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Brunnsmuseet Sätra Brunn 
Museet är inrymt i några av de gamla badhusbyggnaderna på Sätra Brunn som ligger någon mil 
sydväst om Sala. Museet berättar om kurverksamheten och har tillgång till flera orörda miljöer från 
den tiden. Hela området är vackert med park, stigar och grönområden. Verksamheten drivs av 
Arbetsgruppen för Brunnsmuseet. Här finns också en aktiv Vänförening. Byggnaderna och området 
ägs av ett aktiebolag. På området finns flera andra aktiva verksamheter bland annat förskola och 
restaurang. Man planerar för att få in mer pedagogik i utställningarna som ska ge ökad förståelse 
och engagera besökarna. En ny utställning vill man helst bygga tillsammans med elever, för att få nya 
perspektiv.

Detta vill man berätta om: 

• Vattnet
• Till Sätra Brunn kom man för att må bra!
• Läkande-Lärande-Skapande

Aktiviteter och uppgifter före besöket: 

• Känner du någon som arbetat på Sätra Brunn?
• Vad används vatten till?
• Vilka har verkat och bott på Sätra Brunn? Vilka yrken har funnits här och vilka har besökt

brunnen?

Under besöket: 

• Dricka brunn
• Titta på husen och fundera på vad de använts till
• Undersöka minnesstenen
• Läsa karta och orientera på området
• Utföra kluriga uppdrag
• Hitta på egna kluriga uppdrag som andra får göra
• Rollspel, personal-patient
• Läsa gamla texter(krönikor)
• Undersöka vilka träd och växter som finns i parken
• Värma händer i sand
• Få förståelse för vad slöjd och handarbete kan vara bra för
• Diskutera vad det är som gör att man mår bra

Efter besöket: 

• Baka pepparkakor efter brunnsreceptet
• Måla gemensam tavla efter inspiration från tidigare” patienttavlor”
• Göra lista på vad som gör att man mår bra

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt 
projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2019. 
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