
Kvarndrag vid Grindvik 
men kvarnen stod stilla 

Det väldiga kvarnhjulets axel är"lagrat" 
i en vanlig gråsten. Lägg särskilt märke 
till mängden av kilar som centrar hjulet. 

Uppströms kanalen hördes spröda toner. 
Och visst satt han där, Näcken, som enligt 
folktron bor i sjöar och bäckar. 

PärFurä med maka Ma-
rianne slog sig ner un-
der en brant klipphylla 
och spelade ett knippe 
trollska låtar. 

förcykel-
rally ökar 

i Strängnäs 
Centerns cykelrally i Sträng-

näs, som avgjordes förra lör-
dagen, lockade ett 30-tal delta-
gare. Det är en markant ökning 
jämfört med fjolåret. 

Start och mål skedde vid Strängnäs 
Turistbyrå. Deltagarna cyklade drygt åtta 
kilometer. Utefter banan fanns tre statio-
ner med praktiska prov samt tipsfrågor 
med anknytning till FN:s miljötema om 
bevarandet av den biologiska mångfal-
den. Frågorna var i vissa fall ganska 
knepiga. 

Deltagarna trivdes uppenbarligen med 
att i det vackra vädret ta sig runt den 
trevliga banan som slingrade sig runt 
stan samt gjorde en avstickare förbi Es-
kils källa. Ingen tidtagning förekom, alla 
fick välja sitt eget tempo. Första statio-
nen låg vid väderkvarnen, där man fick 
försöka klara ut väderstrecken och sam-
tidigt njuta av utsikten över stan. 

Priser till tävlingen hade skänkts av 
^tans sporthandlare, Harrys samt cen-

terns kommunorganisation och Strängnäs 
centeravdelning. Cykelhjälmen tillföll 
Lena Pettersson. 

Följande deltagare erhöll priser (utslags-
frågan inom parentes): 

Barn: 1. Dick Carlzon, 69 p, 2. Tobias 
Knutsson, 68 p, (150), Markus Murevärn, 
68 p, (150), 4. Sofia Carlzon, 68 p, (123), 
5. Eva Nordlander, 68 p, (100), 6. Emma 
Nordlander, 66 p, 7. Mattias Lundström, 
64 p. 

Vuxna: 1. Klas Nordlander, 63 p, 2. 
Lena Pettersson, 60 p, 3. Bo Wallin, 58,5 p 
(210), 4. Arne Ekström, 58,5 p, (155), 5. 
Ylva Carlzon, 58,5 p (150), 6. Mats Nord-
lander, 58 p, 7. Liselotte Löfberg, 54 p, 8. 
Ulf Cassel, 53 p, 9. Hilda Nordlander, 52 p, 
(150), 10. Egon Carlzon, 52 p, (145), 11. 
Marianne Olsson, 51,5 p, 12. Anette Nord-
lander, 50 p, 13. Birgit Pettersson, 48,5 p, 
14. Bert-Åke Olsson, 44,5 p. 

Rätt rad barn: 1,2, X, 2 , 1 , 2 , X , 2 , 1 , 1 , 
2 X. 

'Vuxna: 1 ,2 ,2 , X, 2 , 2 , 2 , X, 1,1, X, X. 

Kanalen mellan Sticksjön och 
sjön Likstammen ett par mil sö-
der om Gnesta grävdes år 1873. 
Vattentillgången var god. Man 
byggde en kvarn, där verksamhe-
ten pågick fram till 1967. Då an-
såg den siste mjölnaren, legen-
dariske Hjalmar Karlsson, att både 
han och kvarnen gjort sitt. Han 
flyttade då från Grindviks kvarn 
till närbelägna Finnviks gård. 
Ända fram till sin död tio år sena-
re gick han ner till sin kvarn och 
stuga för att se att allt var som det 
skulle. Det var ett decennium då 
han fick se sin kära kvarn förfalla. 

Men det fanns starka krafter i rörelse som 
gjorde allt för att kvarnen skulle räddas åt 
eftervärlden. Ägaren till kvarnen, Gunilla 
Avrén tillsammans med Frustuna hembygds-
förening, kämpade för att kvarnen borde 
restaureras. 

I november 1978 enades länsantikvarien 
och länsmuseet om att försöka få medel från 
AMS. Ett halvår senare var projektering och 
kostnadsberäkning klar. Man begärde 
310.400 kr för kvarnens iordningsställande. 
Ansökan beviljades och arbetet påbörjades i 
augusti 1979. Senare gjordes en framställ-
ning om ytterligare 97.000 kr, som bevilja-
des i december samma år. 

När arbetet inleddes var kvarnen i mycket 
dåligt skick. Överallt fanns skador. 

Ett nytt vattenhjul tillverkades på AMS 
verkstad i Gnesta. Totalt rörde det sig om 
564 delar. 

Under tiden som vattenhjulet blev verk-
lighet pågick övriga-arbeten på kvarnen. I 
november var det dags för slutbesiktning 
och arbetet godkändes utan anmärkning. 
Under högtidliga former och i närvaro av en 
mängd intresserade kunde Grindviks kvarn 
återinvigas. 

En kvartett med kvarnförtlutet. Till vänster Nils Klevstig och Erik Eriksson, Björnlunda, samt dagens "mjölnare" vid Grindvik, 
Sören Karlåker och Hans Waldau. 

Kvarnen uppläts samtidigt till Frustuna hem-
bygdsförening, som åtog sig att svara för det 
fortsatta underhållet samt att visa kvarnen för 
allmänheten. 

Tyvärr fanns där en del dolda fel. Efter några 
år försköts en stödmur, vilket krävde snabba 
åtgärder. 

Nu har nästa stora problem uppenbarat sig. 
Om man ska kunna köra kvarnen någon mer 
gång måste hela den cirka fem meter långa 

vatthjulstocken bytas ut. Ett arbete som 
kräver både skickliga hantverkare, kom-
mer att ta tid och bli kostnadskrävande. 

För närvarande pågår en utredning hur 
frågan ska lösas. Vid den kvarndag som 
hölls i söndags var det många kultur- och 
kvarnentusiaster som besökte Grindviks 
kvarn. 

De bjöds på ett omväxlande program, 
där det förekom musik, som framfördes 

av makarna Pär och Marianne Furå. De som 
hade tur och tog en promenad från kvarnen 
upp mot Sticksjön kunde se en skymt av 
näcken och höra spröda toner som han trol-
lade fram. Vid kvarnen berättade Sive Karls-
son om en del som tilldragit sig förr i tiden. 
Det var också ordnat med en tipspromenad 
i den vackra omgivningen. 
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