Museiföreningen Munkedals Jernväg
Munkedals Järnvägar ligger i Munkedal, Bohuslän. Museet har en smalspårig järnväg som
de trafikerar med sina lok och vagnar. Det är pappersbruket som byggde banan för att
transportera sina produkter till utskeppningshamnen vid sjön, ca 6 km bort. Idag kliver
passagerarna på vid stationen, åker ner till sjön (där de kan bada), sedan tillbaka och
passerar stationen och stannar vid museet. Därefter tillbaka till stationen igen, alla
passagerare får därför uppleva museet som berättar om Munkedals historia. De har också
sedan fler år ett populärt tomtetåg med julmarknad i museet. Museet drivs av en ideell
förening som planerar för skolbesök i april, maj och september som omfattar ca 1,5–2
timmar och förläggs till museets lokaler.
Detta vill de berätta om:
1. Industrihistoria med bruket och järnvägen som utgångspunkt
2. Kommunikation med fokus på tidsåtgång och transportslag
3. Miljö och säkerhet
Före besöket:
•
•
•

Korta filmer som finns på Prisma
Fundera på: Har du åkt tåg? När, var och varför?
Kort ordlista med vanliga termer delas ut till eleverna (räls, räl, stins, smalspårig,
spårvidd, rälsbredd, etc)

Under besöket:
•
•
•
•
•
•
•

Lägga ut räls, eller modeller av räls i olika rälsbredder.
Väga och känna på tyngden av olika rälsvikter.
Räkna på hur lång tid sträckan Uddevalla-Munkedal tar med olika transportslag.
Studera hur centrum i Munkedal förflyttats genom att jämföra tre kartor.
Diskutera miljö och säkerhet ur ett tågperspektiv. Alla elever får gångbiljett (brukets
sätt att undvika spårspring).
Rita egna lok från förr, nu eller i framtiden.
Bygg lok av lego

Efter besöket:
•
•
•
•

Ta reda på: Flottning-Följ vattenvägen bakåt på en karta och ta reda var timret till
pappersbruket kom från.
Ta reda på: Leta upp platserna där bilderna (bilder utvalda av museet) är tagna och
ta kort på dem.
Ta reda på: Mer om hur Munkedal utvecklats från stora gårdar, olika industrier till
bruket (centrumförflyttningen).
Gör ett collage av tidsresan (olika transportslag) och delta i Facebooktävling.
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