
 Gemmeleg med
frilandsmusene
 Til de yngste museumsgæster  
– med lidt hjælp fra en voksen

Ledetråd 5  
Musen vil gerne have lidt sødt. I den fine 
stue i huset fra Årup (nr. 67) sidder musen 
ved noget, man bruger som gave, når folk 
får et barn. 

Kan du finde den?

Ledetråd 7

Musen er søvnig. I huset fra Kirke-Søby 
(nr. 68) sidder musen i stuen og kigger 
efter dig. 

Kan du finde den?

Ledetråd 6

Musen er tørstig. I huset fra Kirke-Søby  
(nr. 68) sidder musen i bryggerset ved 
noget, man tager med på marken til at 
drikke af. 

Kan du finde den?

Fandt du alle syv mus? 
Kom snart igen og besøg os!

Musen sidder ved en barsels-spand. Når en 
kone har fået et barn, giver naboerne mad i 
gave. Det er tit sødsuppe. Det er frugtsaft og 
grød blandet sammen. 

Musen sidder i en alkove. Der sover 2 eller 3 
folk i hver alkove. Sengen er ikke så lang, fordi 
folk sidder op og sover. Madrasserne er lavet af 
halm. Her bor der tit mus.

Musen sidder på en lejle. Den bruges til at 
have øl med på marken. Både børn og voksne 
drikker øl til alle måltider af den samme ølkan-
de eller lejle. Det smager som tyndt nisseøl. 
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 A Her står du 
71 Gården fra Lundager 
70 Smedje fra Ørbæk 
67 Hus fra Årup 
68 Hus fra Kirke-Søby

Ledetråd 1

Mus elsker fedt. Derfor gemmer musen 
sig i spisekammeret i gården fra Lundager 
(nr. 71). Den sidder, hvor fløden bliver til 
smør. 

Kan du finde den?

Ledetråd 3

Musen er lækker-sulten. Inde i smedens 
stue (nr. 70) sidder musen under æbleski-
ve-panden og venter på en godbid. 

Kan du finde den?

Ledetråd 4  
Musen har lyst til en bid brød. I huset fra 
Årup (nr. 67) sidder musen ved ovnen og 
snuser efter brødkrummer. 

Kan du finde den?

Ledetråd 2

Musen er tørstig og venter på at luske 
sig til lidt mælk. I bryggerset på gården 
fra Lundager (nr. 71) sidder musen på en 
krans af stof. 

Kan du finde den?

Musen sidder på en smørkærne. For at lave 
smør skal mælken stå en dag. Så lægger fløden 
sig i et lag øverst. Så kan det skummes af med 
en stor ske. Fløden hældes i smørkærnen og 
piskes til smør ved at hive stangen op og ned.

Musen ved godt, at æbleskiver er bondens fest-
mad hele året. Ikke kun til jul. Æbleskiver laves 
af dej, der hældes i æbleskive-panden. Inde i 
hver æbleskive er der en lille skive æble.

Musen sidder i en malkekrans. Pigen bærer 
mælkespanden på hovedet med en malkekrans 
under. En dygtig pige kan bære en tung spand 
og strikke samtidigt.

Musen fortæller, at en gang om måneden 
bager husmanden og hans kone rugbrød. 
Konen tænder bål inde i ovnen. Når ovnen er 
varm, skal en lille pige eller dreng kravle lidt ind 
i ovnen. Så fejer de gløderne ud med en fugle- 
vinge. Så kan rugbrødene endelig blive bagt.

Kære gæst,
Du skal finde syv sultne mus. De har gemt  
sig i 4 huse fra gamle dage. 
Når du skal på musejagt, skal du gå meget  
stille. Ellers stikker musene af. Men du skal  
også gå stille, fordi huse og ting er gamle. 
De kan ikke tåle, at man rører ved dem. 
Når du har fundet en mus, kan du læse, 
hvorfor musen mon har gemt sig der. 

God fornøjelse!


