
Spørg høfligt Hertug Hans ved at neje eller bukke, hvorfor han holder stor fest
for alle børn..
Svar: Hertug Hans fejrer sin 500 års-fødselsdag med lidt forsinkelse pga corona. 
Han blev født den 29. juni 1521.  Max-point: 1

Spørg høfligt Dronning Dorothea, hvor hun kender Hertug Hans fra.
Svar: Dronning Dorothea var gift med Hertug Hans den Ældres halvstorebror, 
Christian den 3 indtil hans død.  Max-point: 1

Find ud af hvilke rovfugle, falkoneren har med - og hvad de bruges til.
Svar: Falkoneren har høg og falk med, og de bruges til jagt.  Max-point: 2 

Hvad hedder verdens største hund og hvad er den god til?
Svar: Den irske ulvehund er verdens største hund, og den blev oprindelig brugt til at jage
ulve med i Irland - deraf navnet. Max-point: 2 

Hvilke musikinstrumenter spillede man på i 1500-tallet, da 
Hertug Hans regerede? 
Svar: Drejelire, skalmeje, fløjte, sækkepibe, lut og fede. Max-point: 6 

Find svar og få point
Gå på opdagelse på det historiske marked  

Denne opgave skal animere børnene til at gå på opdagelse og tale med markedsfolkene - af
både den ene og den anden slags. Svarene er vejledende og læreren/den voksne kan selv
vurdere, om der skal gives flere eller færre point. Præmien er fornøjelsen ved at gå på
opdagelse. 



Find ud af hvad ridderens vigtigste udstyr var.
Svar: Hest, brynje, rustning, hjelm, skjold, sværd/kårde, lanse eller dolk. 
Max-point: 8

Hvorfor drak børn i middelalderen øl? 
Svar: Ved ølkogning blev vandet kogt og bakterierne slået ihjel. Max-point: 1 

Spørg honningmanden hvor mange bier, der bor i et bistade - og hvor mange kilo
honning, man cirka hvert år får fra sådan et bistade. 
Svar: Der er cirka 60.000 bier i et bistade, og de kan producere mellem 50 og 80 kilo honning
om året. Max-point: 2 

Find en vægter og spørg, hvad hans job var - og find også ud af, hvad en
morgenstjerne er. 
Svar: Vægteren var brandvagt om natten samt politimand. Han bruger morgenstjernen, når
han skal anholde eller holde styr på en farlig person. Max-point: 3 

Snus dig frem til ved at spørge markedsfolk med krydderier, hvilke
 krydderier man brugte i middelalderen.
Svar: Der blev brugt mange krydderier - eksempelvis kanel, 
safran, peber, ingefær, muskat, spidskommen, salt og peber. 
Max-point: 8

Find svar og få point
Gå på opdagelse på det historiske marked  


