Medeltidsflickan Anna – innehåll
Materialet i lådan bygger på berättelsen om Medeltidsflickan Anna som du finner i
Helena Harnesks bok I händelsernas centrum. När du berättar om Anna för barnen
kan du utgå från texten. Det är viktigt att komma ihåg att berättelsen om Anna och
hennes familj är en berättelse av många om hur en familj levde och bodde under
medeltiden i Uppsala.
De flesta av föremålen som finns i lådorna är kopplade till berättelsen. Föremålen i
lådorna är indelade efter de olika familjemedlemmarna, det vill säga pappa Hans,
mamma Cecilia och Anna. Lådan ”Musik” tillhör inte någon speciell person, utan är
exempel på sång och instrument som förekom under medeltiden. Kjortel, flätat band
och förkläde hör till Anna.
På lådans utsidor, finns fotografier av Uppländska kyrkomålningar från 1400-talet.
Bilderna är hämtade från Härnevi kyrka, Vendels kyrka (S:t Göran) och Ärentuna Kyrka
(Eva spinner och Adam gräver).
Materialet i lådan är anpassat för barn i förskolan men kan med fördel även användas
för elever i skolan när de läser om medeltiden.
Följande föremål finns i stora lådan:
1 st
1 st
1 st

1 st
1 st
1 st

Boken I händelsernas centrum, författare Helena Harnesk
Laminerad bild av Hans, Cecilia och Anna
Barnkjortel. Mönstret hämtat från utställningskatalogen Lille
Magrethe och andre børn i midelaldern. Nationalmuseet,
Köpenhamn 1997. Kjorteln är handsydd. Passar en 6-åring.
Material: Vadmal.
Förkläde i linne. Handsytt.
Flätat band
Så här packar du lådorna

3 st
1 st
1 st

Fragment av läder funna i Uppsala på 1400-talet.
Häst av bark
bark

ANNA
Låda 1

Låda 2
1 st
2 spolar

Ull
Nystan av handspunnen ull.
Lin
Handspunnet lin, blekt och oblekt

HANS
Låda 1

1 st

Kanna i keramik, glaserat stengods. Kannan är en
importvara. Kopia av fynd från Tyskland. Kannan har en
tummad fotkant och en dekor av drejränder.

2 st
2 st

Tyger i vadmal, maskintillverkade, gult och grönt
Ekorrskinn

1 påse
1 st

Torkad gädda
Läderpung med tre mynt. Mynten är kopior av Kung Johns
mynt, Storbritannien.

1st

1 st
1 st

Skål av trä, kopia, 1400-tal. Svarvad på insidan. Tillverkad av
träslaget al.
Skedar
Trebent gryta, en kopia av fynd från Helgeandsholmen i
Stockholm. Medeltid.
Skinnpung med fnöske, eldstål och flinta
Disk, användes som tallrik.

1 st
1 st
1 st

Freestyle med högtalare
Kassettband med Erik den heliges historia
Mungiga

Låda 2

Låda 3

CECILIA

2 st
1 st

MUSIK

