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FORORD

Det meste af Stoffet er hentet fra Arkiver, andet fra mundte 
lige Meddelelser. Af trykte Arbejder foreligger H. Matthies= 
sens »Fredericia 1650—1760« (1911), Dalgas1 Bog om Kolonien 
(1797) og Ludwigs Arbejder over Menighedshistorien og 
Slægtsstamtavlerne. Medens Bondekolonien kun laa i Perifer 
rien af Matthiessens og Ludwigs Arbejder, er Dalgas’ iøvrigt 
fortræffelige Bog næppe længere helt tidssvarende, især efter 
Fremkomsten 1935 af Dr. Bobés Værk om den franske Bours 
geoisisKoloni i København. Det laa derfor nær for en af Dr. 
Bobés Elever, der kom til at opholde sig en Tid i Fredericia, 
at gaa i Gang med det tilsvarende Emne.

Ingen af FredericiasKolonisternes Navne har spillet nogen 
historisk Rolle. Derimod har Samfundet som saadant haft en 
ikke ringe kulturel Betydning for Danmark ved Indførelse af 
intensivt Agerbrug og af Kulturplanter som Kartofler, Roer 
etc. Kolonien holdt sig længe fremmedartet og stod i Kontrast 
over for Byen med Hensyn til Levevis, Sprog og Religion. 
Det er Belysningen af disse Kulturforhold, der er Emnet for 
denne Undersøgelse, som uden Professor Skautrups Opmum 
tring ikke vilde være blevet gennemført.

Emnet burde have været behandlet af en af Kolonisternes 
egne Efterkommere eller i det mindste af en fra Byen, og ikke 
af en fremmed, der kun var i Byen paa et treaarigt Ophold 
og derfor bedre kender Familierne i det 18. Aarhundrede end 
i det 20. I saa Fald kunde meget Besvær være undgaaet, og 
mulige værdifulde Slægtstraditioner fremdraget; dette sidste, 
samt Behandling af det franske Samfund i de sidste Mennes 
skealdre, vil forhaabentlig andre paatage sig, ligesom der maa* 
ske endnu med lidt Held vil kunne findes noget ældre Mates 



riale i Privatarkiver til Supplering og dermed Korrigering af 
visse Punkter. Er saadanne Oplysninger af tilstrækkelig Intern 
esse, vil de rimeligst kunne publiceres i »Vejle Amts Aarbøger«.

Den, der har hjulpet med de bedste Oplysninger og den 
mest sagkyndige Kritik, er Overkontrollør ved D. S. B., Hr. 
V. A. J. Honoré, der er mangeaarigt Medlem af Forstander* 
skabet.

Udgivelsen støttes med 200 Kr. af Fredericia Byraad, 200 
Kr. af Forstanderskabet og med 400 Kr. af Den grevelige 
Hjelmstjerne*Rosencroneske Stiftelse.
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EMIGRATIONEN

FRANSKE BØNDER

De fransk*reformerte, der 1720 kom til Fredericia, var Ager
dyrkere. Hvordan havde Bønderne da haft det i Frankrig og 
Belgien? Oplysningerne derom er faa og tilfældige, men sam* 
stemmer i alt Fald paa eet Punkt: De havde i Frankrig haft 
det daarligt i Sammenligning med andre vesteuropæiske Lande 
i samme Tidsrum — og det vil vistnok sige en Del.

Den Glans, der straalede omkring Ludvig XIV, og som 
fremkaldte en uudryddelig og overtroisk Respekt om hans Stat, 
modsvaredes af hans Bønders Elendighed. 1675 skriver Intern 
danten i Bourges om Nøden i sit Distrikt: »Bønderne her er 
mere ulykkelige end Slaverne i Tyrkiet eller Bønderne i Polen«. 
Næste Aar skriver den engelske Filosof Locke om de franske 
Bønders Landsbyer: »I England vilde de kaldes Ruiner«1); 
Young regnede et Aarhundrede senere ud, at den franske 
Bonde sad 76 % ringere i det end den engelske og derfor købte 
76 % mindre Industrivarer, og erklærede, at det franske Land* 
brug endnu ikke var kommet ud over det det 10. Aarhun* 
drede2).

1662, i den bedste Tid under Ludvigs 72aarige Regering, var 
Bønderne i Omegnen af Biois nødt til at æde Græs, Mælke* 
bøtter og selvdøde Dyr. Kvinder og Børn fandtes langs Vejene 
med Munden fuld af Græs. Paa Kirkegaardene gik Børn og 
slikkede paa de dødes Knogler.

1663 og 1675 omtaler Indberetninger fra Dauphiné, at Be* 
folkningen om Vinteren levede af Græs og lavede Brød af 

x) E. Lavisse: Histoire de France VII i (1911), p. 340 f.
2) A. Rambaud: Histoire de la Civilisation française II (1926), p. 505 f. 
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Bark og Rødder (var det mon Kartofler?). I Angers’ Omegn 
spistes 1683 kun Bregnebrød. Omkring Rouen var der 1698 af 
700,000 kun 50,000, der fik tilstrækkeligt Brød, og som ikke 
sov paa Halm. Visse Landsdeles Befolkning var halveret.

Men Kulminationen naaedes først i det frygtelige Aar 1709.
Det var den Pris, Frankrig betalte for sit stolteste halve 

Aarhundrede. I Sammenligning hermed maa det Tab, som Lan* 
det led ved, at en Del af Landets reformerte emigrerede, reg? 
nes forholdsvis ringe.

Og dog var »det store Aarhundrede« begyndt godt for Bøn* 
derne. Henrik IV og hans Førsteminister Sully rejste Landet 
efter Religionskrigene netop ved at genrejse fra Grunden af. 
Havde Kongen ikke selv sagt, hans Maal var, at hver Bonde 
i Frankrig kunde putte en Høne i Gryden om Søndagen! Dette 
Ord, som han gennemførte, huskes længere og med større Tak* 
nemlighed end hans øvrige Bedrifter. Og Programmet for Gen? 
rejsningen udtrykte Sully saaledes: »Agerbrug og Kvægavl er 
de to Bryster, der ernærer Frankrig — det er Landets sande 
Guldgruber.« Disse Mænds Arbejde bevirkede en beundrings? 
værdig Fremgang i Agerbruget, der blev hjulpet frem mere end 
Industrien; mere effektive Dyrkningsmetoder gennemførtes, og 
nye Planter inddroges i Avl. Den Landbrugslære, som Olivier 
de Serre udgav 1600, var Henrik I Vs Yndlingsbog1).

I denne Bog var der et Kapitel om Planten »Cartoufle«, 
som Forfatteren dyrkede i sin Have i Languedoc. Fra Frede? 
ricia?Kolonisternes Kartoffelavl fører Traaden dog ikke tilbage 
til denne Bog eller til Sully og Henrik IV, men til England. 
Derimod er der ingen Tvivl om, at Kolonisterne skylder disse 
Mænds Virksomhed mange anonyme Erfaringer med Hensyn 
til forbedrede Metoder, en Virksomhed, der i aftagende Grad 
fortsattes af Richelieu, Mazarin og Colbert.

Sully havde fraraadet Oprettelsen af for mange Fabrikker 
for Luksus, specielt for Silkevarer2), og havde hævdet, at naar

*) Germaine Martin: Histoire Économique et Financière (Histoire de 
la Nation française X) (1927), p. 208 f.

2) Erman & Reclam: Mémoires pour servir à l’histoire des réfugiés 
françois dans les états du roi. VI (Berlin 1787), p. 190 f.
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Agerbruget blomstrede, kom Resten af sig selv. Colbert ansaa 
imidlertid Industrien for at være Landets fundamentale Rig* 
domskilde og tilskyndede til Dyrkning af Planter, der var af 
Betydning for Fabrikker for Silke, Tekstil og Olie, eller som 
kunde formindske Importbehovet, hvor især Tobak indtog en 
fremtrædende Stilling. Naar Colbert lejlighedsvis paa anden 
Maade gav Landbruget en Haandsrækning ved Uddeling af 
Sædekorn, Forbedring af Metoder og Hjælp til Opdyrkning af 
forsømte Arealer, var det med Henblik paa det Resultat, der 
for ham var vigtigst: større Skatteevne. Landbruget var Skygge* 
siden af Colberts Administration1).

I Ludvig XIVs umiddelbare Nærhed var der ingen, der 
havde Vilje og Evne til at tage sig effektivt af Bøndernes 
Sag, idet Colbert havde nok at gøre med at beskytte Byernes 
Erhverv mod alt for ødelæggende Skatteudskrivninger. De 
parisiske Gadevisers Skildring af Bøndernes usle Kaar2) og 
Intendanternes velmenende Indberetninger negligeredes, og de 
store Forfattere skrev helst om mere ædle Emner. Dog har 
bl. a. La Bruyère en lille bitter Skildring:

»Man ser visse vilde Dyr rundt paa Markerne, Hanner og 
Hunner, snavsede, gustne og helt forbrændt af Solen; de er 
som bundet til Jorden, som de fortsætter at rode i med en uover* 
vindelig Stædighed. De har noget i Retning af en artikuleret 
Stemme, og naar de rejser sig op, viser de et menneskeligt An* 
sigt — de er i Virkeligheden Mennesker. Om Natten trækker 
de sig tilbage i Huler, hvor de lever af sort Brød, Vand og 
Rødder. De sparer andre Mennesker for det Besvær at saa, 
pløje og høste til Livets Ophold, og fortjener derfor ikke at 
mangle det Brød, de har saaet«3).

Bønderne maatte udrede de Skatter, som Kongen skulde 
bruge til sin Hær og sin ødsle Hofførelse. Det sidste taalte 
Befolkningen vistnok gerne, men Krigene blev Landets Ulykke, 
det kostbare Militærapparat knuste Landbruget. Landbefolk* 
ningen stod værgeløs over for Hærens Rekvisitioner til Skanse* 
arbejder, Rekrutteringen ved Tvang eller List og de idelige

1) Voltaire: Siècle de Louis XIV, p. 353.
2) A. Babaud: La Vie rurale dans l’ancienne France, p. V.
3) La Bruyère: Les Caractères, cap. 11.
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Troppepassager med Indkvarteringerne, der endog af Kongen 
selv regnedes blandt de offentlige Kalamiteter1) — det første 
Forslag om Kaserner forelaa 1687. Ved disse ofte gentagne 
Uheld var det blevet saaledes, at Bønderne flygtede, saa snart 
de saa en Mand med en Kaarde — var det en Hverver eller en 
Skatteopkræver?

Men den store, konstante Ulykke var den endeløse Række 
af Skatter. For at faa disse betalt maatte Hestene sælges og 
Kornet afsættes straks efter Høsten til den laveste Pris; der 
gjordes Udlæg i Kvæget. Efterhaanden forlod de mindre taab 
modige af Bønderne deres Gaarde, drog ind til Byerne og blev 
handlende eller Proletar. Fra Grænseprovinserne søgte de til 
Udlandet — fra Languedoc især efter 1674. Men allerede 1665 
rejste 10,000 Familier fra Østfrankrig til Grevskabet Bourgogne 
og derfra videre over Milano til Portugal.

Der var bestandig Smaaopstande; 1662 blev 594 derved 
dræbt eller saaret, 3000 arresteret, hvoraf 400 kom paa Ga* 
lejerne i Marseille, en Del blev hængt, andre kom paa Stejle 
og Hjul.

Hvor mange er ikke i Aarene efter 1685 af rent økonomiske 
Grunde flygtet over Grænsen til bedre regerede Lande og 
samtidig gaaet over til den reformerte Lære for tillige at faa 
Del i alle de øvrige Friheder, de derved kunde opnaa?

Saaledes havde Ludvig XIVs egne Bønder det. Men hvor 
langt værre maa det saa ikke have været for dem, hvem han 
vendte sig imod med sit Militærmaskineris altudslettende Gru* 
somhed? — De reformerte i hans eget Land, der formastede 
sig til at have en anden Teologi end han, erfarede det om* 
kring 1685. Befolkningen i Nabolandene skulde lære det, BeL 
gien, som han hærgede med sine gentagne Krige, og Pfalz, 
som han lod brænde, saa der intet var tilbage af Værdi.

DE FRANSKE REFORMERTE

Den reformerte Lære havde i Franskmanden Calvins 
(1509—64) Udformning vundet stor Udbredelse dels i Syd* 
frankrig, dels i hans Hjemegn Picardiet med Naboegnene ind*

3) Lavisse, p. 338.
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til Calais og de belgiske Landskaber Flandern og Hainaut, 
og herfra bredte Læren sig videre ud i de katolske Egne. Alle* 
rede 1551 samledes en Del reformerte i Tours, og her fik de 
det Navn, der skulde følge dem Aarhundredet ud: Hugues 
notter1).

Huguenot var i Tours kendt som Fornavn før 1400 og op* 
træder som Pigenavn (Huguenote Maraye) 1405 (maaske den 
samme Kvinde, der 1404—05 omtales som La Huguenote). Det 
optræder som Efternavn siden 1509 og er den Dag i Dag et 
Familienavn. En Anvendelse som det nævnte La Huguenote 
kan have givet det Karakteren af et Tilnavn, 1552—60 anven* 
des det i Tours og Perigueux specielt om de reformerte, og 
dermed havde det tidligere helt lokale Tilnavn faaet sin Plads 
i Verdenshistorien. Efter Religionskrigenes Slutning gik det 
dog af Brug og anvendes i den specielle Betydning nu kun 
af Historikere.

Efter Religionskrigene havde de reformerte af Henrik IV 
faaet fri Religionsøvelse og betydelige Rettigheder ved et Edikt 
udstedt i Nantes 1596. Deres Menigheder var fast organiserede 
med et Forstanderskab (Presbyterium) af udvalgte ældste (Pres* 
byter), der sammen med Præsten tog sig af Menighedens aande* 
lige og timelige Fornødenheder; kirkeligt og kommunalt Styre 
var smeltet sammen til en fast Enhed, der gjorde Menigheden 
nogenlunde uafhængig og selvhjulpen. Siden Richelieus Tid 
havde Forstanderskaberne ikke længere nogen samlet politisk 
Magt i Frankrig, men Menighederne stod ved Lære og ved 
Organisation i Modsætning baade til Katolicismen og til det 
mere og mere centraliserede kongelige Styre, dannede som en 
Stat i Staten, en »kommunistisk« Republik, der var en Veder* 
styggelighed for en enevældig Hersker, og hvis Religion først 
og fremmest bekæmpedes af Jesuitterne, bl. a. den energiske 
Lachaise, der som Kongens Skriftefader havde en skæbne* 
svanger Indflydelse.

Efter at Richelieu og Mazarin havde knust Adelens Magt, 
præciserede Ludvig XIV sin Magt ogsaa over den katolske

1) Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 51 
(1902), p. 10 f. og p. 671, og 80 (1931), p. 559.
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Kirke i sit Land1). Men da Paven ikke lagde Skjul paa sin 
Misfornøjelse hermed, søgte Ludvig at formilde ham og vise 
sin Hengivenhed over for Katolicismen ved en dybtgaaende 
Udrensning af alle ikke?katolske Menigheder i sit Rige. I Be? 
gyndelsen skete dette efter Bossuets Raad med Mildhed, men 
effektivt2). Aktionen mod de reformerte indledtes straks, da 
Ludvig XIV selv overtog Regeringen efter Mazarins Død 1661. 
1661—73 blev Halvdelen af de reformertes Kirker nedrevet. 
Antallet af Templer reduceredes i denne Periode meget stærkt 
i Sydfrankrig; saaledes i Béarn fra 123 til 20, Provence fra 16 
til 3, Guienne fra 80 til 3, Poitou fra 63 til l3).

Ved Fritagelse for Indkvartering og ved Tildeling af Em? 
beder og Titler, undertiden ved rene Pengegaver, lokkedes de 
mest ansete reformerte over til Katolicismen, og da Toppen af 
det reformerte Samfund var bøjet ind under den hellige, ah 
mindelige Kirke, fulgte en Del af de øvrige med af sig selv, 
medens Børnene ved Gaver droges ind i katolske Skoler, under? 
tiden imod Forældrenes Vilje.

Resten maatte ligefrem tvinges. 28/10 1679 skrev Mme 
Maintenon i Forbigaaende: »Hans Majestæt tænker alvorligt 
paa Kætternes Omvendelse og vil om kort Tid arbejde grun? 
digt dermed.«

Det kom til at passe. De haardeste Midler kom dog først 
i Anvendelse, efter at Økonomiministeren Colbert var død 
1683, da han var en udmærket Beskytter for den flittige og 
økonomiske Mellemstand, hvoraf netop en stor Del var refor? 
merte. Men 1684 paalagde Kongen Krigsministeren Louvois’ 
Fader, den gamle Le Tellier, at ødelægge eller snarere opløse 
Kalvinismen i Frankrig. Den gamle Kansler saa deri sin sidste 
store Slutopgave, en Tjeneste baade mod Staten og mod den 
katolske Kirke, et Hverv, som, vel udført, vilde anbefale ham 
hos Gud4).

Nu blev alle Love drejet mod de reformerte, der til at be?

*) Voltaire, p. 401.
2) G. Goyau: Histoire religieuse (Histoire de la Nation française VI) 

(1922), p. 460.
3) Agnew: Protestant Exiles from France (2. Udg. 1871) I, p. 5.
4) C. Rousset: Histoire de Louvois (2. Udg. 1864) 3, p. 443 f.
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gynde med blev udelukket fra Statens Embeder og efterhaan* 
den fra det ene frie Erhverv efter det andet ved en fortsat 
Indskrænkning af deres borgerlige Handels* og Næringsfrihed, 
og adskillige foretrak da at gaa over til Katolicismen for saa 
ved Lejlighed at slippe bort til en anden Stat. Udvandring uden 
Kongens Tilladelse var ganske vist forbudt, og Straffen var 
Konfiskering af al Ejendom, der ikke i Tide var anbragt uden 
for Ludvigs Rækkevidde.

De adelige havde forlængst faaet Nys om den forestaaende 
Aktion og havde med Kongens Tilladelse forladt Landet. Col* 
bert havde gjort et spagfærdigt Forsøg paa at fri ogsaa de 
lavere Klassers reformerte for Fremtidens Forfølgelse og fore* 
slaaet at sende dem til Japan, men det var taget ham meget 
unaadigt op; den Tanke, at det skulde indrømmes franske re* 
formerte at leve omme paa den anden Side af Jordkloden, 
taalte Ludvig ikke1).

Den Metode at berøve de reformerte alle lovmæssige Ret* 
tigheder kunde anvendes mod Byernes Befolkning, men ikke 
mod Bønderne; thi de havde ingen Privilegier, kun Pligter.

Paa Landet var Sagen derfor endnu mere ligetil: de re* 
formertes Pligter blev forøget indtil Bristepunktet. Endelig 
havde man fundet ud af den Gavn, man i Fredsaarene kunde 
have af de mange Soldater, hvis Indkvartering stadig voldte 
Bryderi. Allerede 1681 havde man i Poitou fortrinsvis lagt Ind* 
kvartering hos reformerte. En Forordning dette Aar fritog ny* 
omvendte for Indkvartering i 2 Aar; denne udstraktes snart 
til at gælde hele Frankrig. I 1683 sendtes 1500 Dragoner og 
2000 Fodfolk til de reformerte i Dauphiné og derfra til Lan* 
guedoc (»Dragonaderne«). Foruden at være en økonomisk 
Byrde for Husfolkene skulde Soldaterne bringe dem til at 
overvære en katolsk Gudstjeneste, saa betragtedes de som om* 
vendt. Efterhaanden som enkelte Familier gav efter, flyttedes 
Soldaterne til de mere uvillige, saa hele Kompagniet til sidst 
var indkvarteret hos den mest haardnakkede Kalvinist i Lands* 
byen, tømte hans Forraadskamre og Lader, opspiste hans For* 
mue og plagede ham paa alle Maader.

Inden længe kunde Guvernørerne i de forskellige Distrik*
x) Erman & Reelam VII, p. 38.
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ter derfor indberette, at de sidste var gaaet over til den katoh 
ske Lære. Saa kunde Ludvig XIV ophæve det nantiske Edikt 
om de reformertes Trosfrihed med den Motivering, at der ikke 
var flere reformerte i Landet. Dette fik i Fontainebleau Kom 
gens Underskrift 15/io 1685 og offenliggjordes i alle Byer 22/io. 
Nu truede strenge Straffe (Galejerne, Halshugning) de re? 
formerte Lægfolk eller Præster, der vilde flygte og ikke rettede 
sig efter, at Kongen havde forbudt deres »foregivne reformerte 
Religion« eller R. P. R., som han ringeagtende forkortede det 
(Religion prétendu réformée). Templerne blev nedrevet.

3O/io døde Le Tellier rolig, tillidsfuld, overbevist om at have 
gjort Gud og Frankrig den største Tjeneste. Saa snart Ediktet 
var underskrevet, var hans Kræfter aftaget. I dette Øjeblik 
forbandede Hundredtusinder af Franskmænd hans Navn1).

1661 var der ca. 1,700,000 Protestanter i Frankrig2).
Et nøjagtigt Tal paa de reformerte henimod 1685 kan ikke 

opgives, men der regnes med 1 Million reformerte og 20 Million 
ner Katolikker i Frankrig. Weiss peger paa det mærkelige Faks 
tum, at da den reformerte Lære igen var blevet tilladt 1787, 
var det talmæssige Forhold stadig det samme (1853: 1,8 over 
for 55 Miil.)3).

Endnu vanskeligere er det at faa oplyst, hvor mange refor? 
merte der i disse Aar og indtil 1700 trodsede Udvandringsfors 
bud og Grænsespærring og slap levende bort til Udlandet. 
Nogle Forfattere (bl. a. Weiss) opgiver 300,000, andre (VoL 
taire, Muret osv.) henimod det dobbelte4).

Gennem disse flygtede blev Udlandet bekendt med den 
Grusomhed, de reformerte havde lidt under i deres Hjemland. 
1686 skildrede en saadan Flygtning, der var undsluppet til HoL 
land, hvorledes Soldaterne foer frem med en lignende Ødelægs

x) Rousset 3, p. 445.
2) Goyau, p. 488.
8) M. Ch. Weiss: Histoire des réfugiés protestants de France depuis 

la révocation de l’Edit de Nantes jusqu’à nos jours (Paris 1853) I, 
p. 104, II, p. 320.

4) Tollin: Geschichte der französischen Colonie von Magdeburg 
(Halle) I (1886), p. 270. — Voltaire, p. 419. — Muret: Geschichte 
der Französischen Kolonie in Brandenburg^Preussen (Berlin 1885), 
p. 12.
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gelseslyst som de Landsknægte under Trediveaarskrigen, Grim* 
melshausen beskrev i »Simplicissimus«.

»Soldaterne indkvarteredes hos de reformerte, hvem det 
blev forbudt at forlade Huset eller gemme Tingene. De første 
Dage spistes al Proviant, medens Værdisagerne solgtes til Kato* 
likkerne. Saa forgreb de sig paa Personerne for at faa dem til 
at skifte Religion — kun Drab og Voldtægt var forbudt. De 
hængte Folk op ved Haarene eller Fødderne og lagde fugtig 
Halm under dem, hvorpaa der tændtes Ild deri, saa de ikke 
kunde holde det ud for Røg; naar de saa var taget ned, blev 
de hængt op igen, hvis de ikke vilde skifte Religion. De rev 
Skæg og Haar af dem, kastede dem paa Baal, til de var halvt 
stegte. De bandt Reb under Armen paa dem og hejsede dem 
op og ned i Brøndene og lod dem først slippe, naar de lovede 
at skifte Religion.

De klædte dem af og spækkede dem med Knappenaale fra 
øverst til nederst, flængede i dem med Knive, mørbankede 
dem og slæbte dem til de katolske Kirker, hvor deres blotte 
Nærværelse betragtedes som Afsværgelse af deres Religion. 
De hindrede dem i at sove syv*otte Døgn i Træk og afløste 
hinanden med at holde dem vaagne ved at tømme Vandkander 
over deres Hoved eller hælde kogende Vand paa dem. De sam* 
lede Trommer hos de syge og trommede løs Uger igennem. De 
rev Neglene af deres Tæer og Fingre, hvilket ikke kunde gøres 
uden uhørte Smerter«1).

Maaske kan den ophidsede Forfatters Fantasi nu og da 
være løbet vel frit. Men andre melder om lignende Pinsler. Det 
kan tillige nævnes, at alle Skibe, der sejlede fra Frankrig, og 
som man mistænkte for at medføre blinde Passagerer, fik Last* 
rummene svovlet, for at reformerte ikke skulde slippe levende 
bort2).

De værste Rædsler kom vel ikke Kongen for Øre, men det 
manglede ikke paa Forbøn for de forfulgte. Racines Skuespil 
»Esther«, der fra først til sidst var en Bøn til Kongen om at 
tage dem til Naade igen, opførtes efter 1689 et endeløst Antal 

x) H. St. Holbeck: Fra det klassiske Frankrig (Kbh. 1907), p. 162.
2) B. Janssen: De reformerte i Danmark (Kbh. 1922), p. 94.
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Gange1). Her udtryktes til Slutning (3. Akt 9. Scene) de re* 
formertes Drøm om Tilladelse til at komme tilbage til Frankrig:

Jeg skal gense de kære Marker.
Jeg vil græde paa mine Fædres Grave. 
Vend tilbage over Bjerge og Have! 
Kom sammen igen fra Verdens Ender!

Men det gik ikke, som de reformerte og deres Venner havde 
haabet. Kongen var ubøjelig, hans eneste Svar var: »Aldrig!«

De udvandrende modtoges imidlertid med aabne Arme i 
Nabostaterne, som derved høstede, hvad Sully, Richelieu og 
Colbert havde saaet2). Samtidig med at Militærvældet efter 
Colberts Død skabte en katastrofal materiel Tilbagegang, kom 
Englands Industri i Blomstring og arvede det forsømte franske 
Marked, som deltes med Holland. Brandenburg blev efter en 
rivende Udvikling paa det økonomiske og militære Omraade 
Europas stærkeste Stat, ledet af franskdannede Fyrster, blandt 
hvilke Frederik den Store blev den mest navnkundige. Ni af 
hans Generaler var Efterkommere af franske Flygtninge, og 
med dem besejrede han i Syvaarskrigen de franske Hære og 
tilføjede dem ved Rosbach det forsmædeligste Nederlag i 
Frankrigs Historie.

En stor Del af de Familier, der naaede til Brandenburg, 
havde en Overgang gjort Ophold i Pfalz, hvor de var kommet 
i Berøring med de Belgiere, der allerede tidligere var flygtet 
for Ludvigs Soldater. Af de samme Soldater blev de tvunget 
til endnu en Gang at flygte videre østpaa.

Af de franske Flygtninge, der senere var med til at grund* 
lægge Kolonien i Fredericia eller en Overgang kom til at op* 
holde sig der, stammede en Del fra Calais (Betacq, Labove, 
Devrienne, Crepin, Deleuran, Louison) og Nordfrankrig (Le 
Blond, Soyaux, Mariot, Didier). Fra forskellige Egne i Syd 
frankrig kom Montagne, Rosselin, Marquet, og her har Dau* 
phiné ydet det største Tilskud: Logier, Armand, Bottelet — de 
to sidste fra Grenoble. Fra Landets øvrige Egne kom kun en*

x) Rousset, p. 259. — Voltaire, p. 310.
2) Voltaire, p. 419.
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kelte: du Bois fra Mâcon i Østf rankrig, Pesché fra Paris1), 
l’Ami vistnok helt ovre fra Brest i Bretagne. En stor Del har 
ikke kunnet stedfæstes paa Grund af manglende Oplysninger2). 
Jvf. Liste Side 215.

Sammenlignet med Koloniens belgiske Kontingent er det 
paafaldende, at forholdsvis flere franske end belgiske Navne 
er uddøde. Endnu er dog Deleuran, Armand, Bottelet, le Blond 
(Blom) repræsenteret i Fredericia eller andet Steds i Danmark. 
Den sidste Betacq døde i Fredericia 1937. Men kvindelige Efter? 
kommere har bragt Blodet fra de nu forsvundne Slægter ind 
i andre eksisterende, saaledes at ikke blot Fredericia?Familierne, 
men mange andre rundt i Danmark blandt deres Forfædre kan 
tælle en og anden af dem, der var lykkelige ved at slippe ud 
af Ludvig XIVs Frankrig, og som satte Livet i Vove for at naa 
over Grænsen.

BELGISKE FLYGTNINGE
En stor Del af Familierne i Kolonien i Fredericia stammede 

fra de belgiske Landskaber Flandern og Hainaut, fra Flandern 
saaledes le Brun, Dubui, Dufresne, og fra Hainaut (især fra 
Hovedbyen Mons) Devantier, Dupont, Feut, Fournaise, Honoré, 
le Févre, Suppli, Vilain. Dertil kommer en Del, som ikke har 
kunnet stedfæstes. Med Undtagelse af de to førstnævnte lever 
disse Navne endnu og omfatter et meget stort Antal Familier 
saavel i Fredericia som i andre danske Egne. Nogle af disse 
Navne er endnu hyppige i Belgien.

Ogsaa deres Flugt skyldtes Ludvig XIV.
Belgien havde i den senere Middelalder blomstret som intet 

andet europæisk Land. Afslutningen paa den lykkelige Tid ind? 
traadte ved Religionskrigenes Udbrud, da de nordlige neder? 
landske Landskaber af de spanske Herskere krævede Frihed 
til at hævde den reformerte Lære. Da Guvernøren, Hertugen 
af Alba, 1568 lod den reformerte Wilhelm af Oraniens Ven? 
ner, Greverne Egmont og Horn, skyde paa Grand’ Place i

x) Pesché nævnes ikke i Douen: La révocation de l’Édit de Nantes 
å Paris.

2) Ludwig: Stammtafeln (Basel 1910) I, p. 1.
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Bruxelles, indledtes en rasende Kamp mellem de reformerte og 
de katolske. I Distrikterne Flandern og Hainaut var der Side 
om Side med Katolikker talrige reformerte, der stod i nær 
Tilknytning til de nordfranske Kalvinister1). Hainaut sluttede 
sig 1580 definitivt til Spanierne og dermed automatisk til den 
katolske Lære, men det skyldtes mere politisk end religiøs 
Enighed.

Krigen med Holland fortsattes til 1648, men i Mellemtiden 
var Frankrig gaaet med paa Hollands Side, og Kampen mel
lem det spanske og det franske Dynasti fortsattes, stadig paa 
belgisk Grund, til 1659, da Ludvig XIV fik overladt Dele af 
Artois og Hainaut.

Disse erobrede Egne blev nu Skuepladsen for hans frem* 
tidige aarlige Kampagner, der snart var en grusom Kombina? 
tion af Røvertog og militær Træning, snart aabenlyse Krige 
under varierende Paaskud. Uanset officiel Fred foretog Garni? 
sonerne Plyndringstogter i Landsbyerne. Eventuelle Fredsfor? 
handlinger opfattedes som Signalet til skyndsom Plyndring, 
inden Proklamationen om Fred blev offenliggjort2).

Hvad enten der var officiel Krig eller saakaldt Fred med 
militære Øvelser — for de belgiske Bønder var Realiteten om? 
trent den samme. Byerne var knap saa udsat for Soldaternes 
Færden3), idet de beskyttedes af solide Mure. Paa det aabne 
Land var Bønderne værgeløse. Skatter og Afgifter skulde de 
af med, hvad enten de spanske eller de franske var Herrer; 
ofte opkrævedes de af begge. Dertil kom Skat til den frem? 
mede Hær, der havde besat erobret Territorium; hvis Skatten 
ikke betaltes, blev Gaarden med Beboerne brændt. Ludvig 
gav 1676 en tilsyneladende mild Ordre om saa vidt muligt at 
undgaa Brandskatning; dog reduceredes Mildheden i nogen 
Grad ved det Forbehold, at Bønder, der »af Stædighed« ikke 
vilde betale eller som havde forladt deres Huse, stadig maatte 
brandskattes og Kvæget rekvireres; det meddeltes samtidig

*) Moke: Histoire de la Belgique (1839) 2, p. 128.
2) van Houtte: Les occupations étrangères en Belgique sous l’ancien 

régime (Gand, Paris 1930), p. 127.
3) Do., p. 107.



19

Spanierne, at hvis de brændte et Hus eller en Landsby, som 
Beboerne ikke havde forladt, vilde Franskmændene brænde 
tyve1).

Bønderne forsvarede sig. De laa i Baghold og skød de fran? 
ske Soldater, der enkeltvis vovede sig udenfor Lejren (Schnap? 
hans), og hver Egn i Flandern havde sin organiserede Bonde? 
milits2). Saa snart en Krigserklæring forelaa, blev alle grebet 
af Panik og forlod Gaardene, byggede Volde eller søgte ind 
paa Kirkegaardene med Kvæget, og med Hundreder af Krea? 
turer drog de i Maanedvis omkring fra det ene Græsnings? 
sted til det andet. De opfordredes ganske vist til at søge ind 
til Fæstninger og Byer, men det var i Reglen ensbetydende 
med, at disse rekvirerede Kvæget. Først naar dette alligevel 
var taget, søgte Bønderne ind til Byerne i Mængde.

Ordet Invasion betegner bogstaveligt, at alle Grusomheder 
blev sluppet løs mod Bønderne med en systematisk Voldsom? 
hed, der næppe nogen Sinde har fundet sin Lige, end ikke i 
Trediveaarskrigen3). Louvois præciserede Metoden i to Prin? 
cipper: det gjaldt om at afskære Fjenden fra Levnedsmidler 
(ogsaa i Fremtiden: Høst ødelægges, Saaning hindres) og om 
at faa Folket til at skrige om Fred l4)

I den sidste Retning skulde man ikke tro, Tidens Soldater 
behøvede nogen synderlig Vejledning. Og dog var Generalerne 
vanskelige at tilfredsstille — havde Louvois ikke gentagne 
Gange beordret: »Jeg beder Dem fortsætte med at tage saa 
mange Fanger som muligt og at lade plyndre og brænde, lige 
til disse Personer har betalt deres paalagte Afgifter i Penge 
og Naturalier«5).

En Flygtning til Holland gengiver Hertugen af Luxem? 
bourgs Tale til sine Krigere saaledes: »Af Sted, mine Børn, 
røv, dræb, voldtag, og hvis der kan gøres noget voldsommere 
og mere brutalt, undlad det ikke, saa jeg kan se, at jeg ikke

*) Do., p. 199.
2) Do., p. 18 f.
3) Do., p. 98.
4) Do., p. 110.
B) Do., p. 198.
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har taget fejl i det Valg, jeg har gjort til Eliten af Kongens 
Tropper!«

Et saadant Ophold tre*fire Dage i en Landsby resulterede 
ifølge Flygtningenes Beretninger især i Afskyeligheder imod 
Kvinder. Et enkelt Hus kunde undgaa Flammerne, men ikke 
een Kvinde undgik at blive voldtaget af hele Rækker af Sol* 
dater, undertiden over halvtreds, der bagefter kunde jage dem 
ud i Sneen, nøgne, eller flænse deres Bryst og Skød og fylde 
det med Peber og Salt eller med Krudt, som der saa blev sat 
Ild til1).

1667 hærgedes Gand, Flanderns Hovedstad, paa denne 
Maade. Paa kort Tid ødelagde Soldaterne Menneskealdres An* 
strengeiser og Taalmodighed. 1675 indberettede Ludvigs le; 
dende Feltherre med alle Tegn paa Stolthed: »Nord for Gand 
brændte vi de smukkeste Landsbyer, man kan se i Verden«2).

Som ovenfor berørt havde dér i disse sydvestbelgiske Egne 
fra gammel Tid været mange fransk*reformerte. Mange af disse 
var gaaet over til Katolicismen under det spanske Styre, men 
reformert Gudstjeneste bévaredes i det skjulte, i hemmelig For* 
bindelse med de reformerte Kirker i Nordf rankrig. Netop 
Hainaut og Flandern var rig paa saadanne tilsyneladende Kato* 
likker3). Og de af Kolonisternes Forfædre, som ikke allerede 
var flygtet i de Aar, der var forløbet, siden Ludvig var be* 
gyndt at udfolde sin militære Aktivitet i 1660’erne, flygtede, 
da Nordfrankrigs reformerte Kirker nedreves 1685. De rejste 
østpaa. Det Land, der drog, var Pfalz.

En Del tog efter 1686 direkte over Maestricht til Branden* 
burg, bl. a. til Klein Ziethen. Her var de endnu 1787 let kende* 
lige paa deres Sprog, der nok var Fransk, men dog havde en 
Del Særegenheder, der vedblev at kendetegne dem og binde 
dem sammen til en selvstændig Gruppe inden for de fransk* 
reformerte Emigranter4). Desuden var de knyttet sammen ved 
Slægtskab. Ikke faa af de Familier, der sammen flyttede til 
Fredericia efter 1720, var beslægtede allerede før Flugten fra

1) Advis fidelle aux véritables Hollandais 1673, p. 78.
2) van Houtte, p. 124 f.
3) Erman &. Reelam, p. 242.
4) Do., p. 247.
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Belgien. I nogle Tilfælde gik Slægtskabsbaandet over Græn* 
sen til Frankrig, især til Egnen omkring Calais, og netop der* 
fra fik Fredericia saa mange franske Flygtninge.

PFALZ.
Rhinbredderne, Tysklands skønneste og frugtbareste Egne, 

laa øde efter Trediveaarskrigen, da Kurfyrst Karl Ludvig 
vendte tilbage 1649 og begyndte sit dygtige Arbejde med at 
genopbygge Landet. Kun 2 % af Befolkningen var blevet 
boende1).

