
	
	
 

Gamla Bruket i Munkfors 
 
Gamla Bruket i Munkfors ligger strax utanför centrum i Munkfors i Värmland. Museet drivs av en 
ideell förening. Här har man bearbetat stål och järn så att det blivit smidbart. Bruket var ett eget 
samhälle ända fram till 1940-talet. Här finns många byggnader och stora ytor. I en byggnad har 
man ett café och ett trevligt museum med många fina och roliga modeller över verksamheten och 
livet på bruket. På sina ursprungliga platser finns också ett brandförsvarsmuseum och den stora 
Martinugnen.  
 
Detta vill man berätta om:  
1. Det sociala livet 1890 på bruket 
2. Processen om hur man fick smidbart järn och stål 
3. Brandförsvaret 
 
Aktiviteter och uppgifter: En vanlig dag på bruket 1890. Man vill låta eleverna få leva sig in i 
brukets historia och få vara med om hur en dag kunde vara.  
Före besöket: 
• Man får bekanta sig med ord och uttryck som är vanligt förekommande på bruket i form av 

en liten ordlista 
• Fundera på: Vad använder man stål till? Vad arbetade man med på bruket? 
• Förbereda en brädbit i skolan (som man kommer att få brännmärka på plats) 

 
Under besöket: 
• Klä sig i smedskjortor 
• Spruta med brandsprutan 
• Sortera slagg 
• Göra stålullsmodeller och luffarslöjd 
• Träffa Gunnar, en kusk som berättar om ångsprutan och transporterna 
• Träffa luffare som värmer sig vid Martinugnen och som kommer med nyheter 
• Packa stavar 
• Bränna med stämplar 
• Använda mått och skalor 
• Se hur man fick sin lön 
• Göra modeller 
• Rita något från sina upplevelser från besöket 

 
Efter besöket: 
• Fundera på: Vilka nya produkter kan man använda stål till? 
• Fundera på: Vilka olika yrken fanns på bruket?  

 
Man har många olika saker man vill berätta om så eleverna behöver återkomma några gånger. 
Man vill också låta barnen ställa ut sina alster på bruket; bilder, luffarslöjd och modeller och 
sedan bjuda in till Familjedag. Man vill också att elever som varit på något av museets program 
guidar yngre elever och eventuellt också sina familjer på speciella familjedagar. 
 
Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. 
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