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Under 2013 hade vi 4 mycket lyckade kvarndagar, 2 i maj och 2 i
september. Kaféet var även öppet en söndag i början av november. Vi
hade många nöjda besökare och vårt mjöl verkar bli mer och mer
efterfrågat.
Även sågen har använts under året, en dag i april då vi sågade några
furustockar samt 10 december då vi sågade en ekstock.
Under året har vi också malt och siktat rågmjöl till Gysinge Färgfabrik.
Det är på beställning från Hånsta Östergärde, den gård som levererar all
säd som vi mal på kvarndagarna. Det siktade rågmjölet används i tillverkning av rödfärg. Först i våras gjorde vi ett prov på ca 100 kg och
sedan har vi fått beställning på 300 kg 2 gånger till, så det verkar som de
är nöjda med resultatet.

Kvarnar i Sverige idag

God Jul och Gott nytt år
önskar föreningen

Björn Mellström

300 kg siktat rågmjöl klart för leverans.

Arbetet med renoveringen av vattenturbinen fortsätter, även om det går
långsamt. Vi har fortfarande problem med att få prisuppgifter på
reservdelarna från fabriken i USA. Om det inte löser sig snart så får vi
låta tillverka delarna här i Sverige istället.
Vår dieselmotor som vi använder för att driva kvarnen har börjat visa
tecken på att vara sliten. Bland annat så drar den olja och läcker diesel
från insprutningspumpen. Vi ska försöka göra vissa renoveringsjobb på
motorn nu under vintern när vi har lågsäsong i kvarnen. Motorn kommer
från en traktor, en Bolinder Munktell 35 tillverkad 1955.
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I Hembygdsnytt för ett år sedan skrev jag lite om kvarnar som tidigare
funnits i Stockholm. Nu handlar det om dagens kvarnar som levererar det
mjöl som vi använder idag. Det finns idag inga kvarnar kvar i Stockholm,
närmast är i Uppsala och Strängnäs.
Det finns idag 10 större kvarnar i Sverige. Ett varumärke som man
känner igen från butikerna är Kungsörnen. Varumärket har funnits sedan
1929, då ett antal kvarnägare i Skåne slog sig samman och lanserade
kärnvetemjöl under namnet Kungsörnen.
Idag ägs Kungsörnen av Lantmännen Cerealia, ett bolag i Lantmännenkoncernen som i sin tur ägs av Sveriges bönder. Mjölet mals av
Nordmills kvarnar Uppsala Ångkvarn och Malmö Stora Valskvarn samt
i Danmark.
Uppsala Ångkvarn grundades 1874 i Kungsängen, Uppsala. Där
produceras mjöl med varumärkena Kungsörnen och Axa. Kvarnen har
40 anställda och producerar ca. 130.000 ton mjöl om året, varav 1800 ton
är Krav-märkt.

Rengöring av kvarnstenarna under hösten.
På årsmötet i mars beslutades att medlemsavgiften för familjer höjs till
150:- från 2014. Medlemsavgiften för enskilda personer behålls som
tidigare på 120:- per år.
Vill ni hjälpa till i kvarnen eller i föreningen? Vi behöver alltid folk som
kan hjälpa till på kvarndagarna eller i styrelsen. Hör av till styrelsen om
ni är intresserade.

Upsala Ångqvarn ca 1900, foto Henri Osti.
Malmö Stora Valskvarn började byggas 1881 och har moderniserats flera
gånger sedan dess. Kvarnen har 46 anställda och producerar ca. 200.000
ton mjöl om året, eller 775 ton per dygn.

Malmö Stora Valskvarn. Foto Wikipedia.
Strängnäs Valskvarn är ett privat familjeföretag som ligger vid
Gorsingeholm utanför Strängnäs. Den toppmoderna kvarnen byggdes
1984. Mjölet säljs till bagerier och andra storkonsumenter och finns inte
att köpa i butikerna. De har ett 20-tal olika mjölprodukter i sortimentet.
Kvarnen producerar ca. 50.000 ton mjöl per år, vilket är ca 10% av totala
marknaden i Sverige. Det blir ungefär 2 kg mjöl per sekund. Max
kapacitet är 220 ton per dygn. Större delen av säden som används är
närproducerad, 80% är odlad inom en radie av 6 mil från kvarnen.
2% av mjölet från kvarnen är ekologiskt, vilket även gäller för den
svenska marknaden. Efterfrågan av ekologiska produkter har dock ökat
stadigt sedan 2005.
Saltå Kvarn i Järna har malt mjöl sedan 1964. Företaget ägs av ett 15-tal
stiftelser. Samtliga produkter är ekologiska eller biodynamiska.
Sedan finns det ett antal mindre kvarnar i Sverige som fortfarande mal
mjöl. Ett par exempel är Edsbro Kvarn mellan Uppsala och Norrtälje och
Stora Hällsta utanför Sala. De här små kvarnarna producerar ofta
ekologiskt mjöl av närproducerad säd som säljs lokalt.
Källor: Wikipedia samt respektive kvarns hemsida.

Kvarnen i december 2013.

Kvarnviken 1 juni 2013. Snart är sommaren här igen…

Rishögar i Kvarnviken
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Det växer väldigt mycket sly (buskar) i Kvarnviken som vi får gå och
rensa varje år. Tidigare har vi alltid eldat upp riset på våren i samband
med valborg. Från förra vintern så har vi påbörjat ett experiment med
att spara större delen av riset i ett antal högar. Tanken med detta är att
skapa bra miljöer för skalbaggar och andra insekter samt kanske även
för igelkottar. Detta ger i förlängningen även mer mat för fåglarna.
Rishögarna kommer långsamt att ruttna bort nerifrån, förhoppningsvis
i samma takt som de fylls på uppifrån varje år. Högarna är placerade så
att de ska synas så lite som möjligt och inte vara i vägen. En fördel till
med att inte elda upp riset är att det då inte omvandlas till den
klimatpåverkande gasen koldioxid. Dessutom sparar vi in på arbetet
genom att inte behöva flytta riset lika långt.
Kvarnviken 1945.
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.

En av rishögarna i Kvarnviken.

