Badensminde
At bo på landet i 1928

1.

Der er ingen toiletter

2.

Man gik på potten, eller satte sig bag køerne i staldene eller på møddingen.

3.

Et bryggers blev blandt andet brugt til at brygge øl, heraf bryggers, til at bage i den store ovn hver anden uge og til at
vaske tøj i gruekedlerne.

4.

Et fadebur er et sted, hvor man opbevarede fødevarer.

5.

En aftægt er, hvor ældre personer flyttede hen, når de gik på ”pension”, altså blev for gamle til at arbejde.

6.

Folkestuen var hverdags stuen, hvor alle folk som arbejde på gården spiste sammen. Den fine stue blev brugt af gården
ejere, når der kom fine gæster.

7.

-

8.

Gården blev bygget i en tid, hvor man selv lavede ost, smør, fløde og surmælksprodukter, man sendte det ikke til mejeriet, og derfor havde man brug for rum indrettet til denne produktion.

9.

Man tændte op i brændekomfuret og kakkelovne for at få varme.

10.

-

Facitliste
(Til ”Brev fra Amerika”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1913
110 kr
marts 1915
Brændsel i komfur hver aften, i kakkelovn om morgenen – vaske gulve
Et dusin
12
Grød og øl
10
2 gange gymnastik om ugen – gik til bal
Festlig sammenkomst med dans
Enten egennavne eller navneord
5/11 – 1899
Californien – Encino
–
Blevet gift – skiftet navn

Til Bords
1. Man spiste så meget, fordi man arbejdede hårdt og havde brug for energien til at klare arbejdet.
2. 3. -

Kvinde- og mandearbejde
Når børnene var små, øvede de sig i det arbejde, de senere skulle lave som voksne.
Hvad passer til kvinde- og til mandearbejde? Sæt k eller m:

•

Pasning af mindre dyr (K)

•

Pløje (M)

•

Pasning af større dyr (M)

•

Fremstilling af tøj (K)

•

Madlavning (K)

•

Brygge øl (K)

•

Træfældning (M)

•

Havearbejde (K)

•

Pasning af børn (K)

•

Så og høste (M)

•

Slagtning af større dyr (M)

•

Tøjvask (K)

•

Skære tørv (M)

•

Reparere bygninger og redskaber (M)

•

Klippe får (K)

•

Stable tørv (M)

•

Spinde (K)

•

Rengøring (K)

•

Karte uld (K) og (M)

Hjarnøhuset

(Til ”Nogle glimt af mit liv”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

24/2 – 1897
Knap to måneder
Døbt derhjemme
6 år
10 år
At køerne skulle stikke af, at møde skidtfolk på vejen, der ville tage ham med
Gøre rent ved køer og grise, inden han skulle i skole, hjælpe til i kostalden, løbe ærinder, hjælpe med roer og hø, binde
korn og køre ind
Ingen
Første år 50 kr. + ½ kg uld – sidste år 75 kr. + ½ kg uld
Nej
Villersgades kaserne, Sandholmlejren – ca.

Facitliste til foto- opgaver på Glud Museum

Arbejd sammen 2 +2
Medbring mobil med kamera og blyant.

1.

Find kilometerstenen, som står ved indgangen til Glud Museums
parkeringsplads. Tag bet billede af den yngste af jer, der skal stå
bag stenen.

Hvilket kilometertal står der på stenen?
10 km

2.

Find Fiskerhuset. Tag et billede af den ældste, der skal stå ved
ankeret.

Hvad hed den familie til efternavn,
der boede i huset? Skriv svaret her:
Misser

3.

4.

5.

6.

Find jensgårds smedje. Tag et billede af den af jer, der har flest
bogstaver i jeres fornavn. Du skal stå foran døren.

Gå hen til brønden ved Marthas hus. Den af jer, der har længst
hår, skal fotografere brønden. Man skal kunne se Marthas hus i
baggrunden.
Gå hen til tærskeloens indgang. Den der fylder år tættest på jul
skal tage billedet. Man skal tydeligt kunne se bygningens årstal.

Gå ind på gårdspladsen på Badensminde. Find mælkejungerne.
Den, der først fylder år tager billedet.

Hvornår blev smedjen bygget?
Skriv svaret her:
1753
Skriv her, hvornår huset er bygget.
Slutningen af 1700 tallet
Fremstår som anno 1900
Skriv her aldersforskellen på tærskeloen og den ældste af jer.
Tærskeloen fra 1688
Hvor mange mælkejunger er der?
2 på vognen og
3 på stativ ved muren.

7.

8.

Find huset Hildesheim. Find her den indmurede sten, hvorpå der
står en tekst. Tag et billede af teksten. Den, der snakker mest,
skal tage billedet.
Find Rasmus Thomesøns hus. Find døren med et årstal skrevet
over døren. Den der har flest farver på tøjet tager billedet.

Hvornår er huset bygget?
1906
Hvilket årstal? Skriv her:
1662

9.

10.

Find transformatortårnet. Den, der bruger det største skonummer, tager billedet af den anden, der står foran døren ind til tårnet.

Hvornår blev tårnet bygget?

Find Præsteenkeboligen eller historiens køkken, som den kaldes
nu. Tag et billede af den højeste af jer, der står foran indgangsdøren.

Hvilken by kommer huset fra?

1953

Barrit

