Henner Friisers 11 hemmeligheder
Huset, du står I, hedder Henner Friisers Hus. Det er 430 år gammelt.
I dag er huset et museum. Her kan du se gamle ting fra Middelfarts lange historie,
helt tilbage fra dengang huset blev bygget i 1580erne.
Vi har 11 hemmeligheder, som vi gene vil fortælle dig.
Kig efter nøglen. Kan du finde alle hemmelighederne?
Skriv i skemaet herunder, hvad du har fundet ud af.
Du kan tjekke dine svar på løsningsarket på skranken ved indgangen.
Hvis du har fem rigtige eller flere, må du tage et stykke slik fra krukken!
Dit svar:
I 1600-tallet boede her en mand, der hed Nils Pedersen Bager.
Han var rig, for han havde mange forskellige dyr i sin stald bag huset.
Hvor mange køer havde han?
Stil de 14 figurer op på række. Forestil dig, at figuren i den ene ende er dig,
den næste din far, derefter din farfar o.s.v. Den sidste figur blev altså født,
da huset blev bygget i 1580erne. Hvilken tip-tip-tip-oldefar er det?
I gamle dage hentede folk vand fra vandpumper rundt om i byen.
I slutningen af 1800-tallet klagede folk over, at vandet var ulækkert.
Hvilke dyr havde forurenet vandet?
Marsvin bruger ekko til at finde rundt. Tag den „den gule pind” og
hold begge knapper nede, indtil den tænder. Prøv at bevæge dig rundt i
rummet med lukkede øjne. Hvilken gruppe handikappede kan den hjælpe?
(Husk at slukke, når du er færdig. Hold begge knapper nede)
En af marsvinejægerne hed Ole Vilhelm Jensen. På fotografiet fra 1905 sidder
han i midten med sin kone Maren og deres børn. De fik i alt 14 børn, men
5 døde som spædbørn. Hvor mange børn overlevede? Tæl dem på fotografiet.
Marsvin lever af fisk. De sluger fisken i ét stykke.
Tøjfisken forestiller en sild. Den er slank.
Hvorfor tror du, at marsvin ikke spiser rødspætter?
Træk målebåndet ud til 170 cm, hvilket er længden på et voksent marsvin.
Når marsvinet bliver født, er det næsten halvt så stort som sin mor.
Hvor langt er det?
Emilie Schmidt blev født i 1851 og begyndte som 18-årig at designe
damehatte i Middelfart. Dengang skulle alle kvinder bære hat.
Skulle kjolen være lang eller kort?
Fotograf Peter Fangel i Middelfart lavede i 1800-tallet såkaldte
stereoskopiske fotografier. Når man så på dem gennem et særligt
apparat, kunne man se i 3D. Hvad bruger man til at se 3D med idag?
Kål og rodfrugter var meget almindelige i gamle dage.
Men fra midten af 1800-tallet blev en ganske bestemt grøntsag populær.
Den var kommet hertil fra Amerika og blev kaldt „jordæble“.
Hvad kalder man grøntsagen i dag?
Jens Henrik Christian Boye var i 1840’erne leder af en af en bande,
der begik indbrud, mord og lavede falske pengesedler. Da politiet fandt
sedlerne, blev de stemplet, så de ikke længere kunne bruges.
Hvad står der på stemplet?
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