Blåherremölla
Blåherremölla är en gammal kvarnmiljö med anor från 1600-talet på Österlen. I en mycket pittoresk
gammal kringbyggd skånegård finns här vattenkvarn, mjölnarens och drängens bostad, förrådsutrymmen
samt numera också café och galleri. Kvarnen var i bruk till 1944. Julebodaån som driver kvarnen rinner
fortfarande förbi och kvarnen körs flera gånger om året. Museet är privatägt och en nybliven förening
Blåherremöllas vänner hjälper till med drift och utveckling av området.
Förutsättningar
Naturskönt område med vandringsled som passerar på väg till havet. Busshållplats ca 700 m från platsen.
Gott om utrymme både inne och ute. Besöket får troligen vara ett heldagsbesök då elever behöver bussas
dit. Lämplig tid är april, maj, september och oktober. Finns många möjligheter till flera olika program, både
för barn, skolor och vuxna.
Vad man vill berätta om:
Visa och använda en riktig vattenmölla som fortfarande fungerar. Berätta om att mjöl inte bara är mjöl utan
att det finns massor att berätta om kring mjöl, alltifrån sädesslag, sorter, odling, markförhållanden till
användning av hela strået. Helheten och byggnaderna inklusive bakugn som står kvar i sin ursprungliga
miljö. Naturområdet kring platsen med sina naturvärden. Byggnadstekniker från förr.
En dag vid kvarnen
Förberedelser:
Obligatorisk – Se på filmen om Blåherremölla i skolan. Dela in i 3 grupper. Ta med egen lunch, eller
komplement till lunch i form av sallad och lingonsylt, se nedan.
Frivillig – göra en båt som kan släppas i Julebodaån (och kanske försvinner längs färden)
Besöket
Arbete i 3 grupper
Halmtak - Halmtaksgruppen får prova att lägga halmtak på en gemensam koja i skogen intill kvarnen.
Kojan står kvar, byggs ev. på av andra klasser och kan besökas av barnen och deras familjer. Ämne:
Teknik och Geografi
Naturstig - Naturstigsgruppen går en vandring i naturen på en uppdragspromenad med frågor bland annat
om sädesslag och djur som kan finnas i området. Ämne: Biologi, Geografi och Idrott och hälsa med flera
utifrån frågorna
Kvarn - Kvarngruppen får mala mjöl och mäta upp mjöl i påsar med decimalvåg och ev. bära mjölsäck.
Ämne: Hem-och konsumentkunskap, Teknik, Geografi, Matematik
Gemensamt båtsläpp i Julebodaån alternativt enkel halmslöjd och prova på harpan. Ämne: Slöjd och
Teknik
Lunch 2 olika alternativ, antingen tar skolan med sig egen lunch och bjuds på rågmjölsgröt, eller så tar man
med sig sallad/råkost och lingonsylt och bjuds på raggmunkar på rågmjöl.
Klassen får en gemensam påse mjöl med sig hem till skolan och ev en liten påse med rågkärnor att så i
skolan.
Efterarbete
•
Baka ett bröd av mjölet. Ämne: Hem- och konsumentkunskap
•
Skriv en egen dikt. Ämne: Svenska
•
Gamla mått. Ämne: Matematik
Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam.
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