Forum Museum Rönnskär

Museet ligger i Skelleftehamn inne på Rönnskärsverkens industriområde och berättar
om smältverkets historia och utveckling. Här har man smält ner metaller sedan 1928. De
berättar också om företagets bidrag till idrottsrörelsen och annan fritidsverksamhet i
området och har omfattande arkiv om idrottsföreningarna där. Verksamheten drivs av en
ekonomisk förening och de har ett nyttjanderättsavtal med Boliden och förfogar
lokalerna hyresfritt. Besök måste föranmälas för att kunna få passerkort in på området.
De planerar för skolbesök om ca 1,5 timme året runt.
Detta vill de berätta om:
1. Metallerna
2. Andra världskriget i Skelleftehamn
3. Samhällsutvecklingen och Kreuger
Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
•
•
•

Vilka metaller har du i ditt hem? Alla elever får en folder om metaller.
Fundera på: Vilka produkter från Rönnskärsverken behövdes under andra
världskriget?
Se film om Boliden, alternativt film om Kreuger och Boliden.

Under besöket:
•

•
•

Skruva sönder en mobiltelefon. Räkna antal metaller. Beräkna värdet av metallerna
genom att väga och räkna. Känna på olika metaller, känna vikten på en guldtacka.
Pricka av dem på periodiska systemet. Göra skrotkonst.
Europakarta - para ihop exporterade metaller med länder. Vilka metaller ville olika
länder ha? Stampa mjöl i tunna-arbetsvillkor för de som arbetade med arsenik.
Pricka in olika händelser i Bolidens historia på tidslinje. Göra smycke av
koppartråd. Vad berättar konstverket som finns på väggarna utanför museet.

Efter besöket:
•

•

•

Gör mer skrotkonst och ta foto och lägg upp på museets Facebooksida. Museet gör
en utställning av inskickade bilder. Ta reda på: Vad används metaller till och hur ser
tillgången i världen ut.
Ta reda på: Vad menas med begreppet ”Svensk Tiger? Skriv en fiktiv dagbok från 4
april 1944, välj vem du vill vara. Ta reda på mer om ransonering. Kaniner och
kanoner – hur var livet på öarna under andra världskriget.
Ta reda på: Vilka olika yrken finns på Rönnskärsverken. Fundera på: vad vill du
lämna efter dig för framtiden och som får plats i ett plåtskåp.
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