
HISTORISK QUIZ-TUR 
 

 
 

Du skal gå en lille tur, hvor du skal svare på 15 spørgsmål.  

Ved hver spørgsmål skal du vælge mellem 3 svar. 

Sæt kryds ved de rigtige svar eller de rigtige billeder. 

 

Nogle af svarene skal du selv prøve at tænke over. 

Nogle af svarene kan du finde ude på turen, men det gælder om at kigge godt efter.  

Byens historie kan være godt gemt. Så kig op! 

 

Du kan også få hjælp ved at læse teksterne grundigt eller se på billederne. 

 

Efter nogle opgaver er der røde undrings-spørgsmål, som du kan prøve at tænke over eller snakke 

med andre om. Der er ikke en facitliste til undrings-spørgsmålene. 

 

På kortet på sidste side kan du se, hvor du skal gå hen. 

 

God fornøjelse! 

Museerne i Fredericia 

  

  



1: Landsoldaten 

Landsoldaten er rejst til minde om de danske soldaters sejr ved Fredericia den 6. juli 1849. Kampen var en 

del af 1. Slesvigske Krig. 9 år efter slaget blev statuen rejst. 

Sejren fejres stadig ved en byfest hvert år, hvor man lægger kranse ved statuen. 

 

Hvilket år blev Landsoldaten rejst? 

A: 1849 

B: 1858 

C: 1864 

 

Undrings-spørgsmål: Hvorfor fejrer man stadig sejren mere end 170 år efter? 

 

2: Det Bruunske Pakhus (Kirkestræde 3 – i gården) 

Pakhuset er bygget af familien Bruun, som var en af byens rigeste familier. Huset blev brugt til bl.a. 

kornlager.  

I 1849 blev byen bombet, og det gik hårdt ud over området her. Over porten kan du se kanonkugler fra 

dengang. 

 

Hvordan er kuglerne kommet ind i muren? 

A: De er blevet skudt ind  

B: De er muret ind, fordi man manglede mursten 

C: De er muret ind for at bringe held, så huset ikke skulle blive bombet 

 

3: Norgesgade 20C-D-E - Avlsbrugergård  

Huset her er en gammel bondegård. Det kan man se, fordi der er en stor træport, der fører ind i en gård 

med brosten. Før i tiden lå der mange gårde inde i selve Fredericia. 

 

Hvorfor var der ikke gårde uden for volden? 

A: Det var for sumpet til, at man kunne bygge 

B: Det var forbudt at bygge uden for volden, fordi det var militært område 

C: Bønderne turde ikke bygge gårde derude, pga. de mange krige 

 

 

  



4: Tyskergraven på Michaelis 

I graven her ligger de døde slesvig-holstenske soldater fra slaget ved Fredericia den 6. juli 1849. Der er 241 

soldater begravet, men der er kun kors for fire af dem. De fik ikke en gudstjeneste eller et mindesmærke 

som de danske soldater. 

 

Hvad hedder soldaten, som er født 15. februar 1825? 

A: Carl Julius Paulsen 

B: Theodor Rode 

C: Wilhelm Wolff 

 

Undrings-spørgsmål: Hvorfor fik soldaterne ikke en gudstjeneste eller et mindesmærke? 

 

 

 

5: Dansk krigergrav fra 1864 

Under 2. Slesvigske Krig var der ikke mange kampe ved Fredericia. Efter et stort nederlag ved Dybbøl i 1864 

sendte man alle soldaterne ud af Fredericia, så byen var helt tom. 

 

Hvor mange danske soldater ligger begravet her? 

A: 40 

B: 73  

C: 610 

 

 

  



6: Vendersgade 30b 

Ved siden af kirken ligger et gult hus, hvor der engang har været skole. Før i tiden var det kirkerne, der 

underviste skolebørnene.  

 

Hvilken præst er født i huset? 

A: Bonnie Falck 

B: Bubber Rønne 

C: Bone F. Rønne 

 

7: Bülows Plads  

General Bülow var chef for de danske soldater ved Fredericia i 1849. Han døde få år efter. I 1859 fik han sit 

eget mindesmærke her den 6. juli. Triumfbuen kom først på i 1880. 

 

Hvad har mindesmærket her til fælles med Landsoldaten? 

A: Landsoldaten var Bülows bror 

B: Billedkunstneren Bissen har lavet begge mindesmærker 

C: De var begge to generaler 

 

8: Meldahls Rådhus 

Her kan du se et gammelt billede af Bülows Plads. Det store hus ved siden af mindesmærket er Meldahls 

Rådhus. Det var rådhus fra 1860-1965. 