De flygtede Pfalzer opfordredes til at vende hjem. De, der 
genopbyggede gamle Huse, fritoges for omtrent al Skat i 2 
Aar, de, der byggede nye, i 3 Aar, de, der anlagde Vinbjerge, 
i op til 6 Aar. Foruden de forjagede Pfalzer opfordredes fran* 
ske og nederlandske Kolonister til at komme og opnaa de 
samme Friheder.

Blandt de tilflyttende Belgiere var mange dygtige Tobaks* 
avlere, der begyndte Dyrkning og Fabrikation i Pfalz2). Ager* 
dyrkningen blev ophjulpet paa alle Maader. Karl Ludvigs per* 
sonlige Nøjsomhed sparede Landet for at blive tynget under 
Skatter. Resultatet udeblev ikke.

9 Aar efter, 1658, rejste en Franskmand gennem det lille 
Rige, og han overraskedes over at se et Land saa blomstrende, 
som om der aldrig havde været Krig.

I Friesenheim fødtes adskillige af de senere Fredericia* 
Kolonister; omkring 1661 var Devantier kommet dertil, før 
1668 Deleuran, før 1681 Feut og Labove. I Beinshof boede 
Lefèvre 1680. I Mannheim, paa Rhinens østlige Bred, var der 
en stor, gammel vallonsk Koloni. Her fødtes bl. a. Matthieu 
Dupont (1667), Jacob Devantiers Hustru Marie Coppé (1670), 
Laboves Hustru Judith Mallebrand (1680).

Men heller ikke i Pfalz skulde de slippe for Bekendtskabet 
med de franske Hære. 1673—74 drog Ludvigs Tropper stadig 
gennem det neutrale Land til og fra Krigsskuepladsen i Tysk* 
land. Dele af Landet hærgedes allerede 1673, og da Kurfyrsten

1) L. Håuser: Geschichte der rheinischen Pfalz 2 (1845), p. 583 f.
2) Erman S Reelam, p. 259 og p. 362.
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ikke vilde gaa med i Krigen mod Kejseren, besattes Landet 
1674 af franske Tropper, Kurfyrsten sluttede sig til Kejseren. 
Befolkningen flygtede, men vendte tilbage ved Freden 1679, 
genopbyggede de brændte Byer, og flere strømmede til for 
at leve i det frie Land.

Allerede lo/io 1682 gav Karl Ludvigs Søn, Kurfyrst Karl, 
en Del Privilegier for de Kalvinister, der nu var i Gang med 
at forlade Frankrig, og den første Koloni af disse oprettedes. 
Privilegierne, der var af samme Karakter som Karl Ludvigs 
tidligere omtalte, var udarbejdet af Langhanns, den pfalziske 
Struensee (dømt 1686), og blev Forbilledet for de branden* 
burgske 1685 og dermed for de danske 1685 og 1720, med 
Frihed for de fleste Skatter de første Aar, Udlevering af Byg* 
ningsmateriale, egen Præst og Skolelærer etc.

1685 uddøde Karl Ludvigs Linie, og den nye Kurfyrste var 
katolsk; fra da af gik de fransk*reformertes Flugt ikke mere 
til Pfalz. Han begyndte 1688 en Aktion mod sine reformerte 
Undersåtter og krævede deres Kirkegods udleveret til Staten, 
samtidig med, at franske Tropper i de Egne af Landet, hvor 
de opholdt sig, fordrev de reformerte og annekterede deres 
Gods1). 1689 afskedigede Kurfyrsten en Mængde af sine re* 
formerte Embedsmænd; paa dette Tidspunkt fik desuden de 
franske Generaler Ordre til at brænde Pfalz, saa der intet lev* 
nedes af Værdi for Fjenden i det rige Land. De franske Hære 
invaderede Landet og effektuerede Ordren lige saa prompte 
som tidligere i de belgiske Egne. Atter maatte de ulykkelige 
Indbyggere flygte. De havde faaet Tilbud om at bo i Frankrig. 
De reformerte betakkede sig; nogle drog til Magdeburg, de 
fleste tog mod den brandenburgske Kurfyrstes Indbydelse. 
Langs Bredderne af Rhinen ligger de maleriske Borgruiner 
tilbage som Minder om dette Aar.

En fransk Memoireforfatter fortæller, det var under et hef* 
tigt Ordskifte mellem Ludvig XIV og Louvois angaaende An* 
bringeisen af et Vindue i Lystslottet Trianon, at den ophidsede 
Konge i Forbigaaende gav Ordren til at brænde Pfalz.

I 1685, da han udryddede den reformerte Lære i sit Land,
x) Håuser, p. 760 og 782.
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havde hans Irritabilitet været forhøjet ved en heftig og ved* 
varende Tandpine, der stadig omtales i Hoflægens Journal 
dette Aar.

BRANDENBURG
Allerede 1642 havde den Store Kurfyrste indkaldt Kolo* 

nister fra Svejts og Holland, og der kom vistnok ogsaa en* 
kelte fransk*reformerte, men hans Forsøg blev uden synder* 
ligt Resultat1). 1661 drog nogle fransktalende Familier til Ber* 
lin; 1672 var der kommet saa mange, at der 10/e holdtes den 
første Gudstjeneste paa Fransk2), hvorefter der kan tales om 
en fransk Koloni. Men dens Tilblivelse skyldtes ikke i synder* 
lig Grad religiøse Forhold.

Da Flugten fra Frankrig*Belgien tiltog henimod 1685 og i 
væsenlig Grad gik mod Nord til Holland, anmodede den 
nederlandske Synode, forsamlet i Arnheim 1684, om Kurfyr* 
stens Støtte til de flygtende3). Det var imidlertid først 29/io 
1685, Ugedagen efter, at Ludvig XIVs Tilbagekaldelse af det 
nantiske Edikt var blevet bekendtgjort, at Kurfyrsten fra Pots* 
dam udsendte det Edikt, der tilbød de fransk*reformerte et 
sikkert og frit Tilflugtssted og lovede dem udmærkede Ar* 
bejdsmuligheder. Hans Rige var hærget under Trediveaars* 
krigen, mange frugtbare Egne laa forladte, Græsset groede 
over Ruinerne af det, der tidligere havde været Landsbyer4). 
Her var der Plads for dem, hvad enten de kom fra Frankrig, 
Belgien eller Pfalz. 1697 var der kommet 10,568, 1703: 15,770; 
alene i Berlin var der 1724: 84965).

Dette Antal var kun ringe i Sammenligning med de Hun* 
dredtusinder, der flygtede til England og Holland, og som 
var Forretningsfolk, Haandværkere eller Soldater. I England

x) Grieshammer: Studien zur Geschichte der Refugiés in Brandenburg* 
Preussen bis 1713 (Dissertation, Berlin 1935), p. 20.

2) Weiss I, p. 126.
3) Grieshammer, p. 30.
4) Erman & Reelam, p. 168.
5) Muret, p. 314.
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hed det saaledes: »Har man nogen Sinde set en fransk?refor? 
mert dyrke Jorden?«

I Brandenburg var det anderledes; her kom Flygtninge af 
alle Stænder, og netop ikke mindst Bønder. De franske fik 
her en langt større Betydning, end man kunde have formodet 
af deres forholdsvis ringe Tal, idet de lærte Prøjserne de mere 
rationelle vesteuropæiske Arbejdsmetoder inden for alle FeL 
ter. En fransk?reformert, der i Forhold til en Englænder eller 
en Hollænder sjældent kunde blive mere end en jævnbyrdig, 
var her en aktiv Lærer, hvis Erfaringer Tyskerne trængte til 
og forstod at tilegne sig. Der var paa alle Felter mere Trang 
til saadanne og rigere Muligheder her i et Land, der skulde 
genrejses, end i England og Holland.

Det var vel heller ikke de mindst energiske Emigranter, 
der kom saa langt mod Nordøst, og hvis Arbejdsmetoder, 
Levevis og Sprog i over et Aarhundrede skulde præge netop 
denne fjernest liggende tyske Stat saa stærkt.

Bønderne, hvoraf en Del var fra Dauphiné og Champagne, 
Resten fra nordfransk?belgiske Egne, fik overladt øde Arealer, 
som Kongen disponerede over mellem Berlin og Østersøen 
(Uckermark). I mange Tilfælde anvistes Jorden ikke til de 
enkelte Familier, men til den samlede Menighed eller til Kir? 
ken, idet hver Familie saa lejede sin Part1). De medførte tal? 
rige Køkkenurter, der ikke tidligere var dyrket her, men som 
Franskmændene ikke kunde undvære: Blomkaal, Artiskok, 
Asparges, Scorsonné, Bønner, Salater, vistnok Grønærter osv. 
De var sandsynligvis her ligesom i Hessen2) de første til at 
dyrke Kartofler samt Spergel3).

I Begyndelsen var den vigtigste Dyrkning, de berigede 
Landet med, Tobak4), som Jorden viste sig fortræffeligt egnet 
til5), og som gav større Udbytte end Kornavl. Det første For? 
søg med Tobaksavl i Landet var gjort 16768) — netop af flan?

3) Erman & Reelam, p. 178.
2) Weiss I, p. 244.
3) Muret, p. 49.
4) Weiss I, p. 173.
5) Erman & Reelam, p. 173,p. 263.
G) Der Grosse Brockhaus 18, p. 411.
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derske Flygtninge1). Da de reformerte Bønder fra Gross* 
Ziethen første Gang kørte deres Tobaksblade til Berlin, un* 
drede Borgerne sig over den mærkelige Ladning og lod for* 
staa, at Tobaksavl endnu var ukendt her. Da de pfalziske 
Flygtninge kom 1689, bevirkede det et yderligere Opsving i 
Avlen, og det var især disse sidste, der fik anlagt store To* 
baksfabrikker.

1685 nævnes Kolonien i Battin, til hvilken der hørte ad* 
skillige Landsbyer, bl. a. Woddow, hvor Devantier*Slægten en 
Overgang boede, og Kolonien Bergholz, 120 km N. f. Berlin, 
20 km V. f. Stettin, som i. 18. Aarhundrede blev den talrigste 
og mest blomstrende (Lefèvre, Deleuran, Suppli). 1686 op* 
rettedes Kolonierne Klein* og Gross*Ziethen 60 km N. f. Ber* 
lin (Armand, Honoré), Parstein og Angermünde 70 km N. f. 
Berlin (Bottelet); desuden Gramzow 100 km N. f. Berlin 
(Feut), Pasewalk (de Pierre) etc.2).

Paafaldende var det, at de franske Agerdyrkere gerne tog 
Bolig i Byer og derfra dyrkede deres Jord, muligvis samtidig 
med, at de havde et Haandværk. Det samme blev Tilfældet i 
Fredericia. Denne Type Bønder, der kaldes Avlsbrugere^ — 
Ackerbürger, bourgeois*cultivateurs —, var gammelkendt i 
Frankrig og benævntes med et nu forældet Ord: vilains3). 
Dette Ord bevaredes imidlertid som Tilnavn og blev et fast 
Efternavn, der endnu findes i Fredericia.

Sammenligner man Bønderne i Brandenburg under de 
sparsommelige Herskere med de Bønder, der maatte aflevere 
alt for at forgylde Solkongen, er der næppe Tvivl om, hvis 
Kaar der var bedst. Dertil kom, at Kolonisterne i Forhold til 
de andre Bønder i Brandenburg havde en yderligere Fordel i 
deres mere indbringende Avlsmetoder — ganske bortset fra 
deres særlige kortere eller længere Privilegier. Det var da og* 
saa forlængst erkendt, at af Flygtningene var netop Bønderne 
dem, der mindst længtes tilbage4).

Erman & Reelam, p. 260.
2) Do., p. 167.
3) Leymarie: Histoire des paysans en France (1849), p. 273—511, især 

p. 304 f.
4) Erman & Reelam, p. 177.
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Uanset Frihed og materielle Goder længtes de dog. Det 
var jo, trods alt godt, ikke Fædrelandet, og Franskmænd har 
nu en Gang tungt ved at være Emigranter. Kun i deres egen 
lille Kreds kom de ligesom Hjemlandet paa nærmere Hold. 
For de landflygtige blev Frankrig mere end nogen Sinde før 
det store, skønne, glade Land — ogsaa denne Indstilling til* 
egnede de lærenemme Tyskere sig.

De holdt haardnakket sammen og viste sig de første Aartier 
stejlt afvisende i al Forbindelse med Landets andre Indbyg* 
gere. Det maatte medføre Misforstaaelser, Ærgrelser, Rets* 
sager1). Med fransk Spidsfindighed i Jura hævdedes fanatisk 
de een Gang indrømmede Rettigheder. Domstolene havde 
kongelig Ordre til at behandle deres evindelige Processer med 
Velvilje; men det var næppe menneskeligt muligt altid at stille 
dem tilfreds. Den øvrige Befolkning irriteredes af den Hjælp, 
der ydedes de fremmede, og den teologiske Strid mellem Lu* 
theranere og Kalvinister gav Kontrasten en varig Glød; igen* 
nem mere end et Aarhundrede kom det jævnligt til Udbrud 
af nationalt*religiøst Nag.

Op imod 1720 ved vi, nogle Kolonister følte sig forurettede, 
idet de hævdede, at enkelte unge reformerte (vistnok ved en 
Fejltagelse, i alt Fald i Strid med Kongens Privilegier) var 
blevet hvervet som Soldater; andre klagede over, at Embeds* 
mændene hjalp tyske Bønder til Jord paa de reformertes Be< 
kostning, eftersom Kolonisterne selv var i stadig Trang for 
mere Jord til de unge, giftefærdige Mænd, der »intet hellere 
ønskede end at skaffe Børn til Deres Majestæt!« (som det hed 
i en af deres Ansøgninger til den prøjsiske Konge).

Det skulde i det hele taget have været mærkelige Fransk* 
mænd, om ikke hver enkelt havde en eller anden lille Ting at 
være utilfreds over. Tiderne var blevet daarligere nu, da 
Frankrigs Tobakseksport efter Afslutningen af den spanske 
Arvefølgekrig paany satte ind. En habil Mand, der vilde be* 
nytte sig af Utilfredsheden, behøvede blot at gribe saadanne 
Tilfælde frem, gøre et stort Nummer ud deraf og hævde, at 
der var andre Fyrster, der ikke vilde tillade slige Overgreb 
som den prøjsiske Konge.

*) Do., p. 185.



27

Og saadanne Mænd var der netop blandt Kolonisterne paa 
dette Tidspunkt. Een handlede efter Aftale med Kongen af 
Sachsen, en anden var udsendt af Kongen af Danmark. Begge 
Monarker havde samme skumle Hensigt: at lokke Tobaks* 
plantører som Kolonister til deres eget Land, saa de ikke mere 
skulde købe Tobak for dyr Betaling hos deres prøjsiske Kol* 
lega.



KOLONIENS OPRETTELSE

Det hedder hos Erman & Reelam 17871) angaaende de 
franske Tobaksplantører i Brandenburg, at der gik Rygter om, 
den nye Konge (Friedrich Wilhelm I, Konge fra 1713) vilde 
blive streng imod dem og lade dem behandle mindre godt. 
Udsendinge fra Sachsen og især Danmark søgte at vedlige* 
holde og inspirere Mistanke og Frygt. Uden den prøjsiske Re^ 
gerings Vilje eller Vidende skete der Indgreb i de uckermark* 
ske Kolonisters Rettigheder. Det danske Hof oprettede paa 
denne Tid en Koloni af Tobaksplantører i Fredericia. Et Par 
Snese Familier af agerdyrkende Kolonister gik 1719 ind paa, 
mod store Løfter, at lade sig transportere dertil. Den prøjsiske 
Konge blev imidlertid snart gjort opmærksom paa den Gæ? 
ring, der herskede i Kolonierne, og fornyede alle disses Privk 
legier. I den Form, disse fik 29/2 1720, er de gengivet f. Eks. 
hos Muret. Saa vidt den tyske Fremstilling.

I danske Arkiver har det hidtil ikke været muligt at finde 
nogen Korrespondance med saadanne antydede Udsendinge. 
Allerede J. M. Dalgas kunde 1797 udtale en lignende Erfaring, 
nemlig »at den Brevveksling, den danske Konges Agenter har 
ført med disse Flygtninge, ikke er kommet os i Hænde« og 
fortsatte: »Oberstløjtnant du Boulet blev særdeles, i Kongens 
Navn, betroet at skaffe Plantere hid; han gjorde ved denne 
Lejlighed selv en Rejse til Brandenburg«2). 1767 skriver Wilse3): 
»1719 kom de reformerte. Anledningen hertil gav en Oberstløjt
nant ved Navn du Boulet, som søgte saadan Frihed for dem.

T) Erman & Reelam, p. 267 f.
2) J. M. Dalgas: Beskrivelse etc., p. 155.
•*) Wilse, p. 95.
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De boede da i det brandenburgske, men begærede formedelst 
deres Børns Udskrivning til Soldater at emigrere til Danmark.« 

Muligvis har formaaende fransk*reformerte af Friedrich 
Wilhelms egne Undersaatter direkte eller indirekte været med* 
virkende. Da Valdenserkolonien kort efter skulde oprettes, var 
Oberst Jean Pierre de Bellocq i Berlin en virksom Hjælper. 
Han havde Forbindelser i København og var f. Eks. 4/3 1724 
ved en Vielse Vidne sammen med du Boulets Ven, Vinhand* 
leren Jean Jeant1). Han har næppe staaet fremmed for den 
danske Konges Planer om at oprette en Koloni af Tobaks* 
plantører i Danmark og vel heller ikke for disse Planers Virke* 
liggørelse.

Indberetningerne fra den danske envoyé i Berlin omtaler 
ikke officielle Forhandlinger angaaende Koloniens Oprettelse 
og heller ikke, at den prøjsiske Konge skulde have vist nogen 
Uvilje overfor de danske Planer om en Koloni, der dog ses at 
være behandlet med stor Hemmelighedsfuldhed.

Den danske Konge vendte i August 1719 hjem fra Norge. 
21. og 28. August opholdt han sig paa Frederiksborg, og den 
første Dag, han ledede Regeringshandlinger paa Københavns 
Slot efter sin Hjemkomst, var 1. September. Foruden en Mæng* 
de andre ventende Dokumenter underskrev han i Geheime* 
kancelliet en Befaling til Dansk Rentekammer angaaende 3 de* 
puterede Bønder fra de prøjsiske Lande, der var ankommet til 
Residensstaden og anmodede om at blive taget under Protek* 
tion og om at faa anvist et ubeboet Distrikt et eller andet Sted 
i den danske Konges Riger. Du Boulet medsendtes som deres 
Ledsager, og de skulde have fri Befordring og 100 Rdl. til Op* 
hold undervejs. Amtsforvalter, Krigskommissær Sporing i Aar* 
hus skulde føre dem rundt overalt i Jylland, gaa dem til Haande 
og anvise dem de mest bekvemme Steder til Bosættelse. Kongen 
betonede, at han gerne saa, denne Sag kom i den ønskede Stand.

Det omtales ikke, hvorvidt Pierre Guyet du Boulet tidligere 
har arbejdet med Sagen. Under sin Tjeneste havde han haft 
en Del at gøre med Kolonisternes Hjemland. 30/s 1700 var han 
blevet Løjtnant i Ahlefeldts (senere Württemberg Tecks) Ky*

x) N. Cl. Hansen: Valdenserne og de jyske Heder 1721. Jyske Sam* 
linger 5. R., 3. B. (1938), p. 290.
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rasser*Regiment og sendtes 7/g 1701 med Regimentet til Bra* 
bant, og her ved Auxiliærtropperne tjente han sig op til Oberst* 
løjtnant (29/o 1711). Efter Hjemkomsten til Danmark var han 
fra 14/i2 1714 et Aar knyttet til Landgreve Karl af Hessen, 
Kongens Slægtning, og fra 2/t 1717 Oberstløjtnant ved det sjæl* 
landske Rytterregiment under Brockenhuus. Dette Regiment 
nedbrødes 1721, og du Boulet blev da vist sat paa Ventepenge. 
Han er død før 18/i 17231).

Han har næppe umiddelbart forud for den kongelige Ordre 
været i Uckermark. Dels var der Krig, dels havde han i alt 
Fald 9/e 1719 været til Stede i København.

2/» udstedte Rentekammeret Rejsepas paa fri Befordring 
(»tre Bøndervogne i Amterne, to Borgervogne i Købstæderne 
samt fri Transport over Bælterne og Færgestederne uden Op* 
hold« — altsaa meget fornemt) for du Boulet og hans Led* 
sagere. Samtidig sendte det Meddelelse dels til Sporing i Aar* 
hus, dels til Præsident Ducke i Fredericia om at rejse rundt 
med dem og udvise dem passende Steder. Sporing fik indpren* 
tet, at han havde at holde denne Kongens Befaling stille og 
tavs. Samme Dag afrejste du Boulet og de tre Bønder fra Kø* 
benhavn.

Da Ducke havde modtaget Befalingen, sendte han omgaa* 
ende 5/o — endnu inden du Boulet var naaet dertil — et hur< 
tigt udarbejdet Forslag tilbage om at lade en Koloni af de 
fremmede blive etableret i Fredericia, hvor den gratis kunde 
faa et lille Areal paa ca. 72 ha god Jord, der mod visse Betin* 
gelser havde været tillagt Borgerne som gratis Havepladser, 
men dyrkedes som Agerjord, hvad der stred direkte mod Be* 
tingeiserne; ogsaa paa anden Maade var disse blevet omgaaet, 
saaledes at Borgerne ikke kunde gøre noget Krav om at be* 
holde denne Jord. (Senere ændredes dette Punkt derhen, at 
Kolonien til en Begyndelse skulde have Halvdelen af Have* 
pladserne, 36 ha, den øvrige Halvdel kunde Borgerne beholde, 
hvis de inden en vis Frist opfyldte Betingelserne.) Foruden 
dette kunde Kolonien af Magistraten faa udvist alle de ube* 
byggede Arealer inden for Voldene til en billig Leje; det

2) Hirsch: Danske og norske Officerer 1648—1814 (Haandskrift paa 
Kgl. Bibliotek) II, p. 133.
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drejede sig her om ca. 23 ha. Ogsaa i alle andre Henseender 
var der i Fredericia gode Betingelser for Oprettelsen af en 
Koloni af Udlændinge; Byens geografiske Beliggenhed var god, 
Omgivelserne tiltalende, Jorden af den bedste i Danmark, Ind? 
byggerne i Forvejen tildels indvandrede fremmede, der af for? 
skellige pinlige Aarsager var kommet til denne Asylby. Des? 
uden var her Religionsfrihed, hvad der meget kunde lette Op* 
rettelsen af denne ikke?lutherske Koloni.

8/» kunde Ducke meddele, at du Boulet og de tre deputerede 
allerede havde været i Fredericia, og at Ducke havde faaet 
dem bragt paa de Tanker, at nogle af dem nok skulde have til 
Hensigt at nedsætte sig der. Man havde endog beset en Del 
Huse, der var til Købs, ligesom Ducke oplyste, at der kunde 
købes 12—16 af de store Jordlodder paa hver 16 Tdr. Land, som 
Borgerne ejede (bortset fra Havepladserne).

I Skrivelsen 5/s meldte Ducke sig samtidig som Liebhaver 
til Tobaksforpagtningen, der skulde bortauktioneres 13/s>, idet 
den tidligere Tobaksforpagter, Leer, der havde afløst Pom? 
meau, var afsat og nu stod anklaget af Generalfiskalen for for? 
skellige Besvigelser — en Sag der ogsaa stod i Berøring med 
Pommeau. Forpagtningen af Toldindtægterne medførte en To? 
bakshandel i stor Stil, og Ducke havde straks indset Fordelen 
ved at faa Tobaksplantagen anbragt i hans egen By. Fristelserne 
med Hensyn til Svig var store, og Straffen haard, men Ducke 
havde Lyst til at prøve Chancen, til Trods for, at han havde 
en pinlig Affære løbende fra den Tid, han var Amtsforvalter 
i Ribe, 1709—1716, og beskyldtes for den Gang at have ind? 
maalt Bøndernes Skattekorn i for stor en Skæppe, hvad der 
havde givet ham en ikke ubetydelig Ekstrafortjeneste. Denne 
Sag afsluttedes først ved en Højesteretsdom 19/e 1721, hvorved 
han mistede sin Frihed og sit Gods, der skænkedes til Frelsers 
Kirke.

Ved Auktionen 13/9, gentaget 2%, blev højeste Bud (8000 
Rdl. aarligt for Jylland, Fyn og Lolland) imidlertid afgivet af 
Peder Jensen i Slagelse, en af Landets største Tobaksspindere. 
Budet blev gjort med Forbehold af visse Betingelser, som Re? 
geringen ikke kunde indrømme, hvorfor Budet blev taget til? 
bage, og Regeringen udsatte 4/i2 Auktionen til Fredstid. Denne
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Peder Jensen, der for Tiden stod anklaget for betydelig Told* 
svig ved Korsør og Skelskør, skulde Kolonisterne lære at kende 
inden længe.

Med Peder Jensens Overbud bortfaldt en af Duckes op* 
rindeligste Bevæggrunde til at etablere Kolonien. Men nu 
havde Ideen taget Form og skulde blive af selvstændig Værdi, 
om ikke for Ducke personligt, saa for den By, hvor han endnu 
var Præsident.

Imens var Sporing med du Boulet og de tre Bønder rundt 
paa de jyske Heder. De var ved Æbeltoft, Grenaa, Ørum Hede 
mellem Viborg og Randers, Knudstrups Hede mellem Viborg 
og Klod Mølle, ved Breining og Voldsager, paa Kostvang Hede 
mellem Varde og Hjerting, paa Roust Hede ved Endrupholm 
og paa Randbøl Hede. Man fandt, at hvis Familierne vilde 
skille sig ud fra hinanden, kunde en god Del Plantører des* 
uden anbringes ved Viborg, Ringkøbing og Varde, hvor Jord 
kunde købes eller lejes billigt1). Sporing havde med Flid fulgt 
Kongens Ordre ordret og udsøgt netop de mest sandede Egne, 
men de synes ikke at have øvet nogen Tillokkelse paa Fransk* 
mændene. En Sammenligning med Fredericias gode Lerjord og 
smukke Beliggenhed faldt straks ud til denne Bys Fordel.

Efter Afslutningen af Turen opstillede Sporing en Liste 
over de besete Heder 26/9. 2 Dage efter var Bønderne i Køben* 
havn (de har vel sejlet fra Aarhus) og formulerede i 9 Punkter 
deres Betingelser for at oprette en Koloni af Tobaksavlere i 
Fredericia. Hederne omtaltes ikke med eet Ord.

Disse Betingelser behandledes grundigt af Kancelliet og 
forelagdes derefter til Kongens endelige Afgørelse med den 
Tilføjelse, at Bønderne bønfaldt om at blive ekspederet saa 
hurtigt som muligt. Den kongelige Resolution forelaa da ogsaa 
allerede 17/io, og med den sejlede de tre deputerede Bønder, 
Daniel le Blond, Jacob Devantier og Paul d’Arrest, tilbage til 
Uckermark.

— Det har siden Vilh. Bergs uheldige Misforstaaelser af de 
skriftlige Kilder2) været almindeligt at fremstille de første Kolo*

’) N. Cl. Hansen, p. 303.
2) Vilh. Berg: (= F. Meidell): Smaa Bidrag til Fredericia Kultur# og 

ældste Historie, efter utrykte Kildeskrifter (Fredericia 1883).
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nister som en Flok fattige Flygtninge, der maatte være glade 
for den danske Konge, der var saa naadig at lade dem bo 
blandt de andre Asylanter i Fredericia. Saaledes Jubilæums* 
artikler i Byens samtlige Aviser omkring 29/ø 1919. Medens 
Koloniens første Jubilæum fejredes 15/io 1820, 100 Aar efter 
Privilegiernes Datering, er Datoen 29/ø 1719 senere blevet til 
den Dag, de første fransk*reformerte Kolonister kom til Frede* 
ricia og som 1919 fejredes ved Fest i Kolonien. Uheldig er og* 
saa Behandlingen hos Edv. Holm og delvis endnu hos Hugo 
Matthiessen, der ikke har holdt de fransk*reformerte ude fra 
de meget fattige Valdensere 17211).

Det sidste Aarhundredes Kildeforskere har altsaa negligeret 
det Faktum, at Kolonien var indkaldt paa Statens Bekostning 
af rent nationaløkonomiske Grunde for at skaffe Landet en 
Fordel i Form af en veldreven Tobaksplantage. Men dette For* 
hold har Dalgas allerede 1797 paa det skarpeste understreget 
(mere støttet paa mundtlig Overlevering end paa skriftlige Kil* 
der): »De reformerte Familier kom kun til Jylland efter en 
foregaaende Indbydelse og efter Løfte om et Etablissement, 
som nødvendigvis maa være gjort dem.« »Disse Jorddyrkere 
er ingenlunde kommet herind i Landet som Betlere; de er ikke 
samlet op paa Vejen af Politiet og sat til at dyrke Byens Mar* 
ker. De er kommet her paa Grund af en Kontrakt, og denne 
Kontrakt er udtrykt i deres Privilegier«2).

Dalgas’ mundtlige Kilder havde fuldkommen Ret. Der fore* 
laa ganske rigtigt saadanne Løfter og en saadan Kontrakt, 
Grundstammen i de senere Privilegier. Denne Kontrakt ud* 
arbejdedes af de tre Bønder, Kancelliet og Kongen i Dagene 
fra 28/ø til 17/io 1719.

Bønderne opstillede Betingelserne, som var ret fordrings* 
fulde. Kancelliet afgav sin Betænkning for hvert Punkt. Den 
kongelige Resolution reducerede visse af Kancelliets Indrøm* 
melser. De tre deputerede Bønder betingede sig:

1. Præst, Skolelærer og Dommer skulde gageres af Kongen; 
Dommeren skulde have Sæde i Fredericias Magistrat; dertil et

x) Edv. Holm: Danmarks og Norges Historie 1720—1814 I, p. 416 og 
Henv., p.79. — H. Matthiessen: Fredericia 1650—1760 (1911), 193 f.

2) Dalgas: Beskrivelse etc., p. 135 f.
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Sted at holde Gudstjeneste. — Kancelliet: Præsten kunde ga? 
geres med 300 Rdl. i en Aarrække, de øvrige Embedsmænd 
skulde Kolonisterne selv betale; Dommeren kunde paa Grund 
af Religionen ikke faa Sæde i Magistraten. — Resolutionen: 
Præsten kunde gageres i 10 Aar.

2. Duckes Projekt om Jorden skulde gennemføres. — appro? 
beredes.

3. Gratis eller billigt norsk Træ til Bygtømmer; Egetræ og 
Teglsten til billig Pris. — Kane, og Resol.: Byggetømmer bil? 
ligt; Egetræ og Teglsten skulde Kolonisterne selv skaffe.

4. Baade nybyggede og købte Huse skulde fritages for offen? 
lige Byrder i det Tidsrum, der i Fredericia var almindeligt for 
nybyggede Huse. — Kane, og Resol.: De nye fritages, ikke de 
ældre, købte Huse.

5. Kolonisterne selv og deres Familie, enten de kom først 
eller senere, og enten de nedsatte sig i Byen eller paa Landet, 
skulde fritages i 20 Aar for Told, Accise og Consumption 
(toute charge, taxe et courvée) samt udtrykkeligt fritages for 
Militærtjeneste. — Approberedes.

6. Fritagelse af Afgift paa den avlede Tobak i 20 Aar. — 
Approberedes; Tobakken skulde være ledsaget af en Attest 
for at være avlet her i Landet.

7. Medførte Møbler og Husgeraad indføres toldfrit. — 
Approberedes.

8. Eventuelle Kolonister, der var vel anbefalet, men ikke 
selv havde Midler til at bygge, skulde af Kongen kunne faa 
et Laan i 3—4 Aar paa indtil 50 Rdl. — Kancelliet bevilgede 
det. — Resolutionen afslog det med den Bemærkning: »Vi 
vilde kun være lidet tjent med Folk, der ikke selv har Midler.«

9. Ordre til Fredericias Kommandant og Magistrat om ikke 
blot at beskytte, men endog af al Magt at hjælpe og favorisere 
Kolonien. — Approberedes m. H. t. alle rimelige Tilfælde.

Sluttelig resolverede Kongen, at der skulde udbetales Kolo? 
nisterne 200 Rdl. i Stedet for det forlangte Skib til Transport 
af deres Familier og Sager.

I renskrevet Form fik denne Resolution Kongens Under? 
skrift 17/io 1719, og saa kunde de tre deputerede rejse hjem 
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med denne Kontrakt og faa eventuelle lysthavende hertil fra 
Uckermark.

Grundlaget for de deputeredes fremsatte Betingelser var de 
Privilegier, de fransk*reformerte havde opnaaet i Brandenburg, 
suppleret med visse Ønsker. Selv om ikke alle disse Ønsker 
opfyldtes, opnaaedes dog en ikke ringe Fordel frem for Kolo* 
nierne i Brandenburg, bl. a. de 20 Aars Fritagelse for Afgift 
af Tobak, der vilde lette Afsætningen og begunstige de fran* 
ske Plantører i Sammenligning med de danske. Der vilde her* 
ved altid blive et sikkert Marked i den danske Konges Riger. 
Ved kongelig Velvilje udstraktes denne Særstilling langt ud 
over de 20 Aar og tog Form af et Slags Tobaksavlsmonopol af 
stor Betydning. Det kan bemærkes, at Kolonisterne senere 
(17/io 1721) fik det Ønske opfyldt, som fremsattes i Punkt 4 
og i første Omgang blev afslaaet.

I Punkt 5 er Fritagelsen for Militærtjeneste saa skarpt un* 
derstreget, at det formentlig staar i Forbindelse med Beslut* 
ningen om at rejse fra Tyskland, saaledes som Wilse antydede.

Først i December er der fra Plantørerne i Tyskland kommet 
Besked om, at 15 Familier var villige til at bosætte sig i Frede* 
ricia, og X1/i2 sendtes derfor i Henhold til Kontraktens Punkt 9 
Ordre til Fredericias Magistrat og til Stiftsbefalingsmanden 
over Ribe Stift, Calnein i Ribe, om at hjælpe Kolonien i alle 
billige Stykker.

7/2 1720 forespurgte Calnein hos Magistraten, om Familierne 
var kommet. Magistraten svarede 9/2, at det var de ikke, men 
lovede at give Besked, naar Ankomsten fandt Sted.

Nogen saadan skriftlig Besked om Ankomstdato etc. for de 
først ankomne Familier er ikke bevaret. De rejste vel herop, 
da Vinteren var overstaaet.

25/4 1720 mødte Abraham Soyau, Pierre Honoré og Jacques 
Feu hos Borgmesteren for at faa anvist Jord til Leje; det drejede 
sig om de ubebyggede Arealer inden for Voldene, som Ducke 
havde omtalt i sit Projekt, og som Magistraten hidtil stykkevis 
havde lejet ud til Borgerne. Da Borgernes Lejemaal tildels løb 
i femaarige Perioder og ikke kunde afvikles med saa kort Var* 
sel, saa meget mere som nogle af Borgerne allerede havde be*
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saaet Jorden med Vintersæd, kunde Franskmændenes Anmod* 
ning ikke straks efterkommes.

Kolonisterne var imidlertid ivrige efter at komme i Arbejde, 
og da hverken Borgmesteren eller Præsidenten kunde udlevere 
de paagældende Arealer, sendtes Abr. Soyau m. fl. til Køben* 
havn for hos Kongen selv at gentage Anmodningen om den 
lovede Jord 22/s. Der var paa dette Tidspunkt ankommet 44 
Personer, og der ventedes langt mere end lige saa mange til, 
hvorfor det var af Betydning, at Kolonien hurtigt fik Jorden 
udleveret, saa meget mere som det allerede var langt hen paa 
Foraaret, og de ansøgende Familier havde nu spildt eet Aar. 
Der ekspederedes da ogsaa straks 27/b en kraftig kongelig Ordre 
til Magistraten om at udlevere Jord.

Nogle Dage i Forvejen havde Magistraten faaet Brev fra 
du Boulet, afsendt fra København 18/s, hvor han var at træffe 
hos den fornemme Vinhandler Jean Jeant; i Brevet skrev han, 
at han havde hørt, Kolonisterne var ankommet, og bad Magi* 
straten hjælpe disse i Henhold til den trufne Aftale; han havde 
i dette Brev indlagt et andet, som han bad overgive Adressa* 
ten, »ein Schwestersohn eines Mons, le Blond, genannt der 
Deputation«. Da Brevet er besørget, kan det nu ikke vides, 
hvad Adressaten hed, eftersom de øvrige Notater svigter.

Da Magistraten havde modtaget den kongelige Ordre, sva* 
redes skyndsomst 4/e, at man havde skaffet Kolonisterne mange 
Jordstykker, idet man havde overtalt enkelte Borgere til at 
afstaa deres lejede Jord, for saa vidt den ikke var besaaet; bl. a. 
havde Ducke selv overladt dem et ret stort Jordstykke, som 
han havde lejet for 4 Rdl. og gødet; før Udsendingenes Afrejse 
til København havde de fremmede saaledes faaet 12 Stykker 
Jord til Leje, og siden havde de yderligere faaet anvist den 
ubebyggede saakaldte Materialplads uden for Prinsens Port 
samt saa meget, de forlangte, af Græsjorden inden for Volden. 
Dette Aar kunde der ikke skaffes mere, da Resten af den 
udlejede Jord forlængst var besaaet og i Brug.

