
 
Byens generelle historie 

Skoletjenesten 
Museerne i Fredericia 

Fredericia og Danmarks historie 
 

Arbejd sammen i små grupper. Skriv det rigtige årstal eller den rigtige periode ud for hver begivenhed. Selv 

I ikke er sikre på svarene, kan I regne mange af dem ud, hvis I taler om det. 

 

1657, 1674, 1720, 1849, 1864, 1866, 1909, 1920, 2011 

 

1588-1648, 1650-1660, 1850-1930, 1915-1926, 1940-1945, 1945-1989, 2009-2018  

 

Det kan være en god ide at strege ud over undervejs, så I har overblikket. 

 

Begivenhed Årstal / periode Kanonpunkt 

 
 
Besættelsen. (Periode) 
 

1940-1945 Augustoprør og jødeaktion 

 
 
Bülows Kaserne bruges til overvågning under 
Den Kolde Krig. (Periode) 
 

1945-1989 Berlinmurens fald 

 
Christian den 4. er konge. Han fører flere 
krige mod svenskerne og indser, at det er 
vigtigt at have en stærk fæstning ved 
Lillebælt på Jyllands østkyst. (Periode) 
 

1588-1648 Christian den 4. 

 
Danmark får sin første grundlov, og Moltke 
bliver statsminister. Fredericia belejres og 
bombes af slesvig-holstenerne. De danske 
tropper laver udfald fra byen og slår dem på 
flugt den 6. juli. (Årstal) 
 

1849 Junigrundloven 
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De reformerte kommer til Fredericia. (Årstal) 
 

1720  

 
 
Fredericia bliver grundlagt af Frederik den 3. 
Han bliver senere enevældig konge. 
(Periode) 
 

1650-1660 Statskuppet  

 
 
Fredericia bliver religiøs fristad for bl.a. jøder 
og katolikker. (Årstal) 
 

1674  

 
Fredericia Teater har premiere på den første 
af en række store musicals. (Årstal) 
 

2011  

Fredericia Vold opgives som fæstning. 
(Årstal) 
 

1909  

 
 
Sønderjylland/Nordslesvig bliver (gen-) 
forenet med Danmark. (Årstal) 
 

1920 Genforeningen 
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Industrialiseringen i Danmark og Fredericia. 
(Periode) 
 

1850-1930  

 
 
Jernbanen kommer til Fredericia. Byen bliver 
knudepunkt for togtrafikken. (Årstal) 
 

1866  

 
Kemira, skibsværftet og Rahbek Fisk lukker 
produktionen på havnen. (Periode)  
 

2009-2018  

 
Shell, BP og svovlsyrefabrikken kommer til 
byen og havnen udvides. (Periode) 
 

1915-1926  

 
 
Svenskerne stormer og indtager Fredericia. 
(Årstal) 
 

1657  

 
Under 2. Slesvigske Krig forlader soldaterne 
Fredericia uden kamp. (Årstal) 
 

1864 Stormen på Dybbøl 

 

Historiekanon 

Skriv hvilke kanonpunkter, der passer til hver begivenhed – nogle er lettere end andre! 

 

Augustoprør og jødeaktion, Berlinmurens fald, Christian den 4., Genforeningen, Junigrundloven, 

Statskuppet, Stormen på Dybbøl.  


