
	
	
	
 

 
Ebbamåla Bruk 
 
Ebbamåla Bruk ligger strax norr om Karlshamn i Blekinge. Det är ett bruk med gjuteri, 
smedja, snickeri och mekanisk verkstad med en mängd maskiner med remdrift. På plats 
finns också en utställning om svenska uppfinnare med anknytning till Ebbamåla Bruk. 
Förutom att man där får höra, se, uppleva och känna den industriella revolutionen kan 
man också vandra längs Mörrumsån i det spännande naturreservatet Kärringehejan med 
djupa raviner. I byn på andra sidan ån, över bron finns dessutom en stationsplan 
uppbyggd som den en gång var när järnvägen gick och Hovmansbygd var en storslagen 
plats med flera fabriker.  

Museet ägs och drivs av de bägge ägarna  

På Ebbamåla Bruk får man följa hela processen från ritning, via modellbygge, gjutning, 
rensning, smide till den mekaniska verkstaden där de sista justeringarna sker och 
maskinen byggs ihop och provkörs.  

Eleverna förbereder sig i skolan genom att göra en ritning och ta fram en modell efter sin 
ritning. På Ebbamåla får de sedan lägga den i gjutformen och packa sanden runt 
modellen för att sedan prova att gjuta själva. På en autentisk plats får de ta del av ett 
stycke historia, genom att själv vara delaktiga i arbetet.  

Med en specialkarta och informationstavlor kan man här få leta efter de gamla fabrikerna, 
och vad de producerade. Frågor väcks och funderingar sätter fart. 

Varför är inte fabrikerna kvar? Vad tillverkade man? Vad användes det till? Behövs det 
inte längre? Varför har det funnits så många fabriker just här? Vilka hus står kvar? 

I naturreservatet går lärarna själv med sina elever, med eget program eller med uppgifter 
från Ebbamåla bruk. 
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