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Porfyr- och Hagströmmuseet 

Museet ligger i samhället Älvdalen i norra Dalarna och berättar om porfyrindustrin och dess 
föremål och tidens konstideal. Man berättar också om den tidiga järnframställningen och 
Älvdalens tidiga historia. I museet finns också en utställning om Hagström, det innovativa 
och världskända musikinstrumentföretaget, som startade med dragspel och slutade med 
förstärkare. Museet har också några platser i skogarna runt omkring samhället som visar 
skogsbruk och järnframställning, men som ligger för långt från museet för att kunna 
kombinera besök på samma dag. 

Museet drivs av ett privat bolag på uppdrag av kommunen, och i avtalet ingår att 
kommunens skolor har fritt inträde. De planerar för skolbesök om ca två timmar och med tre 
olika teman.  

Detta vill de berätta om:  

1. Porfyren- Geologi, bearbetning, konstideal, presenter och klasskillnader. 
2. Hagström – entreprenören 
3. Myrmalmsjärn och spåren i naturen 

Före besöket: 

• Ta med en sten. Fundera på: Vad kan man använda sten till? 
• Känner du någon som arbetat på Hagström? Fundera på: Vilka starka varumärken 

känner du till? 
• Fundera på: Var kan man hitta järnmalm? 

Under besöket: 

• Försöka sortbestämma medhavd sten. Jämföra råa stenar med slipade. Rita en egen 
present som kan tillverkas av sten. Slipa sten. 

• Provspela instrument (Hagströms urvalskriterium när han anställde folk till tillverkningen) 
Rita egen logga efter Hagströms exempel. Återbruka. Kan vi använda en given sak till 
nya ändamål. Använda karta för att se vart Hagström exporterade sina produkter. 

• Lukta, smaka, känna, rensa, sålla järnmalm. Jämföra slagg och järn. Vad behövdes 
järnet till? För varje unik produkt får elevgrupperna slaggklumpar att lägga på hög eller i 
korg vilket tydligt visar hur viktigt järnet är. 

Efter besöket: 

• Ta reda på: Vilka andra stenar gör man smycken av? Var finns mer porfyr? Geologi i 
vardagen. Delta i Sarkofagdraget, eller arrangera ett eget på er skola. 

• Vandra i Hagströms fotspår, en stadsvandring. Vad skulle du vilja tillverka eller göra? 
• Hitta järnmalm! 

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt projekt 
Arbetslivsmuseer som klassrum 2018. 

http://www.arbetsam.com/
mailto:info@arbetsam.com

