
Info från Kartläggningsprojektet vid Tottesunds herrgård och närmiljö / Maxmo Hembygdsförening 

 

Tidsresor vid Tottesunds herrgård                                                                 

Efter att representanter för Österbottens barnkulturnätverk, BARK, bekantat sig med Tottesunds herrgård och område 
/Maxmo hembygdsförening/Kartläggningsprojektet, beslöts att göra ett samarbete för att kartlägga och testa 
möjligheterna att genomföra Tidsresor för barn. Maxmo kyrkoby skola kontaktades och blev den första testgruppen. 
Tre tidsresor genomfördes i september och oktober. Detta som en av de konkreta teståtgärder som utförs för att finna nya 
användnings- och utvecklingsmöjligheter för byggnaderna och området. 

Temat: Uppbyggnaden av överstebostället på Tottesund och året är 1798. ”Varför står det egentligen en Herrgård i 
Maxmo och hur kom den dit? Handledare och kontakt från BARK är museipedagog Victoria Nylund. 

Alla klasser från Maxmo kyrkoby skola, åk 1-6 deltog i den första resan den 23 september, mellan kl. 9-13. Tack vare 
samarbete med Tottesunds samfälligheter, kunde f.d. Marthastugan intill herrgården användas för medhavd lunch. En 
rundvandring i herrgården, för visning av miniatyrmodellen och Vita fruns kammare ingick också denna dag. 
 
Därefter erbjöd BARK tidsresan till kommunens övriga lågstadier klass 3-4, med kortare tid och genomfördes kl. 9 -
11.  Det blev Kimo skola och Karvsor skola gemensamt samt Koskeby skola som nappade på erbjudandet.  
 
Man fick lärdom om hur man byggde och skaffade material, behövdes talkofolk också då, vad hade generalen/översten 
för uppgifter under fredstid, hur arbetade herrgårdsfolket och pigor/drängar m.m. 

Eleverna fick pröva på att såga ved/brädor, slå rep, stänkmåla, tvätta Generalens kläder, mäta med alnstickor och 
göra Syllabub (vispad grädde med vin, men här skivade man vindruvor i stället som barnen kunde smaka på vid slutet av 
tidsresan). 

Glada, duktiga och kunniga talkoarbetare ställde upp och hjälpte till vid de olika stationerna. 

Lärare och skolgångsbiträden deltog på olika sätt i genomförandet. 

Tidsenliga kläder och en del rekvisita från BARK kunde användas. 

En tidsresa skall också testas vintertid och planeras som bäst av BARK tillsammans med Tegengrenskolan för att 
genomföras i slutet på januari. 

Detta kunde bli en plats som kompletterar utbudet i kommunen, förutom Oravais Furirsboställe med viss epok, 
Myrbergsgården med jordbruksmiljöer och så kunde Tottesundsområdet erbjuda andra teman, beroende på resultat av 
testerna. Med tanke på utveckling och nya teman för tidsresor och/eller undervisningsteman finns många olika möjligheter 
här, exempelvis; tiden kring den första byggnaden år 1660, musik - med tanke på Sibelius anknytning, parken, 
naturstig/vandringsled, sagostunder.  

 

Herrgårdens invigningsmiddag anno 5 november 1800 

Den sista större, konkreta teståtgärden som finns i planen för kartläggningsprojektet, genomfördes den 5 nov. 
En grupp ivriga talkoarbetare har samlats flera kvällar för planering, övningar under hösten och samarbetat med personal 
från kultur- och fritidsavdelningen. 
Vi fick mycket feedback från de inbjudna gästerna, som representerade kommunen, olika organisationer, föreningar och 
mindre och större företag. Detta är vi mycket tacksamma för och kommer att hjälpa oss vidare i kartläggningarna för 
denna typ av verksamhet i herrgården och området. Flera bilder kommer småningom att finnas på www.vora.fi/kultur-och-
fritid/ Se och upplev i Vörå, Tottesund, Kartläggningsprojektet 
 

 
      Text: Anita Bäck, projektledare 
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