Franskmændene var selvfølgelig blevet nervøse, da den lo* 
vede Jord ikke straks blev udleveret til sidste Kvadratcenti* 
meter; de fik Følelsen af at skulle tilkæmpe sig, hvad de op* 
fattede som deres lovlige Ret, og dermed ansloges straks fra
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første Øjeblik den Tone, der skulde vedvare gennem næsten 
200 Aar. Kolonisterne opfattede det saaledes, at Magistraten 
stadig søgte at omgaa (eller endog handlede direkte imod) 
Kongens Befaling og Lovens klare Bogstav, i bedste Fald op* 
fyldte dens Bud ufuldstændigt, saa snart det gjaldt Kolonien. 
Det andet Parti, Borgerne og Magistraten, kunde ikke andet 
end finde Kolonisterne rethaveriske. Modsætningen bundede 
maaske i en dybere liggende Forskel mellem fransk og dansk 
Indstilling over for Lovens Ord, i dette Tilfælde Privilegiernes. 
Folkepsykologen Madariaga1) har fremhævet denne Forskel 
saaledes, at Franskmændene er indstillet paa altid at følge Lo* 
vens Bogstav snært, medens de nordiske Folk indrømmer Lo* 
vens Ord stor Elasticitet. Og at Magistraten maatte have mange 
og kraftige Opsange, inden Privilegiernes Løfter blev indfriet 
fuldstændigt, skulde Kolonisterne tilfulde erfare.

Duckes Projekt havde nævnt, at Kolonien kunde leje eller 
købe 12—16 Lodder, hver paa ca. 16 Tdr. Land, som tilhørte 
Borgerne, men var til Salg. Dette blev ikke til noget. Kolonien 
mente at have Jord nok foruden. Jorden kunde være købt bil* 
ligt, og Fremtiden viste, at den burde have købt. Et Par Menne* 
skealdre senere, da Kolonien var vokset til det femdobbelte 
Antal Familier, stadig henvist til det samme lille Areal, var 
Jordværdien i Byen steget til det 8—10*dobbelte, og det var 
ikke til at tænke paa Køb i større Stil. Da var der for lidt Jord 
til de mange, og Familierne var derfor tydeligt fattigere end i 
1720.

Det tredie Moment i Duckes Jordplaner drejede sig om det 
Areal paa ca. 72 ha Land, delt i 440 »halve« Havepladser, som 
laa i et Bælte uden for Fæstningsværkerne og tilhørte Kongen, 
der for mange Aar siden havde overladt Brugen af dem til 
Byens Borgere paa den Betingelse, at de dyrkedes med Have* 
planter og eventuelt forsynedes med Lysthuse. Disse Betingel* 
ser havde Borgerne ikke opfyldt, hvorfor de 220 fratoges dem 
og skænkedes til Kolonien gratis.

Borgerne og tre af Raadmændene, ialt 29 Personer, saa nø* 
digt denne Jord slippe sig af Hænde og anmodede om en Er*

1) S. de Madariaga: Anglais, Français, Espagnols (1930).
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statning 19/t, hvilket afvistes af Magistratens tre andre Medlem* 
mer, deriblandt Præsidenten, Ducke.

Medens Bryderierne med de lejede Arealer inden for Vol* 
dene var rent forbigaaende, blev de 220 Havepladser (man ude* 
lod som Regel Ordet »halve«) Fremtidens Aarsag til Bitter* 
hed, netop fordi Afstaaelsen skete uden nogen som helst Godt* 
gørelse. For Kolonien var denne lille Strimmel Jord paa 36 ha 
Land livsvigtig, da det var den eneste Jord, Kolonien ejede. 
For Borgerne, der havde henimod 1500 Tdr. Land til Disposi* 
tion, var Problemet ren og skær Krakileri. Ducke bemærkede 
da ogsaa 20/s 1720, at de reformertes Krav var saa ringe, at 
man skulde tro, Borgerne af egen Høflighed vilde imødekom* 
me det for at faa Staden opbygt.

Den eneste, der kunde lide nogen ænseværdig Skade ved 
Havepladsernes Udlevering, var den, som ejede Teglgaarden, 
der havde sine Havepladser omkring Skellet mellem Borgernes 
og Koloniens Halvdele. Den havde været drevet med Fordel 
af den tidligere Præsident Winterberg, men laa nu forfalden 
og tilhørte fhv. Præsident Winterbergs Arvinger, der ønskede 
at sælge den og ansøgte Kongen 27/t om at maatte beholde disse 
Havepladser, hvad der vilde forhøje Salgssummen. Der blev 
givet Ordre til at udmaale dem. 23/i 1722 købte Kornet Herman 
Kalthof (Kalhof) Teglgaarden, men det lykkedes ham ikke at 
beholde Havepladserne.

7/s 1720 kom baade Winterbergs specielle og de øvrige Bor* 
geres almindelige Ansøgning til Behandling i Kancelliet, hvor* 
til Magistraten forøvrigt først 2/s havde sendt Meddelelse om 
Koloniens Ankomst (84 Personer). Magistraten bad om Ordre 
angaaende Kolonisterne, der paaberaabte sig Privilegier, men 
ingen havde medbragt.

Samtidig var Stiftsbefalingsmand Calnein en Tur i Frede* 
ricia. Han talte 8/s med tre Talsmænd for Kolonien, som er* 
klærede, de var velfornøjede; Familierne havde en Del Jord i 
Brug og »var begyndt med Tobaksplantning, som temmelig vel 
lod sig tee.« De forsikrede alle, de vilde bygge ved Lejlighed, 
»saa det lader sig se, at de nok der i Staden skal ville forblive«.

Saa beroligende lød derimod ikke et Brev fra du Boulet, 
dateret Nysted 13/s (det sidste, vi hører om ham). Efter An*
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modning fra de 84 Valloner klagede han paa deres Vegne til 
Kongen over, at Borgmesteren og Borgerne gjorde dem tusinde 
Vanskeligheder i alle Retninger. De Arealer, Kolonien havde 
Krav paa, vilde ikke blive udleveret, før den kunde fremvise 
sine Privilegier, som derfor ønskedes ekspederet hurtigst mus 
ligt. Privilegierne vilde yderligere stimulere endnu en Flok paa 
50—60 Personer, der skulde komme efter Mikkelsdag (29. Sep* 
tember) samt utvivlsomt tilskynde endnu flere til at komme 
og stifte Bo i Kongens Lande. Du Boulet betonede, at intet 
uden Iver for at tjene Kongen fik ham til at blande sig i denne 
Sag, og udtalte, at hvis man forsømte denne gunstige Lejlighed 
til at befolke Fredericia, vilde det vare længe, inden en lignende 
tilbød sig.

Kancelliets Forhandlinger og du Boulets Brev resulterede i 
en Ordre til Calnein om at begive sig til Fredericia og med al 
Vindskibelighed bilægge eventuelle Disputter om Huse og Jord 
mellem Borgerskabet og de nyankomne Familier (23/s). Calnein 
fik ved sit Besøg i Byen 3% den Opfattelse, at Borgernes Øn* 
ske om Godtgørelse for Havepladserne var rimeligt, og at de 
reformerte heller slet ikke var utilbøjelige til at betale en billig 
Afgift for disse. Han mente dog, at det vilde være at fore?: 
trække, om Borgerne beholdt Havepladserne, hvorimod nogle 
af Byens Fælledsjorder gratis kunde overlades de reformerte 
— altsaa en fundamental Ændring af Duckes Plan, Grund* 
laget for Kolonien. Calneins Forslag fik dog ikke nogen Be* 
tydning.

Han vedlagde en Mandtalsliste over Koloniens 19 Familier 
og forebragte en Anmodning fra dem om Fritagelse for at 
betale Portskilling ved Passage gennem Portene til og fra deres 
Arbejde paa Marken, naar Portene var lukket Morgen og 
Aften. Anmodningen skulde gentages næste Aar for Kongen 
af Jac. Melan; afvises af Magistraten V? 1721; sluttelig gen* 
tages af Byens samlede Borgerskab med gunstigt Resultat 10/b 
1722. Ansøgningen er et smukt Vidnesbyrd om Kolonisternes 
Flid straks fra første Færd.

Desuden anmodedes 3% 1720 om, at eventuelle Begravelser 
maatte finde Sted paa Byens Kirkegaarde, indtil Kolonien selv 
fik en Kirkegaard udvist. Den samme Anmodning var allerede
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18/» blevet forebragt Kongen af Daniel le Blond og Jacob De* 
vantier, der forblev i København September Maaned ud. Magi* 
straten fik 4/11 Ordre til at udvise Kolonien Plads til Kirke og 
Kirkegaard. Da Opmaalingen næste Foraar var afsluttet, vilde 
Magistraten udlevere Arealet, men Kolonisterne ønskede 29/3 
1721 at vente med Kirkegaarden, til de fik en Præst. Den første 
Jordfæstelse paa Koloniens egen Kirkegaard fandt Sted 1725. 
Indtil da havde Kolonien benyttet dansk Kirkegaard, da den 
overvejende boede i dansk Sogn (Trinitatis).

Daniel le Blond og Jacob Devantier havde samtidig (18/&) 
et privat Ærinde hos Kongen, idet de ønskede at faa dobbelt 
Portion af den gratis Havejord som Honorar for deres Indsats 
ved Koloniens Oprettelse. Deres Ønske synes ikke at være 
blevet opfyldt af Kongen. De klarede sig dog alligevel, thi 29/i 
1728 klagede fem af de reformerte (Abr. Feber, Joh. Fournese, 
Peter Norré, Joseph Soyeaux og Lorentz Brun) over, at De* 
vantier, du Pont og Blond straks fra Koloniens Begyndelse 
havde lagt Beslag paa dobbelt Portion Jord under Foregivende 
af at tage Lod for deres Sønner, skønt disse endnu var ugifte.

Calnein fik 3% saa nogenlunde beroliget Sindene i Frede* 
ricia, men da Privilegierne endelig forelaa med Kongens Un* 
derskrift 15/n, slukkedes alt Haab for Borgerne om at beholde 
de 220 Havepladser, der gratis tillagdes Kolonien overens* 
stemmende med Duckes Projekt, og saafremt Borgerne ikke 
inden et Par Aar havde opfyldt Betingelserne for at beholde 
de øvrige 220 Havepladser, risikerede de ogsaa at miste disse.

Borgerne var fortrydelige over dette Resultat. Men hvis 
Kolonisterne mente, at Spørgsmaalet med Havepladserne nu 
var ordnet, viste det sig at være en stor Fejltagelse; Magistra* 
ten forstod med megen Spidsfindighed at trække Udleveringen 
i Langdrag og irriterede derved Franskmændene af et godt 
Hjerte.

Det første Nytaar i Fredericia x/i 1721 bragte derfor ikke 
Kolonisterne synderligt hjertelige Ønsker fra deres Medbor* 
gere; Magistraten skal iflg. Jeant endog rent ud have sagt, at 
Kolonisterne burde være blevet i Brandenburg i Stedet for at 
komme her og blive Borgerne til Ruin.

Kolonisterne maatte sande det daarlige Ry, der gik af Asyl*
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byen, som fik Folk andre Steder i Landet til at sige: »Vorherre 
bevar os for at komme til Fredericia!« Desuden var Byen en 
Fæstning, hvad der medførte mindst lige saa store Ubehagelig* 
heder, nemlig i Form af Indkvartering, og netop denne Vinter 
var der stationeret usædvanlig mange Soldater i Byen (45 
Mand Artilleri, 4 Kompagnier Cavalleri, 4 Kompagnier Infan* 
teri), hvoraf de reformerte havde faaet deres Part. Først efter 
adskillige Henvendelser lykkedes det de reformerte at slippe 
for Indkvartering saavel i købte som i lejede Huse (17/io 1721), 
hvad der var en stor Fordel frem for de øvrige Borgere. Men 
da havde Caspar Charnique, Abr. Lefèvre, Joh. Fournaise, 
Jacob Melan, Henri Jourdain og Louis Guitau ogsaa truet med 
at opsige Borgerskab og rejse bort, hvis ikke Indkvarteringen 
fjernedes fra deres lejede eller købte Huse C11/5)» eftersom de 
ikke kunde risikere at forlade Huset og arbejde paa Marken, 
idet alle deres Ejendele saa var prisgivet Soldaternes Forgodt* 
befindende. Særlig generende havde Indkvarteringen været for 
Skolemesteren, hvor Eleverne var blevet saa bange for de ind* 
kvarterede Soldater, at de var flygtet og ikke turde komme ind 
i Undervisningslokalet igen. Kolonisterne havde derfor straks 
10/i 1721 faaet Vinhandler Jean Jeant, du Boulets Ven, et frem* 
trædende Medlem af den reformerte Menighed i København, 
til at skrive derom til Kongen, og Magistraten maatte snart 
borttage Indkvarteringen fra Skolen saa vel som fra det Hus, 
Kolonien vilde vælge at holde Gudstjeneste i (28/2).

Jeant (der i Kirkebøgerne i København kaldes Jean, men 
selv underskriver sig Jeant) understregede, at Kolonisterne 
havde den bedste Vilje til at blive i Byen og opfylde deres 
Pligter over for Kongen i Henhold til deres indgaaede Over* 
enskomst; men en Forudsætning var, at Kongen sørgede for, 
at Kolonisterne ikke fra forskellig Side blev chikaneret og hin* 
dret i at opfylde deres Pligt.

Det virksomste Irritationsmoment var og blev Haveplad* 
serne. Magistraten havde hørt Rygter om, at yderligere en 
Mængde nye Familier var i Vente, og saafremt saa mange kom, 
som Rygtet fortalte, kunde der ikke blive mere end een Have* 
plads til hver Kolonistfamilie; den forespurgte hos Regeringen 
3/i og fik Besked om foreløbig at udlevere hver Familie een
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Haveplads og reservere Resten til senere kommende. De re* 
formerte havde derimod regnet med at faa alle 220 Haveplads 
ser udleveret paa en Gang.

De mange Familier, der var i Vente, kom 1!^\ det var Vals 
denserne; men da de saa, hvor lidt Jord der var Realiteten bag 
det imponerende og lokkende Antal af 220 Havepladser, mis 
stede de ganske Lysten til at tage Bopæl i Fredericia; desuden 
blev det streng Frost midt i Februar; Landmaaler Themsen, 
der var i Gang med at maale Havejorden ud, maatte standse 
Arbejdet, og den nordiske Kulde tilskyndede Valdenserne til 
atter at søge mod Syd. De kom dog først af Sted i Maj—Juni. 
Deres Ankomst var til at begynde med en stor Ærgrelse for 
Tobaksplantørerne, der havde regnet med selv at beholde de 
220 gratis Havepladser og nu stod i Fare for at skulle udlevere 
største Delen til den store Flok nyankomne fremmede (ialt 
63 Familier, 218 Personer). Det var med stor Lettelse, saavel 
Magistraten som Kolonisterne saa Valdenserne rejse bort.

29/3 1 721 havde 34 Familier af de reformerte og 1 af Val* 
denserne faaet anvist hver een Haveplads. De var skuffede over 
ikke at kunne faa mere og tog først imod Jorden 22/4 efter at 
have forvisset sig om, det var Kongens Vilje saaledes. Da Val* 
denserne fik Rejsepas, indsendte de reformerte straks 2% An* 
søgning om at faa udleveret Resten af Jorden, der ellers vilde 
ligge udyrket hen. Kancelliets eneste Bemærkning var: Udsæt* 
tes. Altsaa maatte de reformerte se langt den største Del af 
Koloniens Jord ligge hen til ingen Nytte denne Sommer paa 
Grund af Centraladministrationens Langsomhed. Saa sendtes 
Jacob Melan m. fl. til København for at gentage Ansøgningen. 
Magistraten bemærkede dertil 1hf at Havepladserne efter Pri* 
vilegiernes Aand skulde anvendes til Tobaksplantage, men de 
reformerte avlede foruden Tobak adskillige Slags Korn og Have* 
sager, hvad der bekræftedes af fire gode Mænds Vidnesbyrd. 
— Først 14/3 1722 blev alle de 220 Havepladser udleveret efter 
ihærdigt gentagne Ansøgninger. Derimod fik Borgerne Lov at 
beholde de øvrige 220, der i Duckes Projekt var stærkt truet.

Jordspørgsmaalet var det centrale Problem for Plantørerne, 
og de løste ikke Borgerskab, inden de havde faaet Havepladser 
udleveret. Vigtig for dem var dog ogsaa Gødningen til Jorden,
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idet deres intensive Drift krævede hyppig og rigelig Gødske 
ning. Efteraaret 1721 ansøgte Daniel le Blond m. fl. om Gød* 
ningen fra den kongelige Stald i Byen, og Aaret efter gentog 
Kaptajn B. de la Milliere Ansøgningen for de reformerte om 
den Gødning, der laa tilbage efter 3 Kompagniers Heste. Alle* 
rede 5/3 1722 havde Magistraten tilladt de reformerte for Frem* 
tiden at fjerne uskikkelige Møddinghobe og udfejede Dynger 
fra Gaden; begge Parter fandt, de havde gjort en fortræffelig 
Aftale, thi Magistraten var glad for at slippe om ved Byens 
Renovationsvæsen paa en saa nem Maade.

Daniel le Blond og Jacob Devantier, der havde ledet Op* 
rettelsen af Kolonien, opstillede 5/e 1721 en Regning over Om? 
kostninger ved Transporten og betragtede altsaa dermed Kolo* 
niens Oprettelse som afsluttet. I Kontrakten var der stillet 200 
Rdl. til Disposition, og dem fik Magistraten kongelig Ordre 
til at udbetale le Blond og Devantier; disse havde øjensynligt 
administreret godt, for Regningen udviste ikke fulde 200 Rdl. 
i Udgift, hvorfor Magistraten kviede sig ved at udbetale dem 
hele dette Beløb.

Naar det drejede sig om Klager, holdt le Blond og Devan* 
tier sig tilbage. Men i alle positive Handlinger fremtraadte de 
som Kolonisternes Førstemænd. Paa Mandtalslisterne o. 1. næv? 
nes de som Regel først, og ligeledes er det dem, som er de 
første til at tage Borgerskab. I økonomisk Henseende synes 
Devantier at have været den bedst funderede af de to, og han 
var den første af Kolonisterne, der tog Skøde paa Byggegrund. 
Matthieu Dupont synes at have været rigere, men han nævnes 
ikke blandt Kolonisterne det første Aar. 1728 klagedes der over, 
at Devantier, du Pont og Bion havde dobbelt Lod Jord, og 
her er le Blond altsaa rykket fra Første* til Trediepladsen blandt 
Koloniens førende Mænd. Senere, i 1740’erne, regnes hans 
Søn blandt de fattige. Dupont’ernes Velstand er gennem Siæg* 
tens mange Døtre og deres Ægteskaber gledet ind under andre 
Familienavne. Devantierslægtens Velstand synes at have holdt 
sig mest urokket, og saalænge der overhovedet kunde tales om 
en Koloni, stod denne Slægt som Koloniens Rygrad. Endnu i 
Slutningen af det 19. Aarhundrede havde Slægten en afgørende 
Magt i det lille Samfund; en af de tre rige Brødre Devantier
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kunde spørge: »Naar vi er væk, hvem skal saa betale?« og 
selv om de havde flere Penge, end Jacob Devantier kunde 
drømme om 1719, har han sikkert selv sagt noget lignende.

Om ham og hans Slægt samlede Kolonien sig. Da de tre 
Brødre kom i Strid om Præstevalget 1871 og den ene med sine 
Tilhængere udmeldte sig af Menigheden, sprængtes Kolonien.

KOLONIENS STØRRELSE DE FØRSTE AAR

Der foreligger et Par Mandtalslister over Kolonisterne 1720. 
22/s omtaltes blot, at der var kommet 44 Personer. 2/s vedlagde 
Magistraten i en Skrivelse følgende Liste, der er skrevet af en 
af Kolonisterne selv (Daniel le Blond?).

daniel le blond .................. 6 personne
Jacobe deuantier ............... 4 —
pierre demaret ................... 5 —
abrehamme talement ........ 5 —
caspre charnique ............... 6 —
Joseph soiaux .................... 3 —
abreham soiaux ................. 3 —
pierre honoré ..................... 8 —
Jaque feu ........................... 4 —
Jacobe melent .................... 3 —
lanbrt dufrenne ................. 4 —
munique dufrenne ............ 3 —
gille Honoré ..................... 3 —
Hinry Jordin ..................... 4 —
estienne feu ....................... 9 —
jean fornaise ...................... 5 —

et 5 garsons quy sont venu deuant et quil atende leurre et 
merre et tout leur famille

monsieur guitaux .............. 3 personne
pierre le moine qui aten son perre et merre

le tout se monte a .......... 84 personne
et il en doit venir apres la sanct mielle un quantité 

(— og fem Karle, der er kommet i Forvejen og venter deres 
(Fader) og Moder og hele deres Familie. M. guitaux 3, Pierre
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le moine der venter sin Far og Mor. Ialt 84 Personer. Og der 
skal komme en Del efter Mikkelsdag.)

30/» 1720 foreligger følgende Fortegnelse:

Allerunderdanigst Relation
om

De til Fridericia nye ankomne Reformerede, hvoraf enhver 
familie sig agter at ernære, og hvor de sidst haver vaaren 

Boesiddende, samt hvor mange Persohner eenhver 
familie bestaar af.

Nemblig
1. Daniel le Blond 

sa femme et 4 enfant

2. Jaques de Vantees
sa femme et 2 enfant

3. Pierre de Maset
sa femme et 3 enfant

4. Abreham Talemenne 
sa femme et 3 enfant

5. Caspre Charnique
sa femme et 4 enfant

6. Josephe Soiaux
sa femme et 1 enfant

7. Abreham Soiaux
sa femme et 1 enfant

8. Pierre Honore
sa femme et 7 enfant

9. Jaques Feu
sa femme et 2 enfant

10. Abreham Melens
sa femme et 3 enfant

11. Lambret du Frenne 
sa Femme et 2 enfant

Er nu i Kiøbenhafn, agter at er* 
nære sig af Tobaksplandtning og 
afling. Haver ellers forhen vaaren 
boesiddende i Uckermarcht under 
Hans kongl. Mai1 af Preusen. 
lige som nest forrestaaende.

alle disse og herefter specificere* 
de Persohner haver samptlige 
forhen boed i Uckermarcht, og 
agter nu alle at ernære dennem 
i fridericia af Tobaksplandtning 
og afling.
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12. Munique du Frenne 
sa Femme et 2 enfant

13. Guille Honoré
sa Femme et 1 enfant

14. Heinry Jourdin
sa femme et 4 enfant

15. Etienne Feu
sa Femme et 8 enfant

16. Jean Fournaise
sa Femme et 3 enfant

17. Louy dito

18. Samuel Lamy
19. Samuel Estienne 

sa Femme

Et 5 garçons quy sont a 1 
âge de 20 a 22 ans il attend 
dre leur perre et merre et 
leur famille.

ligeledes forhen vaaren Boesid? 
dende i Uckermarcht og agter at 
ernære sig af Sæbesyderie.

Haver forhen boed i Kiøbenhafn 
og agter at ernære sig af Thee og 
Chaffé sampt at anrette et Trech 
Tauell.

Haver forhen boed i Altona og 
agter nu at ernære sig af Brød? 
bagning.

Saaledes i alle Maader rigtig efter den til mig fra principalen 
for disse reformerede indgifne Liste, Testeris allerunderdanigst 
af Fridericia Raadstue dend 30te September A° 1720.

H. E. Calnein.

Der er enkelte Uoverensstemmelser mellem de to Lister, 
som næppe er forfattet af samme Mand. Den sidste har Per? 
sonnavnene skrevet med stort Begyndelsesbogstav og har Nr. 
17 dito for Guitaux; d’et er dog snarest en Fejllæsning af den 
danske Afskriver. Da den sidste Liste opstilledes, var Pierre le 
moine ikke medtalt og var vel bortrejst. Til Gengæld er der 
kommet 10 mere, saa Antallet 30/9 var 93. Dels var der nye an? 
komne som Samuel Estienne og Hustru, der ikke senere findes
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omtalt, og Samuel Lami, der 18/5 1722 blev viet til Madrne Sy? 
bille la Fontaine, Enke efter Sieur Bonadi; desuden kan Op? 
givelserne om Familien Melan forstaas saaledes, at Jacob Me? 
lans Forældre er kommet (Abraham Melens). Men Halvdelen 
af Forøgelsen skyldes vist Fødsler, hvoraf der synes at have 
været ialt fem i de to Maaneder: P. Honoré, Munique Duf rene 
og Etienne Feu har hver faaet en Familieforøgelse paa 1, mens 
H. Jourdin begunstigedes med Tvillinger. Kirkebogsoplysnin? 
ger savnes m. H. t. Fødsel, og kun et Par senere Oplysninger 
kan tjene til Kontrol: Ca. 1720 er Pierre Honorés Søn Jacob 
født. 11/i2 1725 døde Henri Jourdins Datter Elisabeth, 5 Aar 
gammel; selv var han død 23/5 1722, efterladende 5 Børn, hvoraf 
kun de fire nævnes i de bevarede Kirkebogsoplysninger; det 
femte Barn er vel den savnede Tvilling. Ludwig kender kun 5 
af Etienne Feuts Børn, og har overhovedet ikke medtaget Mu? 
nique Duf rene i sine Stamtavler; Kirkebogen oplyser dog om 
denne: Dominique Dufresne døde 231$ 1724 af en Pleuritis 
(Lungehindebetændelse), efterladende Enke og 3 Børn. Enken 
viedes 30/i 1725 til Johan Herman Rosenmeyer (hvis Forældre 
boede i Langholtz i Detmold). Hun hed Marguerite André (i 
Kirkebogen en Gang: Andrine.) 17/2 1725 døde den 6?aarige 
Datter Catherine, medens Søsteren Anne blev gift med Jean 
Deleuran 2/n 1746. Det tredie Barn kan saa være født 1720; 
men det kan ogsaa være Anne, thi Ludwigs Oplysning, at hun 
skulde være født 1722, er usikker og fremgaar i alt Fald ikke 
af Daabsbogen 1722.

29/3 1721 havde Magistraten forespurgt, hvornaar de refor? 
merte var sindede at aflægge deres Borgered, og de havde 
svaret, om det ikke kunde udsættes til en 3 Ugers Tid efter 
Paaske, da de ventede endnu flere af deres Folk hertil.

16/4 1721 vandt følgende Borgerskab (Raadstuebogen): 
»Nemblig Daniel le Blom, Jacob Devantier, pierre de marée, 
Abraham Talman, Mons. Lovis Quiteau, Mathieu dupon, 
Gasper Charny, Joseph honyiall (Soyeaux), pierre Honnoré, 
Jacob feu, enrj Jordein, Estiénne feu, France André, Abraham 
le faure, Gasper libeneau, Christophel D’emmes, pierre du 
four, Isack dupon, Abraham qrvtrak (Betacq) og Abraham 
demare, hvilke alle samtlige aflagde den sædvanlige borgerlig
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Ed og angav sig med Tobaksplantning at ernære, hvorefter af 
samme Colonier fremkom Jacob Melan som og aflagde sin 
borgerlig Ed, angav at ernære sig med Skomager Haandværk 
og Tobaksplanten, item Jean Fournese ligesaa angav sig med 
Tobaksplanten og Sebsyderie at ernære, item Jacob Sarsy lige= 
saa angav sig med Tobaksplanten og Strømpemager Hånd* 
verck at ernære« (ialt 23).

24/4 1721 (Raadstuebogen:) »Fremkom af de reformerte 
Colonier fra Uckermarck nembi. Lambert de frenne, Jaque 
William, Abraham Bauthle, Jean Faveri, Pierre du Pung, Jean 
Doxron (Rochon), Jaque Colié, Jaque la Barre, Jean de Loren, 
Abraham Suply, Abraham du Boy og Johan georg Weyer, som 
samtlig vandt deres Borgerskab og derpaa aflagde den sæd* 
vanlige Borgerlig Ed, angav sig samti. med Tobaksplantning at 
ernære« (ialt 12).

De fremmedartede Navne har voldt Byskriveren en Del 
Kvaler. Han har ikke stavet dem efter deres Udtale, men har 
øjensynligt faaet en af Franskmændene til at skrive dem op 
for sig paa et Stykke Papir; han har ikke kunnet tyde alle de 
franske Skrifttegn og har i visse Tilfælde resigneret, naar han 
ikke kunde skelne Bogstaverne, og simpelthen aftegnet Navnet, 
saaledes ved Navnene Soyeaux, Betacq og Rochon, hvor der 
trods alt er mere Mening i de haandskrevne Resultater, end 
Gengivelsen med de nærmest lignende Bogstaver omsat paa 
Tryk lader formode.

Mindre Forvanskninger af Navnene er let gennemskuelige 
og skyldes ikke nødvendigvis Fejlskrivning, men kan være den 
franske Skrivers personlige Opfattelse af, hvordan Navnene 
burde skrives — f. Eks. Charni, der senere normaliseres til 
Charnique; de marée, senere Desmarets; dupon eller du Pung, 
senere Dupont; de Loren, senere Deleuran osv.

Det ses, at der mellem 3% 1720 og 16-24/4 1721 er kommet 
en stor Mængde Familier til den reformerte Koloni, idet 21 af 
de anførte Navne er nye, deriblandt de tre Dupont’er. Til Gen* 
gæld er der nogle af de tidligere nævnte, der ikke har taget 
Borgerskab: Abr. Soiaux, Samuel Estienne, Abr. Melen (men 
Jacob Melan bliver Borger), Samuel Lami (der som nævnt 
viedes i Fredericia 18/s 1722 og tog Borgerskab 1723), Giile
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Honoré (hvis Datter Cathrine 19/i 1724 blev gift med Jaques 
la Barre), og Munique Dufréne, der imidlertid 1723 leverede 
adskillige Portioner Tobak (6/io, 26/io, 11/11) og døde 1724. Der 
er en vis Mulighed for, at enkelte af disse har boet i Frede* 
ricias Nabolag og derfor ikke har løst Borgerskab.

De, der blev boende af de først ankomne, har udgjort Kolo* 
niens faste Stok. Af de senere ankomne er en enkelt af samme 
Familienavn som en af de første, andre er helt fremmede, og 
her maa først og fremmest nævnes, at Raadstuebogen ikke er 
helt korrekt, naar den benævner dem alle som reformerte eller 
Uckermarkere; Magistraten meddelte nemlig til Regeringen 
25/4, at 35 af de nye Colonier havde aflagt Borgered, hvoraf 
34 var af de først ankomne Uckermarkere, og 1 af de sidst 
ankomne Valdensere. Denne ene var Jean Rochon.

Rochon drog bort sammen med de øvrige Valdensere, men 
Flertallet af de fransk*reformerte blev i Fredericia, skønt der 
var for lidt gratis Jord til saa mange Familier; hvad var det 
da, som fik dem til at blive?

INDBYRDES SLÆGTSKAB
En Undersøgelse af Slægtskabsforholdene viser, at de Fa* 

milier, der etablerede Kolonien og forøgede den ved Tilflytning 
fra Tyskland, i paafaldende Grad var beslægtede allerede før 
Afrejsen fra Tyskland. Saa vidt de tilgængelige Kilder tillader 
at følge Afstamning og Ægteskaber før 1720, viser de Slægten 
Devantier som et fælles Bindeled af stor Betydning.

Det var saaledes ikke tilfældige eventyrlystne, der drog over 
Havet til Danmark. Kolonisationen er snarere præget af at 
være omhyggeligt organiseret af en bestemt Klike. Kolonien 
holdtes sammen af Familiebaandet.

Dette Fænomen er ikke overraskende, naar det som her 
drejer sig om en fransk Kolonisation. Saavel Madariaga som 
talrige franske Forfattere har fremhævet den Betydning, Fa* 
miliekredsen har i næsten alle franske Hjem, naar der skal 
træffes en vigtig Beslutning. Devantier var paafaldende aktiv, 
da det gjaldt Koloniens Oprettelse. En Del af hans Slægt har 
vel først tænkt paa at drage til Danmark, da Kolonien var en
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Realitet. Men en anden Del og han selv maa have beskæftiget 
sig indgaaende med Planer om Bortrejse allerede før Ve 1719.

En her opstillet Liste over Relationerne mellem de ankom* 
mende Familier viser Jacob Devantier som den centrale Figur. 
Hvilke Bevæggrunde havde han haft til at bryde op fra Bran* 
denburg? Var det ham, der vilde købe en Ejendom, men paa 
uretfærdig Maade hindredes deri af tyske Embedsmænd? Eller 
var det Slægtninge af ham, der mod deres Vilje var hvervet til 
Soldaterkongens Hær — det kan næppe have været hans Søm 
ner, for den ældste var født 1704 og altsaa i 1719 ikke mere 
end 15 Aar.

Svaret paa disse Spørgsmaal maa eventuelt hentes i de tyske 
Arkiver.

Slægtsforbindelser 1719.
Devantier & Labove

Deleuran & —| — & Casp. Charnique
Hurtienne S — Jacob — & Devrienne

Betacq & —
Lefèvre & —

Collier & — 
Noé & —

Vilain & —
Dupont & —

Didier & —
Kinnemond & —
Dehon & —

André & —

— & Bottelet
— & Jacques Feut
— & Henri Jourdain
— & Mess

— & Dubois
— & Crepin

— & Fromont
— & Soyeaux
— & Libeno

— &. Desmarets
Dufréne & — — S Talleman

— & Berthe
— & Daniel le Blond

— & Honoré
— S Suppli

løvrigt kan det oplyses, at Jacob Devantier var født i Frie* 
senheim i Pfalz, hvortil hans Fader Pierre, født 1637, var kom* 
met allerede 1661 fra la Gorgue i la Leu (Grænselandskabet 
mellem Belgien og Frankrig). Moderen Marie Labove var fra 
Calais. En Broder var gift med en Desmarets. Jacob selv var 
1697 gift med Marie Coppet (Coppé) fra Mannheim og havde



51

boet først i Woddow, senere i Gramzow, hvor 6 af deres 9 Børn 
var døde i Aarene 1701—11. Denne sørgelige Skæbne kan have 
medvirket til, at Devantier ønskede at rejse bort. En Datter 
blev gift i Woddow 1718, Sønnerne Jacob (født 1704) og Pierre 
(født 1713) tog med til Fredericia.

Daniel le Blond var en tresaarig Mand, der var flygtet fra 
Picardiet, hvor han var født i Morgue 1660. Han døde 1737 i 
Fredericia. Hustruen, Marie Berthe, døde 1732. De havde 1720 
4 Børn: Louis (28 Aar), Anne (22 Aar), Abraham (16 Aar) 
og Judith, der 1727 blev gift med Abraham Claude Maire (en 
af de franske Plantører paa Sjælland).

d’Arrest, som var med Devantier og le Blond i 1719, kom 
ikke til Danmark. (Er den nuværende tyske Reichsbauernfuh* 
rer Dr. Walther Darré af denne Slægt?)

I Løbet af den første Vinter kom Matthieu Dupont, hvis 
Sønner senere hører til de mest velstaaende, og som selv har 
haft stor Indflydelse i Kolonien, hvad Pastor Moutoux senere 
skulde sande. Han var født ca. 1667 i Mannheim og indvan* 
dr et til Walmow i Brandenburg, hvor Sønnen Jacob er født 
ca. 1702; Sønnen Matthieu er født 1705 i Gross Ziethen. Du* 
ponts Hustru hed Cathrine Noé, født 1681, død 1741. Selv døde 
han 19/4 1743 i Fredericia. Ludwigs Oplysninger er ikke fyldest* 
gørende, idet Kirkebogen ikke er fuldt udnyttet; der er slet 
ikke medtaget Opgivelser om Datteren Olympe, der 31/i 1725 
blev gift med Pierre Desmarets’ Søn Jacob, men som 25/i 1722 
sammen med Abraham le Blond var Fadder for Abraham le 
Fevres Søn Jacob ved den første Daab, Pastor Martin foretog 
som Menighedens første Præst; denne Barnedaab var altsaa 
en vigtig Begivenhed for den nye Menighed; men naar en ung 
Pige og en ung Karl optraadte sammen som Faddere for et 
Barn, betød det oftest, at de selv tænkte paa at gifte sig. Abra* 
ham le Blond døde imidlertid 22/s 1722, ca. 18 Aar gammel. 
Disse to unges Forbindelse har utvivlsomt været medvirkende 
til, at Familien Dupont kom hertil; dens Velstand blev en 
Støtte for Kolonien, men man aner en ung Piges triste Kær* 
lighedshistorie.

Matthieu Dupont og undertiden ogsaa Daniel le Blond og 
Jacob Devantier tituleres bl. a. i Kirkebøgernes Omtale med
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»Sieur«, hvad der tyder paa, at de behandledes med større Ud^ 
mærkelse end de øvrige Kolonister. De udgjorde Koloniens 
Ledelse og kaldte sig f. Eks. 21/4 1722 udtrykkeligt »Conduc
teurs de la Colonie françoise de fridericia«. Fem Dage i For* 
vejen var Pierre du four død, 56 Aar gammel; han omtales 
som ancien ved Kirken. Disse Mænd har været Medlemmer 
af det første Consistorium, omtalt 1721, længe før der var ansat 
en Præst.



KOLONIENS UDVIKLING

Samfundets Størrelse til de forskellige Tider kan saa nogen* 
lunde antydes ved Tal. Men den oprindelige franske Koloni 
skiftede efterhaanden Karakter, og derfor er Tallene alene ikke 
tilstrækkeligt, eftersom der er foregaaet en Forskydning i det 
Begreb, Tallene skulde angive. Forskydningerne er fremkom* 
met ved, at de forskellige Skranker, der afgrænsede den fran* 
ske, reformerte, jordejende Plantørkoloni inden for Bysamfun* 
det, efterhaanden er overskredet:

1800 stilledes de blandede jævnsides med de rent reformerte 
Ægteskaber i Spørgsmaalet om Jord. 1823 bortfaldt det franske 
Sprog. 1849 ophørte Koloniens Særstilling i Statens Admini* 
stration. Fra Midten af 19. Aarhundrede opgaves Plantørvirk* 
somheden. 1870 skilte en Del af Samfundet sig ud og gik over 
til luthersk eller katolsk Kirke. I de følgende Aartier blev de 
blandede Ægteskaber altovervejende, ikke blot den kirkelige 
Blanding af reformerte og lutherske, men tillige den nationale 
Blanding af fransk og dansk, saa det nu vil være meget van* 
skeligt at finde unge reformerte af rent fransk Blod. Erhvervs* 
skiftet opløste den økonomiske Tilknytning til Jorden og der* 
med den stadige, irriterende Kontrast mellem Plantørernes Ar* 
vinger og Fredericia Kommune, som endeligt likvideredes 1905; 
sluttelig bortfaldt den individuelle Ret til Jorden 1934.

