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Familien Buhls gravhøj 
 Bredstrup Kirkegård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baggrund: 

Gravhøjen er for medlemmer af familien Buhl og deres svigerfamilie Fenger. Hans Buhl var borgmester i 

Fredericia 1809-14 og ejede kirken. Det var ikke nødvendigvis, fordi familien var meget 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 Hans Buhl i stedet indrettede gravhøjen her, da hans kone døde i 1806. 

Parrets søn Peder Buhl blev søhelt under Englandskrigene og døde i et slag i 1813. Der er et mindesmærke 

for ham på Øster Voldgade. Hans søster Cathrine Dortea blev gift med Poul Fenger, som senere blev 

sognepræst ved kirken. De er begravet her med børn og svigerbørn. 

 

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

vigtige de havde været. På Hans Buhls sten kan man læse, at han var borgmester og justitsråd (hæderstitel). 

 

Det er usædvanligt med en gravhøj fra 1800-tallet, da den begravelsesform ellers er fra Danmarks oldtid. 
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Forslag til aktiviteter og spørgsmål 

Læs teksten 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 Buhl og Fenger har deres egen gravhøj på kirkegården? 

• Har de været rige eller fattige? 

• Hvor mange gange kan I finde navnet Buhl? 

• Hvor mange gange kan I finde navnet Fenger? 

• Hvilke tal eller årstal kan I finde på gravene? 

 

Tal om, hvad titlerne betyder (Borgmester, sognepræst, fabrikant). 

 

• 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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Soldatergravene 
På kirkegården kan I også finde to soldatergrave fra Treårskrigen (1848-51), hvor Danmark 

kæmpede med Slesvig-Holsten. 

 

Til højre: Knud Schott Deichmann Bruun var fra den velhavende Bruun-familie i Fredericia. Han 

meldte sig frivilligt til krigen. 

 

Fra maj 1849 var Fredericia belejret af slesvig-holstenerne som en del af Treårskrigen. Fjenderne 

bombarderede byen, og alle folk flygtede til Fyn – kun soldaterne blev tilbage. Danskerne lavede 

flere mindre udfald mod fjenden – blandt andet den 13. maj, hvor Bruun faldt. 

 

Efter to måneders bombardement angreb danskerne 6. juli slesvig-holstenerne, så de måtte flygte. 

Det er derfor, at Landsoldaten er rejst i Fredericia, og at der hvert år er 6. juli-fest i byen. 

 

Til venstre: Ole Jensen var fra Bredstrup Mark. Han blev såret i Slaget ved Isted den 25. juli 1850 

og blev bragt til lazarettet (militærhospitalet) i Fredericia. Her døde han først over et år senere af 

sine sår.  

Slaget ved Isted er det største slag i Danmarkshistorien – over 65.000 soldater deltog. Danmark 

vandt en kneben sejr. 
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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? 

 

Brug billederne fra Slaget ved Isted 25. juli, 1849 (findes på de næste sider).  

 

Tal om et eller flere af billederne: 

 

• Hvad lægger I mest mærke til på billedet? Hvorfor? 

• Hvem er danskerne i billedet?  

 

*Print et eller flere af billederne til børnene: 

 

• Farvelæg billedet. 

• Find navneord i billedet og skriv dem ned. 

• Find udsagnsord i billedet og skriv dem ned. 

• Find tillægsord i billedet og skriv dem ned. 

 

*Billeder og skabelon ligger også i en separat fil. 
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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) 



Skoletjenesten – Museerne i Fredericia 
www.fredericiahistorie.dk 

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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Slaget ved Isted 1850 

 

 
(Begge billeder: Det Kongelige Bibliotek – Licens: CC BY-NC-ND 3.0).  

 


