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Derome Trä & Nostalgimuseum 
Museet ligger i byn Veddige nordöst om Varberg. Här handlar allt om trä i olika former dvs 
hur man bearbetat trä. Museet visar maskiner och utrustning för träbearbetning från 1500-
talet fram till våra dagar. Man visar också konstföremål i trä och i en nostalgiavdelning finns 
inredda miljöer från flydda tider. Dessutom finns här också kraften till maskinerna, dvs 
tändkulemotor, ångmaskin och vattenkraft. Verksamheten drivs av ett privat AB som äger 
alla byggnader. Derome Träbearbetningsmuseums förening driver verksamheten. 

Detta vill man berätta om:  

• Ge inspiration för teknik. Uppmuntra till att använda fantasin mer, att våga prova sina 
idéer och att man kan göra allt själv precis som man gjorde förr när ingenting fanns 
färdigt. Behövde man ett verktyg fick man konstruera och tillverka det.  

• Kraft 
• Trä  

Aktiviteter och uppgifter  
Före besöket: 

• Fundera på: Vad är kraft? Vilka kraftkällor finns? 
• Ordlista med specialtermer från verksamheten.  
• Vad kan trä användas till? 
• Rita egen maskin (vad vill jag att maskinen ska göra och hur ska det gå till – fantasi) 

Under besöket: 

• Bygga maskin/verktyg 
• Snickra  
• Göra papper  
• Arbeta med modeller med hjul som snurrar 
• Uppleva teknikhistoria från muskelkraft-vatten--ånga-tändkula-el. 
• Räkna på tid och utfall vid sågning av stock med olika metoder. 
• Visa hur ånga fungerar (koka upp tryck) 

Efter besöket: 

• Förbättra ritningen till maskinen man gjorde före besöket. 
• Ta reda på mer om pappersbruk, var finns de, vad tillverkar de och vad använder de 

för råvaror. 
• Ta reda på mer om träindustri. Vilka produkter och vilka yrken finns. Vad använder 

olika länder trä till. 

 

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt projekt 
Arbetslivsmuseer som klassrum 2019. 
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