GÅ PÅ OPDAGELSE I CHRISTIANSFELD
TIP EN 13’ER

Sæt ring om det rigtige svar
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Brønden på Kirkepladsen var oprindeligt lavet af
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Stjerne
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Lygte

træ og forsynede byen med rent drikkevand.
Hvilket årstal står på brønden?
Bonusinfo: Brønden forsynede byen med rent drikkevand fra
nærliggende kilder. Oprindeligt var den af træ.

2

Brødremenighedens kirke, Salshuset, (Grev
Zinzendorfs Plads 1) har et fantastisk lysindfald fra
øst. Hvor mange vinduer er der i facaden ud
mod Kirkepladsen?
Bonusinfo: Kirken rummer Danmarks største kirkerum uden
bærende søjler og har plads til optil 1.000 mennesker.

3

I Brødrehuset, hvor de ugifte mænd boede, var der
værksteder og et bageri. Hvor mange skorstene
kan du se, når du står i Brødrehusets gård?
(Indgang fra Kongensgade)
Bonusinfo: Brødrehuset var det første korhus, som blev

4

opført i Christiansfeld. Det blev taget i brug i 1774.

Christiansfeld er også kendt for sine velsmagende
honningkager, der stammer helt tilbage fra

kage

slutningen af 1700-tallet. Hvad hænger der til
højre for døren til Xocolatl/
Brødremenighedens Honningkagebageri?
Læs mere om de berømte honningkager her.

5

Gelændere af smedejern med forskellige motiver
ses flere steder i byen. Se f.eks. det smukke
gelænder ved Brødremenighedens Hotel ud mod
Lindegade. Hvor mange trappetrin er der på
hver side af trappen?
Bonusinfo: Tag et kig på mindepladen/marmorpladen på
Hotellets hjørne og se de mange kongelige, der har besøgt
Hotellet.
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I ovnsætterens hus (Lindegade 44) var der engang
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Den store hvide bygning for enden af

Brand-

Bageri,

Kirke,

Museumsgade (Kirkegårds Allé 4) er fra 1907, da

station,

slagteri og

forsam-

byen var under preussisk styre. Hvad tror du der

museum

garveri

lingshus

tidligere har været?

og skole

grønt og blomsterudsalg. Hvad forestiller det
brune skilt på facaden?
Læs om kakkelovnene i Christiansfeld her.

7

Christiansfeld er også kendt for sine grønne haver.
I Comeniushaven finder du en stor pavillon. Den
havde til formål at skærme for solen, så man
kunne sidde og nyde haven. Hvilken facon har
pavillonen?
Bonusinfo: Comeniushaven er en demonstrationshave, der
viser hvordan en typisk have i Christiansfeld var inddelt.
Haven er 40 Hamborgske alen lang. Prøv at skridt haven op
– hvor mange skridt kan du måle?

8

og butik

Bonusinfo: På facaden ses tre våbenskjold. Tag et billede og
prøv at tegn dem, når du kommer hjem.

9

Ved indgangen til Brødremenighedens kirkegård,
Gudsager, hvor kvinderne ligger begravet mod øst
og mændene mod vest, ses en stor port. Hvilken
af disse søjler ses i porten?
Bonusinfo: På hver side af porten ses en låge – lågen mod
øst er til kvinder/piger og mod vest mænd/drenge. I er
velkomne til at gå ind på kirkegården og kigge.

10

På Genforeningspladsen ses en bronzeskulptur af
kunstneren Eske Kath, som er vokset op i
Christiansfeld. Hvad kan du se i skulpturen?
Bonusinfo: De tre store egetræer er plantet i anledning af
Kong Chr. X's 70 års fødselsdag, Kong Frederik IX's 70 års
fødselsdag og Dronning Margrethe II's 60 års fødselsdag.
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11

Da Christiansfeld blev grundlagt havde man ikke

1

Hestestald

biler som i dag, men man kom ridende til byen. På
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Prætoriustorv ses en forhøjning ud mod
Kongensgade. Der har tidligere været en
bygning – kan du regne ud hvilken?
Bonusinfo: I dag lægger Prætoriustorv brosten til både
sommerens vinfestival og onsdagsmarkeder samt julens
julemarked mm. Et hyggeligt samlingssted midt i byen.
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Christiansfeld havde både en pigeskole og en

1991 -

1784 -

1514 -

drengeskole. Find pigeskolen, (Nørregade 12).
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Hvilket årstal står der på det hvide skilt på
facaden?
Bonusinfo: På pigeskolen fik pigerne undervisning i både
syning og strikning ud over de faste fag som læsning,
skrivning, regning og religion.

13

Søstrehuset (Nørregade 14), var hjem for de ugifte
piger og kvinder samt pigeskolens elever. I gavlen
(mod vest) ses en træbeklædning.
Hvilken funktion tror du denne træbeklædning
har?
Bonusinfo: Søstrehuset blev udvidet af flere omgang inden
det stod færdigt i 1880 og rummer i dag 4.000 m2. Da der
boede flest husede huset 250 søstre – yngre og ældre.

Find facitlisten og print dit diplom på: www.christiansfeldcentret.dk/tip-en-13er
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