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Fra Pr insessegade  t i l  
Bymuseet  



Q u i z  

 

 

Du skal gå en lille tur, hvor du skal svare på 13 

spørgsmål. Ved hvert spørgsmål skal du vælge mel-

lem 3 svar. 

 

Nogle af svarene skal du selv prøve at tænke over.  

Nogle af svarene kan du finde ude på turen, men det 

gælder om at kigge godt efter. Byens historie kan 

være godt gemt. Så du skal huske at kigge op eller 

være nysgerrig på, hvad huse eller veje hedder. Det 

kan ofte være historiske spor. 

 

Du skal sætte kryds ved de rigtige svar. 

 

På kortet på bagsiden kan du se, hvor du skal gå 

hen. 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 1: Prinsessegade 20 
 

Det kan være svært at forestille sig, men engang lå der mange for-

retninger og fabrikker inde i byen. De lavede bl.a. tøj, tobak og ting 

af sølv eller jern. 

 

Hvad har der engang ligget på grunden her? 

 

a: En tobaksfabrik. 

b: Et jernstøberi.  

c: Et cirkus. 

 

(Du skal kigge godt efter for at finde svaret) 

 

 
 

Spørgsmål 2: Prinsessegade 10 
 

Engang lå der mange bondegårde inde i byen. Det var nemlig for-

budt at bygge uden for volden inden 1909. Prinsessegade 10 er en 

gammel bondegård. Det er et af de ældste huse i byen. 

 

Hvor gammelt er huset? 

 

a: 205 år. 

b: 304 år.  

c: 305 år. 



Q u i z  

Spørgsmål 3: Prinsensgade 10 
 

Du kan også finde spor efter, at Fredericia er en gammel fæstning, der 

har været i krig og er blevet bombet flere gange. Det kan man se i gav-

len på Prinsensgade 10.  

 

Hvilket spor er der efter krigene i 1800-tallet her? 

 

a: En granat.  

b: En flaske brændevin til soldaterne. 

c: En oliekande til at smøre kanonerne med. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 

Spørgsmål 4: Købestævneløverne 
 

Oppe på volden lå der engang et stort messe-center. Det hed Dansk 

Købestævne og her var der store udstillinger hvert år. De to store løver 

hang over indgangen, indtil bygningen brændte i 1980erne.  

På den ene løves skjold står der DA - det betyder Dansk Arbejde. 

 

Hvad betyder DKS, som står på den anden løves skjold? 

 

a: Dansk Kvalitetssølv.  

b: Danmarks Kampklare Soldater.  

c: Dansk Købestævne. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 5: Fitness World 
 

Her lå Lunds Klædefabrik, der blev bygget i 1940. Det var en af by-

ens store fabrikker. På billederne kan du se, hvordan den har set ud 

i 1940erne, 1970erne og 1990erne. 

 

Hvilken rækkefølge skal billederne være i? Begynd med det æld-

ste.  

 

a: 1 - 2 - 3 

b: 1 - 3 - 2 

c: 3 - 1 - 2 

 



Q u i z  

Spørgsmål 6: Nørre Voldgade 8 
 

Flere af fabriksejerne boede også selv i Fredericia. Huset her hed-

der Villa Pax, og der boede en mand, der ejede en stor sølvvarefa-

brik.  

 

Hvad hed manden, der boede her? 

 

a: Carl M. Cohr.  

b: Frank Fakta.  

c: Ernst von Voss. 

 

(Du kan få hjælp til svaret ved at finde ud af, hvad p-pladsen bag 

ved huset hedder) 

 

 

 

Spørgsmål 7:  

Svinget Nørre Voldgade / Vendersgade 
 

I svinget kan du finde en lille jordhøj. Det er også et spor efter, at 

Fredericia har været i krig. 

 

Hvad gemmer jordhøjen? 

 

a: En gravhøj med krigere fra bronzealderen.  

b: En pyramide til Onkel Reje. 

c: En bunker til beskyttelse under 2. verdenskrig. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 8:  

Ved Landsoldaten 
 

Her lå engang en stor tobaksfabrik, der bl.a. lavede cigarer. Der 

arbejdede mange mennesker - fx Thorvald Stauning, der senere 

blev statsminister i Danmark. 

 

Hvad hed fabrikken? 

 

a: I.P. Schmidt Jun. A/S.  

b: Fredericia Tobak A/S. 

c: Vendersgade Tobak A/S. 

 

(Du skal kigge godt efter på huset) 

 



Q u i z  

Spørgsmål 9: Landsoldatpladsen 

 
Under Besættelsen blev flere bygninger i Fredericia sprængt i luften 

af både danskere og tyskere.  

I 1944 gik det ud over Hotel Landsoldaten, hvor der var en populær 

restaurant. På billedet kan du se, hvor meget den blev ødelagt. 

Heldigvis kunne bygningen repareres, så den findes stadig i dag.  

 

Hvad er der i bygningen nu?  

 

a: Restaurant Oven Vande.  

b: Ældrecenter. 

c: Rambøll. 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 10:  

Ved Prinsens Port 
 

Prinsens Port var før i tiden den vigtigste indgang til Fredericia. 

Hvis du står med ryggen til porten og kigger til venstre, kan du se 

Prinsessens Bastion, hvor der står kanoner. Der er også skydeskår 

til nogle af de mindre kanoner, der står fremme om sommeren. 

 

Hvad blev de små kanoner brugt til? 

 

a: Til at skyde turister, der smed med affald.  

b: Ingenting. De skulle skræmme fjenden. 

c: Til at beskytte den vigtige byport. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 

Spørgsmål 11: På stien foran Prinsessens Bastion  

 
På Prinsessens Bastion står der flere kanoner. De er magen til de 

kanoner, der stod på volden den 6. juli, 1849. Der var der et stort 

slag ved Fredericia, som danskerne vandt. 

Volden er indrettet så smart, at det er let at skjule soldater og ka-

noner på den.  

 

Hvor mange kanoner kan du se? 

 

a: Ingen.  

b: To. 

c: Fire. 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 12: Ved Slesvigs Bastion 

 
Her går der en trappe op til Anders Billes Vej, som ligger ved siden af 

Hans de Hoffmanns Vej og Frederik den 3.’s Vej.  

Frederik den 3. bestemte i 1650, at Fredericia skulle bygges, og Anders 

Bille var med til at planlægge, hvordan volden skulle se ud. Han ledede 

også den danske hær, da svenskerne stormede byen i 1657.   

 

Hvem var Hans de Hoffmann? 

 

a: Frederik den 3.’s vigtigste general.  

b: Byens sidste præsident. 

c: Voldens våbenmester. 

 

(Her er der ingen hjælp at hente — du må gætte!) 

 

Spørgsmål 13: Ved Bymuseet 

 
I 1800-tallet var Danmark flere gange i krig, og der blev også kæmpet 

her ved Fredericia den 6. juli 1849.  

På plancherne kan du læse om nogle af de soldater, der var med i en af 

krigene. 

 

Hvilken soldat var også kunstmaler?  

 

a: Ole Andreasen  

b: F.C. Lund  

c: Frederik Knudsen 



H v a d  h a r  d u  s e t ?  

Her kan du tegne eller skrive om, hvad du har set på turen . 

 
  



Kort  

Skoletjenesten 
Museerne i Fredericia 

Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 

Telefon: 72106982 / 72108986 
E-mail: musk@fredericia.dk 


