
 

Vadstenas Kulturvecka 2018 
 

Kulturguidningar i Dal 
Lördag 3/3 Kl. 15.00-16.15  - Drottning Ommas Borg 

 
Följ med vår guide och upptäck naturen samt några av norra Ombergs historiska miljöer från  

folkvandringstiden, djurgårdsepoken, stenbrottets storhets- och senare tider. 
Ta med fasta skor. 

 
Pris: 100 kr/person, gratis för barn. Kontantbetalning 

Plats: Samling vid Vandrarhemmet i Borghamnn 

 
Onsdag 7/3 Kl. 14.30-16.00 – Visning av Borghamns Stenförädling 

Brytning av kalksten pågår i Borghamn sedan 1100-talet och sten har leverats till många kända bygg- 
nader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Borghamns Stenförädling AB är ett modernt familjeföretag  

i den traditionen. Företaget grundades 1951 och har mycket stor erfarenhet av bearbetning och förädling av  
olika stenmaterial. Mats-Ola Ericsson är tredje generationens företagsledare. Företaget har specialiserat sig  
starkt inom två områden; kvalificerade stenhuggeriarbeten och objektanpassad produktion av byggnadssten.  

 
Pris: 50 kr/person, gratis för barn. Kontantbetalning 

Föranmälan erfordras: 076-765 1317 eller borghamnguide@gmail.com 
Plats: Borghamns Stenförädling, Stenvägen 6, Borghamn 

 

Lördag 10/3 Kl. 15.00-16.15 – Kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår 

Följ med Vadstena Guide Bernd Beckmann och upptäck Ombergs stenbrott och området omkring stenbrottet 
(Brottsledet, Ombergs f.d. djurpark, bebyggelsen vid brottet, Borghamns första affär, byvägen mot Omberg).  

Efter en promenad utmed Vätterns strand avslutas vandringen vid f.d. Bårstads stenbrott. 
Ta med vattentätta och fasta skor. Besök i stenbrottområdet sker på egen risk. 

 
Pris: 100 kr/person, gratis för barn. Kontantbetalning 

Plats: Samling vid Vandrarhemmet i Borghamnn 
 

Arrangör: Kulturguidningar i Dal i samarbete med 

  
 

Tel. 0143-20119, Mobil: 076-765 1317 - borghamnguide@gmail.com 
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