 

Hvornår er billedet lavet? 

A: Før 1880 

B: Efter 1880 

C: Efter 1965 

 

  



9: Skt. Knuds kirke  

I 1600-tallet skulle man tro på Gud på samme måde, som kongen gjorde det. Men da Fredericia blev 

bygget, manglede man indbyggere til byen. Kongen gav derfor katolikker lov til at bygge Sct. Knuds kirke og 

skole i byen. Sct. Knud er et ud af de 5 bedehuse, der lå inden for voldene. 

 

Hvad er der specielt ved kirken? 

A: Det er den eneste kirke, der er tilbage fra 1600-tallet – de andre er revet ned 

B: Det er den eneste kirke, der har tårn – det var ellers forbudt 

C: Det er den eneste kirke, der er gul – kirker skulle ellers være hvide dengang 

 

10: Ryes Plads 

Olaf Rye var de vigtigste generaler ved Fredericia-slaget 6. juli 1849. Han har derfor fået sit eget 

mindesmærke her. Det blev rejst i 1876. Du kan se et gammelt billede af det herunder. 

 

Har mindesmærket altid stået lige her? 

A: Ja, men der er blevet bygget nye huse 

B: Nej, det er blevet flyttet 

C: Ja, men vejen er blevet lavet om 

 

 
  



11: Hjørnet af Jyllandsgade og Gothersgade (Nr. 21) 

Forfatteren Carit Etlar blev født her på stedet. Han er mest kendt for romanen ’Gøngehøvdingen’, der 

handler om Svenskekrigene i 1600-tallet. På huset kan du se en mindetavle for ham, hvis du kigger op. 

 

Carit Etlar var selv soldat – men hvornår? 

A: I Svenskekrigene (i 1600-tallet) 

B: I 1. Slesvigske Krig (1848-51) 

C: 2. Verdenskrig (1940-1945) 

 

Undrings-spørgsmål: Hvorfor valgte Carit Etlar at blive soldat? 

 

  



12: Jyllandsgade 31 

Under Besættelsen (1940-45) var der flere tusind tyske soldater i Fredericia, da det var let at komme til og 

fra byen med tog.  

Da Danmark igen blev frit den 5. maj 1945, blev der hængt Dannebrog op i hele byen. 

 

Hvilket billede er taget her i maj 1945? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Billede B 

Billede A 

Billede C 



13: Det gule hus på Hjørnet af Vendersgade og Jyllandsgade (Nr. 23a)   

Her kan du finde en mindeplade for Peter Buhl, som er født på stedet. Han kæmpede med i 

Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Peter Buhl blev taget til fange flere gange og mistede sin ene 

arm. 

 

Hvornår blev Peter Buhl født? 

A: 1789 

B: 1812 

C: 2012 

 

Undrings-spørgsmål: Hvorfor er der så mange mindesmærker i Fredericia? 

 

 
  



14: Vendersgade 20 

Under Besættelsen (1940-45) var der mange frihedskæmpere i Fredericia. De lavede sabotage ved bl.a. at 

sprænge togskinner i stykker, så de tyske tropper blev forsinkede.  

Da Danmark igen blev befriet i maj 1945, fik frihedskæmperne hovedkvarter i Vendersgade 20. Du kan her 

se tre foto af frihedskæmpere fra byen.  

 

Hvilket foto er taget her ved deres hovedkvarter? 

(Vend dig så du står med ryggen mod Vendersgade 20 og kig til højre) 

 

Undrings-spørgsmål: Hvorfor lavede frihedskæmperne sabotage, når det var farligt? 

  

 

  

Billede B 

Billede A 

Billede C 



15: Hjørnet af Riddergade og Danmarksgade (Nr. 13) 

Under Besættelsen var der flere sprængninger inde i byen. Frihedskæmpere sprængte butikker, hvor ejerne 

holdt med tyskerne. Som hævn blev danskervenliges butikker sprængt i luften. Det skete f.eks. for 

isenkræmmer Resting i Danmarksgade 13. 

 

Hvilket ét af de tre fotos viser hans butik, efter den er sprængt i luften? 

 

Undrings-spørgsmål: Kan du se, hvor de andre fotos er taget henne? 

  

Billede B 

Billede A 

Billede C 



 
 

 

  


