
FAK TA 
Den Gamle By er en totaloplevelse, hvor publikum kan møde 
fortidens mennesker, se hvordan de indrettede sig både 
ude og inde, prøve en trækfærge, gå på skattejagt, prøve 
gammeldags lege m.m. Der er gratis entre for børn og unge 
under 18 år, og der kan lånes trækvogne til de mindste.
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Den Gamle By i Aarhus, grundlagt af Peter Holm i 1909, er verdens første frilandsmuseum 
for byernes kultur og historie. Museet er inddelt i tre større afsnit: Købstaden før 1900, 
der rummer bygninger fra midt i 1500 tallet til år 1900. Nye tider i 1927 og 1970’erne med 
oliekrise og medlemskab af EF.

Nu skal vi prøve noget helt andet. Kan du huske, da vi var 
på Frilandsmuseet og så en masse gamle bondegårde? I 
Aarhus har de også et frilandsmuseum, men det er en gam-
mel by. Det ældste hus er mere end 400 år gammelt. Når vi 
går rundt i Den Gamle By, kan vi møde mennesker i gam-
meldags tøj, vi kan prøve nogle af de lege, man legede i 
gamle dage, og vi kan gå ind i alle husene og se, hvordan 
man boede. Vi kan også se en skole og et posthus. Sidste 
gang jeg var her, så jeg et toilet. Ikke sådan et som du og 

jeg har derhjemme, nej det her toilet 
var mere end 100 år gammelt…

Vi kan også klappe de 
store heste, fange fisk 
eller se på hønsene… 
Hvad er det for en 
lugt? Det er noget, 
jeg har lugtet før! Kom 
lad os liste nærmere. 
Se! De har hjemmebagt 
kage! Lugten kommer 
fra bageren. Jeg elsker 

hjemmebagt kage. 
Skal vi dele en? Jeg 
har en lille bitte 
mund og tager 
meget små bidder, 
så jeg er fantastisk 
at dele med.
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