ENSIMMÄINEN MAATILA
1 ja 2 - AITAT
Aittojen piti olla hyvin ilmastoituja, jotta heinät säilyvät hyvin. Tästä syystä
ne eivät ole koskaan syviä ja niissä on suuri aukko ja joskus kate
(nro 2). Ennen kuin laskeudut nro 3:een, huomaa nro 2:n katto ja
sen takana on eräänlainen matala ja leveä piippu, jonka kautta
rypäleet kaadettiin alas suoraan viinikellarin puristimeen. Näin
raskaiden vaunujen ei tarvinnut laskeutua pihalle liian jyrkkää
reittiä sadonkorjuun aikaan.
3 – VIINIKELLARI
Viinikellarin sisällä oikealla oli piippukourun tulo,
jonka kautta rypäleet tulivat sisälle. Tämä
puristin toimii vivun tapaan.
Rypälemehu
virtasi
suoraan
altaaseen
nimeltä ’enchère’ ja siitä se otettiin
ämpäreillä ja kaadettiin tynnyreihin
käymistä varten. Eräästä toisesta
luolasta peräisin oleva pähkinäöljyn
valmistuslaitteisto
on
osoitus
alueen merkittävästä taloudellisesta
toimeliaisuudesta entisinä aikoina.
4 - TALLI
Se sijaitsee kaivojen ja juomapaikan
lähellä, ja näin eläinten ei tarvitse
ylittää pihaa tullessaan ulos juomaan.
Tässä tilassa saattoi pitää kolmea
lehmää ja muutamaa vuohta.
Esillä on kiulukokoelma.
5 - MAKUUHUONE
Tulisija sijaitsee ikkunan lähellä, jotta
ilmaa virtaa riittävästi vetoa varten
ja samalla huoneen tilaa menee vain
mahdollisimman vähän.
Huonolla säällä maanviljelijät pystyvät tekemään
pieniä askareita tulen ääressä ja nauttia samalla
ikkunan tarjoamasta valosta. Kaksi kattotiiltä
tulisijan luona olivat yksinkertaisia kynttilöitä varten,
jotka koostuvat pihkaan kastetusta hampusta. Näitä kynttilöitä
pidettiin kiinni tulisijan perälle kiinnitetyillä pihdeillä. Näin savu
ei tunkeutunut huoneeseen.
6 - RUOKASALI
Tämä talo on rakennettu puoliksi kallioon. Vain peräseinä, jossa takka
sijaitsee, muodostuu kalkitusta kallioseinästä. Täällä perhe nautti ateriansa.
Siinä saattoi olla myös yksi tai kaksi vuodetta.

Tämän huoneen päällä oli vilja-aitta, sillä viljaa oli vaikea säilyttää
luolassa, joka on aina hieman kostea.
7 - RUOKAVARASTO
Pieni kellari oli entisten omistajien varasto
viinitynnyrien varastointia varten. Tämä sali
toimi aina 1970-luvulle paikallisen väestön
kokoontumispaikkana.
8 - PIKKUPIHA
Tätä pihaa käytettiin lampolana.
Eläimiä ei voinut jättää laitumelle yöksi,
sillä aitaukset eivät olleet kovin varmoja,
ja liikkeellä oli varkaita ja susia.

TOINEN MAATILA
9 – VIINIKELLARI
Esitys viinitynnyrin valmistuksesta
ja viinirypäleiden ja viinin
käsittelystä. Käytävällä on
edelleen näkyvissä puristimen ja
säiliön aukon paikka.
10 - SIVURAKENNUS
Uunia käytettiin pääasiassa
kuivamaan hamppua,
hedelmiä (luumuja, päärynöitä
ja omenoita) sekä paistamaan
leipää. Tämä tila saattoi toimia
myös pesutupana.
11 - PIKKUTALLI
Maanviljelijät nostivat lannan
maanpinnalle eräänlaisella paareilla,
sillä polku oli liian jyrkkä kottikärryille.
12 - KOKOONTUMISSALI
Tänne asukkaat saattoivat kokoontua
talvi-iltaisin juttelemaan ja työskentelemään.
Sen sisääntulossa oli ovi. Lattialle levitettiin
olkia. Maalaiset olivat lämpimästi puettuja.
Huoneeseen mahtuneiden 30 hengen ruumiinlämpö
riitti pitämään lämpötilan 13°C - 14°C -asteen tasolla,
mitä pidettiin mukavana talvella.

