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VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2020-2021.  
 
Bestyrelsen i Fredericia Museums Venner 
formd: Ole Engberg, tlf. 2344 3830, mail: lailaoleengberg@gmail.com    
næstfmd: Inger Skov, tlf. 2058 2960, mail: inger@lindbergskov.dk 
kasserer: Per Skovsen, tlf. 6150 0434, mail: skovsen@fnk.dk  
sekr: Tove Poulsen, tlf. 2172 9054, mail: petpoulsen@hotmail.com 
best.medl: Søren Jakobsen, tlf. 5179 9342, mail: so_lo@live.dk 
 

MUSEERNE I FREDERICIA 
tlf. 7210 6980   mail: museerne@fredericia.dk 
 

Medlemskontakt 

Vi sender mange informationer pr. mail. Hvis du ikke er modtager af 
disse, bedes du sende din mailadresse til foreningens kasserer. 
 

Foreningens arrangementer 
Betaling for kaffe og entré ved foreningens foredrag: 
Gratis entré for medlemmer + 20 kr. for kaffe 
Entré for ikke medlemmer: 50 kr. + 20 kr. for kaffe 
 
Deltagelse i foreningens udflugter er betinget af medlemskab. Man 
kan indmelde sig i Fredericia Museums Venner på udflugterne. 

 
Kontingent pr. år 
Enkeltperson: 125 kr. Husstand: 250 kr. Virksomheder: 300 kr. 
Kontingentopkrævning udsendes i begyndelsen af januar måned. 
 

Fredericiabogen 2020 
Udkommer torsdag den 26. november 2020. 
Medlemmer af foreningen kan købe bogen til favørpris, men den 
skal bestilles senest 1. november 2020 på tlf.72106980 eller  
ved e-mail: museerne@fredericia.dk 
Bogen skal være afhentet i museumsbutikken senest d. 15. 
december 2020. 
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Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 18.30 – ca. 21.30. 
Forårsudflugt til Psykiatrisk Samling, Middelfart. 

Mødested: Busholdepladsen ved Fredericia Banegård, Jernbanegade. 
 
Vi kører direkte til Psykiatrisk Samling på den gamle Sindssygeanstalt i Middelfart. 
Museet vil denne aften blive specielt åbnet for os. Der vil være mulighed for at 
fordybe sig i samlingen inden døre, ligesom der vil blive mulighed for en guidet 
rundtur på hospitalsområdet med Peter Storm, tidligere leder af lokalpsykiatrien i 
Fredericia, der vil fortælle om de forskellige bygninger og deres historie.  
Derefter kører vi til kursuscenteret Severin, hvor der serveres kaffe. Her vil Peter 
Storm fortælle om marsvinejagten og marsvinelauget i Middelfart i gamle dage. 
 
Max. 40 deltagere. Tilmelding efter ”Først til mølle”-princippet. 
 

Pris: 150 kr. for bustur, rundvisning og kaffe. 
Bindende tilmelding senest 3. juni 2020 til: 
Museerne i Fredericia, tlf. 7210 6980, mail: museerne@fredericia.dk   
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Lørdag d.  26. september 2020, kl. 9.30 - ca. 19.00. 
Udflugt med bus til Sønderborg Slot. 

Mødested: Busholdepladsen ved Fredericia Banegård, Jernbanegade. 
 
Ad motorvejen kører vi til Sønderborg, hvor der parkeres ved museet. Ved 
ankomsten serveres en sandwich samt øl/vand. Ved den guidede rundgang på 
Sønderborg Slot fokuseres især på den nye udstilling ”100 år med Danmark – 
Sønderjylland siden Genforeningen”. Fra Sønderborg kører vi forbi Dybbøl 
Mølle og skanserne og kører en kort rundtur på Broager Land. Herfra mod 
Gråsten, hvor der bliver tid til kaffe ved slottet og forhåbentlig en spadseretur i 
slotshaven. Fra Gråsten køres ad mindre landeveje mod nord med kort ophold 
ved de tysksindede sønderjyders samlingssted Knivsbjerg. Aftensmad spises på 
Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld. Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 
Pris: 350 kr. pr. person, som dækker bus, entréer og forplejning (minus 
drikkevarer ved aftensmaden).  
Bindende tilmelding senest d. 16. september 2020 til: Museerne i Fredericia, 
tlf. 7210 6980, mail: museerne@fredericia.dk   
  

        

 
Fredag den 9. oktober 2020, (tidspunkt følger senere), Bymuseet.  

FREDERICIA MUSEUMS VENNER 25 ÅR. 
 
