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10.00-22.00	De Danske Landsoldaters teltlejr på Prinsessens Bastion: Kom og oplev,
hvordan soldaterne levede i feltlejren. Se kopier af de originale telte,
uniformer og øvrige lejrgenstande, og se de originale forladevåben, der var
med ved udfaldet den 6. juli 1849
10.00-22.00	Midtbyens butikker har åbent med spændende tilbud og 6. juli aktiviteter
10.00-12-00 	Byvandring i fæstningsbyen Fredericia. Afgang fra Fredericia Bibliotek,
Prinsessegade 27. Pris: 60,- pr. person. Se mere: lillebaelt-waters.dk
10.00-14-00 	Skramle & Blæsekonen i gaden. Tomandsorkester, der skaber liv og glade 1800
tals-dage med musikballade og gøgl i tophatten
10.00-16.00 	Besøg den nye udstilling om Slaget ved Fredericia på bymuseet, Jernbanegade
10. Gratis adgang
12.00

Gammel Vagt og 6. Juli Garden ankommer til Landsoldatpladsen

14.00-16.00 	Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. Voldvandring med fokus på over 19.000
danske landsoldaters udfald fra fæstningen mod den slesvig-holstenske
fjende, som havde indesluttet og bombet byen i godt to måneder. Turen er
gratis og uden tilmelding med start ovenfor Nørreport. Guide: Lis Holtegaard
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16.00

	Vagter i gamle uniformer stiller op ved Krigergraven

16.30

	Borgmester Steen Wrist lægger krans på den slesvig-holstenske grav på Sct.
Michaelis Kirkegård

17.00

	6. Juli Garden giver koncert på Landsoldatpladsen

17.00

	Minde- og festkoncerten i Trinitatis Kirke med musikere fra Slesvigske
Musikkorps, Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor og herrestemmerne
fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor. Dennis Fick dirigerer. Niels Erik
Aggesen på orgel. Obs. koncerten kan opleves både kl. 17.00 og kl. 19.00.
Begrænset antal billetter. Læs mere og book billet på trinitatis-kirke.dk

18.00



De nordiske flag hejses på Landsoldatpladsen af personel fra Hjemmeværnet
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18.05

	Kranselægning på Landsoldatpladsen i rækkefølgen: Garnisonen, 6. Juli
Komiteen, Fredericia Kommune, Hjemmeværnet og Marinehjemmeværnet

18.30

	Mindehøjtidelighed ved general Ryes mindehøj på Nordre Kobbelvej

19.00

	Minde- og festkoncert i Trinitatis Kirke med musikere fra Slesvigske
Musikkorps, Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor og herrestemmerne
fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor. Dennis Fick dirigerer. Niels Erik
Aggesen på orgel. Obs. koncerten kan opleves både kl. 17.00 og kl. 19.00.
Begrænset antal billetter. Læs mere og book billet på trinitatis-kirke.dk

19.00-20.00 	Koncert med 7. regiments Musikkorps på Landsoldatpladsen
20.00

	Koncert ved Krigergraven i Kongensgade med Fredericia Postorkester

20.15

	Kranselægning på Krigergraven i rækkefølgen: Garnisonen, 6. Juli Komiteen,
Fredericia Kommune, Hjemmeværnet og Marinehjemmeværnet. I forlængelse
af kranselægningen er der tappenstreg til Landsoldatpladsen med Fredericia
Postorkester

20.45

	Fredericia Postorkester giver koncert på Landsoldatpladsen

21.00

	Mindegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke ved sogne- og garnisonspræst
Kristoffer Bruun Simonsen

22.00

Der blæses retræte fra Volden, og flaget tages ned på Landsoldatpladsen

22.05

	Fakkeltog fra Landsoldatpladsen til Bülows Plads

22.45

	Fra balkonen på Meldahls Rådhus taler byens æresgæst Poul Duedahl, der er
professor ved Aalborg Universitet. Slesvigske Musikkorps spiller ”Solnedgang”,
og aftenen afsluttes ved formanden for 6. Juli Komiteen
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TIRSDAG 6. JULI
PROGRAMMET OPDATERES LØBENDE PÅ 6JULI.DK

06.25

	Vagter i gamle uniformer stiller op ved Landsoldaten

06.30

	Kanonsalut fra Prins Georgs Bastion ved vandtårnet. 27 skud med et minuts
mellemrum

07.00-10.00 	Præsentation af mobilspillet ”Landsoldaten”. Prøv Museerne i Fredericias nye
mobilspil ”Landsoldaten”. I mobilspillet kan du gå på opdagelse på Fredericia
Vold, hvor du kan hjælpe Landsoldaten med at finde historiske genstande.
Introduktion er gratis. Medbring egen mobil eller tablet
07.00