Kolonisternes nulevende Efterkommere er altsaa hverken 
Plantører, jordejende, franske eller af rent reformert Oprin* 
delse; af de ældre Forhold staar kun Sporene tilbage: nogle 
franske Navne og noget fransk Blod rundt om i Landet, men 
mest i Fredericia, denne Bys reformerte, jordejende Menighed, 
en Kirke, en Skole og nogle Traditioner.
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Kolonien som saadan eksisterer ikke mere, selv om man 
kan diskutere, hvilket Aar den forsvandt. Endnu ved 1850 eksi* 
sterede en Plantørkoloni, selv om dens Medlemmer var i tib 
tagende Drift bort fra Plantørvirksomheden; men en Snes Aar 
var der kun en svindende Rest af Plantører tilbage: Samfundet 
var øjensynligt opløst og vigtige Skranker faldet. I nærværende 
Fremstilling opfattes Fransk som den mest karakteristiske og 
oprindelige af disse Skranker. Selv om det franske Sprog 1823 
definitivt maatte opgives og i Kirken af visse Grunde blev 
afløst af Tysk, saa blev Samfundet ikke derfor tysk og har 
aldrig følt sig som tysk, indgik kun undtagelsesvis Ægteskab 
med tyske og aldrig med de ligeledes tysktalende Jøder. Endnu 
1823 følte det sig som fransk, 1864 som dansk; Ændringen i 
Nationalitetsfølelse var en Udvikling, ikke et daterbart Om* 
slag, og den er ikke gaaet via tysk (saaledes som Sproget), men 
direkte fra fransk til dansk. Den franske Kolonis Tidsrum lig= 
ger i alt væsentligt forud for 1823, og herom samles Undersø* 
gelsen hovedsageligt.

Hvor Traade har ført fra dette Tidsrum op imod vor Tid, 
er de saa vidt muligt fulgt; derimod er senere opdukkende 
Fænomener nødigt og kun undtagelsesvist berørt. Her maa an* 
dres Undersøgelser supplere og korrigere.

Hvor Betegnelsen Koloni er anvendt om Samfundet i senere 
Tid, implicerer det kun Fredericias reformerte Efterkommere 
af de franske Plantører.

I det foregaaende vistes Koloniens Størrelse, Familietal etc. 
straks efter Oprettelsen. En Snes Aar efter haves en detailleret 
Liste over samtlige Personer med Navn, Alder, Bopæl, For* 
muesomstændigheder etc., gengivet Side 223. Almindelige 
Folketællinger foreligger fra 1787 og 1801 flg., herfra Familie* 
listerne Side 222. Koloniens Størrelse til forskellige Tider gen* 
gives ud fra enkelte private eller officielle Tællinger Side 218.

Koloniens Vækst ved Børnefødsler er optalt efter Daabs* 
protokoller, hvor der medtages reformerte Børn i Franskes 
Ægteskaber med Danske; fra anden Side suppleres dette med 
franske Familiers Overgang til andre Trosretninger (oftest i 
Forbindelse med Ægteskab). En vis Interesse knytter sig til
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Spørgsmaalet om Børnedødeligheden, saa længe Kolonien var 
ny i Landet og ikke fuldt akklimatiseret, Statistik Side 219.

Kolonien har modtaget og afgivet adskillige Familier i sin 
Forbindelse med Udlandet. Saa godt som hele Fødselsoverskud* 
det er imidlertid afgivet til forskellige danske Egne, først til 
Plantørvirksomhed, senere til andre Erhverv.

Ændringen i Koloniens erhvervsmæssige Struktur under* 
søges gennem Plantørernes Overgang til andre Erhverv.

I en vis passiv Forbindelse med Koloniens Udvikling stod 
i 18. Aarhundrede de tyske og franske Personer, der i Byen 
og dens Omegn vedligeholdt Tilknytning til Koloniens refor* 
merte Menighed uden selv at være Medlemmer af Kolonien, 
der siden Oprettelsen stod som en sluttet Enhed og kun i 
meget sjældne Undtagelsestilfælde optog nye Medlemmer, og 
da kun for saa vidt de var Plantører.

TILVÆKST VED FØDSLER

Antallet i Kolonien forøgedes konstant ved mange Børne* 
fødsler; samtlige Forfattere fremhæver Koloniens Rigdom paa 
Børn. Jorden, som Kolonien havde, muliggjorde, at de unge 
giftede sig tidligt »og havde Velsignelse med Børn«, hedder 
det f. Eks. hos Wilse. 1750—60 fødtes 95, mens der kun døde 
51 i Kolonien.

Selv om en stor Del rejste til andre Egne i Landet, udvan* 
drede dog ikke hele Fødselsoverskuddet fra Fredericia, og Kolo* 
nien voksede jævnt. Dens Størrelse angives 1743—71 ved Tal* 
let ikke paa Individer, men paa Familier, hvad der i nogen 
Grad tilslører Koloniens Vækst, saa meget mere som Begrebet 
Familie er blevet taget i videre og snævrere Betydning; saa* 
ledes opgiver Magistraten 1743 og 1748 et Antal paa 30 Fa* 
milier, medens Præsten 1744 opgiver 36, deraf 3 Enker.

Ifølge Wilse var Individtallet 1767 naaet op paa ca. 300 
Personer. Ved Midten af det 19. Aarhundrede har Kolonien i 
Fredericia været paa omkring 500 Personer, hvortil kom Siæg* 
ter i Nabolaget samt nogle tyske Slægter, der søgte den refor*
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merte Kirke. I sine »Erindringer fra 3O’ernes og 40’ernes Frede* 
ricia«, som Tobaksfabrikant Bønnelycke skrev henimod 1905, 
hedder det: »De reformerte udgjorde dengang næsten x/< af 
Byens Befolkning — nu er deres Antal aftaget ved Gifter* 
maal ind i lutherske Familier og (som Følge deraf) Overgang 
til den lutherske Religion, eller paa andre Maader; samtidig 
er Byens Befolkning vokset fra 4000 til 13,000, saa at de i alle 
Tilfælde nu kun udgør en forsvindende Del mod tidligere.« 
Bønnelycke havde ikke helt Ret i Antallet, da dette kun var 
omkring det halve af, hvad han opgav.

Mere end det første Aarhundrede har Kolonien imidlertid 
udgjort en fast Blok, talrig nok til at hævde sig over for de 
øvrige Borgere, endog paa en saadan Maade, at Koloniens Stør* 
relse vurderedes for højt.

Mange er bortflyttet fra Kolonien. Ifølge Kirkebøgerne døb* 
tes der i Tidsrummet 1722—1818 ialt 1166, medens der begra* 
vedes 652. Altsaa et Overskud paa 514. 1819—1918 var de til* 
svarende Tal 1578 og 1183 — et Overskud paa 395. Indtil 1919 
har Kolonien saaledes iflg. Staehelin beriget Byen med 909 
Indbyggere, hvoraf en stor Del er flyttet bort eller gaaet over 
til andre Trossamfund.

BLANDING REFORMERT*LUTHERSK

De første Aartier skulde Børn i Ægteskab mellem luther* 
ske og reformerte ifølge Loven opdrages i luthersk Tro, hvor
for Kolonisterne var nødt til at gifte sig indbyrdes, hvis 
ikke Menigheden skulde opløses. Paa Dalgas’ Tid gennem* 
førtes en økonomisk Boykotning af de blandede Ægteskaber 
saaledes, at kun Ægtepar, hvor baade Mand og Kone var af 
Kolonien, kunde faa Lod i dennes gratis Jord. 1798 ansøgte 
et Par unge Mænd, der var gift med lutherske Kvinder, om 
Jord, men fik ifølge denne Skik Afslag; Sagen gik til konge* 
lig Afgørelse, og Enden blev, at denne Boykotning ophævedes, 
hvorefter de unge Mænd fik Jorden 1801. Dette Aar var der 
4 fra Kolonien, der var gift med lutherske Koner, og 4 Kvin* 
der fra Kolonien var gift med ikke*reformerte. 1787 var der 
henholdsvis 1 og 6.
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Kirkelig Fordeling 1936 af de franske Slægtsnavne.
Reformerte Lutherske Katolikker

Husst. Medl. Husst. Medl. Iiusst. Medl
Hermann (Armand) ... 14 19 4 6
Bétacq .......................... 1 1
Blond ........................... 2 3 3
Deleuran ...................... 15 22 5 1 3
Devantier ..................... 13 22 3 4
Dufresne ...................... 1 2
Dupont ........................ 3 7 7 1 5
Fournais ...................... 4 7
Honoré ........................ 40 67 4 1 2
Lefèvre ......................... 1 1
Stein ............................ 1 2 5
Vilain ........................... 3 10

93 155 12 40 3 10

Venligst oplyst af Fredericia Kæmnerkontor.

BLANDING FRANSK*DANSK

Samtidig med, at de kirkelige, erhvervsmæssige og økonom 
miske Skranker omkring Kolonien fjernedes, bortfaldt ogsaa 
de nationale.

Medens det endnu for et halvt Hundrede Aar siden var 
Reglen, at de franske Familier giftede sig ind i hinanden — 
Ludwig anfører (1895)1 448 Kolonister af ren fransk*belgisk 
Herkomst over for 119 af blandet Blod — er der i Tidsrummet 
fra 1897 til 1. Januar 1936 i Byens reformerte Kirke kun viet 
9 Par, hvor begge Parter havde franske Navne, medens der 
af 90 Par blot var den ene Part, der havde fransk Navn. Kun 
Halvdelen af de viede Par var hjemmehørende i Fredericia.

I Tidsrummet 1897—1936 var der af 314 døbte Børn kun 
28, dej havde baade Fader og Moder af fransk Navn. Tilbage* 
gangen er sket gradvis:

» „ Antal Deraf begge Forældre fransk Navn
døbte Børn Antal

1) Ludwig: Stammtafeln, p. 6.

1897-1900....... 50 8 16 %
1901-1910....... ... 110 10 9 %
1911-1920....... 69 6 9 %
1921-1930 ....... 60 3 5 %
1931-1935 ....... 25 1 4 %
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Af de ca. 325 Medlemmer af Menigheden i 1936 har kun 
155 eller 48 % fransk Slægtsnavn. Som Pastor Dalgas under* 
stregede allerede 1797 gaar de blandede Ægteskaber Haand i 
Haand med Koloniens Opløsning.

TILKNYTNING TIL UDLANDET

Efter at Koloniens Oprettelse var afsluttet Sommeren 1721 
kom nu og da en enkelt Familie tilflyttende, selv om det var 
i de ankomnes Interesse, at der ikke kom flere fra Branden* 
burg og krævede Lod i det lille gratis Areal. 4/3 1723 var der 
tre, der tog Borgerskab: Johan Harman, født i Frankrig udi 
province Dauphin (Tobaksplantør og *spinder), Samuel lami, 
født i Frankrig udi Bres (Plantør) og Vurie Diedidt, der for* 
uden at plante Tobak ogsaa vilde informere som Sprogmester. 
1741 møder O. Cinnemond (Kielmann) og Marquet (Marchi), 
senere Stein (Pierre), 1762 tog Abr. Acen, født i Schwedt, Bor* 
gerskab som Agerdyrker og Plantør, og Peter Dupont, født 
i Nürnberg (ikke at forveksle med Dupontslægten fra 1721), 
som Skomager og Plantør; det behøver ikke at betyde, at de er 
kommet til Fredericia umiddelbart forud; 1761 og 1762 tog 
nemlig en hel Del fransk*reformerte, der var født i Fredericia 
siden 1720, Borgerskab, skønt de nævnes allerede i 1740’erne 
med eget Hjem; de har altsaa ikke forhastet sig med at løse 
Borgerskab.

1733 kom der tre Strømpevævere, der optoges i Menighe* 
den, men ikke i Kolonien.

Forbindelsen med de franske Slægter i Brandenburg be* 
varedes i de første Aartier, og mange unge Plantører hentede 
sig en Kone derfra; helt op imod 1800 kom der Slægtninge 
fra Brandenburg for at assistere som Faddere, naar en Familie 
i Fredericia holdt Barnedaab. Omvendt drog enkelte tilbage 
dertil. Saaledes havde 24br. de Marée, der tog Borgerskab 16/4 
1721, allerede samme Efteraar faaet Brev fra sine gamle Svi
gerforældre i Brandenburg om at komme tilbage og gaa dem 
til Haande, hvorfor han 2/io atter opsagde sit Borgerskab. 
Pastor Martin omtalte næste Foraar, at nogle gode Familier 
til hans Forbavselse var rejst ud af Landet; han opgiver ikke
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Navne, men naar Æ>r. Talman senere, bl. a. 1728, træffes som 
Værtshusholder og Brygger i Angermünde1), kan Martin have 
tænkt paa ham og kan have undret sig over hans Bortrejse, 
thi Talman var i nær Familie med saavel Devantier som med 
le Blond og maa utvivlsomt have været regnet med til de »gode 
Familier«. Det er uvist, om Martin har tænkt paa flere end 
disse to. Senere foreligger der ikke andre Eksempler paa Tik 
bagevenden til Tyskland, end at ylfcr. Dufour 1734 drog til 
Tyskland (sammen med sit Regiment), og at Pierre Jourdain 
(Søn af Henri, død 1722 i Fredericia) 1746 rejste til Bützow 
efter forgæves at have søgt at slaa Rod i Fredericia og i Køge 
(Hustruen var rejst Aaret før).

Bortrejse til Udlandet var individuelle Undtagelser, som di* 
rekte stred mod de Forventninger, man fra højere Sted nærede 
til Kolonien, jvf. Martins Indgriben over for Bonnevie.

Noget andet var, at Kolonister, der følte sig forurettet, 
kunde true med at rejse bort, hvis ikke deres Ønsker blev op* 
fyldt; dette var Tilfældet allerede xl/s 1721, da 6 af Koloni* 
sterne ansøgte om Frihed for Indkvartering i deres Huse; 
deres Ønske blev opfyldt.

En virkelig Krise indtraf en Snes Aar efter Koloniens Op* 
rettelse, fremkaldt af Omordningen af Jordforholdene i For* 
bindelse med Koloniens voksende Medlemstal. 22 h Y74A søgte 
Repræsentanter for den samlede Koloni om Nedsættelse af 
Jordlejen, da i modsat Fald »de fattige Familier iblandt os, 
som udgør det største Antal, vil blive nødt til at forlade Byen 
af Mangel paa Subsistens, hvad vi vilde se paa med den stør* 
ste Bekymring og Smerte, og vi tror heller ikke, at det vilde 
glæde Hans Majestæt, under hvis høje Beskyttelse vi har den 
Ære at være, og som ikke har kaldt os til sine Lande, for at 
vi der skal se os gjort fattige og blive tvunget til at rejse der* 
fra igen eller tigge vort Brød.« Nedsættelsen bevilgedes om* 
gaaende.

Muligheden for en delvis Tilbagevenden antydes som væ* 
rende imod Plantørernes Ønske. Der foreligger heller ikke 
noget Vidnesbyrd om egenlige Planer ud over nogen Ner* 

x) R. Béringuier: Die Stammbäume der Mitglieder der Französischen 
Colonie in Berlin (1887), p. 178.
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vøsitet som Følge af Jordsagen 1743—44; Plantørerne vidste 
meget vel, at Magistraten havde strenge Ordrer til at bistaa 
Kolonien i alt, og at de nok skulde opnaa saa nogenlunde 
hvad de vilde, blot de pegede paa denne Mulighed.

Endnu 1787 sad denne Skræk for at miste Kolonien Magi? 
straten i Blodet. Det ses af de Ord, hvormed Kommissionen i 
Anledning af Konflikten mellem Dalgas og Forstanderskabet 
sluttede sin Redegørelse af Striden, der kunde faa »de skade? 
ligste Følger, saa at denne nyttige Colonie, som allerede er saa 
misfornøjet med Hr. Dalgas, kunde Tid efter anden lade sig 
bevæge til at rejse ud af Landet til andre Riger, hvor Hr. 
Dalgas allerede skal have sagt dem, at de med Glæde kunde 
blive modtaget.« — Hverken Kolonisterne eller Forstander? 
skabet selv havde i de talrige Skrivelser med eet Ord antydet 
en saadan Bortrejse.

Kolonien viste i det hele ikke Tilbøjelighed til at forlade 
Fredericia, hverken en bloc eller i større Grupper. At Enkelt? 
personer drog andetsteds hen, var derimod en anden Sag og 
simpelthen nødvendigt i Betragtning af de begrænsede Eksi? 
stensmuligheder. Det fortjener at nævnes, at Kolonien mod? 
satte sig et af Hoffman 1757 fremsat Forslag om ligefrem at 
spalte Kolonien og lade den udskilte Del starte en Datter? 
koloni paa den jyske Hede — altsaa overensstemmende med 
de oprindelige Planer ved Koloniens Grundlæggelse 1719. Det 
blev tyske og franske reformerte fra Pfalz, Slægter som Oeh? 
lenschlåger etc., der kom derud i Stedet for.

FREDERICIAPLANTØRER TIL ANDRE 
DANSKE EGNE

De 59 ha var selvfølgelig for lidt til at ernære alle i Kolo? 
nien, hvis mere velstaaende Familier selv efterhaanden købte 
større Jordlodder omkring Byen. Resten dyrkede andres Jord 
til Halvt og gik i Dagleje, men en saadan Virksomhed var 
ikke tilfredsstillende som varigt Erhverv. Der forelaa dog og? 
saa andre Muligheder, som ganske vist maatte betales med 
Fortabelsen af Ret til Lod i Koloniens Jord: enten kunde en 
Plantør drage til andre Byer i Landet, eller han kunde gaa
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over i et andet Erhverv og blive i Fredericia; i det sidste Tik 
fælde forblev han jo dog i Menigheden.

Bortset fra Retten til et vist Jordareal havde de Plantører, 
der drog andet Sted hen, samme Fritagelse for Afgift af den 
dyrkede Tobak i Fredericia, en Fritagelse, som Regeringen paa 
given Foranledning (i Slagelse) indskærpede 18/io 1728. Frede* 
ricia blev saaledes Fordelingsstationen for Tobaksplantører i 
Danmark. Det kunde ofte være fordelagtigt at flytte til en By, 
hvor der var et større Tobaksspinderi, der kunde betrygge Af* 
sætningsmulighederne. Det er andet Steds omtalt, at adskillige 
af de Plantører, der ankom til Fredericia ved Koloniens Grund* 
læggelse, ret hurtigt drog videre til andre Egne, især til Køb* 
stæder paa Sjælland, og hvor de fortsatte deres Virksomhed, 
i nogle Tilfælde endnu i 1778.

I Perioden 1720—83 har en uddannet Tobaksplantør øjen* 
synligt haft gode Chancer for at skabe sig en Fremtid i mange 
af de danske Købstæder, hvis tobaksavlende Borgere ofte lige* 
frem tilkaldte Fredericia*Plantører som Vejledere.

I København var der endnu før Aarhundredets Begyndelse 
en stor Tobaksplantage, og her nævnes Tobaksplanteren ylbr. 
Dehon 1732. Kirken her søgtes af de franske Tobaksplantere 
fra Sjællands øvrige Byer.

I Køge omtales ^4br. Soyau 1721 (han var i Fredericia 
1720), Pierre Heurtien 25/a 1 725 og Brødrene Abraham og Jean 
Glaude mer (ogsaa Glaumer — senere normaliseret til Claude 
le Maire). Omkring Midten af Aarhundredet boede Abraham 
le Maire i Nykøbing S.; han var født 1683 og kom hertil fra 
Gramtzow. Han havde to Gange hentet sig en Hustru i Frede* 
ricia, først le Blonds Datter, efter hendes Død Joseph Soyeaux’ 
Datter. Han døde 23/4 1789, 106 Aar gammel, og blev baaret 
til Graven af 6 Sønner. Slægten le Maire kom senere til at 
spille en betydelig Rolle i København1).

I Roskilde var en Del Plantører, der havde været i Frede* 
ricia. Saaledes opsagde Jacob Melan 18/3 1723 sit Borgerskab 
i Fredericia, som han havde løst 18/* 1721, for at rejse til Ros* 
kilde. Her boede hans Broder og en anden af hans Slægt; 
begge hed Isak. Den ene havde en ret stor Gaard (30 Fag),

2) Hauch*Fausbøl: Slægthaandbogen (1900), p. 578.
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den største af alle de Gaarde i Byen, der brændte 1736. Han 
holdt Svende til at spinde Tobak og havde en betydelig To* 
baksplantage og Avling. Samtidig nævnes Christian Duhan 
(Dehon?). Desuden var der f.Eks. 1723 Christoph Willing (eller 
Christopher Plantør), hvis Søn, der hed det samme, var Klein* 
smed; i Fredericia er dette Navn normaliseret til Vilain. Moise 
Boitelet boede i Roskilde 1723 og 1725, senere i Vestfyn (Bo* 
gense og Faaborg) 1728—39, hvorfra han tog til Fredericia, 
naar det drejede sig om kirkelige Handlinger. 1731—32 nævnes 
i Roskilde Jacob Fromond. 25/s 1728 ligeledes Jacob Feu (1735 
Jaques Feu), den samme, der tog Borgerskab i Fredericia 16/4 
1721 og boede der 1725 og atter i 1740’erne.

I Slagelse, hvor Peder Jensen havde et stort Spinderi, boede 
adskillige Plantører. 17/io 1738 tog Jacob Foerman Borgerskab 
her; han var født i Uckermark, men det er muligvis den sam* 
me, der før boede i Roskilde som Jacob Fromond. Slægten 
Libeneau havde hele tre Repræsentanter: Jacob, der tog Borger* 
skab 10/n 1724 og var født i Rosow; han ernærede sig som 
Skomager. Caspar Libenow, der ellers havde taget Borgerskab 
i Fredericia 16/4 1721, blev Borger i Slagelse 16/n 1725; han var 
født i Strassburg i Brandenburg og vilde ernære sig ved To* 
baksplantage. Abraham Libenow blev Borger 7/4 1728 og var 
ogsaa Plantør og født i Uckermark.

I Stubbekøbing: Suppli.
21/4 1722 kunde Pastor Martin derfor oplyse, at der dette 

Aar plantedes for 12—15,000 Rdl. Tobak i Fredericia, Vejle, 
Slagelse og Køge, og det af Plantører, der nylig var kommet.

Allerede de første Aar kunde nogle af dem, der forlod 
Fredericia, gaa over i andre Erhverv end Tobaksplantningen. 
Saaledes François André, der 16/4 1721 tog Borgerskab som 
Plantør i Fredericia og 11/7 fik en Datter døbt i Michaelis 
Kirke i samme By. Han tog senere Tjeneste hos en Claus 
Ebsen som Valet og døde i København 19/z 1726. De unge 
fransktalende Tjenestefolk var eftertragtet af de fornemme, 
og 1734 omtales i København Charles Harman, Lakaj, og Eli= 
sabeth Libeno, servante, hos et Par Fruer.

De udvandrende Plantører kunde, eventuelt ved Siden af 
egen Avl, dyrke til halvt med Borgere fra vedkommende By,
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eller rent ud engageres til at drive en Plantage, som f. Eks. 
Johan Libano i Nyborg for Cancelliraad Lerche 1751—54; J. 
Libano var 1778—79 Køber af Statens Tobak. Som Regel blev 
de boende, hvor de kom, og gled dermed lidt efter lidt ud af 
Menigheden, fordi de lange Rejser var bekostelige, saa For* 
bindeisen ebbede ud efter de første Slægtled. I enkelte Tik 
fælde søgte de selv eller deres Børn tilbage til Fredericia, hvor 
deres Slægt, Landsmænd og Kirke var; saaledes vendte Pierre 
Honorés Sønner tilbage fra Odense, Pierre Jourdains Ophold 
i Køge var kun foreløbigt, etc.

Efter den amerikanske Frihedskrigs Slutning havde To* 
baksplantører derimod ikke nogen Fremtid andre Steder end 
i Fredericia (senere Vestfyn), men samtidig aabnede der sig 
andre Muligheder for de arbejdsomme unge, der søgte uden 
for Koloniens snævre Kreds. De gik over i andre Erhverv og 
skabte sig en Fremtid i en eller anden af Landets Købstæder. 
Saaledes havde allerede Jacob Dufour, der 1760 rejste til Kø* 
benhavn, tjent sig en Formue som Porcelænshandler og kunde 
1786 skænke Menigheden i København 6000 Rdl., hvorefter 
han blev Medlem af Forstanderskåbet. Han glemte dog ikke 
Menigheden i sin Fødeby og skænkede den ved sin Død 1812 
et Beløb paa 500 Rdl.

Til København drog de fleste, men ogsaa Aarhus bød paa 
gode Forretningsmuligheder. Noget nøjagtigt Tal paa saadanne 
bortrejsende kan ikke gives, eftersom de hurtigt er gaaet over 
til andre Kirker, saa Kirkebogen i Fredericia*Menigheden giver 
ikke synderlige Oplysninger.

Et flygtigt Overblik kan man danne sig ved Hjælp af Tele* 
fonbogen 1936. I Fredericia er der paa dette Tidspunkt 12 
Abonnenter med Koloniens franske Navne, medens det sam* 
lede Antal Personer i Byen med disse Navne er 205.

Samme Aar er der i Aarhus et lige saa stort Antal Tele* 
fonabonnenter med disse »Fredericianavne«: 12, Vejle, Hor* 
sens og Kolding 3, Aalborg: 2, Grenaa, Hjørring, Lemvig, 
Holstebro og Ribe: 1. I København: 82.

Disse Tal giver kun et Skøn; i alle Tilfælde tillader de ikke 
en Reguladetri som: naar Aarhus har lige saa mange Abon* 
nenter som Fredericia, saa maa der i Aarhus være 205 med
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»Fredericia*Navne«, i København over 1300 osv. Thi i de an* 
dre Byer er der forholdsvis flere med disse Navne, der er 
Forretningsfolk, forholdsvis flere har Telefon osv. Men Tallene 
giver dog et vist Indtryk af, hvorledes Personer fra Kolonien 
er spredt ud over Landet. Ikke blot til Byerne forøvrigt; ogsaa 
i en stor Del Landsogne fjernt fra Fredericia træffes disse 
Navne, der som en Etikette med ret stor Sikkerhed angiver 
Familiens Oprindelse. I nogle Tilfælde kan Navnet være ble* 
vet bevilget, og et *sen*Navn kastet bort, men da er Navnet 
tilført gennem vedkommendes mødrene Slægt, og Resultatet 
bliver i denne Forbindelse det samme. Derimod er der ved 
et Navn som Dupont en vis Mulighed for, at dette meget 
almindelige franske Navn foruden til Fredericia*Kolonister og* 
saa kan gaa tilbage til andre franske Indvandrere, der er Frede* 
ricia uvedkommende. Københavns Telefonbog viste 17 Dupont 
(22 Honoré, 13 Deleuran osv.), Holstebro og Vejle hver 1. 
(I København fandtes en ikke*fredericiansk Slægt Lefèvre fra 
Caumartin, tilhørende Bourgoisiet; en Læge Desmarets fra 
Svejts døde kort efter 1720.)

Adskillige fra Kolonien blev Landbrugere i Fredericias 
Nærhed, idet de købte Gaard i et af Nabosognene. 1743 boede 
saaledes Isak Dupont i Skærup, Jean Genéet paa Kaabelgaar* 
den i Ullerup. 1786 købte Peter Herman og Isak Vilain ved 
Kongens Hjælp Gaard i Ollerup og i Ildved (Vest for Vejle), 
idet Hoffman anbefalede at yde Laanet, fordi de der kunde 
lære Bønderne at avle Hvede og Kartofler (ogsaa Dalgas hen* 
tyder hertil). En Gren af Slægten Desmarets (»Mareen«) 
boede i næste Aarhundrede i Treide Sande, andre fra Kolo* 
nien i Gaarslev. En Peter Sandorph, der leverede Tobak 1753 
og 55, og som tilhørte Kolonien, har vel boet saaledes i Byens 
Nærhed. I 1936 bor der ca. 75 Medlemmer af den franske 
Menighed i Byens Opland.

FREDERIC1APLANTØRERNES OVERGANG 
TIL ANDRE ERHVERV

Foruden den Udvej at flytte bort forelaa der den anden 
Mulighed at blive i Byen, men have et andet Erhverv end
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Plantørvirksomheden, enten som Bierhverv ved Siden af denne, 
hvad der bevarede Retten til Jord, eller som Hovederhverv, 
uden Ret til Jord.

Som i Brandenburg var der mange, der ved Siden af Ager* 
dyrkningen havde et mere bymæssigt Bierhverv. Blandt de før* 
ste Kolonister var saaledes J. Melan Tobaksplantør samtidig 
med, at han var Skomager, Fournaise paa samme Maade Lyse* 
støber, Urie Didier Sproglærer, Herman Tobaksspinder, og 
Lami drev Husnæring. Johan Ludvig Marche, hvis Garver* 
virksomhed blev Pastor Hollard til saa stor Ærgrelse 1741, er 
antagelig den samme som den Hans Marchi, der 12/t 1753 
løste Attest paa 1443 Pund Tobaksblade (og vist identisk med 
Kirkebøgernes Jean L. Marquet 1744). 1748 betegnes Hans 
Jørgen Wejer som Skrædder og Avlsmand (ogsaa Tobaks* 
avler). Matthieu Dupont var 1754 Vognmand.

Da der ved Begyndelsen af den amerikanske Frihedskrig 
blev ualmindelig gode Tider for Tobaksavlerne, vilde alle være 
med til at udnytte Konjunkturerne, og derfor maatte Forstan* 
derskabet holde igen ved 1778 at bestemme, at kun de, der 
ikke havde anden Bestilling end at være Plantører, og som 
ikke drog udenbys for at plante Tobak for andre, kunde faa 
Lod i Koloniens Jord. Dermed faldt Bierhvervene bort, og 
Dalgas kunde 1797 skrive, at alle i Kolonien var Tobaksavlere. 
Efter at de syv fede Aar var omme, aftog Efterspørgselen efter 
Fredericiatobakken, og mange unge kom i Betryk og kunde 
ikke klare sig ved Plantørgerning alene, saa de begyndte igen 
at fuske i forskellige Haandværk, officielt dog kun som Haand* 
langere og Hjælpere hos Byens Mestre, foruden at de dyrkede 
Tobak til halvt og var Daglejere paa Proprietærgaardene i 
Byens Nærhed. Andre gik definitivt over i andre Erhverv.

1748 var Hans Cinnemundt Smed uden at være Tobaks* 
plantør, og 1787 opgiver Medlemmer af Kolonien følgende Be* 
stilling: Bagerdreng, Glarmester, Grovsmed, Murmester, Møl* 
lersvend, Skomager, Tømmermand. 3 ældre Kvinder betegnes 
som Betlere (de underholdes nogenlunde af Menighedens Fat* 
tigkasse); 3 af Menigheden er gaaet ind i Garnisonen, een 
som Musketer, en som Grenader, en som Tambour ved Gre* 
nadererne.
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En stor Del Kvinder og Børn, men ogsaa enkelte Mænd, 
havde fast eller lejlighedsvist Arbejde paa Byens Tobaks* og 
Klædefabrikker. 1801 var en Mand paa samme Tid Plantør og 
Overskærer paa Klædefabrikken, en var Spindemester; dette 
Aar nævnes af andre faste Professioner: Glarmester, Murer* 
svend, Skomager, Vægter, Væver og Væversvend.

At Koloniens Medlemmer saaledes til Stadighed kombine* 
rede Agerbrug med et Byerhverv har sikkert været af Betyd* 
ning, ikke mindst i de Aar, hvor Høsten svigtede, hvad der 
ofte kunde blive skæbnesvangert i Betragtning af det lille 
Areal, der var anvist Kolonien.

Den stærke Tilflytning til Fredericia efter Anlæget af Jern* 
banerne i 1860’erne, da Byen blev det trafikale Knudepunkt i 
Jylland, bragte en gennemgribende Ændring i de bestaaende 
Forhold. Der aabnedes helt nye Erhvervsmuligheder, som de 
reformerte udnyttede jævnsides med de lutherske. Mange gik 
nu definitivt over i Haandværk, og 1871 var Erhvervsforde* 
lingen i Menigheden saaledes: 30 Daglejere, 18 Plantører, 
66 Haandværkere, 23 Landbrugere, 5 Forretningsfolk, 22 i 
forskellige Livsstillinger. Endnu 1938 udgør de reformerte en 
væsenlig Del af Byens Haandværkerfamilier. Andre er gaaet 
ind i de industrielle Virksomheder eller til Statsbane* og Tele* 
grafvæsenet. Det var med en vis lokal Stolthed, Kolonien saa 
en af sine egne blive Apoteker i Byen i Begyndelsen af 19. 
Aarhundrede (en Søn af den Lærer Honoré, der omtales under 
Dalgas); nu kan Kolonien naturligvis tælle adskillige Personer 
med akademisk Uddannelse. Med Indtrædelsen i Statens Tje* 
neste følger, at de paagældende Medlemmer af Kolonien spre* 
des ud over Landet.

For en halv Snes af de reformerte Familier, der 1938 er i 
Fredericia, er Agerbrug stadig et vigtigt Erhverv; men Tobaks* 
avlen er ophørt, og der kan ikke nu længere tales om en 
Koloni i den Betydning af Ordet, som gjaldt indtil henved 
1900, eftersom Plantørvirksomheden, der forhen var den vig* 
tigste Særegenhed, er forsvundet.
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FRANSKE OG TYSKE I FREDERICIA UDEN FOR 
KOLONIEN

Straks fra Koloniens Begyndelse kom der enkelte Personer, 
der var knyttet til den eller til Menigheden uden at være Med? 
lemmer, dvs. Plantører. Bindeleddet var fælles Religion eller 
fælles Nationalitet og Muligheden for at begynde en Virk? 
somhed i Ly af Byens, men særlig dog af de reformertes Pri? 
vilegier. Resultatet blev dog ikke straalende.

Bageren Samuel Estienne, der 1720 kom fra Altona, for? 
svandt omgaaende igen.

Strømpevæveren og Købmanden Jacob Sassi (Sarsy), der 
døde 24/2 1722, 73 Aar gammel, havde % 1721 løst Raadstue? 
attest paa, at han siden sin Ankomst til Staden havde ladet 
forarbejde 12 Dusin uldne Strømper, Nathuer og Vanter af 
forskellige Kulører, som han agtede at forhandle i København. 
Ved en saadan Attest slap han for yderligere Afgifter, lige? 
som Plantørerne med deres Tobak, begge Dele i Henhold til 
de reformertes Privilegier. Han regnedes af Magistraten med 
til Kolonien og tilhørte Menigheden; de øvrige af de den Gang 
ankomne reformerte fortsatte ikke Strømpemageriet efter hans 
Død; muligvis er det da Valdenserne, der var i Byen fra Fe? 
bruar til hen i Juni, som har arbejdet for ham, idet de var vant 
til Vævning o. 1. fra deres Hjemland.

De fransk?reformerte Flygtninge havde i Tyskland etableret 
store Væverier, som havde megen Afsætning; den danske 
Konge havde gerne set lignende Foretagender iværksat her i 
Landet og opmuntret dertil i Privilegierne for reformerte baade 
før og efter Fredericia?Koloniens Grundlæggelse. Sassi gjorde 
altsaa et Forsøg i Fredericia, men da Valdenserne rejste bort 
og Sassi døde, blev det ikke til mere denne Gang. En fransk 
reformert Væver, Tyby, der boede i Fredericia før Koloniens 
Oprettelse, nævnes dog i Communionsprotokollen endnu 1733 
og 1734. Den danske envoyé extraordinaire i Berlin, General 
Meyer, havde ellers 4/i2 1720 lovet at skaffe Kongen en hel Del 
Strømpevævere, som (ifølge hans Oplysning i Cifferskrift) var 
meget utilfredse i den prøjsiske Konges Lande og kun ønskede 
at komme andetsteds hen. Først 1733 ankom nogle Strømpe?
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vævere (vist alle tre fra Erlangen) til Fredericia, Jean Mon
tagne, Abel Rosselin (f. i Languedoc) og Corneille Depunt, 
men det blev kun til Fattigdom for dem. Den sidstes Børn 
blev Plantører, de førstes forlod Byen. (1756 var Løjtnant 
Montagne hjemme og var i Kirke sammen med sin Moder. 
En Jeanne Rosselin fra Erlangen døde i København 12/3 1789, 
ca. 73 Aar gammel, som Enke efter en Statsraad Kai Koch. 
1739 var hun sammen med Søsteren Françoise rejst fra Frede* 
ricia tillige med Marie Anne Moreau; Aaret før var en anden 
Søster, Louise, rejst til Holsten, hvor hun var i Condition. 
1750 rejste Frk. El. Rosselin til København.)

Valdenserne, der kom 1721, havde haabet at faa Del i de 
Arealer, der var tillagt de reformerte, men da de opdagede, 
at det lokkende Tal paa 220 Havepladser kun betegnede et 
forsvindende lille Jordareal, drog de skuffede bort igen, hvor* 
imod de fransk*reformerte naturligvis følte sig lettede, da 
Faren for en yderligere Reduktion i deres Jordlodder var dre* 
vet over.

