RÅTTJAKT!

Bland narrar, munkar och
schackspelare.

Arr: Medeltidscentrum i samarbete med Visit Söderköping

Ill: Mimmi Tollerup

De medeltida barnen Ylva och Toste har som vanligt smygtittat på
vad råttorna gör. Enligt Ylva och Toste härmar de människorna...
Råttjakten består av sex tittskåp och en extra ”scen”, sju platser
ska alltså hittas! Titta på kartan och leta i skyltfönstren!
För dig som är yngre och tycker frågorna är svåra - Räkna råttor!
Jag hittar ____________ råttor!
1. Hemma hos narren – Narren var en kringvandrande underhållare som spelade och sjöng, skojade och var akrobat på marknader och fester. Det var ett föraktat yrke trots att de ville göra folk
glada. Vad tror du narren använde sina bollar till?
T. Kasta på folk som var dumma U. Kasta prick på saker		
V. Jonglera med
Glöm inte Gästabudet 26-28 augusti - där finns det narrar!
2. Fisketur – Här har råttorna gjort sig en egen vass-flotte för att
åka ut och fiska. Fisk var viktig mat på medeltiden.Man kunde göra
på många olika sätt för att den skulle hålla sig och inte ruttna. Vilket
gjorde man INTE?
P. Man saltade den Q. Man torkade de R. Man la den i frysen
3. Hos munken – I Söderköping fanns under medeltiden ett kloster där gråbröderna bodde. Gråbröderna gjorde den första tryckta
boken i Sverige och det var en bok med fabler! Råttmunkens altarbord står på den boken. Varför tror du att de kallades gråbröder?
R. Folk tyckte de var tråkiga
S. De hade grå kläder
T. De hade grå fötter för de gick barfota
Har du tid så gå till Skvallertorget och träffa munken Torsten och
Ingeborg träben
4. Förrådet – Här har verkligen råttorna lagt upp förråd inför
vintern. På medeltiden fanns i Sverige många av de grönsaker och
frukter vi har idag. Vilken tror du INTE fanns?
A. Potatis		
B. Körsbär 		
C.Ärtor

5. I skogen – Oj, här dyker det upp ett djur som nog bara fanns i
fablerna man berättade. En fabel är en berättelse som visar vad som
var gott och ont, bra och dåligt. Personerna var djur som kunde prata,
verkliga eller overkliga. Vilket av de här djuren är ett fantasidjur som
inte finns på riktigt?
S. Enhörningen
T. Dodo-fågeln
U. Flyghunden
Har du tid så gå och titta på ”I fablernas värld” i våra fyra parker
6. Lek i trädgården – Här är det full fart i gröngräset. Många leksaker från medeltiden ser likadana ut som idag. Men det finns ett
fel i det här tittskåpet – vad var det som inte fanns på medeltiden?
M. Hängmattor
N. Klippta gräsmattor
O. Böcker
7. Schack – Schack var populärt på medeltiden. Som du ser är
figurerna annorlunda än idag. De här schackpjäserna är från vikingatiden och följde med svenska/norska vikingar till Skottland där de
hittades. Har du sett dem förut?
A. I en Harry Potterfilm
B. I en julkalender
C. De används vid schack-VM
Visste du att man kan låna utespel och brädspel på biblioteket?
Skriv svarens röda bokstäver här:

Kasta om bokstäverna så de bildar ett ord.
Ledtråd: tänk på råttor!

Mejla ordet som bildas (eller antalet råttor) till: visit@soderkoping.
se eller lägg en lapp i bibliotekets bokinkast med svaret. Skriv namn,
adress och ålder så lottar vi ut små presenter i september som skickas
till de som vinner.