	Reveille med Slesvigske Musikkorps, der marcherer gennem byen fra
Landsoldatpladsen

07.55

	Reveille med Slesvigske Musikkorps, der marcherer tilbage på Landsoldatpladsen

08.00

Flaget hejses over Prinsens Port under militær honnør

08.00-14.00 	De Danske Landsoldaters lejr på Prinsessens Bastion. Kom og oplev, hvordan
soldaterne levede i feltlejren. Se kopier af de originale telte, uniformer
og øvrige lejrgenstande, og se de originale forladevåben, der var med ved
udfaldet den 6. juli 1849
09.30

	Morgensang i Trinitatis Kirke. Vær med til at synge en række historiske sange,
der knytter sig til tiden omkring 1850. Genopfrisk tre nye Danmarkssange til
5. og 6. juli koncerterne fra 2019 med tekst og musik af Benedicte Præstholm
og Søren Birch. Medlemmer af Trinitatis Kirkes Pigekor synger for og kirkens
organister sidder ved orglet

10.00-17.30 	Midtbyens butikker har åbent med spændende tilbud. 6. Juli aktiviteter i
gågaden
10.00-16.00 	Besøg den nye udstilling om Slaget ved Fredericia på bymuseet, Jernbanegade
10. Gratis adgang
10.00-14-00 	Skramle & Blæsekonen i gaden. Tomandsorkester, der skaber liv og glade 1800
tals-dage med musikballade og gøgl i tophatten
10.00-10.30 	Mindegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke ved sogne- og garnisonspræst
Kristoffer Bruun Simonsen
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11.00-13.00

Procession med flag og orkestre begynder fra Bülows Plads (Vendersgade) og
går i sørgemarch ad Sjællandsgade-Gothersgade-Jyllandsgade-KongensgadeKrigergraven. Derefter i sejrsmarch ad Danmarksgade-LandsoldatpladsenDanmarksgade-Norgesgade-Sjællandsgade-Meldahls Rådhus/Bülows Plads.
Kanonsalut fra Prinsessens Bastion, tre skud med et minuts mellemrum.
Talere: Sognepræst i Bredstrup Pjedsted Michael H. Munch taler ved
Krigergraven, MF og forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti Niels
Flemming Hansen taler ved Landsoldaten, oberst Henrik Graven Nielsen taler
for general Bülow fra Meldahls Rådhus, og borgmester Steen Wrist taler for
Hendes Majestæt Dronningen – også fra Meldahls Rådhus. Formand for 6. Juli
Komiteen oplæser telegram til Hendes Majestæt Dronningen

14.00-15.30 	De bombede kvarterer i Fredericia i 1849. Vold- og byvandring til de kvarterer,
der blev hårdest ramt under bombardementet af Fredericia i 1849.Turen er
gratis og uden tilmelding med start ved bymuseet, Jernbanegade 10. Guide: Lis
Holtegaard
19.00

	Mini 6. juli jazz. Frokost og jazz kl. 19 med et af de gode stamorkestre Neanders
Jazzband. Dørene åbner kl. 18. Pris. pr. billet: 120,- i forsalg. Dørsalg + 25, bestil
din bilet på tojhuset.dk

20.00

	6. juli-sejlads med guide ombord på AVENTURA. Guiden leder dig gennem
Fredericias spændende historie, mens du oplever solnedgang, marsvin og
udsyn fra Lillebælt til fyrværkeriet på Volden. Læs mere og bestil billetter på
lillebaelt-waters.dk

21.00

	Aftenkoncert i Trinitatis Kirke med særligt fokus på forårs- og sommersange.
Organist Niels Erik Aggesen spiller enkelte orgelværker fra den danske
romantik – fra tiden omkring 1849

23.00

	Festfyrværkeri fra Fredericia Vold ved Prinsessegade over for politistationen

ØVRIGE AKTIVITETER:
6. Juli-Cup – Landart konkurrence
Der er lagt op til en spændende international dyst i disciplinen landart, når skrappe florister fra forskellige dele af verden kommer til Fredericia i dagene fra den 1. til den 4. juli 2021 for at deltage i årets 6.
Juli Cup. 26 florister fra fem lande skal arbejde kreativt med emnet ”biodiversitet” på den del af volden,
der går fra Den Hvide Bro til DSB´s Mindelund omkring henholdsvis Slesvigs Bastion og Holstens Bastion. Der vil foregå forskellige aktiviteter i forbindelse med konkurrencen, ligesom det vil være muligt at
komme på særlig guidede ture.
Følg med på 6. Juli Cups Facebookside @6julicup
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NORDISKE
NATIONALSANGE
SYNGES DEN 5. JULI TIL HEJSNING AF DE NORDISKE FLAG
O, GUD VORT LANDS OG LIVETS GUD