13 - PIKKUTALLI
Tämä tila toimi aasin tai muulin suojana. Huomaa: syöttökaukalo ja kaksi
ilmanvaihtoaukkoa.
14 - 1800-LUVUN ASUNTO
Siinä oli edessä ullakko katon alla, jossa säilytettiin viljaa, takaosassa kallioon
oli louhittu makuualkoveja vuoteille. Uuni sijaitsi aina tulisijan perällä. Uunin
luukusta ulos tuleva savu nousi suoraan tulisijan aukon kautta ulos leviämättä
huoneeseen.
15 - KAIVOHUONE
Tässä tilassa on kolmenlaisia kaivoja. Valokaivo valaisee ja tuulettaa
maanalaisia tiloja. Kaksitasoinen kaivo tekee mahdolliseksi ottaa vettä
maanpinnalla ja alatasolla. Kiven poistokaivo suljettiin, kun tila oli louhittu.
16 - FOSSIILISALI
Tuﬀi ja falun on meren aikaansaamia kivilajeja. Tuﬃ iältään 90 miljoonaa vuotta
ja falun 11 miljoonaa vuotta, ja ne molemmat koostuvat fossiileista.
17 - MAANALAINEN KAPPELI
Tämä ontelo sijaitsee osittain kirkon alla ja toimi alun perin maanalaisena
louhoksena. Suuri aukko huipulla on falun-kiven poistoa varten vintturien
avulla. Alla rivissä sijanneet reiät olivat telineitä varten. Kylän kirkko paloi
uskonsotien aikana (1500-luvulla) ja tänä aikana louhos muutettiin kappeliksi.
Kallioon on koverrettu kolme goottilaista holvikaarta, risti ja syvennykset
patsaita varten. Itse sali on ristinmuotoinen.
18 Ja 20 - 1900-LUVUN ASUNNOT
Nämä huoneet olivat alun perin maatyöläisten tai iäkkäiden henkilöiden
asuntoja 1900-luvun alkuun saakka. Tiloja on uudistettu ja ne tarjosivat
kohteen vartijalle makuuhuoneen, toimiston ja kirjaston vuosina 1979-1984
asunnon lisätiloina.
19 - MAAILMAN KALLIOASUMUKSET
Tutustu luola-asuntoihin Ranskassa ja kautta maailman.

Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen!
Musée du Village Troglodytique de Rochemenier
14 rue du musée, 49700 Louresse-Rochemenier – Ranska
Tel: 33 / (0)241 59 18 15 / email: visite@troglodyte.fr
internet : www.troglodyte.fr / Seuraa meitä Facebookissa
Älä heitä tätä esitettä julkiselle paikalle.
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Rochemenierin kylä koostuu noin 250 maanalaisesta tilasta, jotka jakaantuvat
noin 40 eri maatilan kesken. Ne on kaivettu yksi toisensa jälkeen sitä mukaan,
kun väestö kasvoi ja uusia tarpeita tuli esiin.
Vanhin niistä lienee peräisin 1200-luvulta. Maanalaista kylää on laajennettu
sitten vähitellen 1800-luvulle asti.
Kallio on falun-kiveä. Se on eräänlaista hiekkaista kalkkikiveä, ja sitä käytettiin
parantamaan maata ja neutraloimaan maan happamuuden.
Vierailet kylän yhdessä osassa: kyseessä on kaksi 1900-luvun alussa hylättyä
maatilaa, jotka on avattu vierailukäyntejä varten vuonna 1967. Esineet,
huonekalut, työvälineet ja valokuvat esittävät kylän viimeisten asukkaiden
elämää.
Kun olet ohittanut falun-kaaren, pääset ensimmäisen maatilan pihalle.
Alkuperäinen sisääntulo on oikealla pihan yläosassa, missä pääportti sijaitsee.
Tämä on paikka, jossa voi nähdä paremmin tämä 1600-luvun lopulta ja
1700-luvun alusta peräisin olevan maatilan tiloja.
Kaikki Rochemenierin kylässä on ihmisen työn tulosta. Maanpinnalla on
tasanko. Alunperin maanviljelijät hoitivat siellä puutarhaansa. Asukkaat
kaivoivat ensin pihan, joka on eräänlainen suuri avokaivanto, ja sitten kaikki
muut tilat sen ympärillä, maanalaiset asumukset, eläinsuojat ja varastot
työskentelyä varten.

Näytteille pannut esineet ovat hauraita,
auttakaa meitä säilyttämään ne mahdollisimman pitkään.
Kunnioittakaa niitä!