Mons. Logie, der 1743 havde en lille Skole og lejede Hus 
uden at holde Kreaturer, omtales 1748 som Anthoni Loge, en 
fattig Kroholder og Tobaksplantør. Han døde 1756, og var 
kommet i Berøring med Fredericia omkring 1729, da han 
ægtede Jeanne Armand. 1733—34 nævnes han i den første be* 
varede Communionsprotokol. Enken og 9 Børn overlevede 
ham; hun opdrog saa Justitsraad Joh. Ludv. Bruuns Børn og 
tilbragte de sidste 25 Aar til sin Død 10/2 1793 paa dennes 
Herregaard Krogsgaard i Tjæreborg (ved Esbjerg). I Døds* 
annoncen i »Ribe Stifts Ugeblad« 22/2 1793 omtaler Svigersøn* 
nen Amanuensis Tobias Bøtcher, Odense, at hun havde Børne* 
børns Børn baade i Danmark og Norge.

Antoine Laugier var født ca. 1692 og angives at være fra 
Dauphiné. En saadan Angivelse i de fransk*reformerte Kirke* 
bøger behøver ikke altid at skulle forstaas ordret; den kan 
antyde, at hans Slægt var derfra. Annoncen siger da ogsaa, at 
hans Forældre var »blandt de ulykkelige, der ved Ophævelsen 
af det Nanteske Edikt maatte forlade Fordele og Ejendomme i 
Frankrig«. Han var ikke blandt de Kolonister, der kom fra 
Uckermark.



69

Allerede 1687 døde i København en Parykmager Jean Pierre 
Laugier, som vel var en Slægtning til Louis Laugier, en fransk 
Knivsmed, flygtet for Religionen, født 1660, død 8/3 1729, 1701 
gift med Marie Quillet, som var Enke efter Jaques Ruel, 
Kirurg i Byen Alen^on. Antoine er formentlig en Søn i et tid? 
ligere Ægteskab af denne Louis, hvis Fader, André Lauger, var 
Klædehandler i Mens i Dauphiné.

Sammen med Kolonisterne ankom fra København Louis 
Guitau, der 3% 1720 foregav at ville »ernære sig af Thee og 
Chaffé« samt anrette et Træktavl. Han er vistnok identisk med 
Skibstømrer Louis Guiteau, der 19/i 1696 viedes til Sarah 
Noailles. Deres første Datter døde Aaret efter, kun faa Dage 
gammel; et Par Børn døbtes 1704 og 1706 med ansete Køb? 
mænd som Faddere, blandt andet den Leer, der senere en 
Tid var Tobaksforpagter. 12/n 1717 nævnes Sr Louis Guitau 
som Vidne, og ogsaa i Fredericia synes Guitau at have været 
regnet som noget finere end de fleste af Kolonisterne, der 
benævner ham som Monsieur. Hans Forretning med Kaffe 
etc. har vel næppe haft den ønskede Succes i Fredericia, og 
der høres her ikke mere om ham.

I København kunde et saadant Foretagende bedre gaa. I alt 
Fald synes det at være gaaet godt for Etienne Pesché, der be? 
begyndte som Silkearbejder og var gift med Jeanne Pradelle; 
han giftede sig anden Gang 2/s 1705 med Marie Dumas og be? 
nævnedes nu Købmand; hun havde først været gift med Køb? 
mand Jean Chopis og efter hans Død med Købmand Jean 
Bouillard (10/» 1702), der døde kort efter. I Peschés andet 
Ægteskab var der kun en Søn, som døde 29/i2 1734, 23 Aar 
gammel, hvorefter Forældrene rejste fra København til Frede? 
ricia. Peschés Virksomhed som Restauratør er kendt fra Hol? 
bergs »Jean de France« III, 1. Han var født i Paris 9/a 1659 
(nævnes dog ikke hos Douen), flygtede af religiøse Grunde 
1685 og døde i Fredericia 7/s 1745 (i Kirkebogen: Pésché). 
Hustruen var fra Clérac og døde i Fredericia 22/e 1743, 72 Aar 
gammel. Den efterladte Formue paa 800 Rdl. skænkedes den 
franske Menighed i Fredericia.

Pesché var ikke den eneste Franskmand, der paa sine gamle 
Dage søgte til den franske Menighed i Fredericia. Byen havde
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Ord for at være meget billigere at leve standsmæssigt i end 
København. Med denne udtrykkelige Begrundelse flyttede 
Kaptajn Heinrich Calvel de Letang til Byen og fritoges for 
Indkvartering efter Ansøgning 12/a 1738.

En anden saadan pensioneret var Daniel Ruel d’Esclaux. 
Han var af samme Alder som Pesché, født 1659 i Tonnins i 
Guyenne og tjente blandt »les Cadets français« i Strassburg, 
men flygtede for Religionens Skyld til Prøjsen, hvor han i 19 
Aar stod hos de kongelige Musketerer, hvorefter han gik i 
dansk Tjeneste en Snes Aar og tog 66 Aar gammel sin Afsked 
som Kavallerimajor. Han nævnes i Communionsbogen fra 1734 
og døde i Fredericia 3/4 1745, en Maaned før Pesché.

Disse Mænd stod uden for Kolonien, men var Medlemmer 
af Menigheden. Paa samme Maade søgtes Menigheden af 
franske og tyske reformerte Soldater og Officerer ved Garni* 
sonen i Byen. Blandt disse havde Kolonien de første Aar en 
god Hjælper i Kaptajn Balthaser de la Milliere, der 1722 ind* 
sendte et Par Ansøgninger for Kolonisterne; han stammede fra 
Bas Poitou, var født 12/3 1685 og døde som Oberstløjtnant i 
København 25/s 1747. Han havde en Tid været Page hos den 
danske Dronning Charlotte Amalie1).

Mens Martin var Præst, var adskillige af de højerestaaende 
militære og civile i Byen Faddere for Kolonisternes Børn, saa* 
ledes 21/3 1726 for Laurent le Bruns Datter baade Kaptajn 
d’Andischon (jvf. nedenstaaende) og Mme la baronne de Blu* 
menschild. Først under Pastor Dalgas figurerer der atter saa 
fine Navne i Kirkebogen. 28/3 1 722 døde Major Laubrechts 
Svigerinde, den 64aarige Frk. Alette de Clant, født i Gronin* 
gen (»c’étoit une personne d’un rare mérite«), og faa Dage 
efter, 10/4, hans Datter, den 19aarige Frk. Frederique Louise 
de Laubrecht, født i Wesenberg i Mecklenburg (»membre de 
cette colonie quoi que Luthérienne«) ; Begravelsen skete i Mod* 
sætning til Menighedens øvrige Begravelser paa tysk Kirke* 
gaard, Militærets, hvor Majorens Hustru, den reformerte Vil* 
helmine von Clant, var blevet begravet 16/s 1720, 59 Aar garn* 
mel. Hans Kompagni var den Gang indkvarteret i Byen.

x) Bobé: L’immigration etc. (1935), p. 29.
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1787 nævnes Abel Mathay, en Grenader, der var født i 
Vevey (Moderen var en Rosellen). I Fredericia blev han gift 
med en Datter af en pfalzisk Kolonist paa den jyske Hede, og 
hans Børn blev i Menigheden. Italieneren Alliverti blev og* 
saa gift, mens han var indkvarteret i Fredericia (nævnt 1801); 
hans Hustru var af Slægten Feut, og Børnene blev i Menig* 
heden.

Adskillige Tyskere kom til Fredericia som Soldater og 
grundlagde Slægter, der længe fortsatte Tilknytningen til den 
reformerte Menighed, saaledes Mattfeld. Ogsaa Slægten Abel 
hørte længe til Menigheden; nu er Navnet bedst kendt fra 
Nordjylland. De pfalziske reformerte Kolonister paa Heden 
havde fra 1771 Præst fælles med den fransk*reformerte Me* 
nighed i Fredericia; Flertallet af disse var tyske Slægter, men 
enkelte Forfædre var kommet til Pfalz fra Frankrig og Bel* 
gien, saaledes Slægten Noé, hvoraf nogle Medlemmer 1685 var 
forblevet i Pfalz, medens andre var rejst videre til Branden* 
burg og enkelte var allerede 1720 naaet til Fredericia (Abr. le 
Fevres og Matthieu Duponts Hustruer). Johan Georg Noés 
Datter blev da ogsaa døbt i den fransk*reformerte Kirke i Fre* 
dericia 1760. Tyskere som Johan Herman Rosenmeyer (fra 
Langholtz i Detmold) kom 1725 og Johan Georg Weyer kom 
allerede 1721 ind i Menigheden, blev Tobaksplantører og 
naaede ganske paa lige Fod med Koloniens egne Familier; men 
de stod dog i Yderkanten af Kolonien. Johan Lukkart, Jæger 
og kgl. Skovrider, var født i Cassel 1701, nævnes i Commu* 
nionsbogen fra 1741 og døde 28/3 1765; han testamenterede 
Menigheden et Legat.

En Del franske i eller uden for Fredericia fik enkelte kirke* 
lige Handlinger foretaget af Koloniens Præst. Saaledes viedes 
Jean Jaques Angeau, Sproglærer i Fredericia, 30/i 1725 til Su= 
sanne Musset; begges Forældre var flygtet fra Hjemlandet til 
Tyskland, Angeaus til Hannover, Hustruens til Wolfhagen i 
Hessen Cassel. Denne Familie omtales ellers ikke. En anden 
indvandret Sproglærer, la Cour, der kom til Danmark 1732, 
blev Stamfader til den kendte jyske Slægt; Mr la Cour opføres 
stadig i Communionsprotokollen, straks fra 1733; 8/i 1749 be*
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vilgede Menigheden la Cours Enke en ugentlig Understøttelse 
paa 7 Sk.; hun begravedes i Fredericia 17/i 1754.

Andre Franskmænd i Fredericia stod uden for Menigheden, 
saaledes Købmand Dupui, der nævnes 1801, og Købmand og 
stemplet Papirs Forhandler Peter Morville (1787 og 1801).

FRANSKE UDEN FOR FREDERICIA MEDLEMMER 
AF MENIGHEDEN

Uden for Fredericia boede enkelte, der regnede sig til Me* 
nigheden og skænkede Legater. Paa Godset Gyldensteen paa 
Fyn boede Menighedens rigeste Velynder, Huguetan, og Pa* 
stor Bovet viede her et Par 1738 (Pierre Charlot og Anne 
Cathrine Flock).

Den gudfrygtige Suzanne Mariot, der boede i Horsens og 
siden 1733 flittigt besøgte Kirken i Fredericia, skænkede ved 
sin Død 1782 et stort Legat til Menigheden af Penge, hun ikke 
havde arvet, men tjent ved eget Arbejde. Julienne Gonzal, som 
døde i Fredericia 13/i2 1734, Enke efter Philippe Mariot, var 
Suzannes Moder. Ved sin Død 1734 skal hun have været 70 
Aar og altsaa født ca. 1664; men Kirkebogen oplyser straks 
efter, at hun var født 1666 i Sedan; hun var Datter af Jean 
Gonsal, Købmand i Mastricht o. 1706. Hun (Julienne Gon* 
zales) blev 16A 1704 gift med Philippe Mariot, Parykhandler i 
København, Søn af Barthelemy Mariot, Notar i Frankrig, men 
1706 bosat i Magdeburg; Barthelemys Hustru hed Jeanne Gon* 
sal. Slægten Gonzalés havde ogsaa mandlige Medlemmer i 
København, saaledes var Juliennes Broder Henri Gonzalés 
Fadder for Philippe Mariots Søn Henri, født 12/i2 1706. De to 
nævnte Kvinder bevarede Forbindelsen med en fransk*refor* 
mert Menighed ogsaa da de kom til Jylland.

Menigheden modtog 1763 et relativt beskedent Legat fra 
Frk. Wilhelmine Marie de Prétorius; hun er den fornemste af 
de Personer, der har regnet sig til Menigheden i Fredericia, 
hvor hun iflg. Communionsprotokollen var en flittig Gæst lige 
siden 1734. Hendes Broder Grev Prétorius var Guvernør i 
Hollandsk Brabant; Byen Prétoria i Transvaal skylder denne 
Slægt sit Navn. Hun døde % 1763 paa Ødstedgaard ved Vejle,
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som efter Bendix Brockdorffs Død 1766 overtoges af dennes 
Søstersøn Generalmajor J. G. v. Scholten. Det skal i denne 
Forbindelse erindres, at du Boulet, der jo havde været med 
blandt de danske Hjælpetropper i Brabant, 9/e 1719 var Fad* 
der for Pastor Héraults lille Datter i den fransk?reformerte 
Kirke i København, og da var den anden Fadder netop Mme 
Prétorius, født v. Scholten.

Den berømte Slægt Prétorius’ Berøring med du Boulet med* 
fører en Mulighed for, at den 1719 ikke har staaet fremmed 
over for de danske Planer om en Koloni af Tobaksplantører. 
Men som sagt vides endnu intet om dette Afsnit af Koloniens 
Forhistorie.

Foruden Frk. Prétorius og du Boulet er der endnu et vig? 
tigt Bindeled mellem denne Slægt og Kolonien i den nævnte 
Kaptajn, senere Major Pierre d’Andischou (d’Antichou1')'), 
der var knyttet til Garnisonen i Fredericia ogsaa efter at han 
1731 havde købt Gaarden Haraldskjær V. f. Vejle, og 1726 
er Fadder i Kolonien, 1728 omtales han som Kommissær for 
Kolonien, i 1730’erne nævnes han i Communionsprotokollen; 
han døde 1751. Han var virksom baade som Militær og som 
Herremand og anlagde flere Fabrikker paa sit Gods; derimod 
udrettede han vist kun lidet for Kolonien; at han efter Mar? 
tins Afrejse blev dens Kommissær staar ogsaa for hans Ved? 
kommende i Forbindelse med Slægten Prétorius; han var gift 
med Komtesse Wilhelmine Friderica de Prétorius, en Datter 
af den ovenfor omtalte Grev Andreas August Prétorius, der 
havde tjent sig op til Generalmajor i dansk Tjeneste, inden 
han tog til Holland, hvor han blev Guvernør fra 1748.

*) Bobé: L’immigration, p. 87.
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Kolonien havde efter reformert Metode straks organiseret 
sig som Menighed overensstemmende med de Anvisninger, der 
een Gang for alle var vedtaget af den franske reformerte Kirke 
paa den første almindelige Synode i Paris 1559 og formuleret 
i La Discipline2). Koloniens udpegede Ledere udgjorde det 
første Konsistorium (Forstanderskab, Presbyterium); en Skole 
omtales straks det første Aar; 28/2 1721 havde Kolonien endnu 
ikke truffet Bestemmelse om, i hvilket Hus den vilde holde 
Gudstjeneste, men før x/t 1721 havde man bestemt sig for at 
holde Religionsøvelse i det samme Hus, som anvendtes til 
Skoleundervisning, i en Gaard, der tilhørte Borgeren Honoré 
Bonnevie, hvor de i en Sal »forrette deres Gudstjeneste iblandt 
sig selv, da de endnu ikke har Kirke eller Præst her i Staden« 
(2A>).

Med saadanne Institutioner kunde Kolonien vanskeligt 
undvære en Præst; Kongen havde lovet at lønne en saadan, 
og fra Nytaar 1722 indtraadte Jean Martin i denne Stilling. 
Han havde siden 1713 været Hjælpepræst ved den reformerte 
Kirke i København og var af en Franskmand at være godt 
inde i danske Forhold, kendte saa nogenlunde Sprog, Skikke 
og Love og blev en fortræffelig Leder af Fredericiamenigheden 
de første og for Fremtiden mest afgørende Aar.

Ved hans Indsats vænnedes Kolonisterne til i deres Præst 
at se ikke blot deres Sjælehyrde, men tillige Vogteren og For* 
svareren for deres materielle Rettigheder, og med denne For*

1) Autoritet for Menighedens Historie er J. Ludwig: Die reformirte 
Gemeinde in Fredericia (1886) og Auf Hugenottenpfaden (1914).

2) Den reformerte Kirkes Disciplins 40 Artikler gengives f. Eks. hos 
Muret p. 296—301.
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ventning modtog de hver ny Præst de næste hundrede Aar. 
De saa i Præsten ikke blot deres engagerede Embedsmand, 
men ogsaa deres Leder, af samme Sprog og Nation som de 
selv og deres Forfædre. Da Kolonien efter hundrede Aars For* 
løb fik tyske Præster, bortfaldt denne Indstilling.

Medens Forstanderskabet (med Præsten som Medlem) 
klarede Administrationen og i Regelen vidste at hævde Kolo* 
niens Rettigheder over for Magistraten, senere Byraadet, var 
det Præstens Hverv dels at følge med i den religiøse Udvikl 
ling i de reformerte Menigheder andetsteds og derfra hente nye 
Impulser til sin egen, ganske selvstændige Menighed, dels 
skulde han helst de første hundrede Aar staa i personlig Kom 
takt med Kongen, hvad der var nødvendigt for Koloniens time* 
lige Velfærd under den stærkt centraliserede Enevælde. Præ* 
sten repræsenterede Kolonien, skønt han selv stod uden for 
den. Derfor var Koloniens Skæbne det første Aarhundrede 
uløseligt knyttet til og tildels bestemt af Præstens Personlig* 
hed.

Den isolerede Post har absolut været vanskelig og kræ* 
vende. Et Par af Præsterne kunde ikke opfylde Forholdenes 
særlige Krav. Andre har her fundet en rig og taknemlig Ar* 
bejdsplads og har ved deres Virksomhed bidraget til at styrke 
det lille Samfund. Gerningen som Sjælehyrde er ikke af en 
saadan Art, at den kan følges gennem Dokumenter; disse giver 
kun tilfældige Holdepunkter angaaende denne vigtigste Side 
af Præstens Virksomhed som saadan. Derimod foreligger ad* 
skillige Vidnesbyrd om enkelte Præsters afgørende Betydning 
for Koloniens timelige Vel; dette gælder det første Aarhun* 
drede særlig Martin (1722—28) og Dalgas (1783—1811). Dal* 
gas var ilter og stridslysten. Martin synes at have været en 
besindig Mand, der lagde stor Vægt paa at skabe et godt For* 
hold mellem Kolonien og dens Omgivelser og paa at udbygge 
en gensidig Forstaaelse mellem Byens Magistrat og Koloniens 
Konsistorium.

Betegnende er det, at han straks efter sin Ankomst sam* 
men med Magistraten fik præciseret Rækkevidden af Kolo* 
nisternes særlige Rettigheder, og i et bestemt Spørgsmaal af 
praktisk Interesse, som Privilegierne ikke havde klarlagt (Be*
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handling af Dødsboer), indhentedes Kongens Afgørelse 3/5?°/i 
1722, udtrykkeligt for at hindre eventuel fremtidig Disput der* 
om.

Han var selv en reformert Emigrant, Søn af den frem? 
ragende David Martin (født i Languedoc 7/9 1639, Præst i 
Castres 1663) og var født i Castres 1671. Efter Studier ved 
Universitetet i Leyden blev han Præst i Han. Det var (ifølge 
Oplysninger i den københavnske fransk?reformerte Kirkebog 
ved Pastor Hérault 1743) en Ildebrand i Han, der havde nød? 
saget ham til at søge Stilling andetsteds. Fra 1713 var han 
Hjælpepræst hos nævnte P. Hérault (der var Præst i Køben? 
havn fra 1712 til sin Død 17/e 1743), og denne oplyser videre, 
at Martin allerede i Juli 1720 skal have begivet sig til Frede? 
ricia.

Dette kan dog kun have været for et eller flere foreløbige 
Ophold. De fransk?reformertes Børn døbtes som nævnt i Mi? 
chaelis Kirke 24/3, xl/7 og 21/o 1721; Foraaret 1721 vidste Kolo? 
nisterne endnu ikke, hvor de vilde holde Gudstjeneste; 29/3 
1721 havde de endvidere af Magistraten faaet tilbudt Jord til 
en Kirkegaard, men havde svaret, det kunde vente, til de fik 
en Præst.

At der imidlertid ganske rigtigt har været truffet Foranstalt? 
ninger saaledes, at Martin kunde være tiltraadt i Fredericia 
allerede Sommeren 1720, fremgaar af, at der da var kaldet en 
ny Præst i hans Sted til Menigheden i København, en Pastor 
du Bois, som fik Pas udstedt 14/s 1720 til Rejsen fra Bremen 
over Hamborg og Lübeck til København. Det blev imidlertid 
ikke du Bois, som definitivt kom til at afløse Martin i Embedet, 
men Svejtseren J. F. Mourier, der ankom til København i Ok? 
tober 1721 og blev i Embedet til sin Død 28/s 1754. Først efter 
dennes Ankomst kunde Martin helt forlade København og staa 
til Disposition for den nye Menighed og Koloni i Fredericia.

Straks i Januar 1722 ses Martin at være traadt i energisk 
Funktion og forhandlede i København om Koloniens Anlig? 
gender. °/i underskrev Kongen en Resolution efter Martins 
Forslag (hvor der bl. a. var Tale om dem i Kolonien, der ikke 
havde noget Erhverv, men levede af deres Renter). 13/i skrev 
Martin til Magistraten, ønskede godt Nytaar og haabede at
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kunne hilse personligt paa dens ærede Medlemmer om 10—12 
Dage, samt indskød »Jeg har med Fortreed fornummet, at 
man har indkvarteret Soldater i de Huuser, hvor de reformerte 
deres Gudstjeneste forretter og deres Prest logerer« og bad 
denne Indkvartering borttaget. 16/i udstedtes kgl. Bestalling til 
ham som »Commissarius for de fremmede Familier, der vil 
nedsætte sig i Jylland«, samtidig med at han var Præst i Ko* 
lonien. 22/i omtalte Magistraten, at den altid »har forskaanet 
de Huse for Indkvartering, hvor saavel deres Religionsøvelse 
og Skole holdes, som hvor Præsten, siden hans Ankomst her, 
har haft Logemente«. Derimod skulde H. Bonnevie afgive Ind* 
kvartering ifølge Ligning af sit Købmandsskab, medens hans 
Hus, hvor han boede og hvor de reformerte lejede sig Værelse 
til deres Religionsøvelse og Gudstjeneste, som Følge heraf var 
fri derfor. Denne Omtale af Præstens Logemente tyder paa, 
at han har været der paa et eller flere kortere Ophold før 1722. 
Han har erfaret Indkvarteringen, men har ikke vidst, at denne 
paalignedes Borgerne dels for Grund, dels for Erhverv, og at 
Bonnevie kun kunde fritages for det første.

25/i døbtes et Barn (Jacob le Fevre), født 30/i2 1721, og 
Daaben indførtes senere i Kirkebogen med Tilføjelsen: »Ikke 
døbt før, da der ikke var nogen fransk Præst.«

Inden længe fik Martin Lejlighed til at vise, at han for* 
uden besindig Forhandling ogsaa forstod at gribe ind hurtigt 
og haardt. 2% lod han Honoré Bonnevie arrestere paa Kon* 
gensgade og føre til Garnisonens Arrest af en Underofficer 
og tre bevæbnede Soldater.

Bonnevie hørte til Byens kendte Borgere (i Henhold til 
Forordning af 9/a 1719 om det kgl. Lotteri paalignedes Bor* 
gerne et vist Antal Lodder efter hvers Stand; de fleste slap 
med 1 eller 2, men han skulde ligesom Raadmændene tage 3). 
Han havde paa en Auktion købt den afdøde Borgmester Peter 
Schieldes Gaard, der var noget forfalden, hvorfor han vilde 
opbygge den og følgelig fik visse Lempelser. Penge til at be* 
tale Købesummen havde han imidlertid ikke. Bonnevie var 
født i Provence, var oprindelig reformert (Camisard), derefter 
romersk Katolik, endelig Lutheraner. Han var kommet til 
Fredericia fra Brevik i Norge, hvor han havde boet i fem
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Aar, og søgte lx/9 1719 Borgerskab som Købmand samt be* 
gærede Stadens Jus asyli »for hans Creditorers beskiermelse«. 
Præsident Ducke havde lovet at forstrække ham med Hjælp 
til Købesummen, men Magistraten afslog Bonnevies Anmod* 
ning om Laan 27/g 1720. Han maa dog have faaet nogle Penge 
paa en eller anden Maade; da hans Vinhandel gik daarligt, 
blev han Vognmand, med en finere Hyrekaret til fire Heste, 
som han syntes Byen savnede.

I hans Gaard holdt de reformerte Skole og senere Guds* 
tjeneste, indtil Martin kom. Under Valdensernes Besøg i Byen 
udnævntes han til disses Prokurør og rejste med dem til Ham* 
borg som deres Hjælper. Han havde lejet et Par Lodder Jord, 
som de reformerte dyrkede for ham; hos en af dem, der rejste 
til Slagelse, havde han 16 Rdl. tilgode; da Etienne Feu, Frants 
Andrea og Abr. Bedaque blev uenige med Kornet Kalthof om 
Godtgørelse for Plantørarbejde, var Bonnevie de reformertes 
Procurør, men de tabte Sagen.

Bonnevies Arrestation vakte Forbløffelse i Staden. Fra Ar* 
resten sendte han en Anmodning om Anbefaling rundt til for* 
skellige af sine prominente Medborgere. Præsterne Bergendal 
og Jens Lund beskrev salvelsesfuldt Bonnevies Velgerninger 
overfor de stakkels fremmede, »kender ham som en god Kri* 
sten, i Handel og Vandel en ærlig og nyttig Borger«, og an* 
modede Etatsraad Nobel i København om at hjælpe »denne 
Mand, som altid har haft sin Tilflugt og Tilstød hos Dem«; 
Etatsraaden omtales som Bonnevies gode gamle og gunstige 
Patron. (Bonnevie havde maaske nok været i København; til 
Héraults Fortegnelse over Menighedens første Medlemmer i 
reformert Kirkebog1) i København er før 1800 blevet tilføjet 
»Bonnevie fra Paris, Læge«, men Tilføjelsen er forkert an* 
bragt; dels kan han ikke have været blandt de første, dels 
forekommer hans Navn aldrig andre Steder i Kirkebogen; 
endelig var han Lutheraner). Magistraten skrev en Anbefa* 
ling for Bonnevie, og han mente nu at have gode Kort paa 
Haanden og krævede Rettergang og Undersøgelse ved en civil 
Domstol.

x) D. L. Clément: Notice sur l’église reformée française de Copen* 
hague 1870, p. 9.
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I sin Fremstilling lader han, som om Arrestationen skyl? 
des, at han har beholdt nogle Stole tilhørende Kolonien fra 
den Tid, den reformerte Gudstjeneste holdtes i hans Gaard. 
Han udmaler, hvor godt han har hjulpet de reformerte ved 
forskellige Lejligheder paa sin egen Bekostning, saa han som 
Følge deraf har maattet pantsætte Hus og Gaard samt Sølv 
og videre tilhørende.

Martins Forklaring er en ganske anden. Han omtalte i sin 
Skrivelse til Kongen, at han var blevet forbavset over at se 
gode franske Familier rejse bort og havde anet, at ondsindede 
Personer spredte falske Rygter til Landets Skade for at for? 
hindre, at der bosatte sig fremmede Familier. Nu havde han 
grebet Bonnevie paa fersk Gerning i Færd med over for to 
nyankomne at beskrive Landet som saa slet, at ingen kunde 
ernære sig her. Martin havde straks sammenkaldt Konsistoriet 
og indført de to Mænds beedigede Udsagn (Jean Herman 
(Armand), netop kommet fra Mecklenburg, og Laurens le 
Brun fra Brandenburg) i Koloniens Protokol, hvoraf Martin 
medsendte en Udskrift.

De nyankomne havde set Bonnevie anden Gang en Dag, 
de gik i den store Gade Danmarksgade tæt ved den danske 
Præsts Hus.

»Hvor kommer I fra?« havde Bonnevie spurgt.
Den ene svarede Mecklenburg, den anden Brandenburg.
»Jeg maa beklage eder, mine Børn; det er et slemt Land, 

dette her, jeg har selv brændt mig paa det (je m’y suis cassé 
le nez moi?méme). Der er mange, der er kommet hertil, men 
de er blevet nødt til at vende tilbage efter at have brugt deres 
Penge.« Og saa nævnede han Navnene paa en Del, der var 
rejst hjem igen; men Vidnerne huskede ikke Navnene. (Bonne? 
vie har formentlig hentydet til Valdensernes kortvarige Besøg 
Aaret før.)

Martin opfattede en saadan Tale som farlig for Koloniens 
Fortsættelse; men da Bonnevie var gode Venner med Byfoge* 
den, foruden at Magistraten ikke forstod Fransk, havde han 
ladet Manden sætte i militær Arrest, ikke i civil, og bad om, 
at et Forhør maatte foretages af tilstrækkeligt franskkyndige 
Embedsmænd.
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Der indløb ikke Svar straks; Martin maatte gentage sin 
Anmodning to Gange og bede om, at Bonnevie blev eksem* 
piarisk straffet, da hans Virksomhed ellers vilde ødelægge 
Kolonien og gøre Martins Commission haabløs.

Forhørene blev foretaget, og 6/s 1722 beordrede Kongen, at 
Bonnevie for hans Opsætsigheds Skyld skulde forblive endnu 
6 Uger i Arrest, hvorefter han skulde advares alvorligen, og 
»saafremt han senere blev befunden med at forføre de frem* 
mede til at gaa ud af Landet, han da uden videre Naade skulde 
indsættes paa Bremerholmen til Arbejde udi Jern.«

Efter dette havde Bonnevie ingen Fremtid i Fredericia og 
opsagde sit Borgerskab skriftligt 16/c 1723. Det lader sig næppe 
opklare, om han har handlet efter direkte Aftale med Kolo* 
niens Modstandere blandt Borgerne.

Dermed havde Martin ved sin haandfaste Optræden uskade* 
liggjort Kolonisternes farlige Landsmand.

10/3 og 16/9 1722 ordnede Præsten et gammelt Stridspunkt, 
idet han fik Magistraten til omsider at udlevere alle de Have* 
pladser, der efter Privilegierne tilkom de reformerte. Han fik 
gennemført en betydelig Reduktion af Taksterne for de Raad* 
stueattester, Plantørerne skulde medsende deres Tobak (13/i, 
23A 1723), og da den geschäftige Tobaksgrosserer Peder Jen* 
sen i Slagelse forsøgte en indbringende Svindel med Attesterne, 
greb Martin ind, støttet af Plantørerne, og sørgede Jor, Sagen 
kom for Retten (Marts—April 1723). Han hjalp nyankomne 
reformerte, selv om de ikke havde noget med Kolonien at gøre, 
naar det drejede sig om Skattelempelser (3/s 1728), saavel som 
Kolonisternes Sønner og medbragte unge Karle, der stiftede 
Hjem (5/a, 19/3 1728).

Naar Folk fra Kolonien var blevet uenige indbyrdes eller 
med andre Borgere, tog han sig af Sagen eller, hvis det drejede 
sig om Ting over 10 Rdl. Værdi, forelagde den til Magistra* 
tens Afgørelse. 23/12 1723, da Peter Honoré og Sassis Enke, 
havde lejet et Tobakstørrehus af en Borgerkone, Hjarups Enke, 
og der var Uenighed angaaende den trufne Lejeaftale, erin* 
drede han Magistraten om, at hun ikke behøvede at være ner* 
vøs for sine Penge, thi »de Folk, hun har at gøre med, er altid 
capable at tilfredsstille hende.«
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1725 var han fraværende paa en Rejse, som han foretog for 
at hente sin Familie til Byen. Da han kom tilbage, fandt han 
tre Plantørfamilier meget nedtrykte. De var af en eller anden 
Aarsag under hans Fraværelse blevet indkaldt til at møde for 
Bytinget; men da de var vant til, at Præsten ordnede alle saa* 
danne Spørgsmaal, saa meget mere som de hverken kendte 
Landets Love, Skikke eller Sprog, havde de undladt at efter* 
komme Indkaldelsen og var følgelig paa Grund af Udeblivel* 
sen paadømt det dobbelte af Sagens Omkostninger, som By* 
fogeden vilde inddrive, og da de nægtede at betale, truede 
Fogeden med at gøre Udlæg i deres Møbler. Straks efter sin 
Hjemkomst tog Martin sig af Sagen og bad i et Brev til Kon* 
gen Vi 1726, om Byfogedens Kendelse maatte blive undersøgt 
af Stiftsbefalingsmanden (Gabell), da det drejede sig om Smaa* 
ting, hvorved Retten ikke vilde lide noget Brud, og bad Kongen 
øve »velvillig Naade mod de fattige fremmede, for hvis Be* 
varelse jeg ofrer mig hver Dag med det Maal efter Kongens 
Ønske at sætte Kolonien godt i Gang. — Jeg har stadig over* 
vaaget denne Kolonis Retssager, som var det min egen Familie, 
og Magistraten har hver Gang meddelt mig Stævninger, saa 
jeg kunde lede Sagen efter Lov og Retfærdighed, hvorved 
Franskmændene lige saa vel som Danskerne har vænnet sig 
til denne Subordination«.

»Jeg har samtidig den Ære at forsikre Deres Majestæt, at 
hvis man ikke fortsætter paa samme Maade, som man har be* 
gyndt, vil hele Kolonien snart opløses og gaa til Grunde som 
Følge af ondsindede Efterstræbelser, mod hvilke vi ingenlunde 
er væbnede«.

Hentydningen gælder maaske Borgerne alene (inclusive By* 
fogeden), men omfatter muligvis ogsaa Magistraten. Splid og 
Misundelse og mindre fin Handlemaade var ikke ukendte Be* 
greber i Asylbyen, hvis mest foretagsomme Borgere var søgt 
hertil efter en blakket Fortid andet Steds. Det er næppe til* 
fældigt, at en anden af Byens Præster, der 1723 til Magistra* 
ten indleverede sine sædvanlige kristelige Nytaarsbetragtnin* 
ger over Byens Forhold, bruger det Billede, at »Malice er for 
en Mand som en giftig Slange under en grøn Busk.«

Som en saadan grøn Busk stod Kolonien; den var endnu
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ikke saa stærk, at den kunde taale alt for ublid Behandling
— saa meget mere som dens Medlemmer netop kan antages 
at have været et Udvalg af de mere ømfindtlige i Branden* 
burg. Det forstod baade Martin, Regeringen og Magistraten, 
der sikkert søgte at efterkomme Kongens Befalinger angaa* 
ende Kolonien saa vidt muligt uden at krænke Borgernes gamle 
Rettigheder alt for meget. Netop derved kom Magistraten til 
at staa som Syndebuk for begge Parter.

Borgerne glemte ikke, at Magistraten f. Eks. 1727 nægtede 
at udlevere et Par byggelystne danske nogle Byggepladser i 
det ubebyggede Areal, som de reformerte hvert Aar lejede af 
Bystyrelsen og som netop var blevet gødet og beplantet med 
Tobak af »Colonisterne, som i alle Tilfælde skal souteneres.« 
Efter at Borgerne i en Snes Aar havde samlet paa Utilfreds* 
hed, brød den ud i en lang Klage over Magistratens Disposi* 
tioner. Regeringen lod nedsætte en Kommission 1741—43, og 
væsenlige Partier af Klagen angik netop den Skade, Borgerne 
mente at have lidt ved, at Magistraten havde hjulpet Kolo* 
nisterne, i enkelte Tilfælde helt tilbage til 1720. Der blev saa 
foretaget en Del Omordninger af de lokale Forhold, hvorved 
de reformerte forøvrigt opnaaede yderligere Fordel.

Som kgl. Commissarius sad Pastoren paa Raadhuset i en 
Uniform efter Tidens Mode: rød Dragt og med Kaarde ved 
Siden. Han synes at have gjort udmærket Fyldest netop ved 
sin rolige, mæglende Fremgangsmaade. Der kan ikke være 
Tvivl om, at Kongen og Kolonisterne i ham havde fundet den 
rette Mand.

I Menighedens Anliggender viste han en lignende betænk* 
som Forudseenhed som i Kolonisternes. Kongen havde lovet at 
betale Præstens Løn de første ti Aar, altsaa til 1732. Allerede 
1728 lod Martin paabegynde en Kollekt her hjemme og i Udlån* 
det for at indsamle en saa stor Sum, at en Kirke og en Præste* 
gaard kunde bygges og en Præst lønnes deraf. Den ledsagende 
Skrivelse, en saakaldt acte de dépatation, var affattet paa 
Fransk og blev forsynet med Menighedens og Magistratens Segl
— det sidste havde voldt lidt Vanskelighed, da Magistraten 
ikke ansaa sig bemyndiget til at sætte Byens Segl under et fransk 
Dokument og først maatte have højere Ordre (17/4—15/s 1728).
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Martin havde sagt, han tog sig af Koloniens Sager, som var 
det hans egen Familie, og der synes ikke at være Grund til 
at betvivle det. Alligevel forlod han Fredericia allerede 1728; 
det er senere sket, at Præster sydfra udtrykkeligt har angivet, 
de maatte forlade Kolonien, fordi de selv eller deres Hustru 
ikke taalte Klimaet, og maaske stod Martins Beslutning i Sams 
menhæng med de Slægtninge, som han havde hentet Somme* 
ren 1725. Han drog tilbage til Westphalen, Hustruens Fædres 
land, og fik Kald i Holtzappel og Charlottenburg, ikke langt 
fra Coblentz. % 1730 døde han i Holtzappel, 59 Aar gammel, 
efterladende Enke og 10 Børn1).