JA, VI ELSKER DETTE LANDET

Mel. Sveinbjörn Sveinbjörnsson

Mel.: R. Nordraak

O gud vort lands og livets gud!
Vort folk har du skærmet i vækst og forfald.
Af himlenes solkloder binder dig krans
dine hærskarer, seklernes tal.
Som en dag kun for dig er et tusind år,
et tidsrum, der nu rinder ud,
en evigheds småblomst, som skælvende står
og priser i døden sin gud.
Islands tusind år, Islands tusind år.
En evigheds småblomst, som skælvende står
og priser i døden sin gud

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, vejrbidt over vandet
med de tusind hjem.
Elsker, elsker det og tænker
på vor far og mor
::og den saganat, som sænker
Drømme på vor jord.::
Bjørnson

Matthias Jochumsson (oversat af Gudmundur Kamban)

DU GAMLE, DU FRIA
Folkemelodi

VÅRT LAND, VÅRT LAND
Mel.: F- Pacius

Vårt land, vårt land, vårt fosterland
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord
J. I. Runeberg

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord!
Du tysta, du glädjerika, sköna!
Jag hälser dig, vänaste land uppå jord,
:: din sol, din himmel, dine ängder gröna.::
R. Dybeck

DER ER ET YNDIGT LAND
Mel.: H. E. Krøyer

Der er et yndigt land.
Det står med brede bøge
::nær salten østerstrand.::
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
::og det er Frejas sal.::
Oehlenschläger
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SYNGES DEN 6. JULI VED KRIGERGRAVEN
DU STOLTE STEN

KONGERNES KONGE

Melodi.: I Danmark er jeg født

Melodi: E. Horneman

Du stolte sten på gravens grønne tue!
Du tavse røst om fortids heltefærd!
Her står du under bøgens tempelbue
som hjertets tolk i mindets stråleskær.
Du milde alvorssprog,
din vemodsfulde stemme
har klang, som var det moders røst
derhjemme
dengang vi som små
i hendes favntag lå,
da hun på skød os tog

Kongernes Konge! ene du kan
skærme vort elskede fædreneland.
Herre du ene
kan sejren os forlene.
Værn om vort herlige og ældgamle Dan!

Nej, Nej! – Endnu vor saga er i live,
endnu er Danmarks manddomsdåd ej død.
Men Gud – skal Danmarks fremtidslykke blive
en sommerdag med dejligst morgenrød.
Thi se! En ærens krans
i mindets malm er flettet
som tegn, at Danmark ej skal vorde slettet.
At engang på ny
skal over land og by
tindre solstråleglans

Kærlige fader, lyt til vor røst!
Freden og friheden smykke vor kyst!
Rigdomme følge
med snekken over bølge,
marken velsigne du med rigeste høst!

Chr. Manniche

Slyng om os alle enigheds bånd,
send fra din himmel begejstringens ånd!
Følg du i fare
den tapre lille skare,
løft over hæren din velsignende hånd.

Kort ophold:
Der rettes og præsenteres gevær
Herrernes herre, mægtig og stor!
Nådig du høre vort bedende kor!
Herre! du ene
kan sejren os forlene
værn om vort herlige og ældgamle Nord!
Adolf Recke
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LANDSOLDATPLADSEN
6. JULI-SANGEN
Melodi: Carl F. Gormsen

Det skete en Gang, da vort Folk var i Nød,
at Manddommen kaldtes til Vaaben,
i sluttede Rækker Parolen man lød gik frem uden Larmen og Raaben.
Der var Magt i Bülows Ord
om Kamp for Danmarks Jord:
”Soldater! Vig ikke for Hug og for Bly!”
”Aah, nej! Vi vil kæmpe for Bülow og Rye!”
Med Torden og Lyn brød paa én Gang det løs,
og Krudtrøgen stemte for Brystet,
og blegned end Kinden paa mangen en Knøs,
blev Vaabnet i Haanden dog krystet.
”Vi i Dag ej vige maa!”
”Nej, bare lige paa!”
”Det skal ikke siges, vi fejgt krøb i Ly.
Vi stormer mod Fjenden for Bülow og Rye!”
Da Solen stod op med et straalende Skær,
var Ringen om Fæstningen bristet,
den Morgen vor stolte og jublende Hær
med Ære fik Sejrsruner ristet.
Derfor hejser vi vort Flag
hver sjette Julidag,
og stolt skal det nævnes hver Aarsdag paany:
”De sejred’ for Danmark med Bülow og Rye!”
F. Odderskov

