Fynden från de arkeologiska undersökningarna på Genesmon
1977-1988 kom att skriva om Norrlands förhistoria.
Man hittade nämligen lämningarna av en bondgård från det första
århundradet efter Kristi födelse. Innan dessa fynd gjordes trodde
man att Norrland fick bofast bebyggelse först under vikingatiden,
800 e.Kr. – 1100 e.Kr.). Gården var bebodd till 500-talet e. Kr.
På gården bodde en storfamilj med flera generationer, totalt cirka
10-20 personer.
Genesmogården var en stormansgård och därmed en central och
viktig plats för området ”Nolaskogs”. Kanske lydde man under
”kungen” i Högom, Sundsvall.
Familjen var i första hand bönder som odlade korn på totalt cirka
3 hektar åkermark, men man livnärde sig också på småviltjakt, fiske
och säljakt.
De har haft en stor djurbesättning med 8-10 kor, ungefär 20 får eller
getter, grisar, häst och hund. De har gödslat sina åkrar.

Genesmons
E-post: museum@ornskoldsvik.se
www.ornskoldsvik.se/genesmon

- arkeologiska friluftsmuseum
SKOLPROGRAM

Skolprogram
Tid: 2 timmar.

Kostnad: 500 kr/klass och max 30 elever per grupp.

Ankomst; samling anslagstavla vid parkering (grusgropen).
Klassen hälsas välkommen.
Promenad tillsammans med guide till fornlämning.

Välkommen till järnåldern!
Örnsköldsviks museum & konsthall inbjuder Örnsköldsviks kommuns
skolor till ett tvåtimmars skolprogram på Genesmons arkeologiska
friluftsmuseum.
Åter till järnåldern! Ni välkomnas av en guide som är klädd i järnålders
kläder. Guiden tar er med till fornlämningen. Där får ni höra om gårdsfolket som levde här och vilka byggnader som fanns.
Sedan fortsätter promenaden till rekonstruktionen av järnålders
byggnaderna och tittar närmare på dem. Här i rekonstruktionen får
ni prova på olika hantverk och aktiviteter.
Eftersom rekonstruktionen ligger nära Bäckfjärden, så blåser det ofta
och det är också lätt att bli smutsig under aktiviteterna. Kläd er i varma
och oömma kläder.
Det finns ingenting att köpa så eleverna kan lämna sina pengar hemma.
Toalett finns vid rekonstruktionen.
Ta gärna med skolmat/matsäck och avrunda ert besök med lunch.
Ett tillfälle att samla tankarna och njuta av atmosfären innan ni säger
hej då till järnåldern.

Promenad till rekonstruktionen av järnålders husen.
Här hålls prova på och aktiviteterna.
Genomgång om vilka aktiviteter man ska göra.
Klassen delas in i grupper.
Sedan får grupperna cirkulera mellan de olika stationerna.
Medföljande vuxna behjälplig vid någon station.
Efter det kan klassen äta sin medhavda matsäck.

