Vadsbo museum
Museet ligger i Mariestad och är ett kommunalt stadsmuseum. Det ligger naturskönt på residensön vid ån
Tidans utlopp i Vänern och har en basutställning som visar Mariestads industrihistoria med bland annat
kvarnstenar, pappersbruk, unicaboxen och kylskåp. Man har en väldigt stor pappersmaskin som man nu
håller på att skapa ett spel om, tillsammans med Högskolan i Skövde.
Verksamheten drivs av kommunen. Man har inga program för skolor utan skolor kommer på eget initiativ.
Alla klasser har möjlighet att besöka kommunens kulturinstitutioner.

Besöket: Man tar gärna emot besök under oktober, och perioden februari - april då det finns utrymme för
besök i verksamheten. Skolor får gärna komma andra tider, men vi diskuterade att man kan prissätta för att
styra besöken då det finns bättre tid för dem. Två timmar med fruktstund är en lagom tid, då många skolor
kan promenera till museet.

Detta vill man berätta om:
• Ön, residensön
• Hertig Karl som grundade Mariestad
• Museum – vad är det och varför finns det

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
• Gått igenom informationsblad
• Funderat på frågan: Vad är ett museum?
• Under besöket:
• Promenad runt ön
• Para ihop bilder med texter
• Utforma eget privilegiebrev
• Gå igenom tidslinje 1693-nutid
• Grupper välja var sin industri och ta reda på råvara, produkt och användning.
• Vika tändsticksask
Efter besöket:
• Stadspromenad så att man kan koppla namn på gator och torg till Mariestads historia
• Göra eget papper
• Designa etiketter till tändsticksaskar och limma
• Göra eget stadsvapen
• Fundera på: vad ska vi spara på
• Bygg en egen stad
• Yrken
• Pappersmaskinspelet

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam.
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2020.
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