Find vej i 			

Fredericia

Der er mange muligheder med
“Find vej i Fredericia”
Brug din smartphone
Er du rigtig klog? Du kan teste din paratviden med mobil-quizzen.
Scan QR koden her, eller søg under Fredericia på www.findveji.dk.

O

S

G

I

J

F

E

T

G

V

R

O

E

A

R

Ved hver post på quizruten får du et spørgsmål, når du
har indtastet postens bogstavkode.
Opgiver du at finde posten, kan du alligevel få
spørgsmålet og fortsætte quizzen ved at bruge koden
PAS.

Læs mere på internettet

Der er et væld af oplysninger på internettet om de steder
du besøger. Klik ind på Geografforbundets hjemmeside
og læs mere om posterne på ruten.

Orienteringsløb
Vil du vide mere om orienteringsløb, kan du besøge
Dansk Orienterings-forbund på www.do-f.dk do-f.dk og
www.findveji.dk. Du kan også besøge Fredericia Orienteringsklub på www.fros.dk og i klubhuset på Hannerup
Engvej 1C, 7000 Fredericia

Kortet

Kortet viser mange detaljer, som er markeret med forskellige

signaturer. Nord er altid opad (teksten i kortets overskrift
definerer hvad der er op) og målestokken er her 1:4.000 så
1 cm på kortet er 40 m i virkeligheden. Du bruger kortet
til at finde vej mellem posterne. Alle veje og stier, som du
må færdes på, er med på kortet.

Find vej i Fredericia er blevet til i et samarbejde
mellem Geografforbundet, Dansk Orienterings-Forbund
og FROS Orienteringsklub.
Geografforbundet
er landsforeningen for geografilærere, geografistuderende
og alle andre med interesse for geografi. Vores formål er at
formidle geografisk viden mellem alle undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning. Det gør
vi bl.a med denne find-vej-i rute, hvor du kan lære meget
geografi, mens du går rundt i Fæstningsbyen Fredericia.

Sådan gør du!
Turen består af 15 poster og er på cirka 3 km. På kortet er posterne vist med en cirkel og et nummer. Stedet du skal finde,
er midt i cirklen. Der er et billede fra hver post i denne folder.
Når du har fundet det billede der passer til stedet, skriver du
billedets bogstav i felterne under orienteringskortet. Bogstaverne danner en kort sætning.
Du kan også lave din egen tur og finde færre poster, og måske
fortsætte en anden dag - det er helt op til dig! Find trave - eller
løbeskoene frem og kom med ud på tur!

Har du lyst til at prøve mere?

Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder.
Der er faste poster i skove og parker i hele landet - og fotoorientering som denne i flere spændende byer.
Se mulighederne på

www.findveji.dk

Fredericia
Målforhold 1:4000
1 cm = 40 m

Hvilket billede hører til hvilken post? Notér
det rigtige bogstav i det tilhørende felt.
På www.findveji.dk kan du registrere dine
fundne poster og komme i Hall of Fame.
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Post 1: Danmarks Port

Da Fredericia ophørte med at være en militær garnisonsby i starten af 1900-tallet, blev det også mere og mere
tydeligt at der skulle flere porte igennem volden, for at
kunne håndtere den stigende trafikmængde. Resultatet
var Nørre Port og Danmarks Port, begge designet af O.
Gundlach Petersen i 1924. Den gule farve kom først til
i.f.m en omfattende renovering i 1995. Hvis man kigger
til højre for porten, når man kører ind i byen, ser man
Prinsessens Bastion, den kraftigst bestykkede og komplette af voldens afsnit.

Post 2: Prinsens Port

Oprindeligt havde byen kun en rigtig indgang gennem
volden. Der er godt nok også Kongens Port i det nordøstligste hjørne, men den har aldrig været opmuret.
Prinsens Port ligger i dag tæt på hovedfærdselsåren ind i
den gamle bydel. Indtil 1753 bestod den af opdæmmet
jord og svært tømmer. I 1924 var det blevet en passage
med alt for lidt kapacitet. Derfor valgte man et bygge
den nærliggende Danmarksport, samt Nørreport ved
Nørre Voldgade. På pladsen inden for volden kan man se
den gamle hovedvagt fra 1735, som i dag ejes af Fredericia Kommune.

