info@kvarnvikensmuseum.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


