Utgravingene på Landa
Fossanmoen og Landa har vært
åsted for de største arkeologiske
utgravingene i Norge. Over 80 000
kvadratmeter er undersøkt. Utgravingene avdekket spor etter over
250 hus så langt tilbake som ca 1500
f.kr og frem til ca 600 e.kr. Det har
med andre ord bodd folk her i over
2000 år!
Landa formidler forståelse og
kunnskap om forhistorisk tid g jennom rekonstruksjon av fysisk bygningsmiljø, levemåte og driftsforhold.

Skoletur til

Landa Park
Den levende landsbyen!

Rekonstruerte hus
Fire forhistoriske hus viser levemåten i bronsealderen og jernalderen. I tillegg er de andre husene
markert med stolper i stolpehullene.

Bronsealderhuset er fra ca år
1000 f.kr. Huset inneholder to deler,
og er bygd med leirklinte vegger og
stråtak. I tillegg har vi et lagerhus
fra denne tiden.

Gildehallen er 40 meter lang og
7,5 meter bred, og er fra folkevandringstida, ca år 400 e.kr. Gildehallen
var Landahøvdingens egen storhall
med langbord og stor ildgruve. Gildehallen var et hus med stor status,
hvor det ble holdt fester av både
verdslig og religiøs karakter.
Smia,

fra folkevandringstid 350
- 600 e.kr, var arbeidsstedet hvor
en smidde redskapar av jern. Smia
består av to deler, hvor den ene
delen trolig ble benytet som bolig for
smeden.

I Forsand kommune ligger fortidslandsbyen Landa. I Landa Park har arkeologene
funnet tufter som er nesten 3000 år gamle. Vi har bygget opp fire hus slik som
de stod på Fossanmoen for mange tusen år siden. Nå kan elevene besøke fortidslandsbyen vår, og se og oppleve hvordan folk bodde og levde på Fossanmoen. Husfra vil ta deg med på en reise i fortiden. Reisen starter i bronsealderen og slutter i vikingetiden.
Husfrua vil vise elevene de ulike bygge- og leveforholdene fra bronsealderen til
vikingetiden. Husfrua som vet nesten alt om Landa, vil ta deg med til urtehagen
og fortelle hvordan de ulike urtene og plantene ble brukt før i tiden. Selvfølgelig
vil du også få en smaksprøve. Du kan også prøve å karde ull, spinne tråd, male
korn, steke hellebrød og prøve redskapene fra bronsealderen og vikingetiden.

Leker og grilling
Vi kan tilby elevene hardbalne leker med historisk sus. Leker som sleggekasting,
spiralløp, balansegang i ør tilstand, bueskyting og tautrekking, er noe som de
fleste syns er spennende.
Landsbyen har også sine egne husdyr. Vi har både kaniner, høner, geiter og
sauer som barna elsker!

Overnatting
Vi kan også tilby overnatting i huset vårt fra bronsealderen eller i Gildehallen. Vi
har også to store gruppetelt til leie. Om kvelden vil vi ha historiske aktiviteter,
og om morgenen kommer husfrua og trellene med vikingefrokost!

VELKOMMEN TIL LANDA PARK!
Tlf: (+47) 954 28 451

www.landapark.no
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Omvisning i Bronsealderhus, smie og i Gildehallen
Skyting med pil og bue
Fletting med garn
Steking av flatbrød over ild
Pussing og laging av eget ravsteinsmykke (+ kr 20,-)
Lage en form i leire som vi har smeltet tinn oppi (+ kr 15,-)
Konkurranse i spiralløp
Tautrekking
Steinkast med Viking-diplom
Vi lager i fellesskap sodd med grønnsaker i jerngryte over ildsted
(+ kr 45,-)
Landaquiz

Velg fire aktiviteter. Pris pr. elev er da kr 140,-.

Tlf: (+47) 954 28 451

www.landapark.no