Det sidste Dokument fra Martins Ophold i Fredericia er 
dateret 3/s 1728 (Ansøgning om Indkvarteringsfrihed for en 
reformert Skrædder Eilers fra Bremen), men han synes at 
have været forhindret i at passe Præstegerningen; hans sidste 
kirkelige Handling iflg. Kirkebogen var en Daab 16/2 1727. 
Nogle Vielser 25/9 1727, 18/i og 25/i 1728 er foretaget af den 
danske Pastor Bergendal, hvorimod de paagældende Vielses* 
attester er underskrevet af David Moutoux, der selv foretog 
en Daab lx/4 1728, altsaa endnu inden Martin havde forladt 
Fredericia. Martin har da øjensynligt selv udvalgt denne til 
sin Efterfølger. Moutoux var ikke som Martin indsat af Kon* 
gen til Præst og Kommissær, men har automatisk overtaget 
Martins Funktioner, idet d’Andischons Kommissærgerning sy* 
nes at have indskrænket sig til at mægle og dømme i Smaasager.

23/n 1728 klagede Moutoux sammen med Menighedens æld* 
ste (matthieu dupon, Jacob Devantiez, daniel le blond, Pierre 
Honoré, Jaque vilains) til Storkansler Grev Holstein — Kolo* 
niens Protektor? — over, at Magistraten ikke vilde lade Menig* 
hedsstyrelsen selv foretage Skifteforretning efter en af Kolo* 
nisterne, der netop var død (Caspar Charnique, død 13/s). 
Magistraten indvendte imidlertid, at den ifølge kgl. Ordre 10/< 
1722 var indsat til at foretage saadanne Forretninger, og denne 
Ordre lod Regeringen staa ved Magt. Moutoux’ Klage var alt* 
saa en Fejltagelse. Brevet havde han forseglet med sit private 
Segl, et sammenslynget DM med en Baronkrone over.

x) Bulletin historique VII (1858), p. 34.
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Efter nogle Aars Forløb kom han i Strid med en Del af 
Menigheden, og da de paagældende ikke vilde underskrive 
en Attest om hans Forhold, rejste han personlig til Stiftamt* 
manden, Gabell, og beklagede sig derover. Gabell skrev til 
Magistraten 21/s 1731 og forlangte oplyst, om det var rigtigt, 
hvad Moutoux havde forklaret, at Vægringen skyldtes Had 
til ham, fordi han havde giftet sig med en Kvinde af luthersk 
Religion (Mme Marie Charlotte Moutoux nævnes i Kirkebogen 
3O/o 1731 som Fadder sammen med Jean Deleuran for Jaque 
la Barres og Cathrine Honorés Datter Marie Charlotte).

Det lykkedes ikke at bilægge Uroen i Menigheden, tvært* 
imod tilspidsedes Forholdet mellem de to Partier yderligere. 
Paa Moutoux’ Side stod tre Medlemmer af Forstanderskabet 
(Jaque la bar, Jean de Levren og Joseph Soiaux), og dermed 
kunde Præsten være sikker paa Majoriteten her. Virksomst 
blandt Modstanderne var Laurent le Brun (med de fornemme 
Faddere) og hans Svigerfader, Urie Dedier (der 1723 havde 
taget Borgerskab som Plantør og Sproglærer), og hertil kom 
desuden den rige Matthieu Dupont, der ejede det Hus, hvori 
Menighedens midlertidige Kirke var indrettet, og hvor Pastor 
Martin havde haft sin Bopæl med hele sin Husholdning. 
Moutoux ønskede at bo samme Sted og klagede 1732 over, at 
Menigheden ikke vilde tillade ham dette; især var Matthieu 
Dupont derimod, idet han vilde indsætte Sønnen Matthieu i 
Lejligheden, som ifølge Moutoux vilde tage Skade derved, da 
Sønnen var Plantør.

Ogsaa i selve Gudstjenesten trængte denne Splid ind, saa 
baade Præsten og Magistraten maatte sende Stiftamtmanden 
Underretning derom. Gabell befalede derfor 2A 1732 Magi* 
straten at kalde hele Menigheden paa Raadstuen og give Med* 
lemmerne Tilhold om at leve fredeligt og enigt og holde deres 
Gudstjeneste samlet paa den ordinære Tid.

Men de utilfredse var gaaet til selve Kongen. Allerede 1731 
havde le Brun været sendt til Hovedstaden, men var vendt 
hjem med uforrettet Sag. Nu i 1732 var han atter derovre, og 
yderligere en Mand sendtes til hans Assistance. Det opnaaede 
Resultat var en kongelig Befaling af 4A, altsaa endnu inden 
Gabells Mæglingsforslag var blevet Regeringen bekendt. Af*
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gøreisen begrundedes med Klager over Pastor Moutoux for 
Krogang med Drukkenskab og Slagsmaal m. m. umiddelbart 
før han skulde forestaa kirkelige Handlinger, og lød, at Mou? 
toux skulde rejse, og at Menigheden maatte søge sig »en anden 
god og retsindig Præst«.

Denne Ordning har sikkert været den bedste. Derimod 
synes Kolonisterne ikke at have bragt le Brun nogen Hyldest 
for Resultatet og vilde ikke betale hans Regning over Rejse? 
omkostningerne. Dette Mellemværende var endnu ikke ordnet 
efter ni Aars Forløb, og Sagen var imens naaet frem for Stift? 
amtmanden, som af Forstanderskabet 22/3 1 741 fik le Brun 
karakteriseret saaledes: »Det er hele Stadens Borgerskab be? 
kendt, at Lorentz Bruhn har sin største Lyst og Fryd ved sta? 
dig at have Strid og Viderværdigheder. Desuden er han saa 
at sige næsten ikke nogen Kristen, idet han i 3 Aar ikke har 
været til den hellige Nadver, og endvidere i samme Tid kun 
lidet besøgt Kirken, hvad vi maa se paa med største Smerte.«

Pastor Moutoux, der var Søn af Valdenserpræsten Jacob 
Moutoux i Rohrbach ved Darmstadt1), rejste tilbage dertil og 
kunde 18/4 1733 indgive en Ansøgning fra Valdenserkoloni? 
sterne i Rohrbach, Wembach og Haan om at faa ham til Præst, 
naar Faderen døde, da han var meget vellidt. Landgrev Ernst 
Ludwig af Hessen tillod 7/s 1733 den tidligere Præst i Frede? 
ricia at blive Hjælpepræst for Faderen »i Betragtning dels af 
den gamle Pastor Moutoux* mangeaarige mangeaarige Tjene? 
ste, dels af Vidnesbyrd fra hans tidligere Embede og velførte 
Vandel«. Consistoriet i Darmstadt tøvede dog et Aar med at 
ordinere ham. Ved Ordinationen 29/s 1734 betegnedes hans 
Prædiken som lærd og opbyggelig, og det indskærpedes ham 
at iagttage Guds Ord paa det nøjeste og erindre alt, hvad der 
bør sig det hellige Præsteembede. Faderen døde 17/i2 1738.

Moutoux beklædte Embedet de følgende 10 Aar, men 22/4 
1748 klagede han over, at han i 21!* Aar ikke havde faaet sin 
Gage, der tidligere var betalt ved Kollekter i England. Han 
opsagde derfor Stillingen og rejste ligesom Jean Bert, der i

x) Bulletin historique XXXIX, p. 475. (I en Note p. 476 forveksler 
Bulletins Redaktør, A. J. Enschédé, Faderen med Sønnen; Navnet 
er iøvrigt læst forkert som Montoux.)



86

14 Aar havde været Skolelærer paa Stedet, fra Rohrbach til 
Pommern, hvor Moutoux blev Præst i Friedrichswalde ved 
Grimnitz; i Kaldsbrevet var indføjet en Række Punkter, der 
blandt andet indskærpede Moutoux Pligten til personligt at 
føre et ærbart Væsen og Vandel og overvaage, at hans Fæller 
og Husstand omgaas fredeligt med andre1).

Naar Moutoux var kommet til Fredericia, stod det vistnok 
i en ubestemt Forbindelse med Valdensernes kortvarige Op* 
hold i denne By 1721; en stor Del af disse Familier havde nem? 
lig Bopæl i Rohrbach, Wembach og Hahn, hvorhen de var 
flygtet fra Pragela i de fransk*italienske Grænsebjerge 1698.

Moutoux’s sidste Attest indført i den fredericianske Kirke?: 
bog var en Begravelse 17/$ 1732, hans Afsked forelaa kort Tid 
efter. I halvandet Aar skete der ingen Indføringer til Kirke* 
bogen, 16/9 1733 indførte Jacques Bovet en Daab (han præ* 
dikede første Gang 2/s). Der er altsaa et Tomrum, i hvilket 
kirkelige Handlinger, foretaget i Menigheden af danske Præ* 
ster, ikke fremgaar af Kirkens Bøger. Bovet anskaffede virke* 
lige Protokoller og indførte omhyggelige Oplysninger med sin 
rene, smukke Haandskrift. De løse Attester fra de to fore* 
gaaende Præster indførtes senere ordret af Pastor Hollard i 
disse Protokoller paa samme Maade som Pastor Hérault 
gjorde det i København 1743. Den Presbyteriumsprotokol, der 
omtaltes under Martin, er bortkommet og kun den nævnte 
Udskrift bevaret.

Jaques Bovet var Præst 1733—39; han var vistnok Broder 
til Strømpefabrikant Benedict Bovet i København, nævnt 24/» 
1737; han var af fransk Slægt, og hans Familie var blandt 
Flygtningene til Brandenburg. 1739 drog han tilbage dertil 
som Præst i Parstein og var derefter fra 1740 til sin Død Præst 
i Gramzow. Under denne noget reserverede, men dygtige og 
handlekraftige Præst fik Menigheden sin nuværende Kirke, 
sin Præstebolig og en begyndende Kapital, der varslede godt 
for Koloniens Fremtid.

Under ham stod Kolonien i et godt Forhold til Magistraten 
— der foreligger i alt Fald ikke Vidnesbyrd om Strid i Magi*

4) Bonin: Urkunden zur Geschichte der Waldenser*Gemeinde Pragela 
3 (Magdeburg 1914), p. 257—69.
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stratens indkomne og udgangne Breve (Raadstueprotokollen 
er ikke bevaret). Han foretog nogle Rejser til Hovedstaden 
for at forhandle med Kongen om Samfundets Anliggender, 
men det drejede sig særlig om Bygning af Kirke etc., og han 
havde ikke som Martin Udnævnelse til Kommissær.

Den Kollekt, Martin 1728 havde paabegyndt i Udlandet og 
her hjemme, kunde Bovet nu høste Resultatet af efter en sidste 
Opfordring 1734. I København var der netop 1731 bygget en 
ny reformert Kirke (i Gothersgade) efter Branden 1729.

Et udarbejdet Projekt over en Kirkebygning sendtes til 
Regeringens Godkendelse, og Kancelliet forespurgte 7/g 1735 
Magistraten, om Fæstningens Kommandant tillod højt Taarn 
eller Spir paa Byens Kirker; da dette ikke var Tilfældet, maatte 
ogsaa den reformerte Kirke blive kullet.

22/2 1735 havde Bovet og J. Dupont anmodet om at faa 
anvist og udmaalt Plads til Kirke og Præstegaard ved Kirke* 
gaarden (der var i Brug siden 1725), og en kongelig Ordre 
derom udgik 22Ai. Her blev saa Kirkens Grundsten lagt Tors* 
dag 2. Juni 1725 af Kongens Repræsentant, Fredericias Kom* 
mandant Generalløjtnant Staffeldt.

Naar Mændene var i Marken, deltog Kvinderne i Bygge* 
arbejdet ved at bære Sten. Paaskedag 1. April 1736 kunde man 
allerede indvie Kirken, selv om Bygningen endnu ikke var af* 
sluttet. Den fik godt 300 Siddepladser.

1848—50 blev Kirken under Krigen anvendt til Krudtmaga* 
sin og repareredes derefter under Ledelse af Professor Her* 
holdt, Pastor Stahlschmidts Svoger. Indgangsdøren flyttedes 
da fra Vestsiden til Nordgavlen, hvor der over Døren er føl* 
gende Indskrift:

»Mon âme ne cesse de convoiter grandement et mesme dé* 
faut après les parvis de l’Eternel. Ps. 84,2.« (I den danske Bibel 
Ps. 84,3: Min Sjæl begærer, ja længes efter Herrens For* 
gaarde).

Sandstensportalen fra den gamle Indgang blev ved denne 
Lejlighed gemt hen paa et Loft. Undertiden hentede man et 
Stykke af den, naar man manglede en Slibesten; 1935 repare* 
redes Portalen, og den opsattes paa sin gamle Plads i Anled*
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ning af Kirkens 200 Aars Jubilæum. Denne Portal bærer føl* 
gende Inskription:

Sacrum hoc aedificium
Immortale

Augustissimorum Dan. et Norv. Principum 
Christiani VI

et
Sophiae Magdalenae 

Beneficium 
Immortale Deo commendat

Anno Populus Ecclesiae Reform. Gall. MDCCXXXV

(F. Orluf: Denne hellige Bygning, en udødelig Velgerning 
af Deres Majestæter Christian VI og Sophia Magdalene til 
Danmark og Norge, befales den udødelige Gud af den franske 
reformerte Kirkes Menighed i Aaret 1735.)x).,

En Præstegaard købtes samtidig for 500 Rdl. af Kavalleri* 
løjtnant Carstens; Skødet blev underskrevet 1734 »im camper 
ment bey Bingen am Rhein«; den nybyggedes (af Træ) 1752 
paa Frederik Vs Bekostning. I Slutningen af Aarhundredet 
skaffede Pastor Dalgas Penge fra Menigheden i København, 
saa Boligen kunde opføres af Sten. Vel vedligeholdt, som den 
er blevet, er den stadig en af Fredericias smukkeste Bygnin* 
ger; den ligger lige over for Kirken, der (med sine blaa, gla* 
serede Tagsten indtil 1848) beundredes af alle, der kom til 
Byen.

De betydelige Summer, der krævedes til saadanne Fore* 
tagender, indkom som Gave — fra Kongen 500 Rdl., Grev 
Gyldensteen 150 Rdl., Dronningen, Grev Gram, Mr Mourier, 
Mr Frolich etc. — eller som Kollekt, saaledes alene fra Hol* 
land 1521 Rdl., fra København 447 Rdl., Bremen 385 Rdl., Al* 
tona, Zelle, Berlin. Alt et smukt Vidnesbyrd om Arten af det 
Trosfællesskab, der bandt de vidt spredte Givere sammen; 
Hollands Bidrag vidnede her som ved saa mange andre Lej* 
ligheder om den varmhjertede Hjælpsomhed, dette Land viste
’) Vejle Amts Aarbøger 1936, p. 57—62 (P. Honoré: Den gamle Por* 

tal); p. 240—243 (Fr. Orluf: Den gamle Portal).
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over for trængende Udlændinge. Ogsaa det belgiske Hjemland 
var med; endnu 1738, altsaa efter at Kollekten egentlig var 
sluttet, sendte den vallonske Synode et Beløb igennem Fir* 
maet Brousson et Fils i Amsterdam.

Det fremgaar af Regnskaberne, der er udgivet af Pastor 
Ludwig, at Køb af Præstegaard og Bygning af Kirke kun kom 
til at koste Menigheden selv 90 Rdl., medens Indsamlingen 
gav 4213 Rdl., oven i Købet fik man lagt Penge til Side til 
Præstens Pension (275 Rdl.), og Matthieu Dupont og Jacob 
Dupont, der havde lagt Penge ud, fik deres Udlæg betak 
tilbage. Det er betegnende for den franske Agtpaagivenhed i 
Pengesager, at for Eksempel Tømreren er blevet bevæget til 
at slaa 11 Skilling af i sin Regning, og disse 11 Skilling op
føres stolt som Indtægt.

Som nævnt var Pastor Bovets Slægtning (Broder?) Strømpe* 
fabrikant i København, og dette har sikkert været medvirkende 
til Bovets Planer om at oprette en Fabrik i Lighed med Spin* 
derierne i mange af Kolonierne i Tyskland. Der førtes 1734 i 
Hamburg Forhandlinger derom med en sagkyndig fra Stettin; 
50 Rdl. i Rejseomkostninger paaførtes Regnskabet for Kirkens 
Bygning. Der var 1733 kommet tre Strømpevævere til Byen, 
men som omtalt gav deres Virksomhed dem kun ringe For* 
tjeneste; 1734 forlader en Del Tyskere Menigheden; en af dem 
tager til Basel, Resten til København (F. O. Freyberger, G. 
Metzing, C. Geller, P. H. Crone, J. Phiel); det anføres i Pres* 
byteriumsprotokollen ikke, om de er Soldater eller Vævere.

Da Bovet 1739 rejste til Parstein, havde Fredericia*Menig* 
heden et Tempel, som det hed. Medens den faa Aar før havde 
været stærkt splittet, var den nu fast samlet om Kirke og Præst, 
og Forholdet til Byen var godt.

I Begyndelsen af November Maaned 1740 kom Pastor 
Mo'ise Hollard til Fredericia som 26aarig Kandidat; han var 
født i Orbe, i Svejts; ogsaa Hustruen, Marguerite Flournais, 
var Svejtser, fra Genf. Han var den første af Præsterne, der 
blev i Kolonien til sin Død, og dette svarer til, at han var ual* 
mindeligt afholdt. Mindet om ham blev vogtet med en Hen* 
givenhed, som senere kun kom Pastor Rieu til Del.

Hollard henvendte sig kun en enkelt Gang til Kongen som
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Repræsentant for Kolonien, og han traadte kun nødtvungent 
i Kontrast til Magistraten. Han havde ikke en Martins Evne 
eller en Dalgas’ Lyst til at dominere i Kolonisternes offenlige 
Anliggender. Derimod har den milde Svejtser utvivlsomt været 
en god Præst.

Han synes at have været en Hjemmets Mand, og det kan 
ikke være tilfældigt, at der foreligger en hel Del Vidnesbyrd 
om hans Sans for Hygge og Orden i Smaating. Den eneste 
Gang, han for egen Regning kom i Kontrast til Myndighederne, 
var straks efter hans Ankomst, og Aarsagen var meget betegn 
nende Møblerne i hans Hjem. Han havde som kongelig Em? 
bedsmand faaet en af de indkvarterede Soldater stillet til sin 
Disposition som Tjener; det var en reformert, Johan Ludwig 
Marché (Marquet?), der var uddannet Garver; han paatog sig 
at garve Betræk til Præstens Stole, og Hollard glædede sig til 
sine gode og billige Stole. Men en Aften, han kom hjem, var 
Byfogedens Folk der og ransagede Huset; de havde væltet 
Karrene med Garvervædske, ødelagt Tjenerens Garverreme* 
dier og fjernede sig med de konfiskerede Huder trods Præ* 
stens harmfulde Protester. Tjeneren havde solgt garvet Læder 
for egen Regning, hvad der gav Sadel* og Skomagerlauget Ret 
til at skride ind, da en saadan Fremgangsmaade var »de fire 
Amter til Fornærmelse«. Hollard klagede til Stiftamtmanden, 
der lagde et godt Ord ind for Præsten, »denne fremmede og 
fattige Mand«, og han fik da sine Ting igen.

Wilse omtaler med Beundring en særlig god Kakkelovn, 
Præsten havde faaet opstillet i sin Stue, samt Hollards ud* 
mærkede Resultater som Havemand, idet han blandt andet 
hjemskrev Reinettepoder fra Frankrig og Pæresorter fra Ham* 
borg og Erlangen; han plantede omkring Kirkegaarden en 
Hvidtjørnehæk, der i halvandet Aarhundrede skulde blive en 
Pryd for Byen, indtil den faldt (1907 langs Sjællandsgade, 
1932 langs Kongensgade), hvorefter Kirkegaarden nu er om* 
givet med en Mur.

Det blev til uvurderlig Hjælp for Pastor Ludwigs Arbejde 
med Kolonisternes Stamtavler, at Hollard samlede og renskrev, 
hvad der var bevaret af de kirkelige Attester, som de to første
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Præster med ringere Ordenssans havde ladet ligge hen som 
løse Smaasedler.

Kun en enkelt Gang var han sendt til København for hos 
Kongen at ordne en Række Sager af Vigtighed for Kolonien. 
Det var i December 1743, da den store Kommission til Under? 
søgelse af Magistratens Dispositioner havde bestemt, at Kolo? 
nisterne fremtidig skulde betale Afgift, 7/s 1744 fastsat til 62 
Rdl., af den Jord (Havepladserne) uden for Voldene, som tid? 
ligere havde været helt gratis tillagt Kolonien; Hollard op? 
naaede, at Kolonien fra V2 1744 til Gengæld fik Arealerne 
inden for Voldene gratis i 80 Aar; de havde hidtil været lejet 
for 94 Rdl. 4 Mk.

Kolonisterne var dog allerede for talrige til den Jord, de 
havde at dyrke, og var nødt til at lade nogle Familier flytte 
uden for Byen af Mangel paa Subsistensmulighed. For saa? 
danne Familier ligesom for de unge, der bosatte sig i Frede? 
ricia, ansøgte Hollard om Fritagelser for forskellige Afgifter 
og Pligter, overensstemmende med Koloniens Privilegier, hvad 
der bevilgedes. I Stedet for at betale en Skilling ved Passage 
gennem Byportene tidligt om Morgenen og sent paa Aftenen, 
naar Porten var lukket endnu, mens Plantørerne var i Arbejde, 
paalignedes efter Hollards Ansøgning en fast aarlig Afgift, 
hvorefter de reformerte frit kunde passere.

Da der havde været Uenighed mellem Magistraten og Kolo? 
nien om, hvorledes § 20 i Privilegierne (i den fornyede Form 
af 15/6 1731) angaaende Indkvarteringsfrihed skulde fortolkes, 
bad Hollard om nærmere Klarlæggelse, og denne gav Magi? 
straten Ret.

Endelig frembar han Koloniens Ønske om at faa anvist en 
Deputeret og Protektor i Kancelliet, ligesom Kolonien havde i 
Begyndelsen, og Kongen udnævnte 18/4 1744 hertil Konferens? 
raad Grev Otto Thott til Strandegaard etc.

Denne lange og indholdsrige Ansøgning indleverede Hol? 
lard 21 /12 1743 og sluttede med, at han var i København og 
ventede paa Afgørelsen — han har næppe forestillet sig, at 
Regeringen gik saa grundigt til Værks, at den sendte Anmod? 
ningerne baade til Magistraten og til Stiftamtmand Gabell for
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at høre deres Mening, inden den traf Afgørelsen, som først 
forelaa i April næste Aar.

Efter at Hollard havde ordnet denne Række vigtige Spørgs* 
maal for Kolonien, var hans Virksomhed væsenligt begrænset 
til Menighedens indre Anliggender, hvad enten det drejede sig 
om Kolonister eller andre reformerte. For Eksempel var der 
en af Koloniens dygtige Tobaksavlere, Johan Heinrich Rosen* 
mejer, der led af en tiltagende og ulyksalig Hang til de vaade 
Varer og derved bragte sit Hjem i Ruin, pantsatte Møblerne 
og begik Smaatyverier, hvorfor han anklagedes af sin egen 
Hustru, Marguerite André. Han kaldtes derfor 9/n 1755 paa 
Raadstuen, hvor Hustruen gik ind paa, at han denne Gang 
skulde slippe med en betinget Dom, siden han under Graad 
og Tænders Gnidsel lovede over for Præsten, at han nok 
skulde forbedre sig. En reformert Kvinde, Anna Rosina Wejer, 
der var gift med en dansk Bager, havde kleptomane Tilbøjelig* 
heder og anklagedes af en af Byens fornemme Damer for at 
have tilvendt sig nogle Smykker, der under Sagens Behand* 
ling toges i Forvaring af Hollard 12/e 1755. Han ordnede Arven 
efter den reformerte Peetie, der ikke tilhørte Kolonien, men 
var død i Fredericia, og udbetalte 300 Rdl. til den afdødes 
Arvinger i Holland 17/2 1746. Hollard har vel ogsaa beskæf* 
tiget sig med Arven efter Frk. Johanne Gautier, som var død 
i Fredericia efter kun 3 Maaneders Ophold 8/i 1755 i en Alder 
af 72 Aar, og betegnedes i Kirkebogen som refugiée fran<?oise. 
Arven tinglystes 14/s 1755, men først 18/s 1763 gjorde en Slægt* 
ning i Harlem Krav paa sin Andel deraf. — En anden Frk. 
Gautier, født i Holland, døde i København 18/3 1749, 65 Aar 
gammel, og begravedes paa den reformerte Kirkegaard der.

I Hollards Embedstid tilgik der betydelige Summer som 
Gave til Menigheden1). Allerede 1737 havde Grev Anton af 
Aldenburg (en Slægtning af Dronning Charlotte Amalie) 
skænket 1500 Rdl. til Lønningen af en Præst, da Kolonisterne 
selv ikke kunde præstere Gagen. Med de nedenfor anførte 
Summer blev Kapitalen saa stor, at Præstens Gage kunde ud* 
redes af Renterne.

x) Ludwig: Die Wohltåter etc. (1885), p. 5 f.
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Christian VI skænkede til Præstens Gage 1741 (men 
lod Grev Thott administrere Summen til 1752,
derefter Forstanderskabet) ..................................... 3000 Rdl.

Frederik V til Præstegaarden 1752 ............................. 500 —
Christian VII (et Laan, som Kolonien tilbagebetalte) 
Huguetan, der tidligere havde givet 150 Rdl. til 

Kirkebygningen, skænkede 1741 til Præstens 
Lønning .....................................................................  2000 —
Denne Finansmand, der var født 1665 og be* 
gyndte som Boghandler i Frankrig, havde gjort 
Karriere og var 1708 blevet gift med en Datter af 
Greven af Odyck; efter sin Ankomst til Danmark 
1711 fik han her Titlen som Baron af Odyck, 
1717 Greve, købte derefter Enggaard paa Fyn, 
hvoraf han 1720 oprettede Grevskabet Gylden* 
steen. Hans Ejendom i København var det nuvæ* 
rende Hotel Phoenix. Han døde 1749.

Desmerciers 1778 ................................................ aarlig 130 —
Han var en Søn af Huguetan og en modiste i
Paris og født 1686; han blev Storfinansmand, først 
i London og Berlin, kom derefter til Danmark, 
hvor han blev Konferensraad 1727, senere Rid* 
der af Elefantordenen. Ved sin Indsats for den 
fransk*reformerte Kirke i København vandt han 
Navn af denne Kirkes »anden Grundlægger« og 
skænkede fra 1763 denne Kirke 300 Rdl. aarlig, 
hvad han ved sit Testamente 1778 ændrede til 
650 Rdl. aarlig. Legatet fortsatte sine Betalinger 
lige til Verdenskrigen.

Bretonville 1781 .............................................................. 1600 —
Han var født i Amsterdam 1697 og var Hugue* 
tans Ven; ligeledes Finansmand; testamenterede 
1781 til den fransk*reformerte Kirke i Køben* 
havn 8000 Rdl.1).

Étienne Pesché 1745, testamenterede sin efterladte 
Formue til Menighedens fattige ............................ 800 —

1) Bobé: L’immigration etc. (1935), p. 52—53, om Huguetan og hans 
Kreds.
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Mme Suzanne Latour d’Aliés, født Martin, 1767 .... 500 Rdl.
Hun, der var Præsteenke, var født i Bergerac i 
Guyenne (ligesom P. Poumeaus Fader) og skæm 
kede samtidig et ligesaa stort Beløb til Menige
heden i København.

Wilhelmine Marie de Prétorius 1763 ...................... 400 —
(Se andetsteds).

Suzanne Mariot 1782 .................................................... 1500 —
I Testamentet bestemtes, at af Renterne (4 %) 
skulde de 40 Rdl. aarlig anvendes til Pension for 
Skolemesteren, de øvrige 20 Rdl. skulde udbetales 
til de to fattigste Enker i Kolonien. (Se iøvrigt 
andetsteds.)

Apoteker L. Osterman i Ribe skænkede Kirken et 
Fad og en Sølvkalk 1748 og ................................. 50

Johan Lukkart testamenterede 1765 et Hus til Skole? 
mesteren ....................................................... Værdi 241

Jakob Feut, Plantør, 1782 ............................................ 50
Pastor Hollard (at udbetale ved Enkens Død) ...... 700

Hollards Gage var ellers ringe, 300 Rdl. aarlig, hvortil kom 
siden 1778 aarlig 30 Rdl. af Desmerciers Legat og fra 29/io 
1771 et Tillæg paa 40 Rdl. som Godtgørelse for et kongeligt 
Paabud om at holde Gudstjeneste for de tysk?reformerte Kolo? 
nister paa Frederikshede (Kartoffeltyskerne havde den første 
halve Snes Aar haft deres egen Præst). Hollards første Hustru 
var død barnløs 1761; hans anden Hustru, født Eymar, fra 
Maestricht, fødte ham en Datter, som dog døde 11 Dage garn? 
mel. Hollard døde 29/io 1782. Enken overlevede ham i 23 Aar 
og nød en lille Pension; ved sin Død testamenterede hun Kir? 
ken, hvortil hun havde skænket et Orgel, yderligere 500 Rdl.

Disse ikke ubetydelige Kapitaler, der for en stor Del skyld? 
tes Huguetans Kreds, administreredes siden 1752 af Forstan? 
derskabet og udlaantes først mod 5 %, senere mod 4’/s % 
Rente til Koloniens Medlemmer og andre mod tilbørlig Pant 
(indtil o. 1750 havde Kolonisterne kunnet laane i den af Magi? 
straten administrerede Hospitalsfond, men da Hospitalet byg?
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gedes, maatte disse Penge opsiges). Loven tillod ganske vist 
kun en Rente paa 4 %, men da Renteindtægten i saa Fald ikke 
var tilstrækkelig til at bestride Udgifterne, enedes Menigheden 
om at forhøje Renten med V2 % i det Tidsrum, der skulde 
betales Pension til Præsteenken.

En Forestilling om Laanenes Fordeling giver Obligations* 
listen 1778, der foreligger dels i Original, dels i en senere Gen* 
part (udarbejdet 1787); den første, der skyldes Pastor Hollard, 
har Navnene i fransk Form, den anden, der fremlagdes under 
den nedenfor omtalte Retssag, er skrevet paa Dansk, vistnok 
af den senere Raadmand Buhl, og giver Navnene i deres
gængse dansk*tyske Form.

Le Coppelmann......  666 Rdl.

Jacob Fevre.............. 80 —
Isaac Louison... 350 & 50 —
V. de Vantier .......... 100 —
V. d’Abr. de Vantier

å present Iacob
Fevre .................... 280 —

Jean Vilains, å pre* 
sent Abr. de Ma*
rets.............. 80 & 120 —

Jean Henri Honoré . 250 —
Feu Jacob du

Pont ... 290, 336 & 120 -
Isaac Du Pont fils 84 & 61 —
Jaques Honoré ......  130 —
Pierre Killemond 70 & 52 —
Jacob Bottelet ........ 80 —
Pierre Armand Char*

pentier .................. 50 —

Hans Jørgensen paa Kaabel* 
gaarden

Hans Feeber (en Søn)
Isach Ludvigsen
Peder Devantiers Enke

Jacob Feber

Hans Villing, nu Abraham 
Marehn

Johan Hendrich Norre

Jacob Dupont Senior 
Isach Dypont junior 
Schach Norre 
Peder Kilmont
Jakob Botier

Peter Herman Tømmermand

2 Lodder Jord med Kaabel Jord 1020 (den ene bruges af 
Præsten for 20 Rdl., den anden lejes af Jacob og Pierre Vi* 
lains).
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(Derefter følger Navnene paa dem, der skylder paa Obligat 
tionerne for et Stykke Jord af Rytterkoblerne, som Kolonisterne 
havde købt; Jorden var fordelt mellem Familierne, der skulde 
afdrage hver sin Part af Købesummen med ret smaa Beløb; 
størst er Jacob de vantié’s, nemlig 64 Rdl.)

Ifølge denne Liste var Udlaanene foretaget til Franske paa 
nær den ene paa 666 Rdl. 1783 viser en ny Liste 5 Laantagere 
uden for Kolonien, med tilsammen en Gæld paa 1170 Rdl.; 
det var ansete Folk i Byen, som Købmand Mattfeld (der til* 
hørte Menigheden), Fru Rektorinde Bøtker etc.

Regelen var dog, at Pengene blev i Kolonien; undertiden 
varede det noget, inden Laantageren præsterede Afdrag og 
Renter, men der foreligger intet Eksempel paa, at noget er 
tabt. Størrelsen af den Kapital, der saaledes udlaantes, var 
1758: 7866 Rdl., 1770: 6567 Rdl., 1778: 6721 Rdl., 1784: 10121 
Rdl. (efter Forstanderskabets Opstilling); da Kapitalen ved 
Gaver var blevet saa stor, at Renterne oversteg de ordinære 
Udgifter, kunde der blive et Overskud, der i Aarene 1784—96 
var paa 244 Rdl. aarligt i Gennemsnit. 1796 var Kapitalen 
10543 Rdl.

Om Administrationen af denne Kapital kom Hollards Efter* 
følger, Jean Marc Dalgas, i en skarp Strid med Forstander* 
skabet, idet han hævdede, at visse af Udlaanene var utilstræk* 
keligt sikrede, samt opstillede nogle Regnestykker, der skulde 
vise, at Kapitalen udviste en betydelig Mangel — der var blot 
det mistænkelige ved hans Opstillinger, at de maatte laves om 
den ene Gang efter den anden; 29/3 1787 bød han samtidig 
paa to stærkt afvigende, den ene skulde udvise en Mangel 
paa 3773 Rdl., den anden paa 1256; 5/n 1787 udgjorde den 
postulerede Differens 541, »som jeg har Ret til at kræve«, og 
endelig 19/n 1787: 107 (evt. 109) Rdl. Forstanderskabet kunde 
da ogsaa med Sindsro hævde, at Dalgas’ Opstillinger var urig* 
tige, ligesom den af Regeringen nedsatte Undersøgelseskom* 
mission (Borgmester Thomsen, Provst Clausen og Agent 
Bruun) erklærede, at Dalgas’ Klage paa dette Punkt var 
ugrundet. Dalgas klagede samtidig over Disciplinen i Menig* 
heden og over, at Børnene arbejdede med Tobakken i Stedet 
for at sendes i Skole. Parterne var mange Gange paa Raad*
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stuen for Mæglingskommissionen; om nogen Mægling vilde 
Dalgas ikke høre Tale, og Striden blev ført med megen Bidsk* 
hed paa begge Sider. Da Kommissionen ikke kunde opnaa 
noget, gik Sagen til Kongen, der lod Amtmand over Kolding* 
hus Amt, Hans de Hoffman, afgive en Erklæring og et Mæg* 
lingsforslag, som den kongelige Afgørelse af Sagen fulgte i 
alle Maader 5/ø 1788, efter at Affæren havde staaet paa i to 
Aar.

Hoffman, der var gift med den tidligere Fredericia*Præsi* 
dent Beenfeldts Datter og som selv havde været Præsident i 
Fredericia 1759—73, indtil han udnævntes til Amtmand, un* 
derstregede i sin Erklæring 2/s 1788, at han nu i 28 Aar havde 
kendt Fredericia Bys Anliggender (han boede i Byen ogsaa 
som Amtmand) og fortsatte:

»Den afdøde reformerte Præst Hr. Hollard var en habil 
Mand og vidste at omgaas disse Agerdyrkere og Plantører 
paa en saadan Maade, at han holdt dem inden for deres Græn* 
ser og ei fornærmede eller ilde tiltalte dem, saa at hverken 
han eller Colonien nogen Tid klagede over hinanden, og talte 
deres Bedste i hvad han kunde«.

»Da han afgik, forskrev Coloniet Hr. Dalgas til Præst, 
hvad der kostede dem en Del« (100 Rdl. til Rejseomkostnin* 
ger, 60 Rdl. til hans Naturalisationspatent — begge Dele kræ* 
vede han, Kolonien skulde betale). »Manden er vel en god 
Prædikant, gør sig særdeles Umage at oplære Børnene i Guds 
Kundskab og Skikkelighed, lever exemplarisk; men i Først* 
ningen antog dem for sine Ligemænd, men efterhaanden, da 
Forstanderne, som er meget skikkelige Mænd, ikke vilde som 
han, tiltog han sig mere Myndighed, end han tilkom, og selv 
vilde anordne alle Ting. Og i Steden for at bringe Regnska* 
berne over Coloniens Indkomster og Udgifter i den tilbørlige 
Rigtighed med det gode, viste han alt for stor Hidsighed, og 
anklagede dem til Cancelliet — og det er Anledning til denne 
Vidtløftighed.«

Da Dalgas begyndte sin Strid med Forstanderne, havde 
disse Menighedens Medlemmer paa deres Side; man drøftede 
Stridspunkterne i Hjemmene, hvor Plantørerne modsatte sig 
Præstens trufne Bestemmelser, hvad Dalgas blev harmfuld
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over: »Det er imod al sund Sans at lade Presbyteriet være un? 
derkastet et Selskab af Plantører« (10/5 1787); »Kan en Præst 
holde Orden i Tingene, naar sligt finder Sted« (19/u), og øn? 
skede Forbud imod, at Menigheden eller Kolonien forsamlede 
sig uden Præstens eller Forstanderskabets Tilladelse (5/n). 
Naar han med alle Tegn paa Bestyrtelse spurgte, hvilken Ret 
Kolonisterne havde til at blande sig i Kirkevæsenets Styrelse, 
svarede Forstanderskabet: »Slet ingen, saa længe Præsten og 
Forstanderskabet opfylder deres Pligter og ikke overskrider 
deres Rettigheder« (24/s 1787) — et præcist Udtryk for Tidens 
demokratiske Anskuelse.

