SÅ HÄR GÖR DU: Nedan finns visan med de stulna orden och det gäller att med hjälp av
ledtrådar hitta dom igen. På baksidan hittar du en karta. När du hittat koden vid varje stopp
använder du den för att hitta rätt ord i tabellen. Som exempel så hittar du visans titelord
Valu i ruta A:2. Skriv in varje ord på sin plats i visan nedan. Totalt ska du fylla i sju ord. Lyssna gärna på den färdiga visan på www.bungemuseet.se och där finns den även på svenska.
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Ladingen
(våren)

Lumme
(ficka)

Kut
(säl)

Kvänn
(kvarn)

Hankle
(vante)
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Valu
(Gammelmor)

Hätte
(mössa)

Rabbis
(vildkanin)

Gammelfar

Tildra
(rulla, falla)
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Tontegubbar
(tomtegubbar)

Äugleaugu
(uggleögon)

Tråiu
(tröjan)

Löisarstang
(lyktstång)

Kräki
(djuren)
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Torrvidsgrain
(torrvedsgren)

Häus
(hus)

Bysen
(ett skogsväsen)

Sårk
(pojke)

Skusstain
(skorsten)
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Nauthäus
(ladugård)

Leintutten
(linknippe)

Kurre
(koja)

Peike
(flicka)

Såisvid
(tjärved)

KÄNNS DET
LITE PIRRIGT?
Väsen gillar inte metall så
håll till exempel i en nyckel,
mynt eller dragkedja, då kan
de inte göra dig något bus.
Lycka till!

GAMBLE VALU

4. ____________________, ____________________

1. EI BASTUDURI, EI BASTUDURI
____________________________ STAR ME SKREI U ROP

5. LAUPAR ETTAR ME AIN ____________________

2. “LEINTUTTEN,
___________________ HAR TAT ELD, DEI BRINNAR ALLTIHOP
3. OE DRÄNGAR, OE DRÄNGAR
HAGGAR ___________________________ U KÅIRAR HAIM.

FRILUFTSMUSEUM PÅ NORRA GOTLAND MED HISTORISKA MILJÖER

6. ÄUT I SKOGEN, ÄUT I SKOGEN
DÄNGAR __________________ YXI EI AIN STAIN
7. ASTU DRÄNGAR, ASTU DRÄNGAR
GYTT VÄNDE _______________ FÖR TI HITTE HAIM

GRATTIS! Du hittat alla ord som fattades i visan och nu kan lammungen äntligen få somna gott ikväll!
DITT NAMN: _______________________________________________ DATUM: ________________________

Familjespår
När märkliga saker hände förr, saker man inte kunde förklara, trodde man att det var ett väsen som varit i farten.
De kunde vara hjälpsamma och ge dig tur, men var man
inte försiktig kunde de bli riktigt elaka. Som tur var fanns
det sätt att skydda sig. I skogen vände man t.ex. kappan ut
och in för att inte Bysen skulle lura en vilse. Och man gick
aldrig utan mynt eller järnspikar i fickan då järn skyddar
mycket bra mot väsen.
Nu har ett väsen spelat Bungemuseets lammunge ett
spratt och stulit ord från den favoritvisa som gör att den
kan somna gott om kvällarna. Hjälp till att lösa pusslet och
hitta orden. På baksidan finns instruktionerna som visar
hur du ska göra för att hjälpa lammungen.

BÄÄÄ!!! Hjälp mig
hitta orden till min
godnattvisa!

5 Änget

3 Sojdet
Bysar är väsen som springer runt i skogen och hittar på alla
möjliga hyss. All otur man råkar ut för i skogen skyller man
på Bysen. Dom kan förvandla sig till alla möjliga ting, t.ex. en
annorlunda sten. En byse kan man i allra högsta grad möta
vid ett sojde i skogen. Ett sojde är där trätjära tillverkas. Än
idag används tjära för att smörja in hus och båtar, du kanske
känner igen lukten? Leta efter ett träd som spräckt en sten
i tre delar. Där finner du uppdragets nästa kod!

6 1800-tals gården

Änget är där Di sma undar jårdi kan bo. Det är små
människoliknande varelser som lever i stora familjer. De
älskar att dansa och kommer fram på natten för att göra det.
Har du någonsin sett mörka ringar på en gräsmatta någon
gång? Då kan du vara säker på att Di små varit uppe och
dansat just där! De vill gärna bli lämnade ifred och kan bli
riktigt ilskna om man stör dem. På den ihåliga rotknölen
med fem stammar ska du hitta nästa kod.

På de flesta gårdar bor det en gårdstomte, en Nisse som ser
till att familjen inte blir fattiga eller får sjuka djur, men då är
det viktigt att man sköter sig och är snäll mot djuren. Här
bor Nissen i gårdens vedhög. En välskött och stor vedhög
betyder att gårdsfolket är flitiga och arbetar på bra. En gård
där vedhögen är liten och slarvig visar att gårdsfolket är lata
och det tycker Nissen absolut inte om! Leta upp Nissens
vedstapel för där hittar du koden som du behöver.
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4Kvarnarna
Innan elen och maskinerna uppfanns så kryllade det med
vattensågar och kvarnar på Gotland. Det väsen som lever här
är Kvarngubben. Han älskar att spela fiol och tugga snus,
och det gör han om nätterna. Därför är det absolut förbjudet
att låta kvarnen gå nattetid. Och hör du vacker fiolmusik
nära en vattensåg eller vattenkvarn - stanna inte för
att lyssna för då kan du bli förtrollad och ramla i bäcken!
Koden har gömts på ett av kvarnhjulen.
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2 Fiskeläget
Ni har nu anlänt till fiskeläget. Bodarna här är till för förvaring av böndernas fiskeredskap. Havsfrun sägs bo på havets
botten, i sitt vackra palats gjort av snäckor. Vill man inte
bli fast i hennes palats för evigt för att kamma sjögräs och
samla snäckor kan man ge henne olika gåvor. Då kan man
även få god fiskelycka. För att få koden ska du leta efter ett
askträd med ett hål i och en fågelholk. Titta efter tecken på
att havsfrun varit här.
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7 1700-tals gården

1 1600-tals gården
Denna gård är den äldsta museet har, hela 400 år gammal!
Spring fram till boningshuset och känn försiktigt med
fingrarna på tröskeln. Känner du den vassa järnbiten som
sticker upp? Man slog i järn tröskeln för att inte få in häxor
i huset. Häxor tål, likt andra väsen, inte järn. På en dörr vid
ett av djurstallarna sitter det, av samma orsak, ett yxblad.
Hitta den så kommer du hitta den första koden som behövs
till uppdraget!
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Även denna gård har en egen Nisse som bor i röttern på det
stora vårdträdet som står mitt på gårdsplanen. Ett vårdträd
spådde gårdens öde. Växte trädet och var friskt skulle det
gå bra för familjen. Blev vårdträdet däremot sjukt, då kunde
olycka vänta. Koden du behöver sitter på Nissens dörr
vid vårdträdet.

