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Forserums Bygde- och Industrimuseum 
 
 
Museet ligger på landsbygden strax utanför samhället Forserum i Nässjö kommun. Det är en hembygdsgård 
där man nyligen uppfört ett nytt modernt samlingshus. Det finns en utställning om bygdens historia i ett annat 
hus, som man också byggt. Forserum har många olika industrier och kända produkter, som galgar, 
klädnypor, vågar, rullgardinsstänger mm. Många av produkterna är tillverkade av björk som det fortfarande 
finns mycket av i trakten. Här bodde också Oscar Ahren som startade första postorderkatalogen. Därutöver 
finns några äldre byggnader med orörda interiörer från en flydd tid. 
Verksamheten drivs av en ideell hembygdsförening. Det går ingen kollektivtrafik till platsen. Man har redan 
vissa aktiviteter för skolor. 
 
Besöket: Man har gärna besök under vår och tidig höst då man för närvarande mest planerar för olika 
vandringar med olika teman. Vandringarna utgår från hembygdsgården och därför kan man alltid visa sina 
samlingar i anslutning till dessa. På gården finns fina möjligheter att äta medhavd matsäck och man riktar 
främst in sig på årskurs 5. 
 
 
Detta vill man berätta om:  

• Forserums utveckling och därmed öka stolthet över bygden 

• Arbetsdagen- hur den såg ut för barn och vuxna 

• Mångfald och kreativitet 
 
 
Aktiviteter och uppgifter  
 
Före besöket: 

• Vilka produkter har tillverkats i Forserum? 

• Vilka fabriker känner du/ni till? 
 
Under besöket: 

• Promenad i området med berättare (Berättarvandring) 

• Promenad inne i Forserum o berätta och visa var fabrikerna låg 

• Jämföra och väga på olika vågar 

• Väga och räkna med butiksvågar 

• Jämföra postorderkatalog nu och då (Oscar Ahren) 
 
Efter besöket: 

• Skriva en berättelse om besöket 

• Göra björktavlor efter inspiration från dem som finns på museet 

• Intervjua släkt om deras arbeten 

• Ha en utställning på plats med elevers alster 
 
 
 
 
 
Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam. 
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2020. 
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