Målilla mekaniska verkstad
Målilla mekaniska verkstad är en tidigare verkstadsindustri i Målilla några mil söder om Hultsfred.
Här har man bland annat byggt tändkulemotorer. Verkstaden är en del av Målilla-Gårdsveda
hembygdsförenings verksamhet. Man har även motormuseum och en stor hembygdspark.
Verksamheten drivs av hembygdsföreningen Målilla-Gårdsveda. Man arrangerar en Teknikresa i
Målilla med besök på flera aktiva teknikföretag samt den egna verksamheten. Teknikresan erbjuds
elever i åk 6 och har stöd från Hultsfreds kommun. På Motorns dag får åk 5 hjälpa till och får då
bidrag till klasskassan som tack. För åk 5 har man också ett skolprogram som inkluderar sågverk, Ta i
trä. Åk 4 har en heldag i skogen med temat, Skogen i tiden.

Detta vill man berätta om:
•
•
•

Industrin som startade 1907 och tillverkade tändkulemotorer
Tändkulemotorer, vårda o reparera
Använda sitt omfattande arkivmaterial

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
•
•
•

Känner du någon som jobbat på MMV? (Målilla Mekaniska Verkstad)
Tändkulemotor, vad är det och vad används den till?
Hur tror du att det var att arbeta på MMV? Hur reste man till arbetet?

Under besöket:
•
•
•
•
•
•
•

Smida miniaxel
Kunskapsjakt/Quiz/Skattjakt
Verktyg och redskap-namn och funktion
Plocka itu motor
Se hur en motor fungerar
I arkivet – se vem som köpte, vad det kostade, vem jobbade var, lön
Rita en ritning till maskin eller redskap

Efter besöket:
•
•
•

Vad tillverkades på fabriken?
Vilka andra industrier har funnits i Målilla och trakten och vad har det tillverkat.
Kuriosa – förfader till Beach Boys kommer från Målilla – kontrollera ryktet och hitta mer
spännande historier och personer från bygden

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