Grindstugan Vendelsö

Vykort daterat 1910 från Kenneth Matz samling

Sven-Erik Edberg
Vendelsöbon Sven-Erik Edberg har genom åren samlat och nedtecknat fakta om
sin hembygd under samlingsnamnet “Vendelsöbilder”.
Han skriver inledningsvis att mycket är hämtat från material av forskarna Henry
Hall, Tord Bolander och Kjell Olsson.
Delar av samlingen har har tidigare publicerats i olika sammanhang, här kommer
en kortartikel om Grindstugan till Vendelsö Gård.
Grindstugan…
… låg vid korsningen Grindstuvägen/Oxhagsvägen, sydöstra hörnet. Placeringen
av en grindstuga till Vendelsö Gård kan alltså synas något märklig. Varför inte
lägga säteriets grindstuga vid södra delen av Vendelsö allé?

Henry Hall
Henry Hall berättar:
Tidigare ägare till Vendelsö Gård var ju Bielkenstierna och andra familjer som
även ägde Årsta, och de kom då söderifrån och mötte först allén. Förklaringen till
grindstugans placering är att det fanns en huvudled från Stockholm även på den
östra sidan av Drefviken till Kumla herrgård och därifrån gick mindre vägar ut till
gårdarna och även fram till Vendelsö Gård.
Den vägen passerade Gudöån 3-400 meter öster om nuvarande vägbron vid Gudö.
Den passerade Gudö Gård och torpet Apelvreten, som tyvärr revs år 2008, och
vid nuvarande Grindstuvägen, ca 200 m öster om rondellen, vek vägen 90 grader
åt väster mot Vendelsö Gård. Därför en grindstuga – vid vägen fram till säteriet
och där den öst-västliga allén mot Vendelsö Gård började. Vägen hitom huset på
vykortet är alltså landsvägen mellan Kumla och Vendelsö Gård.
För de bönder som kom åkande från Stockholm på östra sidan av Drefviken fanns
ett bra sista rastställe i närheten, nämligen Vendelsö krog, som ju låg i sydändan
av allén. Från säteriet gick många småvägar inte bara söderut utan även till alla
gårdar och torp i Vendelsö. Den ursprungliga grindstugan byggdes på 1700-talet.
Det var ett ettplanshus med ett litet separat hus som stall och smedja.
Övervåningen och glasverandan tillkom i början av 1900-talet. C. W. Rönnlöv, som
ägde Vendelsö såg och brädgård och även startade Haningebolaget, bodde en
period i Grindstugan.
Personerna på vykortet torde vara gårdsfolket med gäster – pilsner för herrarna
och kaffe för damerna. En skräddare bodde där på 1950-talet och Sven Gistedt
kommer ihåg när han och Sven Hansson skulle flytta skräddarens bikupor och de
tappade en kupa. Vilket liv det blev!
Familjen Johnsson köpte tomten med Grindstugan år 1963 och fyra år senare
byggde de ett nytt hus bakom det gamla, sett från Oxhagsvägen, varefter de rev

1700-talshuset. Nu finns namnet kvar som busshållplats och rondell.
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