
         

 
Välkommen till en  

Temadag om Kvarnar  
24 mars 2023     
kl 9.30-16.30  
Slöjd & byggnadsvård på Nääs och  
Hillefors grynkvarn i Stenkullen  

 

 

För alla som äger, sköter eller vårdar en kvarn, som är intresserade av kvarnar, vill lära sig 
mer om dem, dess teknik, historia, byggnaden och människorna i och kring kvarnen.  

För tio år sedan fanns ett nätverk i Västra Götaland med personer som ville träffas och 
utbyta erfarenheter och kunskap kring kvarnar. Detta har efterfrågats och i vår bjuder  
vi in till en dag om kvarnar. Välkommen! 

Arrangeras av Hus med historia-gruppen: hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV 
(Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst), Bohusläns museum, Västergötlands museum,  
Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland  
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland  

 



Temadag om Kvarnar  
Fredag 24 mars 2023 kl 9.30-16.30 
Slöjd & byggnadsvård på Nääs och Hillefors grynkvarn i Stenkullen  
 

Program 
o Kaffe och smörgås kl 9.30  

o Välkommen! kl 10.00 

o Vattendragens hemligheter – kvarnar i historien, Linnea Nordell, arkeolog  

   Bohusläns museum  

o Kvarnarnas betydelse i landskapet, ex. holkkvarnar – en hotad art i Västra Götaland,  

   Ulla Karlström, bebyggelseantikvarie Bohusläns museum och Hans Hellman,  

   antikvarie Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen  

o Kvarnmekanik - drift och underhåll, Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk/  

   Traditionsbärarna 
 

Lunch: varmrökt laxforell med ägg, sparris & sockerbönor, bröd, smör och dryck.  

Ev. allergier/kosthänsyn anges i anmälan  
 

o Vattendirektivet och Vattenhistoriskt nätverk, Helena Törnqvist, arbetslivsintendent,  

   Arbetets museum  

o Länsstyrelsens arbete kring vattenanknutna miljöer, Gunilla Roos, Länsstyrelsen  

   Västra Götaland 

o Natur- och kulturmiljöer vid vatten, Marie Odenbring Widmark, Förvaltningen för  
   kulturutveckling Västra Götalandsregionen  

o Hur går vi vidare med ett nätverk kring kvarnar?   
o Visning av Hillefors grynkvarn och eftermiddagskaffe, Hillefors Grynkvarns  

   museiförening 
 

Platser  
Slöjd & byggnadsvård Nääs, Vinkelsalen, Seminariet, Otto Salomons väg 4, 448 92 Floda 
Hillefors grynkvarn, Hilleforsvägen 9, 443 61 Stenkullen 
 

Anmälan senast 10 mars via denna länk:  
https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/temadag-om-kvarnar-18345 

alternativt till: vgregion@sv.se / 0522 - 65 33 33 
 

Begränsat antal platser – max 2 pers/förening - först till kvarn! Kvarndagen är kostnadsfri. 
 

Har du/din förening material från kvarninventering, gjort en skrift om kvarnar?  
Ta gärna med! Meddela i anmälan - det kommer att finnas infobord på plats.  
 

Möjlighet att köpa skriften på plats!   
Malet, sågat och stampat i Västra 
Götaland – en historisk översikt över 
kvarnar, stampar och andra vind- och 
vattendrivna agrara småindustrier.  

 
 

 Varmt välkommen!  
/Hus med historia i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/temadag-om-kvarnar-18345
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