I 2020 har foreningen FREDERICIA MUSEUMS VENNER eksisteret i 25 år som 
selvstændig støtteforening for Museerne i Fredericia. I den anledning inviterer 
vi medlemmer og andre interesserede til kaffe, lagkage og et glas portvin i 
Nørremarksladen ved Museets bygninger i Jernbanegade. 
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Foredrag i sæsonen 2020-2021 

Foredragene finder normalt sted i Lokalhistorisk Arkiv, 
Frederik d. III’s vej 6, Fredericia. 

 

Tirsdag 20. okt. 2020 kl. 19.30, FREDERICIA GYMNASIUM. 
På sporet af en frihedskæmper - Hans Eeg og besættelsestiden. 

Foredrag ved historikerne Rasmus T. Østergaard & Jeppe Bæk Meier. 
 

Hvad fik et ungt menneske til at kaste sig ud i noget så risikabelt som at være 
frihedskæmper under den tyske besættelse af Danmark? Historikerne Jeppe 
Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard fra Fredericia Gymnasium fortæller 
med udgangspunkt i deres bog, På sporet af en frihedskæmper – Hans Eeg og 
besættelsestiden, historien om den unge fredericianer Hans Eeg, som deltog i 
kampen mod den tyske besættelsesmagt og blev henrettet den 19. april 1945.  
   

     
Fra Fredericia Dagblad 25. april 1945 



 

  

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 19.30, Lokalhistorisk Arkiv. 

Foredrag ved Jannie Uhre Ejstrud: Salige er de døde. 
Død og begravelseskultur i det multireligiøse Fredericia 1650-1920. 

 
I Fredericia levede reformerte, katolikker, jøder og lutheranere side om side i en tid, 
hvor der ellers ikke var religionsfrihed i Danmark. De kulturelle og religiøse 
forskelligheder mellem trossamfundene kom ikke blot til udtryk i det daglige, men 
også ved de helt store skelsættende begivenheder i det enkelte menneskes liv – 
herunder døden.  
Begravelseskultur, ritualer og mindekultur fortæller meget om en befolknings 
værdier og idealer. Hvad sker der, når disse værdier og idealer i en befolkning er 
forskellige? Foredraget giver en introduktion til de forskellige dødskulturer i 
Fredericia 1650-1920, herunder de indbyrdes problemstillinger der ledte op til, at 
nogle trossamfund blev en del af den fælles Assistenskirkegård og andre ikke. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Torsdag d. 14. januar 2021 kl. 19.30, Trinitatis Sognegård. 
Christian den 2. – Politik og Personlighed. 

Foredrag ved lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet. 
 
I efteråret 2019 udkom Lars Bisgaards bog om Christian den 2, der regerede 
1513-1523. Han var en af de mest spændende konger, Danmark har haft. Vi 
husker ham for Det Stockholmske Blodbad, hans kærlighed til Dyveke, hans 
samarbejde med hendes mor, Sigbrit og for hans sejladser over Lillebælt. 
Men hvem er Christian den 2? Hvad var formålet med hans politik og hvordan 
var hans personlighed? 

Foredraget afholdes i samarbejde med Menighedsrådet ved Trinitatis 
Kirke, og der er gratis adgang for alle. Kaffe koster kr. 20,-. 
  

                                      

                                                                   



 

Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 19.30, Lokalhistorisk Arkiv. 
Kampen om de faldnes minde. 

Foredrag ved historiker, dr. phil. Lars N. Henningsen. 
 
Hvert sogn i Sønderjylland har sit mindesmærke over de faldne i Første Verdenskrig. 
Mindre kendt er det, at der i en del sogne blev strid om mindesmærket. Danske 
sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysksindede så 
soldaterne som helte, faldet for det tyske fædreland. Det skabte strid. I 1930’erne 
og under Besættelsen benyttede det tyske mindretal mindestenene ved såkaldte 
”Heldengedenktage” under hagekorset. De dansksindede svarede i 1936 med at 
oprette foreningen Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere og gjorde 11. 
november til dansk mindedag.  
 
Foredraget fortæller med eksempler fra hele Sønderjylland og Sydslesvig om 
mindesmærkerne og de dramatiske stridigheder, som de blev centrum i. 
  

                                
                                        Mindesmærke fra Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa 

                                              
Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 19.00, Lokalhistorisk Arkiv. 

Generalforsamling. 
 
Efter generalforsamlingen afsløres årets Frederik/Frederikke. 
Der aflægges beretning fra Museernes virkeområder. 
Derefter billedforedrag med glimt fra livet i Fredericia og omegn fra 1970’erne og 
1980’erne. 
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