
Till alla barn – och alla andra med lekfullt sinne:

Följ med i Thues spår!

Så här hittar ni klurigheterna inne i utställningen:
• Följ Thues spår i golvet!
• Leta efter serieteckningarna och skelettet Thue. Där hittar 
   ni de flesta svaren.
• Vid frågorna finns en adress. Gå dit så hittar du svaret eller 
   någon ledtråd till frågan.

Från 1800 till 1614



•  Tvärgatan till Kyrkogårdsgatan 8
Serveringsflickan Dorte stoppade ett smycke, som någon 
glömt på krogen, i sin egen ficka. Du hittar en del av smycket 
i montern under serien. Vilken färg har stenen i smycket?

•  Västra Storgatan 39
Det var synd om pojken Omar med den underliga mössan. 
Varför tycker Thue synd om honom?

•  Stadsporten
Hualia så räligt, Thue skyndar förbi. Fotbojor, skampålar och 
spökäppar! Men vad är det för en man som flickan Marie räck-
er ut tungan åt? 



•  Fortifikationshuset
Oh, vad skönt! Här i vrån kan man krypa upp och mysa. Men 
varför hänger det en nyckel här?

•  Västra Storgatan 6
”Det är mysigt med alla ljud, grisar som grymtar, hästar som 
gnäggar, höns som kacklar och får som bräker. Oj, vad jag har 
saknat dem. Idag låter det annorlunda på stadens gator”, tän-
ker Thue längtansfullt.

Vilka djur fanns i Kristianstad under 1600- och 1700-talet? 



•  Västra Storgatan 6
Lilla grisen Matilde, som Thue befriade från den hemska nos-
ringen, njuter. Nu kan hon böka igen och är en glad gris. Du 
hittar Matilde på torget. Vågar du sätta dig på henne. Oj, vad 
hon låter! Vad säger hon, tror du?

Nöff?



•  Nu har du kommit till 1600-talet
Äntligen ett språk som jag kan, tänker Thue. Man pratade inte 
svenska i Skåne på 1600-talet. Vilket språk pratade man? 

•  Kvarteret Jepp Buck
Jens bråkar med några borgare från Kristianstad. Vad hände 
med hans hand?



•  Kvarteret Jepp Buck
Usch! Där bor bödeln. Stackars hans barn, det var aldrig nå-
gon som ville leka med dem!  Varför var det så tror du?

•  ”Här är min kung!” tänker Thue stolt. 
Det var han som byggde Kristianstad. Vad hette han?

Jeg byggede 
Christianstad!



•  I Kristianstads vapen står det C4. Det betyder Christian 
den 4:e. Hur många C4 hittar du i utställningen? Leta i alla 
montrar och på alla hus!

•  Längst tillbaka i tiden hittar ni Thue. Öppna den tunga 
gravluckan om du törs! Här får ni svaret på vad som hänt 
Thue. Hur många Thuar hittar ni i utställningen? Räkna dem! 

Prova gärna kläderna som hänger på pelarna! 
Titta dej i spegeln!

Lämna in ditt häfte i museets reception
så får du ett diplom att hänga på väggen!



C400 – staden i vattenriket, Regionmuseet Kristianstads nya stads-
historiska utställning, berättar den omfattande och dramatiska histo-
rien om Kristianstad. Med avstamp i dagens Kristianstad får vi följa 
med på en resa 400 år bakåt i tiden, till 1600-talets kung Christian IV 
och hans dröm om en ny renässansstad.

www.regionmuseet.se


