Den Magiske Tidsrejse
Her kan du se, om du har svaret rigtigt på spørgsmålene i quizzen

POST 1
I gamle dage troede man på, at et bestemt
dyrs kranie kunne beskytte mod ondt, hvis
man begravede det under gulvet i stuen.
Kan du gætte hvilket dyr?

POST 2
Hekse og troldfolk stjal tit mælk og smør fra
gårdene i gamle dage. De brugte et dyr til at
hjælpe sig. Kan du gætte hvilket dyr?

POST 3
Redskaber af jern blev tit brugt til at lave
magi med. Men specielt én ting i jern, troede
man bragte lykke. Kan du gætte hvilken ting?

POST 4
Når man skulle slagte ude på gården i gamle dage, kunne mange ting gå galt. Derfor
troede man, at onde troldfolk prøvede at
ødelægge arbejdet. Specielt ét redskab var
vigtigt at holde fri fra ond magi. Kan du
gætte hvilket redskab?

POST 5
Når man holdt Skt. Hans i gamle dage ude på
landet, placerede man et dyrs kranie inde i
bålet. Så kunne heksen ikke flyve forbi, men
blev nødt til at gå lige ind i bålet. Kan du
gætte hvilket dyr?

VEND

POST 6
Engang troede man på, at nyfødte og udøbte
børn var meget udsat for onde kræfter. For
at beskytte barnet lagde man en ting ned i
vuggen. Kan du gætte hvilken ting?

POST 7
Når man skulle lave smør- eller kærne smør
som det hed - i gamle dage på gården, troede
man på, at bestemt ét væsen altid var lige i
nærheden til at ødelægge arbejdet.
Kan du gætte hvem?

POST 8
I gamle dage troede man på, at specielle
træer bragte lykke. Det kunne for eksempel
være træer med huller i. I dag tror vi stadig
på, at træer kan have magiske kræfter. For
eksempel hænger børn en bestemt ting op
i træerne. Kan du gætte hvilken ting?

POST 9
Nissen er et lille væsen, der stammer helt
tilbage fra vikingetiden. I gamle dage ofrede man ting og mad til nissen, så han ikke
blev sur. Det gør vi stadig i dag ved at stille
noget mad ud til ham.
Kan du gætte hvilken mad?

