VALLBY
FRILUFTSMUSEUM

SKYLTQUIZ- facit
Det finns en enda ponnyras som är inhemsk, det vill säga den kommer
från Sverige. Vad heter den rasen?
Svar: Gotlandsruss
Bergsmansgården är vackert målad inuti. Vilket år gjordes dessa
målningar?
Svar: År 1674
Vad arbetade en bergsman med?
Svar: Gruvbrytning (man bröt malm och mineral ur gruvan) och hyttdrift
(hyttan var den plats där malmen från järngruvorna smältes ned till så
kallade tackjärn)
Förr var det många som inte ville låta sina barn gå i skolan.
Nämn en anledning.
Svar: Barnen behövdes som arbetskraft på gården
Många lärare fick ofta göra fler saker än att bara undervisa elever. Nämn
några saker som lärarna också kunde göra.
Svar. Snickra skolbänkar, städa, tillverka eget bläck, ta hand om skolträdgården. De kunde också vara organist eller klockare i kyrkan och undervisa i
söndagsskolan.
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Vilken slags hönor ansågs värpa bäst förr?
Svar: De sotiga hönorna, det vill säga vita hönor med mycket gråsvart färg.
Vad är pigor och drängar för något?
Svar: Anställda som både bodde och arbetade på gården.
Vad kallas eken som står i mitten på bondgårdens gårdsplan? Varför
planterade man ett sådant träd?
Svar: Det kallas vårdträd, och man trodde att det hade kraft att
skydda gården mot olyckor.
Vad innebär det att handla på krita?
Svar: Man skrev upp sin skuld hos handlaren och betalade när man kunde.
Vad är en boddrake?
Svar: En skyltstång som ser ut som en stor orm. På den kan man hänga
varor. (Draken har sedan gammalt ansetts som en pålitlig skattvaktare.
Den garanterade att här mättes och vägdes det rätt).
Varför hade man gäss förr?
Svar: För köttets skull, men de var också bra på att vakta gårdarna.
Vilken stad har fått ge namn åt den gurka som blev vanlig över hela l
andet under 1700-och 1800-talet?
Svar: Västerås
År 1874 grundades den första större industrin i Västerås. Vad hette den?
Svar: Westerås Mekaniska Werkstad. (De tillverkade olika maskiner)
Varför hölls kaniner som husdjur?
Svar: För köttets skull. Skinnen togs också tillvara.
Vilken var den första byggnad som flyttades till Vallby Friluftsmuseum?
Svar: Gästgivaregården (Hemmingsboboden)
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