Post 3: Landsoldaten

Udført af billedhugger H. W Bissen og indviet på 9-årsdagen for udfaldet fra Fredericia, 6. juli 1858. Byens borgere
samlede selv de fornødne 12.000 daler ind til statuens
fremstilling. Statuen er verdens første monument der
hædrer den menige soldat og er senest renoveret i 2012. I
forbindelse med besættelsen valgte byens borgere i 1944
at mure statuen inde, for at beskytte den mod eventuelle
bombeangreb. Historien lyder at selvsamme borgere, d.
5. maj om formiddagen, kort tid efter frihedsbudskabet,
strømmede til pladsen foran Prinsens Port og befriede
Landsoldaten fra sit ”beskyttelsesrum”

Post 4: Cohrs Sølvfabrik

Fredericia er udover sin militære historie, mest kendt for
sin sølvindustri. Carl Mads Cohr (1862-1925) udlærtes i
sin fars forretning i Fredericia. Han begyndte en fabrikation af sølvskeer på værkstedet, og han var snart oppe
på at have 16 mand ansat. Cohr byggede i 1914 Villa Pax
i Nørrevoldgade til privatbeboelse. Fra 1960’erne gik det
stødt tilbage for fabrikken og i 1976 blev familiefirmaet
solgt.

Post 5: Thiellesens Hus

Thiellesens Hus blev opført i 1715 af stadsbarber
Heinrich Dreier. Formentlig var der barberlokale
i den sydvendte stue mod gaden. Bygningen fik
dog sit navn efter sagfører Ebbeward Theodor
Thiellesen, der ejede huset 1896-1916. Han
renoverede og ombyggede bygningen i
1908.

Post 6: Bülows Kaserne

Fredericia har hele to kaserner. Ryes Kaserne, som i dag
rummer Telegrafregimentet, samt Bülows Kaserne som
blev nedlagt i forbindelse med forsvarsforliget i 2013.
Opført i årene 1934-40, på stedet som tidligere rummede Østervold Kaserne. Ridehuset fra 1863, på hjørnet
af Øster Voldgade og Danmarksgade, er den sidste rest
af den forrige. Begge byens kaserner er opkaldt efter
centrale generaler under 1. Slesvigske krig, Olaf Rye som
mødte sit endeligt under det berømte ”Udfald fra Fredericia” i 1849, samt Frederik von Bülow, hovedarkitekten
bag samme overraskelsesmanøvre.

Post 7: Den Reformerte Kirke

I Dronningensgade finder vi et symbol på den religionsfrihed som Fredericia blev kendt på i slutningen
af 1600-tallet. Den reformerte kirke minder om den
lutheranske kirke, som den danske folkekirke tilhører.
Forskellen ligger i at de reformerte ikke mente at reformationen var tilendebragt. I deres øjne havde Martin
Luther beholdt elementer af den katolske lære i sin kirke.
Kirken blev bygget i 1736. Rundt omkring i byen kan man
se en række familienavne som har reformistisk baggrund.
Heriblandt Fornais, Honore, Devantier. Den tilknyttede
skole lukkede i 1981, og har siden været anvendt som
menighedshus.

Post 8: Dragongraven

I 1657 blev Fredericias endnu ufærdige fæstning indtaget
af svenskerne. På kirkegården ved Trinitatis Kirke udspillede sig et drabeligt slag, som endte med at koste 500
jyske dragoner livet. I 1836 blev der opsat det nuværende
mindesmærke på det sted hvor de blev fællesbegravet.
Et flot egetræ pryder graven, sammen med sværdet med
det guldbelagte håndtag, og dødningehovedet som var
dragonernes mærke.

