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(Foto: flyingfotos.dk) 

Den renoverede vold. I forgrunden Danmarks Bastion med Lundings Monument samt en 
del af Østervold og Østerstrand. Bagved ses Kongens Bastion. Bülows Kaserne til venstre.  

 

 



  

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2022-2023.  
Desværre blev også den foregående sæson præget af ændringer og 
aflysninger på grund af corona, men vi er med dette program glade 
for at kunne byde velkommen til den nye sæson 2022-2023. 
En stor del af 2022 vil Lokalhistorisk Arkiv ligge i flytterod, og der vil   
være begrænset plads på læsesalen.  Derfor er det desværre også i 
den kommende sæson nødvendigt at placere vore arrangementer på 
alternative steder, men dette vil fremgå ved det enkelte 
arrangement. Adresserne er: 
Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia. 
Den Reformerte Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
Det er også muligt at følge foreningens arrangementer på facebook-
gruppen ”Fredericia Museums Venner”, der kun er for foreningens 
medlemmer. 
 
Bemærk, at udflugten i år er placeret på en onsdag, og at deltagelse 
kræver forudbetaling. 
 

Bestyrelsen i Fredericia Museums Venner 
formd: Ole Engberg, tlf. 2344 3830, mail: lailaoleengberg@gmail.com    
næstfmd: Søren Jakobsen, tlf. 5179 9342, mail: so_lo@live.dk 
kasserer: Per Skovsen, tlf. 6150 0434, mail: skovsen@fnk.dk  
sekr: Tove Poulsen, tlf. 2172 9054, mail: petpoulsen@hotmail.com 
best.medl: Inger Skov, tlf. 2058 2960, mail: inger@lindbergskov.dk 
Sup: Peter Honoré, tlf. 40751659, mail: tomme-pierre@mail.tele.dk 
 

Foreningens arrangementer 
Betaling for kaffe og entré ved foreningens foredrag er normalt: 
Gratis entré for medlemmer + 20 kr. for kaffe. 
Entré for ikke-medlemmer: 50 kr. + 20 kr. for kaffe. 
Hvis der er afvigelser herfra, vil det stå ved det enkelte arrangement. 
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. 
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Onsdag den 18. maj kl. 18.30 – ca. 21.00.  
Fredericia under Besættelsen 

 
Guidet gåtur i Fredericia ved Per Skovsen. 
Mødested: Meldahls Rådhus, Bülows Plads. 

 
Besættelsen 1940-1945 var en begivenhedsrig periode, ikke mindst i Fredericia. 

Forårets ”udflugt” er en gåtur rundt i den indre by, hvor vi besøger gravsteder for 

henrettede frihedskæmpere, huse og bygninger, der blev udsat for sabotage eller 

schalburgtage, og vi hører historier om nogle af de mennesker, der stod bag. Vi 

kigger også ned i Bunkermuseet i Nørre Voldgade og afslutter med kaffe i Den 

Reformerte Skole i Dronningensgade. 

Turen er til fods og har en længde på ca. 3 km. Påklædning efter vejret og praktisk 

fodtøj! 

 

 

 
 
Restings Isenkram på hjørnet af Danmarksgade og Riddergade efter schalburgtage  
7. maj 1944. (Foto fra arkiv.dk) 
 
 
     



  

Onsdag d.  7. september 2022, kl. 9.30 - ca. 19.00. 
Udflugt med bus til Aarhus og Moesgaard. 

Mødested: Busholdepladsen ved Fredericia Banegård, Jernbanegade. 
 
Vi kører ad motorvejen direkte til Aarhus indre by for at besøge middelalder- 

kirken ”Vor Frue Kirke” med Nordens ældste krypt. Undervejs videre mod 

Moesgaard gøres et kort ophold ved Marselisborg Slot med mulighed for en 

spadseretur i slotsparken. 

Frokostpause med sandwich og øl/vand foregår på udflugtsstedet/ 

naturcenteret ”Ørnereden” med udsigt over Aarhus-bugten. 

