
Mød Carit Etlars 
fortællinger 
og naturen på 
Fredericia Vold
Gå ud på digterruten, slip 
tanker og sanser løs og 
bevæg dig ind i landskabet, 
hvor en af Danmarks største 
digtere fandt sin stemme.

danskedigterruter.dk

Med litteraturen 
som vandrestav
Udforsk digterruterne og oplev litteraturens  
samspil med naturen. For dine fødder ligger varierede 
og poetiske landskaber, kyster og byer. Ruterne er et 
samarbejde mellem digterhjem, museer, foreninger, 
selskaber og Danske Digterruter.

Hvor drømmer du dig hen?
På danskedigterruter.dk finder 
du inspiration til vandreture i 
digternes fodspor over hele landet.

Bliv forbundet
Lyt, stop op, se dig omkring og 
fordyb dig i mødet med Danmarks 
største fortællere.  
Ved hvert bogmærke på 
digterruten kan du opleve en  
ny fortælling og finde en ny vej ind 
i naturen og litteraturen.

Lad dig inspirere
Rejsen er ikke slut. Fordyb 
dig i forfatterskabet, besøg et 
digterhjem eller tag afsted på 
en ny rute. Hver af de danske 
digterruter rummer et nyt eventyr.

Støttet af

Museerne i Fredericia
Museerne i Fredericia er et 
statsanerkendt kulturhistorisk 
museum med ansvar for at bevare, 
forske i og formidle Fredericias 
historie fra ca. 1650 til nu. Museets 
særlige fokusområder er Fredericia 
Fæstning og Fristaden Fredericia 
samt Fredericia Kommunes 
historie generelt.

Carit Etlar (1816-1900)
Carl Brosbøll er navnet bag pseudonymet Carit 
Etlar. Han blev født i Fredericia i 1816, hvor Danmark 
oplevede en kulturel opblomstring. Byens historie 
og tidens nationalromantiske heltedigtning er 
gennemgående i forfatterskabet. Etlars historiske 
romaner var enormt populære i den brede befolkning. 
Blandt hans kendteste værker er Gøngehøvdingen 
(1853), Dronningens Vagtmester (1855) og Fangen på 
Kalø (1872).

Om digteren

”Henad Volden, der vendte ud mod 
Søen, laa Familierne med Børn 
og Venner, leirede i Græsset og 
stirrede ud mod Havet, hvorfra 

Skibet skulde komme”
”Det umulige Dampskib” (1896)

fredericiahistorie.dk

I samarbejde med Museerne i Fredericia

Nyd naturen

Planlæg ruten

Dyrk litteraturen
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Ruten i bogmærker
Ruten består af en podcast i ni afsnit, der er indtalt 
af journalist Massimo Grillo. Citaterne er indtalt af 
skuespiller Lars Mølsted. 

Podcasten er produceret af Format Media og Museerne 
i Fredericia, og skrevet af Mette Kongstad Welling 
og Rasmus Welling. Skan QR-koden for adgang til 
podcasten.

Om ruten

Læs mere på danskedigterruter.dk

Stærke viljer mødes
Forfatterens forhold til faren

Barnet i Solgade
Carit Etlars familie og opvækst

En kronprins på besøg 
Familien Brosbøll og Frederik den 7

En forfatter fødes
Carit Etlars kunstneriske hjerte vækkes

Fredericia i forfatterskabet 
Byens indflydelse på forfatterskabet

Carit Etlar og kvinderne
De 4 vigtigste kvinder i Carit Etlars liv

Treårskrigen
Carit Etlars deltagelse i Treårskrigen

1864-krigen
Forfatteren som krigskorrespondent i 1864

Eftermælet
Carit Etlars kunstneriske eftermæle
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Skan QR-koden 
for adgang til 

podcasten

Fredericia Vold
På digterruten for Carit Etlar føres man ad stier 
igennem forskellig bevoksning og kuperet terræn på 
Fredericia Vold og ud til Lillebælt. 

       4-8 kilometer
       9 bogmærker


