Skogsmuseum, Remningstorp
Museet ligger på landsbygden i vackra Vallebygden, på gränsen mellan flera socknar och kommuner, strax
norr om Skövde. Föremålen har tidigare funnits och visats på Skogsbruksskolan Sparresäter, men då den
gården såldes fick samlingarna flytta. Nu är de inrymda i nyrenoverade lokaler. Man visar den tekniska
utvecklingen av skogsbruket och berättar om hur skogsbruket bedrevs, vilka maskiner man använde och
vilken betydelse det haft och har för Sveriges ekonomiska utveckling.
22 minuters promenad leder till ett Arboretum, där man kan visa upp vanliga och ovanliga träd. Här finns
också en grillplats.
Verksamheten drivs av en hembygdsförening och man hyr lokalen förmånligt av en stiftelse med
skogsintresse. Det går ingen kollektivtrafik till platsen. Man har provat på aktiviteter för skolor och har goda
kontakter med Skövde kommun som aktivt stöttar denna och liknande verksamheter.
Besöket: Lokalen är inte uppvärmd så man vill gärna ha besök under april, maj, augusti och september. Man
tar helst emot hela skolan, dvs stora grupper så man kan ha många stationer och mycket dynamik under
besöken. Man upplever att det är lättare att engagera många personer vid färre tillfällen än tvärtom.

Detta vill man berätta om:
• Skogen
• Gården Remningstorp där Winqvist bodde och som sedan var med och startade SKF och Volvo
• Arbetet i skogen, hantverkskunnandet och skillnaden mot dagens skogsbruk
• Sparresäters historia

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
• Klassen fått föremål som man gemensamt funderar på vad det använts till
• Funderat på frågan: varför har vi skog?
Under besöket:
• Såga i trä
• Stapla trätrissor
• Tipspromenad i Arboretum
• 10 trädslag. Hur de ser ut och vad man kan använda virket till
• Naturtavla som man tar bild på och sedan återför till naturen
• ”Skogen i skolan” - utbildningsmaterial
Efter besöket:
• Få granfrön att ta med hem till skolan och så, ev. granplanta att plantera

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lugnås, på uppdrag av ArbetSam.
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