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Familien Bruuns gravplads og the-hus 
I den vestlige ende af Egeskov Kirkegård 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baggrund: 

Bertel Bruun og hans familie var i 1800-tallet blandt de rigeste i Fredericia. Han havde flere store 

virksomheder og ejede hele tre kirker – Harte, Taulov og Egeskov. Det var ikke nødvendigvis, fordi familien 

var mere troende, men det var en god forretning! Hvis man ejede en kirke, skulle man vedligeholde den, 

men man fik til gengæld også kirkeskatten. 

Tidligere var det normalt, at rige mennesker blev begravet under kirkegulvet, men det blev forbudt i 1805. 

Det er muligvis derfor, at Bertel Bruun i stedet indrettede afdelingen her i 1806.  

Hans søster Mette Marie blev gift ind i familien Købke, hvis navne man også kan finde på gravpladsen – 

sammen med familiegrenen Baagøe. 

Rejsen fra Fredericia til Egeskov Kirkegård har dengang foregået med hestevogn og taget noget længere tid 

i dag. Det er sandsynligvis derfor, at familien har bygget det lille the-hus med udsigt over fjorden. Huset kan 

åbnes i begge ender, og der har været en træterrasse balkon på bagsiden, hvor man kunne nyde en kop the 

efter at have besøgt gravene. Det er så vidt vides den eneste af sin slags i Danmark. 

 

På det tidspunkt var det almindeligt, at man skrev mænds (job-)titler på gravstene, så man kunne se, hvor 

vigtige de havde været. På Bertel Bruuns sten kan man læse, at han både var justitsråd og ridder af 

Dannebrog (hæderstitler) samt købmand. 

 

Børnedødeligheden var høj i 1800-tallet, hvilket man kan se på flere af gravene. Niels Bruun dør som 2-årig, 

mens Søren Bruun Købke dør samme år (S.A.), som han er født (1831). 

Bertel Bruuns kone hed Magdalene Barbare, og på hendes grav står der, at hun fødte 13 børn, ”hvoraf 8 

modtog hende hisset” (I det hinsides / Himmelen). De 8 af hendes børn døde altså før hende.  
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Forslag til aktiviteter og spørgsmål 

Læs tekster på gravene højt efter behov og nysgerrighed hos børnene. Forklar svære ord efter 

behov. Vælg de spørgsmål, der giver mening for alderstrinnet. Fortæl selv ud fra 

baggrundsteksten.  

 

• Hvorfor mon familien Bruun har deres egen 

afdeling på kirkegården? 

• Har de været rige eller fattige? 

• Hvad tror I, at huset har været brugt til? 

 

• Hvor gammel blev Niels? (2 år) 

• Hvor gammel blev Søren (0 år – S.A. betyder 

samme år) 

 

• Hvor mange gange kan I finde navnet Bruun? 

• Hvor mange gange kan I finde navnet Købke?  

 

Tal om, hvad titlerne betyder (Postmester, Ridder af Dannebrog, Generalmajor, fabrikant osv.). 

 

• Hvorfor har man skrevet det på? 

• Hvorfor mon kvindernes job / titler ikke står der? 

 

Undersøg resten af kirkegården: 

• Find den ældste grav 

• Find den yngste grav 

• Find tegn og symboler fra gravene. Hvad mon de betyder? 

• Hvilken grav synes I, er den flotteste? Hvorfor? 
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Forslag til aktiviteter og opgaver hjemme 

Vælg det, der giver mening og tilpas opgaverne til alderstrinnet.  

 

Billeder: Gravhøj, pyramide og begravelse under kirkegulvet  

Se på billederne og tal om, hvordan rige eller magtfulde mennesker i historien gerne ville huskes, 

eller vise at de var fine. 

 

Gravsten 

Lav jeres egne grav- eller mindesten. Brug skabelonen. 

 

• Hvad skal stenen være et minde for? 

• Hvilke ting eller tegninger (symboler) skal der være på den? 

• Hvad skal der stå på den? 

 
Dannebrogsorden (medalje) 
Bertel Bruun var ridder af Dannebrog. Det betyder, at han har fået medaljen Dannebrogskorset 
Der findes forskellige grader eller klasser af ordenen. På medaljen står der ”Gud og Kongen”. 
Lav jeres egen medalje – brug skabelonen. 
 

• Hvilken ting skal der være på den?  

• Hvad skal der stå på den? 

• Hvad den skal hedde?  
 

Våbenskjold 
Hvis man bliver ridder af 1. klasse af Dannebrog, får man også sit 
eget våbenskjold. Alle våbenskjold for riddere af Dannebrog (og af 
Elefantordenen) hænger i Frederiksborg Slotskirke (Se arket). 
 
Tegn jeres eget våbenskjold – brug skabelonen. 
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Nordhøjen i Jelling, hvor Gorm den Gamle muligvis har været begravet 

 
(Foto: Erik Lyngsøe, Pixabay) 

 

Pyramider i Ægypten 

 
(Foto: shawnmohamed, PxHere) 
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Gravplade i kirkegulvet – Sct. Nicolai Kirke, Kolding 

 
(Foto: wikiuser BillyDk CC BY-SA 4.0) 
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 Tegn dit eget mindesmærke 
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Tegn din egen orden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal den hedde? 

 

 
(Dannebrogsorden og kæde - Wikiuser: Sodacan CC BY-SA 3.0 - Beskåret) 
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Tegn dit eget våbenskjold 
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Våbenskjold med Dannebrogskors fra Frederiksborg Slotskirke 

 
(Billede af våbenskjold - Wikiuser: Politikaner CC BY-SA 4.0) 