Dalgas vilde derimod forsøge at indføre sit Enevælde i dette 
Samfund; det er bemærkelsesværdigt, at han ikke fik Med? 
hold heri hverken af den nedsatte Kommission eller af Kan? 
celliet; han havde sikkert regnet med Bistand fra det sidste 
og troede at handle i dets Aand — havde Voltaire ikke netop 
peget paa Danmark som Landet med det mest konsekvent 
gennemførte Enevælde i Europa; Dalgas synes at have over? 
set, at Voltaire tilføjer: ganske vist tillige det mindst mis? 
brugte1). Kun ud fra denne Forvisning forstaas Dalgas’ sidste 
Fejlgreb i denne Affære: Da den kongeligt udnævnte Kom? 
mission havde afsluttet sin Undersøgelse og var ved at ud? 
arbejde sin Indberetning, klagede han over »denne Samling af 
Personer, der ikke det mindste har undersøgt Sagen, som den 
burde« og tilraadede »Udnævnelse af andre Undersøgelses? 
commissairer, bedre underrettede om vor Kirkes Tilstand, med 
hvilke jeg kunde overlægge, hvorledes den bedste Orden kunde 
erholdes« (lx/i2 1787) og sluttede med at anmode om »Bistand, 
da jeg ikke kan holde Balance, naar jeg ikke bliver souteneret 
og forsvaret«.

Særlig anklagede han den ene af Kommissærerne, Agent 
Bruun, for aabenlyst at have taget Forstandernes Parti; Bruun 
protesterede harmfuldt: »Dalgas søger paa en slet og nedrig 
Maade ved Beskyldning mod mig at gøre sin slette Sag god« 
og omtalte gentagne Mæglingsforsøg; blandt andet havde man 
»formaaet Forstanderne og flere af Menigheden til at gaa til 
Hr. Dalgas og i Kærlighed overtale ham til i Enighed med

4) Voltaire: Siécle de Louis XIV, p. 480. 
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dem at stifte Orden i Administrationen af Kapitalerne, men 
de kom tilbage med Efterretning om, at Hr. Dalgas paa ingen 
Maade vilde indgaa Forlig, naar de ikke vilde tilstaa ham alt.« 
Det kan til Beroligelse anføres, at denne Johs. Bruun af »det 
Bruunske Dynasti« var Oldefader til Enrico Mylius Dalgas’ 
Hustru (født Købke)1).

Naar Dalgas havde erklæret, at et »Selskab af Plantører« 
ikke skulde have nogen Ret over for Præst og Forstanderskab, 
maatte Modparten opfatte dette som en ubegribelig Haan og 
Foragt over for netop de Kolonister, der var Kernen i hans 
Menighed, og »overlader de høje Herrer (i Kommissionen) at 
bestemme, om sligt anstaar sig en Sjælesørger; hvis ikke, maa 
man undre sig over, at han vedbliver at være Præst for saa? 
dant ringe Folk«. Dalgas svarede: »Deres Forundring over, 
at jeg vilde lade mig kalde til deres Præst, er ugrundet, siden 
vi paa begge Sider var hinanden ganske ubekendte, og at jeg 
forbliver deres Præst, deri gaar det mig som alle andre, der 
ej veed deres tilkommende Skæbne«.

Det er uden for Tvivl, at Dalgas vilde det bedste for sin 
Menighed; kun savnede han Evne til at forhandle, blev hidsig 
og endte med at fornærme Forstanderne personligt, hvad disse 
ikke taalte. Da Kolonien netop ifølge sin Organisation skulde 
ledes ved Forhandlinger i Forstanderskabet, var dette Savn 
skæbnesvangert for Præsten. Dalgas var med sin franske Op? 
dragelse indstillet paa Ledelse efter et helt andet Princip; han 
savnede en Lovgivning, der gav en præcis og udtømmende 
Forskrift i alle administrative Forhold, og hvor ethvert Pro? 
biem skarpsindigt var forudset og løst. Derfor kunde han 29/3 
1787 opregne en lang Række Spørgsmaal vedrørende Admini? 
strationen, som han ønskede Svar paa for det Tilfælde, de en 
Gang skulde faa praktisk Betydning. Spørgsmaalene forekom 
Kommissionen saa spidsfindige og fjernt fra Realiteten, at de 
overhovedet ikke drøftedes. Her var en Kontrast mellem dansk 
og fransk Indstilling over for Lovgivningen.

Den kongelige Resolution 5/ö 1788 gav Forstanderskabet Ret 
i alle væsenlige Punkter; den manede til Fordragelighed: Præ?

Jvf. H. R. HiortLorenzen : De Fredericia^Bruun’ers Slægtebog (2. 
Udg. 1880).
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sten skulde møde Forstanderne med Kærlighed og Blidhed, til 
Gengæld skulde Menighed og Forstanderskab vise Agtelse og 
Velanstændighed over for Sjælesørgeren og flittigt sende især 
deres større Børn i Skole om Vinteren; fremtidig skulde saa* 
danne Stridigheder mægles af en Deputation bestaaende af 
Borgmesteren, to Magistratsmedlemmer og Byens to Sogne* 
præster med Hans Majestæt som sidste Instans.

Inden et Aar var gaaet, kom disse deputerede i Arbejde 
med en ny Strid. 4 af Forstanderskabet skulde gaa af og havde 
efter Reglerne udpeget deres Efterfølgere; men disse vilde 
Dalgas ikke anerkende; der blev saa af de deputerede foreslaaet 
et Kompromis, som Dalgas heller ikke vilde gaa med til, men 
som sluttelig stadfæstedes af Kongen 3% 1789.

1794—95 søgte Dalgas gentagne Gange om Lønforhøjelse, 
men Menigheden udtrykte klart sin Uvilje over for noget saa* 
dant; hans Ønske om at lade ophænge en særlig Kasse i Kir* 
ken til Bidrag til Præstegagen havde Menigheden pure afvist, 
da den ikke vilde finde sig i en saadan Forandring i Kirken, 
og erklærede desuden, at Kassen ikke i nogen Maade vilde 
bidrage til en Forøgelse af Dalgas’ Indkomster; ved Fore* 
spørgsler hos de deputerede havde disse bifaldet hans Ønske 
om Kassen med den flegmatiske Bemærkning: »Man kan jo 
lade være at lægge noget i den«. Dalgas opnaaede dog gratis 
Brugsret til den ene af Menighedens 2 Lodder Jorder (Præste* 
lodden).

Nu saa det galt ud for Dalgas’ fremtidige Forhold til Me* 
nigheden; det var 1787 klart, at han udmærket kunde tænke 
sig at være rejst andet Steds hen; i saa Fald vilde Mindet om 
ham næppe have været smigrende. Men han blev, og Navnet 
Dalgas skulde gennem hans Efterkommere komme til at ind* 
tage en ejendommelig, førsterangs Stilling i dansk Kultur.

Sit personlige Forhold til Menigheden fandt han Lejlighed 
til at forbedre i ikke ringe Grad. Dels skaffede han Kolonien 
Fritagelse for at betale 62 Rdl. i aarlig Afgift for Jorden uden 
for Voldene, idet han ved direkte Henvendelse saavel til Re* 
geringen som til dansk Offenlighed i Form af en velskreven 
Fremstilling af Koloniens Forhold fik denne tilkendt Jorden 
uden for Voldene til Eje uden Afgift overensstemmende med
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Koloniens ældste Privilegier. Dels fik han 1801 oprettet et fri* 
villigt Jægerkorps paa 80 unge Mænd, næsten alle fra Menig* 
heden; Korpset organiseredes af Dalgas og holdt Exercits hver 
Søndag efter Gudstjenesten. Dette Korps blev meget populært 
i Byen.

I Spørgsmaalet om Havelodderne kom der da igen til at 
staa en Kamp med Dalgas som Centralfigur; men denne Gang 
kæmpede han som Forsvarer for Kolonisternes Rettigheder. 
Anledningen var en Kancelliresolution 23/2 1797 om, at alle 
Fredericia Bys Fællesjorder skulde udskiftes. Som det var Reg* 
len ved saadanne Udskiftninger nedsattes en Forligelseskom* 
mission; paa et Møde i Kommissionen 6/4 1797 drøftede Stifts* 
befalingsmand Hellfried og Forligskommissær Morville en 
Forespørgsel fra en Række Borgere (med Lars og Jakob Hval* 
søe i Spidsen) til Koloniens Forstanderskab om, hvad Adkom* 
ster Kolonien havde paa de lejede Havepladser etc. Forstan* 
derskabet med Dalgas og Skolelærer Honoré i Spidsen erklæ* 
rede ifølge Kommissionens Protokol, at de havde ingen Ad* 
komster paa deres i Leje havende Pladser; vilde Borgerne se 
saadanne, maatte de henvende sig paa højere Steder. Ved et 
nyt Møde Ve 1797 konstaterede man, at ovennævnte Borgere 
ikke var Byens lovlige Repræsentanter (»eligerede Borgere«) 
og der kunde ikke tillægges dem nogen of fenlig Egenskab; 
man vidste ikke, hvem der var deres Mandanter; endelig blev 
det kontrolleret, at de kursiverede Ord i Kommissionens Proto* 
kol var blevet annulerede som ugyldige.

Thi ved Hjælp af Udskrifter af Privilegier og Resolutioner, 
foretaget af Lærer Honoré, havde Kolonien bevist, at Afgiften 
paa 62 Rdl. ikke var nogen Leje. 22/i 1798 skænkede Koloni* 
sterne Lærer Honoré to Haver saa længe han levede, »af Tak* 
nemlighed, fordi han havde hindret, at Borgerne inddrog de 
reformertes Jorder, den Gang Byens Marker udskiftedes.« Af 
denne Bemærkning i Presbyteriumsprotokollen fremgaar, at 
Kolonien har givet Lærer Honoré Æren derfor. Ogsaa Dalgas 
gik i Arbejde med den nøjere Undersøgelse af Spørgsmaalet. 
Sit Resultat fremstillede han som et helt Værk om Koloniens 
Oprettelse og Udvikling og dens Betydning for Byen; det 
foreligger i tre Former: en Bog paa Fransk: »Tableau historique
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et statistique de l’établissement des réformés à Fredéricia« 1797, 
en Artikel i »Iris og Hebe« November 1797, og endelig som 
Bilag til en Ansøgning til Kongen 14/e, i hvilken Anledning han 
havde opholdt sig to Maaneder i Hovedstaden, hvor han havde 
»talt med Fynd hos Ministrene«1) og faaet Hellfried til at støtte 
Ansøgningen, der resulterede i, at Kolonien fremtidig fik Have* 
pladserne uden Afgift i nogen Form, og han opnaaede des* 
uden, at selve Statsministeren, Brandt, indsattes som Kolo* 
niens Beskytter, ligesom Grev Thott forhen havde været det.

I sin Fremstilling, der var stilet til Kronprinsen, viste Dal* 
gas de reformertes straalende Resultater som Jordbrugere, deres 
Betydning for Fredericia, hvor de var Befolkningens Salt, og 
deres Loyalitet mod Kongen; Dalgas gav samtidig en alarme* 
rende Beretning om, hvorledes deres Eksistens nylig var ble* 
vet truet i sin Grundvold af en Sammensværgelse, der havde 
til Hensigt at ødelægge Kolonien og tilsnige sig Ejendomsretten 
til den Jord, Kolonien levede af, efter at Kolonien i de Aar, 
der var forløbet siden 1743, aarlig havde betalt 62 Rdl., ialt 
3286 Rdl., som den burde have været fritaget for; denne Af* 
gift var 1743 opstaaet ved, at Koloniens Fjender tog sin Til* 
flugt til nedrig Avindsyges og en skiden Gerrigheds vittige 
Sofismer, saaledes at en Kabale af misundelige og avindsyge 
Mennesker tilsneg sig Kongens Tillid og fik denne Afgift paa* 
lagt, som de kaldte Leje. Borgerne havde en kort Tid til Byens 
Kasse betalt en lignende Afgift af deres Jord, men denne var 
forlængst blevet ophævet.

Dalgas’ ildfulde Fremstilling belønnedes; men det gode Re* 
sultat skyldes først og fremmest den Evne, han ligesom sine 
Efterkommere havde, til at faa formaaende og meget højtstaa* 
ende Personer til at arbejde for den Sag, der laa ham paa 
Hjerte.

I en Anmeldelse2) af hans Bog erkendtes det, at de danske 
herved var blevet bekendt med en borgerlig og gejstlig Menig* 
hed, som hidtil var alt for lidt kendt. Ved sin rosende Omtale 
har han ikke blot skabt Respekt om de reformerte, han har

x) Øst: Intelligenzblade for Litteratur*, Kunst* og Theatervæsenet i 
Danmark og Norge I (1798), p. 278.

2) Øst, sst.
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ogsaa gjort Kolonisterne selv stolte af deres lille franske Sam? 
fund.

Med Fransk var det dog ved at blive smaat; det daglige 
Sprog blandt Kolonisterne var Tysk (ligesom ved Militæret 
og en stor Del af Borgerskabet). Dalgas holdt haardnakket 
paa Fransk og skrev det elegant; men kun en ringe Del af 
Menigheden forstod endsige skrev Fransk. For Kartoffelty? 
skerne paa Frederikshede og Randbølhede skulde han holde 
Gudstjeneste et Par Gange aarligt, og ligeledes fire Gange 
aarligt paa Tysk i sin egen Kirke »for de reformerte af det 
Sprog som kommer til vore Møder«, skriver han; han vil øjen? 
synligt benægte til det sidste, at selve Menigheden ikke skulde 
kunne følge en fransk Prædiken med fuldt Udbytte.

Da Frankrigs Hære efter den store Revolution gik fra Sejr 
til Sejr, og det ene Land efter det andet maatte bukke under 
for Napoléon, indsaa Dalgås, det maatte blive Danmarks Tur 
til at tage Stilling til Erobreren. Men skulde det ske, da skulde 
Franskmændene finde Brødre i den lille, glemte Koloni, og 
for at de sejrrige ikke skulde skamme sig ved dem som Bøn? 
der, der var ubrugelige paa Slagmarken, oprettedes 1. Marts 
1801 det frivillige Jægerkorps af Koloniens unge Mænd, lige? 
som deres Forfædre i Belgien havde organiseret sig i en Bonde? 
milits. Dalgas fremhævede, at Korpset havde grebet til Vaaben 
i Farens første Øjeblik, straks da Kolonien erfarede, at den 
militære Ledelse i Jylland ønskede slige Korps oprettet (Kolo? 
nien var jo fritaget for Militærtjeneste), og Korpset var saa? 
ledes organiseret før den skæbnesvangre 1. April. Dalgas om? 
taler, det er det eneste Korps af Agerdyrkerklassen i Dan? 
mark (thi de andre Bønder var jo værnepligtige), og kan stolt 
bemærke, det forener fransk Tapperhed med dansk Uforsagt? 
hed. Til Munderingen skænkedes Kapital af en anonym Bor? 
ger i Byen. Uniformen var grøn Kjole, hvide Benklæder, grøn 
Hanefjer i Chacot’en ligesom de militære Jægere. Paaklædnin? 
gen var bedre end i Byens 3 andre Korps1).

x) Bønnelycke: Erindringer II, fol. 11. — J. M. Dalgas: Sur le corps 
de volontaires^chasseurs élevé à Frederitse an sein de la colonie 
française. Kopenhague 1801. — Om den franske Colonies oprettede 
Jægercorps i Fredericia, ovs. af Rahbek. Minerva 1801, p. 209.
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Det var stort at være Fransk i de Aar, og Kolonien følte 
det. Danmarks Forbund med den franske Kejser opfriskede 
Koloniens franske Nationalfølelse, medens Tysklands og Eng* 
lands Kamp mod Undertrykkeren netop udslettede de sidste 
Rester af en saadan Følelse i de engelske og tyske reformerte 
Flygtningskolonier.

Man gjorde et Forsøg paa at redde, hvad der endnu kunde 
reddes, af det franske Sprog i Menigheden. 1809 krævede man 
udtrykkeligt af Kirkeforsangeren, at han skulde tale Fransk og 
gøre alt, hvad det var ham muligt, for at Børnene i Kirken 
og Skolen kunde lære at tale Fransk, ligesom Familiefædrene 
forpligtede sig til at tale dette Sprog til deres Børn i Hjemmet.

Der burde i Parentes været tilføjet »efter Evne«, for hvad 
nyttede de gode og begejstrede Forsætter, naar Sproget var 
glemt og ikke lod sig kommandere frem paa kort Varsel. Men 
saadan var altsaa Dalgas.

Selv var han født i Lausanne 1756, men Slægten menes at 
stamme fra de fransk*spanske Grænseegne, og en Familie* 
tradition vil forklare Navnet som en Form af det spanske 
Hidalgo (Titel i den spanske Lavadel). Bedstefaderen maatte 
1685 forlade Nîmes, der endnu i Dag er den vigtigste refor* 
merte franske By, og flytte til Svejts, hvor Jean Mares Moder 
maatte hjælpe med til Familiens Underhold ved at sy Mode* 
pynt; en Farbroder var Miniaturemaler (denne kunstneriske 
Tendens fortsætter i Slægten); Dalgas havde først været Præst 
i Erlangen; hans Hustru Manette var Datter af Borgmesteren 
i Elberfeldt, Isaac Aldebert.

En ung tysk Løjtnant Wagner, der som 24aarig kom til 
Fredericia i 1790 (Fynske Infanteriregiment) og senere skrev 
sine Erindringer fra denne Tid1), siger, der udover Familien 
Dalgas ikke var meget Selskab for Officerer, som ikke lagde 
sig efter Kortspil. Hos den reformerte Præst og hans elskvær* 
dige Hustru var han tidligt og silde; hver Gang Wagner fik 
Brev fra sin Forlovede i Stuttgart, fik Madame Dalgas det 
straks at se, ja en Dag stjal han sig endog fra Vagten i den 
Anledning. Det unge Par korresponderede om deres fremtidige 
Hjem, og naar hun var bekymret over den lille Gage, kunde

x) L. Wagner: Et Soldaterliv i forrige Aarhundrede. 1880.
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han opmuntrende henvise til Dalgas, der med Kone og 5 Børn 
(Tallet steg støt med 1 pr. Aar), 2 Piger og en Karl levede 
for 360 Daler (1152 Kr.) aarlig, og han beskriver med Hen? 
rykkelse Familiens tarvelige Aftensmaaltider, ved hvilke Garn? 
melost og Salat havde en vigtig Plads, medens Alvor og Garn? 
men mødtes. Paa Madame Dalgas’ Fødselsdag forfattede Wag? 
ner en fransk Arie, som hans Venner hjalp ham med at fore? 
drage.

Den unge Løjtnants impulsive Ømhed omfattede ogsaa 
Ægteherren. En Dag, da Wagner med Soldaterne kom fra 
Manøvre og ikke havde set Vennen i lang Tid, kunde han 
ikke dy sig for at løbe hen og omfavne Dalgas, skønt det var 
midt paa Gaden og under Vaaben.

Et tilsvarende Indtryk af, hvilke Kredse Dalgas søgte, frem? 
gaar af Opregningen af hans Børns Faddere: det er alle Rangs? 
personer, Militær og Adel, endog fyrstelige Personer af Garni? 
sonen. Det blev af afgørende Betydning for nogle af Børnene, 
at de straks fra Fødselen fik aabnet Adgang til saadanne 
Kredse.

Dalgas’ Forhold til Menigheden blev aldrig helt godt. Efter 
hans Død 1811 modtog Apoteker Honoré et Brev fra en Mr 
chevalier Peschier. Denne P. Peschier, født 1739, var fra Genf 
kaldt til København af F. de Coninck1) og døde 1812; en af 
Dalgas’ Døtre opkaldtes efter ham. I Brevet blev det fore? 
slaaet, at Menigheden skulde rejse et Monument for Pastor 
Dalgas. Da Brevet 20. Oktober 1811 læstes højt for Forstan? 
derskabet, blev Forslaget enstemmigt afslaaet; nej, var der 
nogen, der skulde have et Monument, saa var det den milde 
Hr. Hollard!

Mindestenen paa reformert Kirkegaard blev da rejst af 
Sønnerne, af hvilke C. A. Dalgas, Konsul i Livorno, 1859 skæn? 
kede Kolonien et Pengebeløb (1500 Rdl.), men ellers var Siæg? 
ten fremtidig uden Forbindelse med Menigheden.

Den hvide Marmorgravsten, der var blevet sendt direkte 
fra Italien og derfor længe var en Seværdighed i Byen, bærer 
paa Fransk følgende Indskrift:

»Viet til Mindet om Jean Marc Dalgas, Pastor ved den
*) Bobé: L’immigration etc., p. 70.
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reformerte Kirke i Fredericia, og om Manette Aldebert, hans 
Hustru. — Af deres taknemlige Børn.«

»Han blev kaldet til Pastoratet i 1783 og varetog dets Plig* 
ter til sin Død i 1811. De, som har kendt ham, vil give Vid* 
nesbyrd om hans Iver for sin Hjords Velfærd.«

»Du gode og trofaste Tjener, du har været trofast i smaa 
Ting, jeg vil ophøje dig over meget, træd ind i din Herres 
Glæde«. Matth. 25,21.

»Hans værdige Hustru, som skænkede ham elleve Børn, 
var et Mønster paa alle Samfundsdyder.«

Til Brug for Kristendomsundervisningen i Skolen havde 
Dalgas skrevet en lille Bog paa 104 Sider: »Instructions chré* 
tiens å l’usage des enfants de l’école reformée*calviniste de 
Frederitze«, som 1796 udkom hos Elmenhoff, men som des* 
værre vrimlede af Trykfejl. Noget nyt Optryk kom dog ikke, 
og senere gik Menigheden helt over til Tysk.

Før sin Død havde Dalgas med økonomisk Bistand af en 
Svoger, der var Bankier i London, købt en Proprietærgaard, 
Margrethelund i Højen Sogn ved Vejle, der efter Svogeren 
blev kaldt Aldebertsminde.

Den ældste Søn, Charles Frederic Isaac, arvede denne Ejen* 
dom og drev den som en Mønstergaard, medens han ved tal* 
rige landøkonomiske Bøger og Afhandlinger blev en god Vej* 
leder for de danske Bønder, der efter Udskiftningen var ivrige 
for at forbedre deres forældede Dyrkningsmetoder. Sine første 
Landbrugserfaringer hentede Charles Isaac fra de reformerte 
i Fredericia. Han havde i fuldt Maal Slægtens virksomme og 
stridbare Temperament og kom til at spille en Høvdings Rolle 
i sit Sogn1).

En anden af Præstens Sønner, Jean Antoine, blev Køb* 
man og Konsul i Italien (Neapel, Livorno, Venedig); efter 
hans Død 1835 vendte Enken, af Slægten Stibolt, tilbage til 
Danmark, hvor alle Sønnerne blev Officerer; de to, en In* 
geniør og en Kunstmaler, faldt i Krigen 1850, den tredie, En* 
rico Mylius, var Hedeselskabets myndige Leder og staar som 
en Høvding i Jyllands nyere Historie. Dennes Søn igen har

2) Vejle Amts Aarbøger 1936, p. 63—101 (Aa. Davidsen: Carl Frede* 
rik Isak Dalgas).
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bragt Den kongelige danske Porcelænsfabrik frem til Ver* 
densry.

En af Præstens Døtre, Susette Marie Peschier Dalgas, blev 
gift med Professor, Etatsraad Joachim Schou; en af hendes 
Døtre blev gift med Maleren Professor Skougaard og blev 
Moder til Brødrene Niels og Joachim Skougaard.

En anden af Dalgas’ Døtre, Christine Marie, blev gift med 
Lensbaron Henrik Stampe til Nysø; her samledes Landets Be* 
rømtheder omkring Christine, der var det straalende Midt* 
punkt, som Goethe var det i Weimar. Til »Det lille Weimar* 
hof« paa Nysø og i Ægteparrets københavnske Hjem kom 
Mænd som H. C. Andersen, Oehlenschlåger, Grundtvig og 
først og fremmest Thorvaldsen, hvem hun har Æren af at have 
faaet hjem fra Italien, og som fandt sit Hjem hos denne sin 
moderlige — undertiden lidt vel haandfaste — Veninde. Hun 
var den aandfulde franske Dame, der samlede Landets ud* 
valgte i sin Salon1).

Dalgas’ Efterkommere2) siger os en Del om de Muligheder, 
der laa gemt i hans Sind. Hans Optræden og Stilen i hans 
Skrifter efterlader i Erindringen Indtrykket af noget slebet, 
staalhaardt, udadrettet voldsomt og elegant — det er Fore* 
stillingen om en Kaarde. Han har nok fulgt en dyb indre Drift, 
naar han efter Gudstjenesten samlede sit Korps og holdt Exer* 
cits; han skulde maaske i Stedet for Præst have været Soldat, 
Officer under Napoleon. Et gammelt Ord siger, at i Børnene 
gaar Bedstefaderen igen — de Sønnesønner, vi har omtalt, var 
netop Officerer. Selv om Familien ikke forhen havde haft nogen 
Hidalgos Rang, fik den det her i Danmark, og dansk Kultur 
staar gennem denne Slægt i en ikke ringe Gæld til den lille 
Menighed i Fredericia.

Menighedens Præst 1812—14, ]. Zilz, som formodes at 
stamme fra Elsass, var tysk, skønt det var i de Aar, Danmark 
støttede Napoleon mod Tyskland og England. Præstens eneste 
Eftermæle i Menigheden var dette: »Zilz var mere en tysk end

’) Foruden Thorvaldsen^Biografierne jvf. f. Eks. Biskop Jørgen Swane 
og hans Hustru Magdelene, f. Bruun (Memoirer og Breve Nr. 43), 
p. 21, p. 69 etc.

2) E. Dalgas: Familien Dalgas. Slægtregister 1685—1891 (Aarhus 1891).
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en fransk Pastor, og trak sig tilbage.« Viser det, at Kolonien 
i fuld Bevidsthed om sin Herkomst ikke vilde have noget med 
Fædrelandets Fjender at gøre? Eller forlod han Danmark paa 
Grund af de fortvivlede Pengeforhold under Bankerotten?

I Maj 1814 blev Embedet tilbudt en Pastor Violet i Bran? 
denburg, der imidlertid foretrak at blive Præst i Parstein, det 
Sogn, hvortil Pastor Bovet var draget 1739.

I to Aar stod Kirken uden Præst; i denne Vakance præ* 
dikede Byens andre Præster i den reformerte Kirke, som det 
altid havde været Skik. Koloniens genopvakte Nationalstolthed 
led et Knæk ved Napoleons Fald og ved den danske Befolk? 
nings Harme over Tabet af Norge, som man tilskrev Forbun? 
det med Frankrig; trods alle de gode Forsætter gik Fransk nu 
mere og mere af Brug, og forskellige Notater viser tilfulde, at 
det franske Sprog ikke mere vogtedes rent og omhyggeligt.

Men at Forbindelsen med Moderlandet stadig ønskedes 
vedligeholdt, viser det gode franske Navn paa den næste Præst, 
Jean Étienne Coulin 1816—17, som dog maatte forlade Frede? 
ricia af Helbredshensyn og blev Hospitalspræst i Genf 1819— 
49, hvor han døde 1869.

Atter en Gang fik Kolonien en dygtig fransk Præst i Jules 
Charles Rieu, der var fra Genf ligesom Coulin og født 1793; 
han tilhørte en Militærslægt, men blev grebet af Reveil’en, en 
religiøs Bevægelse, der arbejdede for nyt Liv og aandelig Væk? 
kelse, og som paa svejtsisk Grund i nogle Henseender svarer 
til Grundtvigs kristne Romantik her hjemme; hans sværme? 
riske Ønske havde været at blive Missionær under trange For? 
hold.

Den 24?aarige Præst modtoges i Haderslev af den refor? 
merte Menigheds Forstandere, som ledsagede ham til hans nye 
Hjem, hvor største Delen af Menigheden næste Morgen mod? 
tog ham foran hans Hus for at se og hilse paa deres nye Lærer, 
hvad der gjorde et lykkeligt Indtryk paa ham.

Han fandt Menigheden i Forfald ved Savn eller hyppig 
Vekslen af Præster samt ved de uheldige Følger af en forud? 
gaaende pludselig Velstand, der ved den økonomiske Krise 
efter 1813 brat var afløst af svigtende Indtægter, medens en 
vis letsindig Lyst til Vellevned fortsatte hos det ellers nøj?
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somme og yderst arbejdsomme Folk. Drikfældighed var ab 
mindelig; men det var ogsaa en slem Fristelse i en lille Sok 
daterby paa 3500 Indbyggere og med ialt 111 Brændevins* 
brænderier, hvoraf ganske vist »kun« 60 var i Drift 1813; 
Kirken stod tom.

Rieu fik vedtaget en Forordning, underskrevet af Familie* 
fædrene, hvorefter en Drukkenbolt efter 3—4 gentagne For* 
maninger fik frataget sin Ret til Jord i tre Aar; for at skaffe 
Arbejde til de unge havde han ligesom Bovet og Dalgas Pia* 
ner om at oprette et Spinderi eller en Strømpefabrik i Kolo* 
nien, hvad han ikke naaede at faa gennemført.

Det var ham klart, at kun de ældste fuldkomment forstod 
en fransk Gudstjeneste, derfor indførte han dobbelt Guds* 
tjeneste med fransk Prædiken om Formiddagen og tysk om 
Eftermiddagen, ligesom han indførte tyske Salmebøger, som 
han betragtede som udmærkede Opbyggelsesmidler i Modsæt* 
ning til den ufyldestgørende franske Oversættelse af Davids 
Salmer; Skoleungdommen underviste han med den franske 
Bibel som Lærebog i Fransk.

Den gamle Lærer, Honoré, havde længe fortjent sit Otium, 
og Rieu fik nu dels personligt, dels paa et holstensk Semina* 
rium, uddannet en ung, opvakt Mand af Kolonien, Dupont, 
til Lærer og Opdrager for de unge. Han indførte den gen* 
sidige Undervisning, hvorved en enkelt Lærer nogenlunde 
kunde overkomme Undervisningen af de ca. 100 Børn. Men 
naar de om Vinteren kom i Skole alle, hvad Dalgas forhen 
havde haft Vanskelighed med at faa gennemført, var Skolen 
for lille; allerede Dalgas havde ønsket en større Skole; Rieu 
fandt Menigheden ude af Stand til at bekoste en saadan Byg* 
ning nu under Krisen.

Han selv og Menighedens Medlemmer gav imidlertid det 
Bidrag, de kunde; derefter sendte han Bønskrifter til Svejts, 
Frankrig, Tyskland, Preussen, England, Holland, Hamborg, 
København, Altona, til fyrstelige Personer af reformert Tro 
og til sin egen Familie; en ung Pige i Edinburgh læste det 
Stykke, han havde indrykket i et fransk Blad om Kollekten; 
hun oversatte det, lod engelske gejstlige underskrive det og 
lod det trykke, hvorefter hun sendte den indsamlede Sum til
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Fredericia. Efter et halvt Aar var der indkommet saa meget, 
at han turde begynde paa Bygningen, selv om han paa dette 
Tidspunkt ingenlunde havde Sikkerhed for, at hele den nød? 
vendige Sum vilde komme; hans Tillid blev dog ikke skuffet, 
og Bygningen stod færdig før hans Død. Der blev endog et 
ret stort Beløb tilovers, som under Navn af Rieus Legat hen? 
lagdes til Skolens Vedligeholdelse og Udstyr. Paa Bygningen 
kunde han med Rette indmure en Plade med Indskriften:

L’amour de Dieu l’a désiré.
La prière l’a obtenu.
Au nom de Christ les frères les plus éloignés 
Ont répondu à leurs frères.
A Dieu seul soit la gloire!

(Kærligheden til Gud har ønsket det, Bønnen har opnaaet det. 
I Kristi Navn har de fjerneste Brødre svaret deres Brødre. Gud 
alene Æren!)

Det var den første Skolebygning i Landet, der byggedes 
efter den gensidige Undervisnings Krav. Rieu saa Bygningen 
blive færdig, men han oplevede ikke Indvielsen, da han døde 
28/e 1821, ugift, kun henved 28 Aar gammel, af »den refor? 
merte Syge«, en Epidemi, vistnok en ondartet Tyfus, stam? 
mende fra en Vandaare, der fra Trinitatis Kirkegaard gik hen 
til de reformertes Brønde; mange reformerte døde deraf, hvor? 
imod Sygdommen næppe mærkedes i Byens andre Kvarterer. 
Rieu var trofast til at besøge de syge og bukkede sluttelig 
under selv.

For Kolonien blev Rieus Virksomhed en aandelig For
nyelse; i Stedet for ydre materielle Goder i Dalgas’ Stil bragte 
han Menigheden en Afstivning indvendig fra. I ham havde de 
reformerte endelig fundet en Sjælehyrde.

Hans virksomme Religiøsitet naaede i de faa Aar ogsaa at 
sætte sig varige Spor uden for Kolonien; det var saaledes un? 
der direkte Paavirkning fra Rieu, at Bone Falk Rønne i 1821 
stiftede »Det danske Missionsselskab«.

Rieu danner en karakteristisk Modsætning til sin samtidige, 
den unge N. F. S. Grundtvig.
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Da Grundtvig kom i Berøring med den metodistiske Væk* 
kelse, var han allerede fuldt udviklet som Historiker og Digter, 
hvilket gav Grundtvigianismen dens særlige Karakter. Rieu 
derimod var endnu en drømmende Dreng, da Reveil’en naaede 
ham; hans ældre Broder var Soldat i Napoleons Hær, deltog 
i de stolte Sejre og de haarde Marcher i Rusland; netop saa* 
ledes drømte Rieu om at komme til at kæmpe og lide for Kri* 
stendommen, og hans Ønske var at blive sendt ud som Mis* 
sionær. Det blev imidlertid hverken Afrika eller Asien, men 
Fredericia. Medens Grundtvig arbejdede med, hvad der laa 
udenfor og over Menigheden, arbejdede Rieu i Menigheden 
som Vækker, Hjælper og Kammerat; han var Guds Menigheds 
Tjener, ikke sin egen Menigheds eller sine Medmenneskers 
Dommer, og hans Grundindstilling var saaledes en anden end 
Kierkegaards og dansk Indre Missions. Han virkede saa kort 
og paa et saa afsides Sted, at hans Navn ikke kan komme med, 
naar Talen er om Aarhundredets store Præster. Det havde 
hans unge franske og svejtsiske Kolleger vist eller ventet. Skal 
man dømme efter deres Vidnesbyrd og efter det Minde, Rieu 
efterlod sig i Danmark i og udenfor sin Menighed1), staar han 
som en af de skønneste Præsteskikkelser i denne Vækkelse, 
der af Adolphe Monod betegnedes som større end Reforma* 
tionen.

Atter stod Menigheden uden Præst, og Forstanderskabet 
maatte paany til at søge; der var mange Hjælpere, for Rieu 
havde en stor Kreds af Venner i Tyskland, Frankrig, Svejts 
og England, som han havde gjort opmærksom paa den lille, 
næsten glemte Koloni. De hjalp nu med at søge en ny Præst: 
Coulin og Gaussen i Genf, Merle d’Aubigné i Hamborg, F. 
Monod i Paris.

F. Monod var blevet Præst i 1820, men uden fast Kald; 
Broderen Adolphe, den senere saa berømte Professor, stude* 
rede endnu; begge var ivrigt med i Reveil’en, til hvilken Fade* 
ren derimod stillede sig afvisende. Familien2) var 1808 kommet

x) E. P. Rosendahl: En kort Skildring af Carl Rieu. Nyt Theologisk 
Bibliotek 2 (1822). — Bønnelycke: Erindringer II, fol. 13. — P. 
Honoré: Vejle Amts Aarbøger 1933, p. 204 f.

2) Bulletin historique 1936, 113 f.
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til Paris fra København, hvor Jean Monod havde været siden 
1794, og hvor han havde giftet sig med en Datter af Storkøb* 
manden F. de Coninck til Dronninggaard. Frédéric havde be* 
søgt Rieu i Fredericia, og nu tilbød Forstanderskabet ham Kai* 
det, hvilket han dog mente at maatte afslaa; han skrev en 
Nekrolog over Rieu i Archives du Christianisme og sendte 50 
Særtryk til Fordeling blandt Familierne i Fredericia; desuden 
indrykkede han Annoncer om Kaldet i de franske Tidsskrif* 
ter; der kom virkelig ogsaa efter to Aars Forløb en Ansøger 
og forhørte sig om Gageforhold osv. I et Brev fra denne An* 
søger (uden Underskrift bevaret) til Forstanderskabet trækkes 
Ansøgningen imidlertid tilbage; dels var den tilbudte Løn 
kun det halve af, hvad han havde i sit nuværende Kald, dels 
havde han faaet »sikker Oplysning om, at Klimaet i Fredericia 
var ganske usundt, Luften barsk, kold og fugtig, Byen stadig 
udsat for Havvinde; Broder Coulin var altid syg der, og An* 
søgeren tvivler slet ikke om, at Klimaet i høj Grad havde bi* 
draget til kære Broder Rieus alt for tidlige Død.«

Gaussen havde fundet en ung svejtsisk Præst, Chavannes, 
som imidlertid opgav Tanken om at tage til Fredericia.

Merle var mest energisk; 29/7 1822 var han i Fredericia, 
holdt Gudstjeneste og foretog Communion. 16/e 1823 var han 
i Forbindelse med en Pastor Bost fra Genf, der talte baade 
Tysk og Fransk, men fandt Gagen for lille, hvorfor Merle fik 
Brev fra Coulin om, at dette Forsøg var strandet. 16/s 1823 var 
Merle i Paris og fik gennem Monod udpeget Pastor Olivier 
fra Lausanne, som netop havde opgivet sit Kald i London og 
ønskede at søge til Frankrig, men maaske kunde bevæges til 
at tage til Fredericia; han kunde ganske vist ikke Tysk, men 
kunde eventuelt tage et Kursus i Kiel ligesom Rieu i Gottin* 
gen.

