Stripa gruvmiljö
Några mil norr om Lindesberg ligger Stripa gruva, en välbevarad gruvmiljö från 1900-talet
där man brutit järnmalm. Här finns också gruvhål och andra lämningar som visar att
gruvbrytningen pågått sedan medeltiden. Mycket av den maskinella utrustningen är kvar i
körbart skick och byggnader och inredning står orört kvar från när driften upphörde. På
området finns även andra verksamheter som cafe, pralintillverkning, konstsmide,
öltillverkning och restaurang som drivs av privata företag. Verksamheten drivs av ett
kommunägt bolag. Man planerar för skolbesök om ca 1,5 timme vår och höst. Man planerar
samarbete med kommunens Teknikcollege för att bl.a ta fram en modell av Striparännan.
Man har lovaktiviteter.

Detta vill man berätta om:
•
•
•
•

Att gruvan varit en viktig del i samhällsutvecklingen
Striparännan, om uppfinnaren och hans uppfinning
Stripas olika betydelser genom åren. Den gamla gruvan från medeltiden,
storhetstiden och nedläggningen, samt framtiden
Ge eleverna en bild av hur verksamheten och arbetslivet fungerade, genom att få
delta i ofarliga aktiviteter

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
•
•

Känner du någon som jobbat i en gruva?
Ordlista över vanligt förekommande ord och begrepp i Stripa gruva

Under besöket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Träffa gruvfrun
Använda hjälmar
Lysa med batteriljus
Lyssna på spelstyraren och dess ringsignal
Få stämpel på stämpelkortet vid utfört uppdrag, klistermärke på baksidan med
öppettider.
Öppna luckan och titta ner
Sortera stenar
Leta efter svartmalm med hjälp av magnet i tunnel eller vägg

Efter besöket:
•
•
•

•

Sortera, vad är det bra för och vad kan man sortera och vad kan det bli av det.
Vad gjorde man på Stripa, vilka produkter, vem köpte
Andra spår i området från tidigare industrier, tex masugn vid Ica.
Hur var arbetsförhållandena. Hur vill man själv ha det på sin arbetsplats?
Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt
projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2019.
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