		

Badensminde A

A 1.

Elevark
Husk venligst – museets genstande må ikke berøres!

Der mangler noget midt på gårdspladsen.
Det blev fjernet, da gården blev flyttet til museet.
Hvad tror I det er, der mangler, og som plejede at være på sådan en gård?
A1

£ En dam med gæs £ En lille høj med græs og et træ £ En stor bunke lort og møg fra staldene
I bryggerset er der en træspade, som man brugte til at sætte brød ind i ovnen med.
Hvor lang er den?
A2

£ 35 cm £ 75 cm £ 1,25 meter £ 2,50 meter
I et rum ved siden af hestestalden står der en skæremaskine.
Hvad tror I den blev brugt til?
A3

£ At skære hestenes hove til, når de skulle have hestesko på
£ At skære kornstrå i korte stykker – så de kunne bruges til hestefoder
£ At skære grene i korte stykker – så de kunne bruges i kakkelovnene
£ At skære rugbrød i skiver til at have med i marken
A4

Hvor mange vindueshuller af denne slags er der i alt i hele gården?

£ 4 £10 £14 £ 18 £ 28
I stuen med de røde plysmøbler står der et apparat, der kan varme stuen op.
Hvor i Danmark er det lavet?
A5

£ Horsens £ Århus £ Nykøbing Mors £ København
Denne maskine står på gulvet et sted i stuehuset.
Hvad tror I det er?

A6

£ En vaskemaskine £ En blender £ En kartoffelskyller
£ En røremaskine £ En tørretumbler
Navn(e)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
GLUD MUSEUM • Museumsvej 44, Glud, 8700 Horsens • www.gludmuseum.dk • Tlf. 75 68 30 82 E-mail: lwh@gludmuseum.dk

		

Badensminde B

Elevark
Husk venligst – museets genstande må ikke berøres!

Stue-uret går ikke mere. Hvad var klokken, da det gik i stå?

B1

£ Seks minutter over halv tre £ To minutter i tre
£ Tretten minutter over syv £ To minutter i syv
Der står en vandpumpe i et hjørne af gårdspladsen, med et vandtrug af sten foran.
Hvad er pumpen lavet af?
B2

£ Af en udhulet træstamme £Af et stort jernrør £ Af en bøjet træplade
B3

Hvor mange heste er der plads til i stalden?

£1 hest £2 heste £3 heste £4 heste £5 heste £6 heste
B4

Dette apparat står på gulvet et sted i stuehuset. Hvad blev det brugt til?

£ At rense tønder
£ At lave smør

£ At vaske tøj
£ At presse oste

Find denne potte under en seng. Hvad er det for et fartøj, man kan se på
det lille firkantede billede på potten?
(Husk: – ikke røre – kun se!)
B5

£ En robåd
B6

£ Et sejlskib

£ Et dampskib

Find karlekammeret i staldlængen. Hvor mange karle er der sengeplads til?

£ 1 karl £ 2 karle £ 3 karle
Da Hans Sørensen var færdig med at bygge gården, satte han et flot skilt op over indgangsdøren.
Hvor længe er det siden?
B7

£ ca. 100 år

£ ca. 200 år

£ ca. 300 år

£ ca. 400 år
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Badensminde C

Elevark
Husk venligst – museets genstande må ikke berøres!

C1

Hvor mange køer er der plads til i kostalden? (Køerne var mindre dengang end de er i dag)

£ 11 køer £ 18 køer £ 20 køer £ 22 køer
Der står en vogn i porten i hjørnet af gården. Der ligger en lang tønde på den.
Hvad tror I, den vogn brugtes til?
C2

£ At hente øl på markedet £ At køre korn til møllen
£ At køre dyrenes pis ud på markerne, når der skulle gødes
£ At hente sand fra grusgraven
Find sengen i karlekammeret i staldlængen.
Der er ikke springmadras i bunden af sengen. Hvad er der i stedet for?
C3

£ En skumgummi-madras

£ Halm

£ Høvlspåner

Dette store fad står sammen med nogle andre af samme slags et køligt sted i
stuehuset. Fadene er klar til at blive fyldt med mælk. Mælken skal så stå et døgn og
danne fløde. Find det kølige sted. Hvor mange fade står klar?
C4

£6 fade £9 fade
£23 fade £25 fade
C5

£15 fade
£27 fade

£17 fade
£29 fade

Hvor mange vinduer af denne slags er der i alt i hele gården?

£2 £4 £5

£6 £7

£8

Dette skilt sidder oppe over et brandfarligt sted i stuehuset.
(Skiltet er ret stort – ca. en halv meter bredt. Billedet her viser kun
noget af teksten.) Find skiltet og se hvem det var som „gjorde ild”.
C6

£ Røveren Klaus Grimer
£ Gårdejer Hans Sørensen

£ Fanden
£ Gud
. £ Husmoder A. K. Madsdatter

Navn(e)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
GLUD MUSEUM • Museumsvej 44, Glud, 8700 Horsens • www.gludmuseum.dk • Tlf. 75 68 30 82 E-mail: lwh@gludmuseum.dk

