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Att vara kvarnvärd 
Det kan allt vara lite råkallt där nere i kvarnens bottenvåning, men vad gör det när intresserade 
och entusiastiska besökare strömmar till? För den som stiger in i Stampens kvarn blir det ett 
möte mellan dåtid och nutid… 

 
Och den som gästat kvarnen för första gången, har utan 
tvivel slagits av den spännande, för att inte säga unika 
miljö, som byggnaden inrymmer och förmedlar. Området 
vilar tryggt i stadens lokala historia med anor från Alströ-
mers tid, då en klädesstamp ursprungligen byggdes där. 
Stampens kvarn och dess omgivande miljö utmed 
Gerdskaström, har en fascinerande historia, en historia så 
värdefull att bevara och så viktig att skildra – för oss och 
för kommande generationer. 
 
Att arbeta som kvarnvärd är på många sätt en både an-
svarsfull och angenäm uppgift. Hur roligt är det inte att se 
hur gästboken fylls av namn från när och fjärran! Som 
kvarnvärd involveras man i besökares berättelser och min-
nen om kvarnen, vilka många gånger kan vara starkt per-
sonliga och engagerande och ge mig som kvarnvärd ovär-
derlig kunskap. 
 
Vi i Alingsås hembygdsförening arrangerar utställningar 
tillsammans med Alingsås konstförening, Alingsås foto-
klubb och Alingsås slöjd- och konsthantverkare, med öns-
kan om att ge samtliga besökare en berikande upplevelse 
genom olika material, färger och former. Varje helg under 

sommarmånaderna, från början av juni till sista veckan i augusti, pågår denna utställningsverk-
samhet på samtliga våningsplan, där även kvarnbyggnadens historia presenteras i ord, bilder 
och föremål. 
 
Jag avslutar med att citera en av sommarens konstnärinnor, Sofia Bergman, som ställde ut sin 
konst på översta våningen i kvarnen: ”Det blir en väldigt speciell känsla härinne, lite som i en 
kyrka.” (Alingsås Tidning 9 juni 2016) 
 
Kristina Wadensten  
ledamot i Alingsås Hembygdsförening 
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