BLI KJENT MED MUSEET - FASIT
Finn stedene/tingene på bildene og svar på oppgavene.

1.

a) Årstallet er 1910. Det var det året
Dalane Folkemuseum ble stiftet
(derfor ser man også bokstavene
«DF» på skiltet).

b) I gamle dager hørte dette bygget til
det store hvite hovedhuset og ble
brukt som vognskjul – til
oppbevaring av vogner og kjerrer.

2.

a) Gjenstanden står på en stein.
b) Det er ei vannmine fra 1.
verdenskrig. En periode ble minen
brukt som fortøyningsbøye i
fjorden utenfor Lindøyhalsen.

3.

a) I dag er det museumsutstillinger
inne i bygget, som vi i dag kaller for
hovedhuset. Der kan man se fine
stuer slik de var i rike hjem, se
bondestuer slik som var på landet,
og se en rekke andre ting tilknyttet
dagliglivet i gamle dager.

b) Huset har 4 dører.

4.

a) I gammel folketro trodde man at
hesteskoen kunne bringe lykke,
men bare hvis den hang med
tuppene opp. Hvis ikke kunne
lykken «renne ut».
b) Bygget har to piper. Det hørte til
hovedhuset og var der han som
drev gården til sorenskriver Feyer
bodde – vi kaller det for
forpakterboligen.

5.

a) Det er et lite skolehus. Det ble

bygget i 1895, og er dermed over
100 år gammelt.
b) Denne skolestua ble bygget i

Møgedal på Helleland. Der ble den
brukt som skole fra 1895 og frem til
1960-tallet. Det var bare plass til én
klasse i den lille stua.
Hele skolestua ble flyttet her til
museet i 1973, så her har den stått i
nesten 50 år.

6.

a) Under kronen står tallet 80.
b) Skiltet er sannsynligvis fra 1890årene. Det fortalte forbipasserende
hvor langt det var fra dette skiltet
til Stavanger. Det finnes andre
tallskilt av stein i hagen, de er eldre
enn dette av jern.
Skiltet har stått ved Sokkatjørrbrua
(ved rasteplassen ca. 600 meter
nordover fra museet, på vei mot
Krossmoen).

7.

a) Det bygget som ligner på
offiserbrakka er det som også er
gult og ligger nedenfor brakka.
Dette bygget var tysk hestestall.
b) Det er 19 vinduer på veggen.

8.

a) Det lille huset har vært en utedo.
b) Det er dør på hver side av huset
fordi den ene siden var for damer
og den andre for herrer.

9.

a) Dette er en vindmølle eller
vindmaskin, der armene har blitt
drevet rundt og rundt av vinden.
b) Vindmølla kommer fra Varhaug på
Jæren. Der ble den brukt til å drive
et treskeverk.
Et treskeverk er en maskin som
skiller det spiselige kornet fra
aksen/halmen.

10.

a) Krokene ble brukt til å holde
dørene åpne.
b) Det er et lysthus, bygget av konsul
Krogh rundt 1830, før de andre
byggene i hagen ble bygget her
eller flyttet hit. Det lå altså alene og
ble brukt som utfluktssted når
konsulen ville arrangerte små
selskap/sammenkomster.

11.

a) Treet i hagen er en blodbøk.
b) Man antar at treet ble plantet
omtrent da det store hovedhuset
ble bygget, altså rundt 1850.
Dermed er treet sannsynligvis mer
enn 150 år gammelt.

12.

a) Det er 6 stk.
b) Det er forskjellig ankere. Anker ble
brukt til å fortøye båten til
havbunnen, slik at båten ikke skulle
drive avgårde.
Disse ankerene ble funnet utenfor
Lindøyne da det ble mudret der i
1937-38. Man vet ikke hvilke skip
de har tilhørt.