Post 9: Krigergraven

I denne grav hviler de 453 danske soldater som faldt
under udfaldet fra fæstningen d. 6. Juli 1849. Alle officererne er kistebegravet i højens nordlige ende, mens
de menige soldater ikke fik samme ære. På 1. års dagen
for udfaldet, begyndte traditionen med at dække graven
med blomster, som er fortsat til i dag. Teksten i den øverste række sten på gravhøjen, angiver de faldnes navne,
hjemsted og militære rang.

Post 10: Axeltorv

Byens centrale torv. Navnet skyldes formentlig at torvet ligger i byens midterakse. Det første torv på stedet
anlagdes 1727 og kaldtes Kongens Torv. Det nuværende
Axeltorv blev først færdiganlagt i sin nuværende udformning i 1895. Før da var der stadig eng på det halve
af pladsen, hvor der bl.a græssede køer. En forurenet og
stinkende bæk løb tværs over arealet, der er gammel
mose, så alle huse står på nedrammede pæle. Pladsen er
totalrenoveret i 2008.

Post 11: Købmagergades Skole

I 1898 var de to gamle borgerskoler i henholdsvis Kongensgade og Vendersgade blevet utidssvarende. Derfor
besluttede man at bygge en ny stor skole, dog stadig
med adskillelse mellem drenge og piger. Selv lærerne
og lærerinderne havde hver deres lærerværelse. Først i
1963 blev den sidste adskillelse mellem de to køn fjernet,
idet de to skolegårde blev lagt sammen. Igennem årene
er der løbende kommet tilbygninger f.eks nye omklædningsrum, sløjdlokale m.v. I 2013 besluttede Fredericia
Kommune så at lukke Købmagergades Skole, i forbindelse med en ny skolestruktur hvor flere skoler blev lagt
sammen i administrative enheder. Den sidste folkeskole
inden for volden var dermed fortid. I 2017 er det planen
at skolen skal være ombygget til 53 seniorboliger.

Post 13: Gothersgade

Fredericias gader er, som du hurtigt vil opdage, snorlige.
Grunden til dette skal selvfølgelig findes i funktionen
som fæstning. Byen var nærmest et stort koordinatsystem. Når de forsvarende styrker skulle melde fjendtlig
indtrængen eller bombardement, var det utroligt let at
plotte ind på et kort. Gothersgade er, sammen med dele
af Jyllandsgade og Danmarksgade, udlagt som gågade.

Post 14: De slesvig-holstenske grave

I denne relativt anonyme grav, i det fjerne hjørne af
Sct. Michaelis Kirkegård, hviler 241 slesvig-holstenere
som faldt da de danske soldater i Fredericia udførte det
berømte udfald fra fæstningen d. 6. Juli 1849. Der var
ingen højtidelighed da jordfæstelsen fandt sted tidligt
om morgenen d. 8. juli. I de følgende 150 år blev disse
soldater, som med en hvis ret kunne opfattes som danske
borgere, ikke mindet på nogen måde. Først fra år 2000
begyndte byens borgere at lægge kranse ved graven i
forbindelse med 6. juli festlighederne

Post 12: Ryesborg

Opført på det nordvestlige hjørne af Sjællandsgade og
Gothersgade i 1902 af snedker J.C.Andersen og bogbinder Wenk. En restaurant af samme navn lå på det
sydøstlige hjørne af Sjællandsgade og Prinsessegade. Idag
huser bygningen Billunds Boghandel, med bøger fra gulv
til loft.

Post 15: Den Mosaiske Begravelsesplads

En del jøder fandt også til Fredericia p.g.a den særlige
religionsfrihed. Dette betød selvfølgelig også at der opførtes en begravelsesplads og en synagoge. Sidstnævnte
lå i Riddergade, men findes desværre ikke længere.
Begravelsespladsen, som opførtes ca. 1690, er delt i to,
en for voksne og en for børn. På grund af den tætte
beliggenhed med den nu nedrevne Voss fabrik, er der et
mellemrum mellem de to pladser. Den sidste praktiserende jøde blev begravet i Fredericia i 1910, da jøderne
fik fuld borgerret i hele Danmark i 1814 og derfor langsomt flyttede fra Fredericia.

