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Från föreningens ordförande
Vi har haft två väldigt lyckade kvarndagar under våren, 10 och 24 maj.
Bägge dagarna hade vi många besökare. Det var stor åtgång på vårt
ekologiska mjöl, vi malde till och med slut på all säd första dagen. Det
verkar som om allt fler känner till vårt fina stenmalda mjöl.
Nu i år har vi också kunnat servera Upplandskubb i kaféet. Det är ett bröd
som bakades i ett bageri på Lilla Essingen fram till 1991 men som nu har
börjat återuppstå. Brödet verkade vara väldigt populärt i kaféet.
På bägge kvarndagarna i maj hade vi konstutställningar i magasinet.
Även i år har vi fått beställning på siktat rågmjöl till Gysinge Färgfabrik.
Hittills i år har vi malt ca 1700 kg mjöl och ska mala ca 1000 kg till. De
använder nu vårt rågmjöl till all sin färgtillverkning.

Kvarndagar 13 och 27 september kl 11-16

Trevlig sommar
önskar föreningen

Kvarnviken med syrener.
Renoveringsarbetet med vattenturbinen fortsätter, ett par delar är klara
men ännu återstår ganska mycket arbete. Flera delar måste nytillverkas
och sedan lämnas på galvanisering.

Upplandskubb

av Björn Mellström

På kvarndagarna i maj så kunde vi för första gången servera
Upplandskubb i kaféet. De bakades av Magnus Bergeklint, som just nu
håller på att starta upp bageriet EGO, En Grön Oas AB i Grillby. Magnus
är även ordförande i föreningen Upplandskubbens Vänner.
Föreningens mål är att bevara Upplandskubb och arbeta för att den
återigen ska bli en levande del av Upplands kultur.
Upplandskubb är ett bröd som bakas på rågmjöl och vetemjöl och som
gräddas i ett vattenbad istället för i en ugn. Brödet ska jäsa i minst 3
timmar, helst längre och gräddas i minst 4 timmar. Det ska därefter vila
i ett dygn innan man skär upp det. Det tar alltså ganska lång tid att baka
Upplandskubb.

Delar till vattenturbinen.
Det är nu länge sedan vi sågade i sågen. Men nu har vi precis fått några
nya furustockar att såga. Några av stockarna ska sågas på beställning men
några får vi behålla själva. De kommer i första hand att användas till nya
bord och bänkar utomhus. Några av de gamla är i stort behov av att bytas
ut.
Föreningens kassör har hoppat av, så vi är i ett stort behov av någon som
kan bli kassör. Vi använder dataprogrammet Visma Förening och nya
kassören får givetvis gå en kurs för att lära sig dataprogrammet.
Föreningen har också en bärbar dator som kassören får ha hand om.
Eftersom vi är en ganska liten förening så är kassörsjobbet inte särskilt
betungande. Men kassören är ändå en viktig person i föreningens
styrelse. Hör av dej om du är intresserad, eller om du känner någon som
kan vara intresserad.
Björn Mellström

Upplandskubb med sin traditionella runda form, som sedan skärs
i fyra delar.
Upplandskubb har blivit namnskyddat, så kallad SUB-märkning av
högsta klassen. För att få kallas Upplandskubb måste säden vara odlad

i Uppland, mjölet vara malt i Uppland och brödet bakas i Uppland.
Brödet måste också vara bakat enligt en beskriven metod. Se mer på
föreningens hemsida, www.upplandskubbensvanner.se

Blomrabatt i Kvarnviken

I slutet av andra världskriget köptes 7 st. B 17 av SILA, Svensk Interkontinental Lufttrafik AB. Dessa plan byggdes om till passagerarplan
och trafikerade Bromma Flygplats.

av Björn Mellström

Utanför kvarnen, i backen mot bostadshuset, ligger ett gammalt däck som
nu är en blomrabatt. Det här däcket har en egen historia.

B 17, Flygande Fästning.

Däcket med påskliljor.
Däcket kommer ursprungligen från ett flygplan, en B 17 som även
kallades Flygande fästning. Det var ett amerikanskt bombplan under
andra världskriget. B 17 byggdes av Boeing och var ett tungt bombplan.
Modellen flög första gången 1935. Planet hade en längd på 22,7 meter
och ett vingspann på 31,6 meter. Det hade 4 motorer på 1200 hästkrafter
var. Max startvikt var 29.700 kg och maxfart var 462 km/tim. Planet hade
10 mans besättning. Flera av dessa plan nödlandade i Sverige under
kriget och även kraschade i Östersjön.

Under andra halvan av 40-talet var det inte full sysselsättning i
Kvarnvikens Kvarn, så mjölnare Sven Mellström började jobba med
snöröjning åt Stockholms Stad. Däck till traktorn var dyrt på den tiden,
men hans pappa, Per-Erik hade varit flygmekaniker i Flygkåren under
första världskriget. Han hade kanske lite kontakter på Bromma Flygplats
och fick tag på det här begagnade däcket från en B 17. Nu blev däcket
aldrig monterat på traktorn, utan stod undangömt i sågen tills det huset
renoverades i början av 2000-talet. Då tog vi ut däcket och började
använda det till blomrabatt.
Det är inte utan att man undrar lite var det här däcket har varit. Kanske
det har suttit på ett bombplan som var med och bombade Tyskland under
andra världskriget.

Ett par bilder från Kvarnviken just nu:

Kvarnvikens Kvarn i slutet av 1940-talet.
Rådjursgeten med två kid.
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Kvarnviken med syrener och åkersenap.

