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Skoletjenesten – Museerne i Fredericia 

Kendte mennesker og sjove steder 

Hvordan husker vi historiske personer? 
Kunne du tænke dig din helt egen vej? Hvis du gør noget stort eller bliver kendt, kan det måske 

lykkes for dig. 

 

Mange byer har veje eller steder, som har fået navn efter personer. I Fredericia kan man fx 

finde både Ryesvej og Ryes Plads.  

 

Olaf Rye var en general, der døde ved 

Slaget ved Fredericia den 6. juli, 1849, og 

han har derfor fået en vej opkaldt efter sig i 

byen.  

 

Olaf Rye var dengang ikke bare kendt i 

Fredericia, men i hele Danmark. Man kan 

derfor finde gader og veje med hans navn i 

bl.a. både Vejle, Kolding, Odense, 

Haderslev, Aalborg, Aarhus og København. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaver: 

 Hvilke grunde kan der være til, at man får et sted eller en gade opkaldt efter sig? Find 

mindst tre. Bagefter kan I læse flere forslag på side 4. 

 

 Se på kortene over Fredericia på side 2 og 3 – hvilke personnavne kan I finde? Sæt kryds på 

kortet.  

Husk! Nogle gange bruger man kun efternavnet til steder og veje – andre gange er fornavnet 

også med.  

 

 Ekstraopgave: Undersøg hvad personerne fra vejnavnene er kendt for. 

 

Øverst: Ryes Plads. 

Til venstre: Rye dør på slagmarken, 6. juli, 1849. 
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Skoletjenesten – Museerne i Fredericia 

Kendte mennesker og sjove steder 

 

 

Carit Etlar  

Nogle gange er der flere grunde til, at en person får deres egen vej: Forfatteren Carit Etlar er 

fx født i Fredericia, men flyttede fra byen som ung. Senere blev han en kendt forfatter, og 

Fredericia kan man derfor finde Carit Etlars Vej. I nærheden af den ligger der flere andre veje, 

der har forfatternavne. Mange af dem har ikke noget med Fredericia at gøre, men de har 

været dygtige til at skrive.  

 

Man har ofte samme emne i navne på veje, der ligger i nærheden af hinanden. Det kan både 

være personer, der har arbejdet med det samme, men også navne på steder eller planter. 

 

Opgaver: 

 Find Carit Etlars Vej på kortet side 3. Find de andre forfatternavne i nærheden. 

 Hvilke andre navne-temaer kan I finde på kortet? 

  

Hvilke personer får veje navne fra? 

Veje og steder kan fx have navne efter 

personer, der er: 

 

 Født i byen 

 Har boet i byen 

 Er kendte i byen 

 Er kendte i Danmark 

 Er kendte i verden 

 Har gjort noget vigtigt for byen  

 Har gjort noget vigtigt for Danmark 

 Har gjort noget vigtigt for verden 

 Er meget dygtige til noget 
 

H.C. Andersen, N.C. 

Lunding, Frederik den 3. og 

Carit Etlat har alle fået 

deres eget vejnavn i 

Fredericia. 



5 

 

Skoletjenesten – Museerne i Fredericia 

Kendte mennesker og sjove steder 

Fyrtårnet 

Det er ikke altid, at man får en vej opkaldt efter sig, 

selvom man er kendt og har boet i en by.  

 

Skuespilleren Carl Schenstrøm (Fyrtårnet) blev i 

1920’erne verdensberømt som en del af komiker-parret 

Fy og Bi, der lavede stumfilm.  

Som ung boede Fyrtårnet flere år i Fredericia, hvor han 

også blev uddannet som blikkenslager i farens værksted. 

 

Selvom Fyrtårnet var verdenskendt, har han aldrig fået 

en vej opkaldt efter sig i byen.  

 

I linket kan I se klip fra filmen ”Ole Opfinders Offer” med 

Fy og Bi.  http://bit.do/fyogbi 

 

 

Veje får nye navne  

Nogle gange skifter veje navne, når man bygger dem om. Det kan også ske kort tid efter, at en 

kendt person er død. Så vil man gerne mindes og ære personen ved at opkalde en vej efter 

ham eller hende. Det er sjældent, at man giver veje navne efter personer, der stadig lever. 

 

Opgaver: 

 Tal om – Skal man vente til folk er døde, før man opkalder veje efter dem? 

 

 

http://bit.do/fyogbi

