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Karlsborgs Fästningsmuseum 

 
Museet ligger centralt på Karlsborgs fästning i Karlsborg. På fästningsområdet finns många olika 
verksamheter representerade. Det finns fortfarande militärer på plats, liksom civila bostäder, butiker och 
restauranger mm. Museet berättar om både militärhistoria och det civila samhället. Museet disponerar flera 
stora, rymliga lokaler i fästningen.  
 
Verksamheten drivs av en ideell förening och får bidrag både från kommun och SMHA. Man har redan 
samarbete med skolor med ett längre upplägg där elever förbereder sig och lär sig en station redan i skolan. 
Sedan får de på plats guida på sin station i tidsenliga kläder för sina skolkamrater och föräldrar. Man 
upplever att skolorna inte riktigt har tid och intresse för detta upplägg. Man vill vara en självklar plats för barn 
och unga och har bland annat en fritidsklubb och ett uppskattat juldekorationsuppdrag. Då får en utvald klass 
göra dekorationer på skolan som de sedan dekorerar fästningsmuseet med under en dag. Man har också en 
uppskattad Ljusfest i kyrkan då man får skriva en önskan som lämnas där. 
 
Besöket: Året runt under 2-3 timmar så att man hinner pyssla med tekniker som använts inom det militära, 
som till exempel tenngjutning och tovning(filtning). Skolorna kan gärna ta med eget fika. 
 
 
Detta vill man berätta om:  

• Karlsborgs fästning 

• Hur arbetarna och fångarna bodde och levde 

• Geologin med fokus på de jordlager som grävts bort 
 
 
Aktiviteter och uppgifter  
 
Före besöket: 

• Tagit del av några militära begrepp som tex Centralförsvarsprincipen 

• Hur ser fästningen ut  
 
Under besöket: 

• Trycka på knappar i utställningen 

• Pyssla 

• Sopa gårdsplanen 
 
Efter besöket: 

• Centralförsvarsprincipen 

• Reservhuvudstad 

• Karl XIV Johan och Von Platen 

• Militära sysslor  

• Arkitektur- varför ser byggnader ut som de gör? 

• Utbildning till miniguider 

• Ställa ut elevers Högsta Önskan i kyrkvalvet så att allmänheten kan ta del av dem 
 
 
 
 
 
Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam. 
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2020. 
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