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Henner Friisers Hus 
 

Forfatteren B. S. Ingemann skrev i 1828 en populær 
roman, der hed ”Erik Menveds Barndom”.  
En af personerne i bogen hed Henner Friiser. Han var 
marsvinejæger og boede i et gammelt hus tæt ved 
færgebroen i Middelfart. 
 

A. I løbet af 1800-tallet begyndte folk at kalde dette  
hus for ”Henner Friisers Hus - hvorfor mon det? 
 

I marsvinejægernes fodspor 
 

Opgavearket besvares på en rundtur i Middelfarts gamle bydel.   
Se mere info på bagsiden. 

Værtshuset ”Løven”  
 

Marsvinejægerne arbejdede sammen om at jage  
marsvinene, og de var derfor afhængige af, at alle  
gjorde, som der stod i deres regler.  
Reglerne var nedskrevet og handlede f.eks. om, at de 
skulle holde udstyret til marsvinejagten i orden. 
Når de havde ”fyraften” eller holdt møde, sad de her  
på værtshuset ”Løven” nederst i huset og drak øl.  
Hvis en jæger havde brudt en af reglerne, skulle han  
betale bøden i øl. 
 

A. Hvad tror du man f.eks. kunne få bøde for? 

Middelfart Kirke  
 

A. Marsvinejægerne gik som alle andre i kirke hver søndag. I kirken 
sad folk på faste pladser – de mest betydningsfulde og velhavende 
forrest. Hvor tror du, marsvinsjægerne sad? 
 

 
 
B. I tårnet hænger nogle hvalknogler.  
Hvad kalder man hvalen på skiltet og hvilket årstal står der? 

Marsvinebrønden 
 

Her på brønden kan man se, hvordan jagten på marsvin foregik.´Der  
var 30 mænd fordelt på 10 både med 3 i hver, og de jagede marsvin  
fra november til starten af februar. 
 

A. Se på brønden - Hvorfor slår jægeren med en gren i vandet? 
 
 
B. Hvad tøj ville du tage på, hvis du skulle være i en åben båd en vinterdag? 
 
 
C. Hvad lavede marsvinejægerne mon resten af året? Sæt x:  
De tjente så meget, at de holdt fri ___   De havde andet arbejde ___ 
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Opgaveark om marsvinjægerne, der besvares på en rundtur i Middelfarts gamle bydel.  
Materialet giver eleverne viden til at opsøge nogle af de spor, der stadig findes efter byens 
marsvinjagt og marsvinjægere.  
 

Klassetrin: Opgaverne kan løses selvstændigt af 5. klasse, mens 3. - 4. klasse kan løse dem  
med vejledning fra læreren. Det tager ca. 45 min. at løse opgavearket.  
Brugen af opgavearket kan oplagt kombineres med et besøg i udstillingen ”Marsvin og 
marsvinjægere” i Henner Friisers Hus, Brogade 8, 5500 Middelfart 
 

Til forberedelse: Opgavearket kan downloades fra www.middelfart-museum.dk/skoletjenesten. 

INFORMATION  Opgaveark - ”I marsvinjægernes fodspor” 

Sildemarken 
 

Marsvinefangsten foregik helt fra tidlig tid, i hvert  
fald fra 1500-tallet til ca. 1900.  
 

Efter 1814 landede de marsvinene ved Teglgård. 
Indtil da blev marsvin bragt i land her i Sildemarken.  
 

A. Hvorfor hedder stedet Sildemarken og ikke  
Marsvinemarken? 
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Gl. Vestergade 
 

Gl. Vestergade er en af byens ældste gader. 
Det er dyrt at købe et af de små huse med  
”De hængende haver” ud mod Lillebælt. 
Kig på det gamle billede med børnene fra gaden.  

 

A. Hvem boede i gaden førhen -  tror du de 
var rige eller fattige?  
 
 

 
B. Fortæl, hvorfor du mener det 

Trankogeriet 
 

Når marsvinene var fanget og dræbt blev de 
bragt til trankogeriet. 
 

A. Tran blev kogt af marsvinets fedt. Hvor på 
marsvinet sidder fedtet? Sæt x: 
I maven ___  Under huden ___  I hovedet __ 
 

B. Tran er en slags olie. Hvad kan det være 
brugt til? 
 

C. Man kan se, at trankogeriet ligger udenfor 
byen. Hvorfor mon det gjorde det? 

Billedet er taget i Skovgade, og langt ude 
ved træerne kan man se trankogeriet. 
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