Derfra fortsættes gennem skoven til museet på Moesgaard. I de moderne 

udstillingslokaler kan bl.a. ses den store særudstilling ”Rus-Vikinger i øst”.   
(Der tages forbehold for ændringer i programmet ved f.eks. kirkelige handlinger i Vor 

Frue Kirke, kongeligt ophold på Marselisborg Slot samt dårligt vejr ved Ørnereden).   

Aftensmad spises på Skovdal Kro. 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. 26. august 2022 til: Per Skovsen på mail: 
skovsen@fk.dk eller tlf. 6150 0434 
Tilmelding er først gældende, når betaling er indgået på bankkonto 1551 
0985228 (Danske Bank). Husk navn på indbetaler! 
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Foredrag i sæsonen 2022-2023 
 

Foredragene afholdes på forskellige lokaliteter. Se stedet 
under det enkelte foredrag. 

 

Tirsdag d. 4. okt. 2022, 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,-. 
 
 

Torsdag d. 10. nov. 2022, kl. 19.00, Den Reformerte Skole.  
Digterruten i nationalt og lokalt perspektiv. 

Foredrag ved Johs. Nørregaard Frandsen og Karsten Merrald Sørensen 
 

Danske Digterruter formidler dansk litteratur på en ny måde, hvor en 
vandresti og litterære lydposter fører læseren/lytteren ud i naturen og ind i en 
forfatters værk og landskab. Johs. Nørregaard Frandsen fortæller om det 
landsdækkende projekt, og efter kaffepausen fortæller Karsten Merrald 
Sørensen om det lokale islæt, repræsenteret ved forfatteren Carit Etlar.   
 

 



  

Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 19.30, Den Reformerte Skole. 
Bagom Sigurd Barretts Danmarkshistorie 

Foredrag af museumsformidler Rasmus Welling, Fredericia 

Rasmus tager os med helt ind maskinrummet bag Sigurd Barretts meget populære 

værker om Danmarkshistorie rettet mod børn. Hvordan arbejder Sigurd med det 

faglige stof? Hvilke overvejelser gøres, når der skal formidles historie til børn? 

Hvad skal med, og hvad skal udelades? Hvordan bliver det gjort fagligt lødigt, så 

voksne også finder det interessant? Hvordan kan kunstnerisk frihed og morfar-

vittigheder forenes med historiske fakta? Og hvorfor skal Fredericia med i 

Danmarkshistorien?                                                                                                   

Rasmus Welling har som faglig konsulent samarbejdet med Sigurd Barrett om en 

lang række historiske udgivelser og vil gennem anekdoter og citater fortælle om 

både proces, overvejelser og alt det, der gik galt undervejs.                         

Foredraget tager udgangspunkt i projektet ”Sigurds Danmarkshistorie” samt 

bøgerne ”Sigurd fortæller om kongerækken” og ”Sigurd fortæller om 

Genforeningen”, hvor Fredericia har en fremtrædende plads. 

NB! Foredraget er rettet mod voksne, og Sigurd Barrett vil ikke være til stede. 

 



Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00. 
Oplev det nye Lokalhistorisk Arkiv på Bülows Kaserne. 

 
Fra januar 2023 flyttes Lokalhistorisk Arkiv og administrationen for 
Museerne i Fredericia til nye lokaliteter på Kulturkasernen (Bülows Kaserne) 
i Øster Voldgade. Det er vores håb, at Fredericia Museums Venner 
fremover vil få mulighed for at afvikle hovedparten af vore aktiviteter på 
den nye adresse, så vi igen kan få et fast tilholdssted, vi kan kalde ”vores”. 
Der vil denne aften være mulighed for at besøge de nye lokaler og 
magasiner, høre om de kommende planer samt få en rundvisning.  
 

 
                 Foto fra arkiv.dk       

                                      
Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19.00, Den Reformerte Skole. 

Generalforsamling. 
 
Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Der aflægges beretning fra Museernes virkeområder. 
Derefter billedforedrag ved Søren Kyed Jakobsen med glimt fra livet i Fredericia og 
omegn fra 1980’erne. 
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