Stora Mellby mekaniska museum
Museet ligger på landsbygden och man visar bland annat en mekanisk verkstad med fungerande remdrift,
men föreningen har också ett soldattorp i slottsparken i Gräfsnäs. Den mekaniska verkstaden är autentisk
från då verksamheten upphörde och har sedan kompletterats med flera byggnader med bland annat
traktorsamling, verkstad och ett museum som visar verksamheter och vardagsliv i området. Man strävar efter
att bli ett Teknikhistoriskt centrum. I soldattorpet vill man också ha skolverksamhet i mindre grupper.
Verksamheten drivs av en hembygdsförening. Det går ingen kollektivtrafik till platsen. Man har redan
program för skolor då man hyr buss och besöker verkstad, kvarn och vindkraftverk i området.

Besöket: Lokalerna är inte uppvärmda så man tar emot besök under maj, augusti och september. Fokus
ligger på att berätta hur tekniken fungerar och hur man håller saker vid liv genom att underhålla dem. Man
tar gärna större grupper och har flera bemannade stationer där eleverna får prova på olika saker.

Detta vill man berätta om:
• Mekaniska verkstaden-Återbruk och skaparglädje-Hur och till vad används föremålen
• Soldattorpet - arbetsuppgifter och vardagsliv

Aktiviteter och uppgifter
Före besöket:
• Fått utvalt föremål att fundera över. Råvara, teknik, funktion och namn
• Känna igen sädesslagen - havre, vete, råg och korn
Under besöket:
• Skriva maskin
• Leka affär
• Smida krok till klassen
• Gänga skruv
• Laga saker- reparera
• Kolla på vardagsteknik från telefon till traktor
• Så frön – prata om fotosyntesen
• Mala mjöl och Baka bröd i stenugnen- äta upp brödet
• Spinna o smida
Efter besöket:
• Hållbar utveckling
• Mer vardagsteknik
• Energislag
• Skola för soldatens barn- jämföra med nutid och i världen

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