
H i s t o r i s k  q u i z  2  

Fra Danmarksgade  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 

mellem 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 kig op! 

 

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: Danmarksgade 19 
 

Her lå engang byens apotek, hvor man kunne købe medicin.  

 

Hvornår blev det bygget? 

 

a: 1919. 

b: 1790.  

c: 1849. 

 

(Du skal kigge godt efter på hele huset for at finde svaret) 

 

 
 

Spørgsmål 2: Danmarksgade 18 
 

Her lå engang en af byens fine forretninger, hvor man bl.a. kunne 

købe dametøj. Forretningen hed ”Messen”, som man stadig kan se 

på begge gavle. 

 

Hvem ejede ”Messen”? 

 

a: M. Essen. 

b: Holst  

c: A. Christensen. 



Q u i z  

Spørgsmål 3: Riddergade 15 
 

I 1600-tallet var det forbudt at være jøde i Danmark, men i Fredericia 

fik de lov til at bygge en synagoge. Den lå her i Riddergade. Du kan se 

et billede af den på forsiden af hæftet. 

 

Hvilken butik ligger på stedet i dag? 

 

a: Samis Hair Cut.  

b: Pizzeria Da Carmine. 

c: Vinspecialisten. 

 

 

 

Spørgsmål 4: Danmarksgade 9 
 

Her har engang ligget en sølvsmed med både værksted og butik. Den 

hed Cohr Sølvvare. Skiltet fra den er væk, men man kan stadig se spor 

efter sølvsmeden. 

 

Hvilket spor kan man finde? 

 

a: I Sport 24 kan man købe sølvpokaler.  

b: I Imerco kan man købe sølvtøj.  

c: Der er to mennesker med værktøj øverst oppe på bygningen. 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 5: Kirkestræde 7 
 

Familien Bruun var engang en af de rigeste familier i byen. De tjen-

te mange penge på handel og ejede pakhuset her.  

Den romerske gud for handel hed Merkur, og der er et billede af 

ham på pakhuset. 

 

Merkur har snydt os og er gået ud af billedet. Men han har ladet 

to af sine ting ligge. Hvilke?  

 

a: En hue og et par store briller.  

b: En vikingehjelm og en stok.  

c: En  hat med vinger og en stav med vinger og slanger. 

 

 



Q u i z  

 

Spørgsmål 6: Kirkestræde 7 (I gården) 
 

Fredericia er bygget som en fæstning, og byen har været med i krig 

flere gange. Både i 1849 og 1864 blev byen bombet. 

 

Hvordan kan man se, at byen engang har været en fæstning, der 

har været brugt i krig? 

 

a: Der er to kanonkugler over porten.  

b: Et pakhus er et sted, hvor man pakkede bomber.  

c: Der er skydehuller på huset. 

 

 

Spørgsmål 7: Vester Voldgade—bag restauranten 
 

Ud over Cohr Sølvvare var der flere andre sølvsmede i byen. Her i 

Vester Voldgade kan man se bagsiden af en af dem. Den hed 

”Fredericia Sølvindustri”.  

 

Hvordan kan man se, at der har været sølvsmed her? 

 

a: Der står Cohr over bagindgangen.  

b: På restauranten kan man spise med sølvbestik.  

c: Der er en støbeform til en sølvske. 

 

 



Q u i z  

Spørgsmål 8:  

P-pladsen ved Vester Voldgade/Norgesgade 
 

Inde på p-pladsen 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 gravhøj med soldater fra 6. juli. 

c: En bunker til beskyttelse under 2. verdenskrig. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 



Q u i z  

Spørgsmål 9: Vester Voldgade 

 
Her lå engang en stor fabrik, som var bygget mellem de 2 jødiske 

gravpladser. Ejeren købte grunden af jøderne, der ikke havde brug 

for den alligevel. Fabrikken hed Voss og lavede køkkenudstyr og 

meget andet.  

Ved siden af den lille jødiske gravplads er der en grå firkant. Her 

var Voss-fabrikken bygget lidt højere end på resten af grunden. 

 

Hvorfor mon man gjorde det?  

 

a: Fordi man var bange for jødiske spøgelser.  

b: Fordi der er jødiske grave neden under, og de må ikke fjernes. 

c: Fordi der var miner efter krigene. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 



Q u i z  

Spørgsmål 10:  

Hjørnet af Prangervej / Jernbanegade 
 

Ved siden af Bymuseet ligger der et lille stykke af volden. Det hed-

der en ravelin.  

 

Hvad blev ravelinen brugt til før i tiden? 

 

a: Til beskytte en af indgangene til byen.  

b: Man spillede teaterstykker her. De blev kaldt voldspil. 

c: Man lavede rollespil med skoleklasser, der legede soldater. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 

 

Spørgsmål 11: Tobaksladen ved Bymuseet  

 
I Fredericia blev der dyrket meget tobak. Der stod derfor tobaks-

lader mange steder. Her ved Bymuseet kan du se en af dem. 

 

Hvorfor har laden ingen vægge? 

 

a: De er brændt, fordi der gik ild i tobakken.  

b: Så kunne vinden tørre tobakken. 

c: De gik i stykker, da laden blev flyttet hen til museet. 

 

(Du skal selv regne svaret ud) 



Q u i z  

Spørgsmål 12: Foran Bymuseet 

 
Foran Bymuseet kan du se et kort over Fredericia, som den var plan-

lagt.  Som du kan se, skulle der bl.a. have været store kanaler i en del 

af byen.  

 

Hvad hed den konge, der grundlagde Fredericia? 

 

a: Frederik den 3.  

b: Christian den 4. 

c: Frederik den 5. 

 

 

Spørgsmål 13: Ved Bymuseet 

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

her ved Fredericia. På plancherne kan du læse om de soldater, der var 

med i en af krigene. 

 

Hvad hed den krigen, der blev kæmpet 1848-51?  

 

a: Treårskrigen.  

b: 1864-krigen.  

c: Trediveårskrigen. 



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 


