BLI KJENT MED MUSEET
Finn stedene/tingene på bildene og svar på oppgavene.
1.

a) Hvilket årstall står på skiltet?
Hva tror du skjedde det året?
Det har noe med museets
historie å gjøre.
____________________________
b) I dag blir huset brukt som resepsjon
– hva tror du det ble brukt til i
gamle dager?
Det har med transport å gjøre.

____________________________

2.

a) Hva står denne gjenstanden på?
____________________________
b) Gjenstanden er ca. 100 år gammel.
Hva tror du det er?
Det har med krig å gjøre.
____________________________

3.

a) Da det ble bygget (ca. 1850) var
dette sommerhuset til sorenskriver
Christian Feyer. Hva tror du man
finner inne i bygningen i dag?
____________________________
b) Hvor mange dører har huset?
____________________________

4.

a) Hva er dette, og hvorfor tror du den
henger med tuppene opp?
____________________________
____________________________
b) Hvor mange piper er det på taket til
bygget den henger på?

________________________

5.

a) Hva har dette lille hvite huset blitt

brukt til? Se inn vinduene.
____________________________
b) Tror du huset ble bygget her?

Hvorfor/hvorfor ikke?
____________________________
____________________________
____________________________

6.

a) Finn skiltet med kronen. Hvilket tall
står under kronen?
___________________________
b) Skiltet stod tidligere ved en vei.
Hva tror du det skulle fortelle
forbipasserende?
___________________________
___________________________

7.

a) Dette bygget ble reist av tyskerne
under 2. verdenskrig og brukt som
bolig for offiserene. Hvilket annet
bygg i hagen ligner på dette?
____________________________
b) Hvor mange vinduer er det på
veggen der du finner bygningsdelen
vist på bildet?
____________________________

8.

a) Et veldig lite hus i hagen kan lukkes
med en slik hempe som på bildet.
Hva tror du huset ble brukt til?
____________________________
b) Hvorfor tror du det er dør på begge
sider av huset?
____________________________
____________________________

9.

a) Hva tror du dette er?
Tenk på hvilken kraft du tror har
drevet «armene» på den rundt.
____________________________
b) Hva tror du den har blitt brukt til?
Det har med landbruk å gjøre.
____________________________
____________________________

10.

a) Et lite hvitt hus har slike kroker ved
døren. Hva tror du krokene ble
brukt til?
____________________________
b) Dette er et av de eldste byggene i
hagen, fra ca. 1830. Hva kalles et
slikt hus? Sett kryss ved svaret.
1. Lysthus
2. Sommerhus
3. Kaffestue

11.

a) Midt i hagen står et stort tre. Hva
tror du denne typen tre heter?
Sett kryss ved svaret.
1. Gullregn
2. Bjørk
3. Blodbøk
b) Hvor gammelt tror du treet er?
Sett kryss ved svaret.
1. Over 50 år gammelt
2. Over 100 år gammelt
3. Over 150 år gammelt

12.

a) Hvor mange slike gjenstander er
det til sammen?
____________________________
b) De har blitt brukt på seilskip. Hva
kaller man dem og hva ble de
brukt til?
____________________________
____________________________

