Slite sjöfartsmuseum
Slite sjöfartsmuseum ligger i Slite på Gotland, alldeles nere vi hamnen. Man visar hur
arbetet och vardagen på sjön/havet gick till. Man visar också på vilket sätt land och hav
är beroende av varandra, och vilken betydelse en hamn har. Varje pryl på museet har en
egen berättelse. Det är en ideell förening som driver verksamheten och man har också
några uppdrag från kommunen och regionen som genererar inkomster. Militären har haft
anläggningar i Slite och på museet har man också kunskaper om detta liksom om den
stenbrytning som finns.
Ett skolbesök på Slite sjöfartsmuseum omfattar en halv dag. Man vill då förmedla
kärleken till havet och vilken betydelse och möjlighet som havet har och ger. Man vill att
barnen ska få uppleva känslan av havet och vinden. Livet på havet är inte enbart arbete
då man inte kan åka hem när arbetsdagen är slut, utan många olika hantverk har utförts
på fritiden. På museet har man stora kunskaper om och erfarenheter av att bygga
modeller i papper som kan utgöra exempel på vad man gör på sin fritid.
Inför besöket får eleverna fundera på frågan Vad använder jag havet till? En liten ordlista
med vanligt förekommande ord och begrepp får man också ta del av.
Under besöket får man prova på många olika saker. När man arbetade på sjön fick man
nämligen klara sig själv och träna upp sina färdigheter och därför ryms flera aktiviteter
under dagen. Man kunde också snabbt bli avbruten i sitt arbete och likadant gäller för
eleverna. Ute får man ”torrsegla” så att man kan känna varifrån vinden kommer innan
man ev. seglar med tvåmänningen ”Hermanna” om väder och utrustning tillåter. Vidare
kan man slå några knopar, splitsa ett rep och meka med en motor eller annan teknisk
pryl. Eller bara höra hur de ska låta för att de ska gå bra. Man får styra båten från
styrhytten på andra våningen medan man blickar ut över hamnen. Då kan man diskutera
varför hamnen är byggd som den är och om alla hamnar ser likadana ut. På
instrumentpanelen kan man se hur många fartyg som finns i närheten. Spelar man på
den lilla skeppsorgeln, får man reda på att man hade gudstjänst på söndagar om man var
i hamn. Varje skolgrupp kommer att få ett unikt besök då man på museet har så stor
kunskap och självförtroende att man delvis kan låta elevernas visade intresse styra vilka
aktiviteter som får mest utrymme.
Om elever återkommer regelbundet kan man bygga med färdiga pappersmodeller, eller
rita av en plats/hus och därifrån skapa egna modeller av detta.
Efter besöket kan man göra ett besök i hamnen och se vilka båtar som finns där och vad
används de till. Vilka olika segel fanns och hur användes de. Man kan intervjua gamla
sjömän och samla berättelserna i en utställning eller bok. Man kan också skriva egna
berättelser om livet på havet eller i hamn. Man kan undersöka vad som har fraktats till
och från Slite, vilka produkter och vilka platser. Gör skolan en personlig bild av Slite hamn
kan den också ställas ut på museet.
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