De paagældende Personer trak sig alle tilbage. Bortset fra 
den lille Gage var der een Ting, der skræmmede dem alle: 
Klimaet. Dette kunde synes ret besynderligt; Byen har efter 
danske Forhold endog et usædvanligt mildt Klima. Men det 
Faktum, at Coulin i det Aar, han var der, havde lidt af Rheu* 
matisme, satte man i Forbindelse med Rieus Sygdom og Død. 
Coulin levede nu i Svejts i bedste Velgaaende, men naar An*
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søgerne henvendte sig til ham om Oplysninger, synes de at 
have faaet det Indtryk, at for en Franskmand kunde et læm 
gere Ophold i Fredericia betyde den visse Død.

At Rieu var taget til Fredericia, forklarede man sig derved, 
at han var en heroisk Fanatiker og netop fra sin tidligste Ung? 
dom havde ønsket at blive Martyr. Men ingen af Ansøgerne 
ønskede at blive Martyrer; endnu mindre var de Helte, naar 
det gjaldt en Ting som Havluft. Det viste sig umuligt at faa 
blot een af dem til at risikere en Visit i Byen.

Coulins Rheumatisme i Forbindelse med Rieus Død gjorde, 
at Menigheden ikke mere kunde faa nogen fransk eller svejt? 
sisk Præst; det være usagt, om det har været Præsterne selv 
eller deres kvindelige paarørende, der har været bange. Endnu 
efter 50 Aars Forløb levede Frygten for Fredericias Klima i 
Svejts. Da Menigheden 1871 henvendte sig til de reformerte 
Ledere om at faa en Præst fra Svejts, indløb der den sædvan? 
lige detaillerede Forespørgsel om Menighedsforholdene, Gage? 
ring osv.; men desuden var der tilføjet en Efterskrift, som vel 
at mærke skulde læses først:

»Tør en Mand, der er modtagelig for Rheumatisme, selv 
om han ikke netop lider deraf, risikere at flytte til Fredericia? 
Er Havklimaet ikke altid noget blæsende (zugwindig)? Og 
ogsaa fugtigt?«

Forstanderskabet svarede med megen Præcision: Klimaet 
er gennemgaaende sundt; noget blæsende, men frisk Luft. 
Vinter ca. 3 Maaneder, afvekslende, Kulde kun begrænset 
(mässig kalt). Foraar noget skarp Luft, undertiden meget 
smukt Vejr. Sommer middel Varme. Efteraar afvekslende. — 
Luften er mere tør end fugtig.«

16/e 1823 havde Merle efter de mange strandede Forsøg paa 
at skaffe en fransk reformert Præst henledt Opmærksomhe? 
den paa, at Menigheden i Bremen havde en luthersk Præst, 
den berømte Dräsecke, som var gaaet ind paa at lade sig 
ordinere saaledes, at han betjente sin Menighed efter den re? 
formerte Ritus; hvis Forstanderskabet vilde vælge en lignende 
Udvej, kunde han gennem sine Forbindelser ved Berlins Uni? 
versitet vistnok skaffe en saadan Teolog. Forstanderskabet be? 
tænkte sig et Par Maaneder, men da ogsaa Olivier havde sagt
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Nej, var der øjensynligt ingen anden Udvej, og paa Aarets 
sidste Dag udstedtes kongelig Confirmation paa Ansættelse 
af Dr. phil. og cand. theol. J. V. W. Stahlschmidt, der kom 
fra Hamborg.

Stahlschmidt var tysk; nu ophørte definitivt den franske 
Gudstjeneste, og fra 1840 ophørte Undervisningen i Fransk; 
i 1805 havde de Coninck stiftet et Legat, der 1825 kunde be* 
gynde sine Udbetalinger; en Del af Legatet var bestemt til at 
give Tilskud til Præstegagen ved den fransk*reformerte Kirke 
i København og i Fredericia, men de Coninck havde forudset 
det Tilfælde, at den fransk*reformerte Menighed i Fredericia 
blev ophævet, i hvilket Fald Beløbet skulde tilfalde den kø* 
benhavnske Præst; nu var Fredericias Præst tysk, Prædikenen 
foregik paa Tysk, og derfor gjorde det københavnske Forstan* 
derskab gældende, at hele Legatet fremtidig skulde tilfalde den 
københavnske Præst og hævdede, at Fredericia*Menigheden 
ikke mere kunde kaldes fransk*reformert. Dette protesterede 
Fredericia*Forstanderskabet imod; det kom til Retssag, som 
faldt ud til Københavns Fordel; Dommen lød 26/3 1827, at den 
reformerte Menighed i Fredericia ikke længere var fransk*re* 
formert1).

Dette var kun een af de Følger, Forstanderskabet i Frede* 
ricia havde forudset, da det betænkte sig saa længe paa at 
engagere en tysk Præst. Mere skæbnesvangert var det, at fra 
nu af var den sidste levende Traad hugget over, der forbandt 
Kolonien med Moderlandet, som nu ikke længere havde sin 
Repræsentant i det lille Stykke Frankrig. De franske Præster 
havde været Koloniens selvskrevne Midtpunkt samtidig med, 
at de var Menighedens Sjælesørgere; de tyske Præster kunde 
kun blive det sidste. Den franske Koloni havde nu ikke læn* 
gere en livgivende fransk Kerne og maatte derfor begynde at 
gaa i Opløsning indvendig fra.

Rieu var saaledes den skønne Slutning paa Koloniens fran* 
ske Epoke.

Fra 1823 tilhørte Præsterne mere Menighedens Historie end 
Koloniens, og de falder derfor væsentligst uden for nærvæ* 
rende Undersøgelse.

Ludwig: Die Wohltäter etc., p. 23.
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J. V. W. Stahlschmidt (1823—43) fra Anhalt*Dessau, gen* 
nemført Tysk i Kirke og Skole; hans Søn

G. C. W. Stahlschmidt (1843—70) tilbød efter Henstilling 
fra Ministeriet 1863 at prædike og undervise paa Dansk imod 
en vis Lønforhøjelse; med een Stemmes Flertal afviste Kirke* 
raadet dette Tilbud 1864.

J. J. Schwartz (1871—83) fra Zürich, død 1904 i Stein am 
Rhein. Forud for Schwartz’ Ansættelse gik en stor Part af 
Menigheden (Flertallet?), især de yngre, ud fra som givet, at 
man nu efter Krigsbegivenhederne skulde forlade Tysk og 
gaa over til Dansk som Kirkesprog; en ung Mand fra Kolo* 
nien var uddannet og med kort Varsel parat til at blive Me* 
nighedens Præst; Afgørelsen laa imidlertid hos Kirkeraadet, 
der valgtes fortrinsvis af de ældre og formuende, ikke direkte 
af Flertallet, og det sympatiserede ikke med de unges Aversion 
mod Tysk; det frygtede dels, at en Præst af Koloniens egne 
Slægter ikke kunde staa tilstrækkeligt upartisk, dels laa For* 
standerskabet i Strid med Kommunen om Jord og antog, at 
Kolonien ved Overgang til Dansk vilde tabe af sin kommu* 
nåle Uafhængighed. Der valgtes da paany en tysktalende 
Præst, men fra Svejts, ikke fra Tyskland, det vilde have været 
for stærk en Udfordring til den patriotiske Menighed i Dan* 
marks mest fædrelandsk sindede By. Afgørelsen var en Skuf* 
felse for mange og medførte et Antal Udmeldelser og Fjend* 
skab Broder og Broder imellem. Ved Præstens Ansættelse stil* 
ledes imidlertid den Betingelse, at Præsten efter nogle Aars 
Forløb skulde have lært sig Dansk, saa dette Sprog kunde 
benyttes i Kirke og Skole; denne Betingelse blev imidlertid 
ikke opfyldt hverken af Schwartz eller hans Efterfølger, trods 
gentagne Henstillinger. Præsterne ansaa vistnok et fremmed 
Sprog som den vigtigste Basis for Menighedens fortsatte Eksi* 
stens.

J. Ludwig (1883—97), født i Ellighausen, Kanton Thurgau, 
død 1930 efter at have ledet et Børnehospital i Basel. Han 
skrev talrige Arbejder om Menighedens Historie og samlede 
Koloniens Stamtavler 1896, fornyet 1910, saaledes at Kolo* 
niens samtlige Medlemmer kan følge deres Slægt tilbage til 
før 1700. Arbejdet er i sin Art enestaaende i Danmark, hvor
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der nok findes adskillige private Stamtavler for enkelte Siæg* 
ter, men intet tilsvarende for et helt Samfund. Fra Tyskland 
foreligger lignende, men selv Béringuiers berømte Stamtavler 
for den franske Menighed i Berlin er ikke saa udtømmende; 
de burde kompletteres og med nogle Aartiers Mellemrum føres 
op til Dato, saaledes som Ludwig gjorde 1910.

W. Staehelin (1899—1938) fra Basel, død i Fredericia; han 
indledte en konstant Forbindelse mellem Fredericia og de to 
reformerte Menigheder i København, idet Repræsentanter for 
Forstanderskaberne siden 1899 samledes med nogle Aars Mel* 
lemrum for at drøfte fælles Spørgsmaal; efter Synoden 1913 
afbrød Verdenskrigen disse Forsamlinger, som ikke siden er 
genoptaget; men man nærer i Fredericia Haab om deres Fort* 
sættelse. Ved en Høstgudstjeneste 15/io 1922 overraskede Staehe* 
lin Menigheden paa en glædelig Maade ved at holde den før* 
ste ordinære danske Prædiken i Kirkens Historie, og siden 
prædikedes afvekslende paa Dansk og Tysk; fra 1924 foretoges 
Konfirmationen paa Dansk; Konfirmationsundervisningen ba* 
seredes senere paa hans danske Oversættelse 1928 af Heidel* 
berg Katekismus. Staehelin udgav 1919 et ganske kort Fest* 
skrift som Led i de Højtideligheder, hvorved Kolonien mar* 
kerede sin 200 Aars Bestaaen; 1. April 1936 fejredes Kirkens 
200 Aars Jubilæum.

H. A. Aillaud (1938—), født 1905 i Grebenstein ved Kassel 
og tilhører den bekendte Slægt af franske Præster, der siden 
Flugten fra Balbauté i Sydfrankrig (nu Italien) i halvtredie 
Aarhundrede har virket i Refugié*Kolonierne. Gennem Pastor 
Aillaud har Menigheden atter sluttet Kontakten med Hjem* 
landet.



ADMINISTRATION OG ØKONOMI

KOLONIEN OG REGERINGEN
Karakteristisk for Kolonien de første Menneskealdre er den 

direkte Kontakt med Kongen. Kolonisterne var Kongens frie, 
engagerede Planteurs. De følte sig ingenlunde undergivet Byens 
Magistrat, som tværtimod ofte maatte bøje sig for dem; de var 
de stærkeste, thi ganske vist var begge Parter Kongens Tjenere, 
men Kolonisterne stod i frit Tjenesteforhold og kunde, hvis 
de vilde, rejse bort igen naarsomhelst; det kunde Magistraten 
jo ikke.

Plantørerne var Specialarbejdere, Kongen deres Arbejds* 
giver. De havde før Engagementet stillet en Række Betingel* 
ser, som Kongen var gaaet ind paa og havde opfyldt i den Ud* 
strækning, det ønskedes. At han vedblev dermed gennem 
Aarene, styrkede deres Tillid til ham. Desto tryggere hen* 
vendte de sig til ham i alle Sager, store og smaa, og det er 
vist ikke fri for, de somme Tider fik mere Fordel deraf, end 
de havde kunnet vente. Der var en patriarkalsk Tryghed over 
dette Tjenesteforhold, som undertiden fik Byens Borgere til 
at føle sig lidt svigtede. Kongen, hvad enten han hed Frede* 
rik eller Christian, var dog deres med større Ret, end han 
var Kolonisternes. Og saa maatte Magistraten være Syndebuk.

Begge Parter modtog Kongens Afgørelser gennem Stifts* 
befalingsmanden over Ribe Stift, de første Aar Calnein, der* 
efter Gabell etc., som undertiden i sin Egenskab af Magistra* 
tens Øvrighed modtog Henvendelser fra Kolonien — oftest ret* 
tedes saadanne dog »til Kongen« selv. Naar der var en Præst, 
var han oftest Kolonisternes Talsmand, ellers var det en eller 
flere af deres egen Kreds. Truede Henvendelserne med at blive 
for hyppige, udnævnte Kongen en af sine Hofembedsmænd
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eller et Medlem af Collegierne til at være Koloniens Patron, 
der saa paa Kongens Vegne skulde tage sig af Kolonisternes 
Sag. Det var for saa vidt behageligere for deres Repræsentant, 
der ellers tit maatte opholde sig lang Tid i København, til Ud«* 
gift for Kolonien, inden den paagældende Sag bragtes i Orden 
med Majestæten, der som Enevoldsrigernes Centrum var stærkt 
optaget af Audienser fra alle Hold.

Kongens Repræsentant over for Kolonien havde ved Star* 
ten været Oberst du Boulet. 9/i 1722 lovede Kongen at udpege 
en Hof embedsmand til at tage sig af eventuelle Sager; Pastor 
Martin fik 16/i Udnævnelse til kgl. Commissarius for de re* 
formerte Kolonier i Jylland, 1728 afløstes han af Kaptajn P. 
d’Andischon (d’Antischou), men samme Aar henvendte Kolo* 
nien sig til Storkansler Grev Holstein. 1744 indsattes, efter 
Anmodning fra Pastor Hollard, Conferensraad Otto Thott til 
Strandegaard som Deputeret for Kolonien ved Hoffet, og 1797, 
efter Pastor Dalgas’ Ønske, Statsminister, Gehejmeraad 
Brandt.

Indtil Grundloven 1849 hævdede Kolonien da sin admini* 
strative Selvstændighed og dannede saaledes »en Stat i Staten«.

Grundloven gennemførte 1849 et borgerligt Lighedsprincip 
i Regeringens Forhold til samtlige Undersaatter. Dermed bort* 
faldt de hidtil eksisterende Indskrænkninger af de reformertes 
Rettigheder (Forbud mod Klokkeringning og mod Optagelse 
af Medlemmer, der ikke var født ind i Menigheden, særlige 
Regler for Skoleundervisningen for Børn af blandede Ægte* 
skaber etc.); til Gengæld kom de reformerte til at deltage i de 
almindelige borgerlige Pligter (samme Skatter, Værnepligt etc.). 
Ved Næringsloven 1857 præciseredes det samme Princip i Næ* 
ringslivet, og de gamle Privilegier slettedes.

Dermed havde Fredericia*Plantørerne mistet de Begunsti* 
gelser, deres Forfædre havde opnaaet i Forholdet til Regerin* 
gen, og stilledes paa lige Fod med Landets øvrige Indbyggere.

For Regeringen eksisterede Kolonien som saadan ikke mere 
efter 1849.

I den lokale Administration varede det dog noget længere, 
inden de traditionelle Rettigheder fra Koloniens Start blev helt 
likvideret. Her danner 1905 et Skel, idet Kommunen mod en
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Erstatning overtog de sidste af de Arealer inden for Voldene, 
til hvilke Kolonien havde Brugsret.

Havepladserne uden for Voldene, den Basis, Kolonien var 
bygget paa, overtoges definitivt af Menigheden 1934, og der* 
med var Koloniens Tilværelse sluttet.

KOLONIENS ADMINISTRATION

Privilegierne gav Plantørkolonien en Del foreløbige Skatte* 
lempelser, Fritagelse for Afgift af den dyrkede Tobak og Ret 
til visse Jordarealer, hvoraf nogle overlodes uden Vederlag, 
andre imod Afgift; Kolonien sørgede selv for Fordelingen af 
Jorden og af Afgiften derfor. Til Administration af disse For* 
hold oprettedes ikke nogen fast Institution; de afgjordes paa 
Koloniforsamlinger, hvor ethvert Familieoverhoved, incl. Enker, 
havde Pligt til at møde; omkring 1800 afholdtes ordinært tre 
saadanne Koloniforsamlinger aarligt: omkring første Decem* 
ber, midt i Januar og i Slutningen af Marts. En paalidelig Mand 
var Kasserer, men uden repræsentativ Myndighed; en kgl. Re* 
solution 1863 indsatte Forstanderskabet i Kassererens Sted.

Koloniforsamlinger.
Paa disse Forsamlinger betaltes Lejeafgifter for Jord; hver 

Familieforsørger fik tildelt en Lod af Koloniens Jord, at be* 
holde for Livstid; der betaltes for Benyttelse af Tørvemosen, 
som Kirken nød Indtægten af, for Leje af Græsning paa Skræn* 
ter og Enge; man vedtog aktuelle Foranstaltninger som at lade 
grave Grøfter etc. Koloniforsamlingerne behandlede alle ekstra* 
ordinære Spørgsmaal angaaende Jorden; ønskedes der af Kolo* 
nien eller af Byens Magistrat gennemført Ændringer i de be* 
staaende Forhold, kunde Koloniforsamlingen udpege en eller 
flere Personer til at repræsentere Koloniens Interesser, men 
vedkommendes Bemyndigelse til at handle i Koloniens Navn 
bortfaldt, saa snart Sagen var afgjort.

Paa tilsvarende Maade var der fra Brandenburg blevet ud* 
peget deputerede til at forhandle med den danske Regering 
om Koloniens Oprettelse, og de tre Mænd (Dan. le Blond, 
Jacob de Vantier og Paul d’Arrest) var 1719 sendt til Dan*
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mark for at undersøge Betingelserne. Da de første af Kolo? 
nisterne var ankommet i Foraaret 1720, udpegedes Abr. Soyeau 
til sammen med Pierre Honoré og Jaques Feu at skaffe Jord; 
1721 skulde Jacob Melan ordne Indkvarteringsspørgsmaalet; i 
begge Tilfælde stillede Magistraten sig afvisende; de deputerede 
gik saa direkte til Kongen, og Kancelliet behandlede Sagerne.

For at indskrænke Henvendelserne til Kancelliet udnævn? 
tes Pastor Martin 1722 til kgl. Kommissær for Kolonien; han 
var dermed selvskreven til at varetage Koloniens Interesser i 
de mange Problemer, der skulde afvikles de første Aar, og han 
synes at have gjort det paa en fortræffelig Maade. Hans Efter? 
følger i Præsteembedet udnævntes ikke til Kommissær, dertil 
udpegedes 1728 Kaptajn d’Andischon (d’Antichou), der var 
mindre virksom for Kolonien, end Martin havde været, og blot 
mæglede eller dømte paa Raadstuen i Kolonisternes private 
Smaasager.

Nogen saadan fast Repræsentant for Kolonien har ikke 
siden eksisteret, og Koloniforsamlingerne har været repræsen? 
teret over for Omverdenen gennem deputerede, udpeget for 
hver enkelt Sag: f. Eks. L. le Bruun 1731 med Koloniens Klage 
over Præsten, I. Dupont og J. Vilain 1743 ang. Høravl, Pastor 
Hollard 1743 ang. Jordlejen etc., J. Dupont og P. Herman 1782 
ang. Tobaksvragningen, Pastor Dalgas 1797 ang. Afgiften for 
Havepladserne.

Da Kolonien ikke havde nogen fast Repræsentation, maatte 
eventuelle Henvendelser udefra (bortset fra løbende Sager) 
ske til Samfundets eneste bestandige Institution, Forstander? 
skabet, der ikke repræsenterede Kolonien, men Menigheden.

Kun Regeringen, ikke den kommunale Styrelse, kunde give 
Ordre til Kolonien som saadan, og naar Kolonien f. Eks. 1720 
og 1721 indkaldtes paa Raadstuen for at afgive Forklaringer, 
1734 for at formanes til Skikkelighed, eller 1768 af Magistraten 
sammenkaldtes for at høre oplæst en Reprimande, foranlediget 
af daarlig Behandling af den avlede Tobak, da handlede Magi? 
straten kun efter direkte Ordre fra Centralstyrelsen (evt. re? 
præsenteret af Stiftamtmanden).

Beslutninger vedtaget paa Koloniforsamlinger kunde, hvis de 
skønnedes at have varig Betydning, føres til Protokols — me?
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get betegnende i Presbyteriumsprotokollen, altsaa egenlig Me? 
nighedens. Dalgas, der søgte at gennemføre Sondring mellem 
Koloniernes og Menighedens administrative Anliggender, an? 
skaffede og begyndte paa en særlig Koloniprotokol; foruden 
Afskrift af nogle ældre Reglementer fik han dog kun indført 
et Par Notitser med originale Underskrifter, den sidste 1796, 
hvorefter den gamle Skik genoptoges. For 1797—1807 foreligger 
en Regnskabsbog for Koloniforsamlingerne, ført af Lærer 
Honoré, der foruden at være Koloniens »Caissier« var Med? 
lem af Forstanderskabet. Forsamlingerne fandt Sted i hans Hus 
indtil hans Afgang 1819.

Det har øjensynligt knebet med at faa alle Familieover? 
hoveder til at give Møde ved Koloniforsamlingerne; 1745 ved? 
tages det at straffe Udebliven med en Bøde; 1770 forhøjes 
Bøden til det dobbelte (8 sk.). Den senere anvendte Metode 
med at servere Smørrebrød, 01 og Brændevin til dem, der ind? 
fandt sig, har nok været mere effektiv.

Koloniforsamlingernes vigtigste Opgave var Administratio? 
nen af Jorden. Der var dog ogsaa andre Opgaver; en Del af 
de Smaabeløb, der indkom i Kassen ud over, hvad der paany 
skulde afleveres til Magistraten som Leje, kunde anvendes til 
Gage til Læreren (Kantoren); under Valutakrisen 1812—13 
tidobledes Indtægterne fra Tørvemose, Græsning etc., og Kolo? 
nien stillede derfor betydelige Beløb til Hjælp for Kirkens 
Kasse, hvis Renteindtægter ikke nær slog til, naar selv meget 
ubetydelige Reparationer skulde betales med svimlende Priser, 
samtidig med at Præstegagen skulde forhøjes i rimelig Maale? 
stok. Herved gjorde Kolonien kun Gengæld, idet den tidligere 
havde modtaget Støtte fra Kirkens Kasse, saaledes ved Auk? 
tionen 1765 over Ryttergodset, da Kolonisterne i Fællesskab 
købte nogle Kobler Jord til Deling, og da Kolonien 1797 sendte 
Dalgas til København for at opnaa Fritagelse for Afgift af 
Havepladserne. Endnu 1812 følte Kolonien sig som et sluttet 
Laug af Tobaksplantører og vedtog ved samtlige Underskrifter 
en Strejkeerklæring og fastsatte Bøde for Strejkebrydere, da 
Borgerne vilde reducere Plantørernes Vederlag for Plantør? 
arbejde fra Halvdelen til Tredjedelen af den avlede Tobaks 
Salgsværdi.
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JORDEN
Men det var dog Jorden, der var Forsamlingernes vigtigste 

Spørgsmaal.
Den bestod af en Strimmel Havepladser uden for og nogle 

spredte Arealer inden for Voldene.
De 220 Havepladser, ialt 36 ha, var 1720 tillagt Kolonien 

uden Afgift. Den store Kommission til Ordning af Byens For* 
hold forespurgte 1743 Regeringen, om Kolonisterne stadig 
kunde fritages for Afgift af den til dem i 1720 udlagte Jord. 
I Forespørgslen anvendes Ordet »udlagt«, hvor Privilegierne 
havde »tillagt«, og heri saa Lærer Honoré 1797 Aarsagen til, 
at den kgl. Resolution lx/s 1743, der gentog »udlagt«, paa* 
lagde en særlig Afgift, som efter Vurdering og velvillig Re* 
duktion fastsattes til 62 Rdl. Et Forsøg fra Kolonisternes Side 
1748 paa at faa denne Afgift ophævet eller anvendt til Løn* 
ning af en Dommer, som lovet i Privilegierne, mislykkedes, og 
Afgiften betaltes til 1797. Da forespurgte en Kreds af Borgere, 
hvilken Adkomst Kolonien havde til at forbeholde sig Arealet 
til Leje. Her er Ordet »Afgift« erstattet af »tiJ Leje«, et Ud* 
tryk, der ikke implicerer nogen Ejendomsret. Sagen blev under* 
søgt. Lærer Honoré fandt ud af de skæbnesvangre formelle 
Ændringer. Dalgas sendtes til København og opnaaede ved 
Reskript 22/io, at Kolonien tilkendtes fuld Ejendomsret til Jor* 
den, og at Afgiften ophævedes.

Den franske Koloni var galant nok til endnu en Gang 
(30/n) trods Fritagelsen at betale de 62 Rdl. til Magistraten 
»for at bevidne dens Erkendtlighed.« For at mindes Majestæ* 
tens Velvilje paa en for alle forstaaelig og haandgribelig Maade 
indgraveredes »Christian VII 1797« paa det Brændevinsbæger, 
der anvendtes af samtlige tilstedeværende ved Koloniforsam* 
lingerne og som endnu opbevares i Menighedens Arkiv.

Jorden inden for Voldene androg ca. 23 ha ubebyggede 
Grunde, for hvilke der indtil 1744 betaltes en Leje til Magi* 
straten paa 94 Rdl. aarlig; en udateret Lejekontrakt, der under 
en Landsretssag 1867 formentes at være udstedt 1721, synes 
iflg. de deri nævnte Borgeres Navne at maatte henføres til 
denne Lejeperiodes Slutning. 1743 søgte Kolonien om Frita*
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gelse for Lejeafgiften; Ansøgningen anbefaledes af Stiftsbefa* 
lingsmanden, der omtalte »andres Begærlighed til formeldte 
Jorder«, og bevilgedes af Kongen 21/i 1744 for et Tidsrum af 
80 Aar. Da disse Aar var gaaet, søgte Kolonien paany om 
Fritagelse, men fik Afslag, og 12/ø 1826 fastsattes en aarlig 
Afgift i Penge, svarende til Prisen paa 100 Tdr. Byg, hvoraf 
Halvdelen tilfaldt den reformerte Præst for Livstid, den øvrige 
Del Byens Kasse. Fra x/i 1845 betaltes hele Bygafgiften til 
Byens Kasse, idet Forstanderskabets Ansøgning om at faa Be* 
gunstigelsen videreført til Præstens Efterfølger 1843 blev af* 
slaaet af Kongen. Ved samme Lejlighed indsendte Borgerre* 
præsentanternes Majoritet et Andragende til Kongen om at 
fratage de reformerte Jorderne saavel inden for som uden for 
Voldene; dette Andragende afslog Kongen.

Ved Opmaalingen 27/9 1824 bestod Jorden af følgende Styk* 
ker:
3P/2 Tdr. Land sammenhængende Jord, hvoraf x/5 var Eng, 

Resten Ager. Arealet omfattede Bygrundens sydøstlige 
Fjerdedel, Øst for Dalegade, Syd for Jyllandsgade. Af 
Engen laa V2 Td. Land til et Farveri paa Hjørnet af Jyl* 
landsgade og Bjergegade; det betalte Afgift til Menig* 
heden deraf. Jordstykket kaldes i Dokumenterne »den 
reformerte Mark«; hos de reformerte omtales den som 
»æ groos«, den store Mark.

3V2 Tdr. Land i en Række smaa Agre langs den nuværende 
Østervoldgade fra Jyllandsgade nordpaa til Kongens 
Port; de kaldes i danske Skrivelser for »Kamperne« Nr. 
1—6, i de franske »les campes« (Ental: la campe); de 
huskes af de reformerte som »æ kamp«.

6V2 Tdr. Land, hovedsagelig Ager, dog ca. 1 Td. Land Eng 
og x/3 Td. Land Skrænter til Græsning, beliggende syd* 
vest for den nu nedlagte Banegaard, gaaende mod Øst 
omtrent til Norgesgade. Arealet kaldes Søbjerg (s Jorder). 

Tilsammen 418O73/nooo Td. Land.

Disse Jorder inden og uden for Voldene var af Regeringen 
overladt til Kolonien til dens Plantager; 1721 forespurgte Magi* 
straten, om det ikke skulde være en Forudsætning, at al Jorden
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anvendtes udelukkende til Tobak; dette bekræftedes ikke af 
Regeringen. Magistraten vedlagde en Erklæring fra uvildige 
Synsmænd om, at Kolonisterne foruden Tobak ogsaa dyrkede 
»Korn, Haugefrugter og deslige der udi«. Med Tiden skulde 
Byen faa en anden Indstilling til Dyrkningen med Hvede og 
Kartofler, som mere end noget skulde blive den hele Stads 
Stolthed og Rigdom.

JORDENS FORDELING
Kolonien var altsaa stillet helt frit med Hensyn til Jordens 

Udnyttelse, saa vel som til Fordelingen mellem Familierne. 
Dens Princip var at give hver Familie lige stor Lod, hvorfor 
fem reformerte 29/4 1728 klager over, at Devantier, du Pont og 
Blond havde lagt Beslag paa dobbelt Portion Jord, skønt deres 
Sønner endnu var ugifte. En nystiftet Familie fik ved Lodtræk* 
ning fra to ældre, der hver maatte afstaa en Tredjedel af deres 
Jord, udleveret en Lod Jord til Brug for Livstid, indtil 1801 
dog kun under Forudsætning af, at saavel Mand som Hustru 
var fra Kolonien; dette omstødtes af en kgl. Resolution efter 
Ansøgning fra nogle unge Plantører, der havde giftet sig med 
lutherske Piger, uanset Dalgas’ Henvisning til den gamle Skik 
og hans mistrøstige Udbrud: »Hvad skulde der blive af vore 
fattige unge Piger, hvis de unge Mænd kunde faa Jord, naar 
de giftede sig med andre!«

Med Mellemrum ændredes Reglerne for Jordfordeling, og 
Definitionerne af, hvem der har Ret til Lod af Jorden, ah 
spejler Udviklingen i det lille Samfund, der begyndte som 
Plantører, derefter opgav Plantningen og var Agerbrugere for 
til sidst i de fleste Tilfælde helt at opgive Tilknytningen til 
Jorden. Der er nu kun en halv Snes Avlsbrugere tilbage. For 
at Samfundet stadig kunde bevare de Fordele, der var skæn* 
ket Forfædrene i Fællesskab, forskydes Rettighederne succes* 
sivt fra de aktive Plantører til Efterkommerne af disse, for saa 
vidt de er Medlemmer af Menigheden, videre simpelthen til 
Medlemmer af Menigheden, indtil det endelig fra 1934 er Me* 
nigheden som saadan, der ejer Jorden. Menigheden har altsaa 
arvet Koloniens Jord.
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Derved har nyere tilkomne danske og tyske reformerte 
faaet Del i, hvad der oprindelig kun tilkom Plantørerne. Paa 
den anden Side har man undgaaet, at Fordelene reserveredes 
en stadig snævrere Kreds.

Ret til en Portion af Jorden havde ifølge Vedtægt Aar:

1778 enhver Familie, hvor baade Mand og Hustru tilhørte 
Kolonien, som ikke havde andet Haandværk end Plantor* 
virksomhed, og som ikke plantede Tobak andetsteds end 
i Fredericia.

(1801 (kgl. Resolution) enhver Familie, hvor Manden tilhørte 
Kolonien etc.).

1866 enhver Mand af den reformerte Menighed, som nedstam* 
mer fra de i sin Tid (1719 og nærmest følgende Aar) 
indvandrede reformerte Colonister, som fører Dug og 
Disk, er gift, samt hver Enke.

1889 enhver i den herværende reformerte Menighed født og 
konfirmeret Mandsperson, der er gift og fører Dug og 
Disk, ligesom ogsaa Enken efter en saadan, forudsat at 
hun er Medlem af Menigheden.

1918 ethvert Medlem, saavel gift som ugift, der yder Bidrag 
til den reformerte Menighed, 
indtil den individuelle Ret til Jord helt ophører:

1934: Jorderne udlejes af Markudvalget paa den for Menig* 
heden fordelagtigste og bedste Maade.

Denne Udvikling svarer til Forskydningen i Ejendomsfor* 
holdet: fra 1918 tales der ikke mere om Koloniens, men om 
Menighedens Jord, og i Administrationen: fra 1889 anvendes 
ikke mere Udtrykket Koloniforsamling, men Menighedsfor* 
samling; medens Forstanderskabets Del i Jordens Administra* 
tion 1866 var en Assistance (»ønskes Jorden udlejet, besørges 
dette af Forstanderskabet«), fastslaas 1918 som § 1: Jorden 
administreres af det af Forstanderskabet nedsatte Markudvalg.

Jorden var Koloniens eneste Ejendom; Menighedens Ind* 
træden i dens Sted betegner den administrative Afslutning af 
Koloniens Tilværelse 1934.
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MENIGHEDENS ADMINISTRATION

Menigheden var en Følge af Koloniens Oprettelse, og Me# 
nigheden optog franske, tyske, danske og hollandske Person 
ner, der ikke var Medlemmer af Kolonien; men Kolonien var 
Menighedens Stamme, og Menighedens Forstanderskab bestod 
de første 150 Aar kun af Mænd fra Kolonien + Præsten.

Forstanderskabet var Samfundets eneste faste Repræsenta* 
tion; dets Medlemmer var Koloniens bedste Mænd, valgt til 
at varetage ikke blot de aandelige, men ogsaa de sociale og 
økonomiske Interesser. Det har skilt sig mønsterværdigt fra 
Administrationen af de betydelige Kapitaler, som støt er ble* 
vet forøget.

Et »Konsistorium« omtales allerede 19/t 1721, altsaa før Me* 
nigheden havde faaet en Præst; Koloniens Pionerer Jacob De* 
vantier og Daniel le Blond var sammen med Matthieu Dupont 
selvskrevne som Medlemmer. For at lette Adgangen til Æres* 
hvervet for de forskellige Familiefædre og dog samtidig hin* 
dre en alt for hyppig Vekslen bestemtes det paa Forslag af 
Pastor Bovet, at »Presbyteriets« 6 Medlemmer skulde have en 
Funktionstid paa tre Aar; for hvert afgaaende Medlem skulde 
de resterende udpege en Efterfølger. Udvælgelsen er senere 
ændret i Overensstemmelse med Grundlovens Valgprincipper, 
saaledes at Forstanderskabet ikke mere fornyer sig selv, men 
fornyes efter 6 Aars Funktion ved Valg paa en Menigheds* 
forsamling, hvori alle Menighedens stemmeberettigede delta* 
ger. Præsten er selvskreven som Medlem. Medlemmerne be* 
tegnedes »anciens«, ældste; de behøvede ikke netop at være 
de ældste og kan fra 1863 nægte at modtage Valg, hvis de er 
over 60 Aar; den tyske Betegnelse for Forstanderne var »Vor* 
steher«.

Sager af større Vigtighed skal afgøres af det saakaldte 
»Store Kirkeraad«, der endnu i kgl. Resolution 23/4 1863 defi* 
neres som »alle, der er eller har været Medlemmer af Forstan* 
derskabet«, men 1918 indskrænkes til Forstanderskabet + 6 
af Menigheden valgte Medlemmer, hvoraf mindst de 3 tidli* 
gere skal have været Forstandere. Ændringer i Organisationen 
skal vedtages paa en indkaldt Menighedsforsamling, der er
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den øverste Myndighed, vælger Præst og Bestillingsmand, af* 
gør Sager om Jordsalg, Kapitalforbrug etc. Regnskabet skulde 
fra 1781 indtil 1918 godkendes af »de Deputerede«, nemlig 
Borgmesteren og Byens to lutherske Præster; sammen med to 
Byraadsmedlemmer skulde disse deputerede desuden paa Op* 
fordring mægle i eventuelle disciplinære Stridigheder inden 
for Forstanderskabet. Fra 1918 afgøres dette sidste ved Stemme* 
flerhed i Menighedsforsamlingen, medens Regnskabet revideres 
af valgte Revisorer, og en Genpart tilsendes Kirkeministeriet.

Forstanderskabet skal udadtil forsvare Samfundets Rettig* 
heder, i første Række over for Fredericia Kommune, som Sam* 
fundet udgør en Del af, men inden for hvilken det har en Sær* 
stilling ved sit eget Kirke* og Skolevæsen, samt indtil Social* 
loven 1933 ogsaa eget Fattigvæsen, til hvilke Formaal Samfun* 
dets Medlemmer betaler Skat til Menigheden, ikke til Kom* 
munen.

FATTIGVÆSEN

Fattigforsørgelsen var et Menighedsanliggende, og først 
1933 blev den som i Resten af Landet en Kommunalsag. Hvad 
der indkom i Kirkebøssen, fordeltes til de trængende, saafremt 
saadanne fandtes; der var ikke Tale om store Summer, og der 
synes følgelig ikke at have været Brug derfor. Man kunde saa* 
ledes 1734 disponere over Fattigbøssens Penge til Korrespon* 
dance angaaende Kirkens Opførelse; 1749 bevilgede Forstander* 
skabet la Cours Enke 7 Skilling ugenlig; hun døde 1751; om 
egenlig Fattigunderstøttelse kan der ikke tales, naar P. Kille* 
mund 1747 fik bevilget 10 Sk. ugenlig for sin aandssvage Dat* 
ter, eller naar Christian Væver fik 8 Sk. ugenlig fra 14/2 til 
Pinse 1757 for at tage Juliana Giilich i Lære.

Aar 1760 indkom i Fattigbøssen 7 Rdl., til fattige uddeltes 6 Rdl.
- 1761 - - - 16 - - - - 7 -
- 1762 - - - o - - - - 5 -
- 1763 — - — o - - - — 4 -

En halv Snes Aar efter blev Tiderne ringere; til Gengæld 
stiftede Velyndere Legater for Menigheden, hvoraf en Del iflg. 
Fundatserne skulde anvendes til trængende, spec. Enker. Det
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er dog betegnende, at hvad der indkom i Kirkebøssen, var til# 
strækkeligt, saa Fattiglegaterne i Reglen kunde anvendes til 
Forbedring af Præstens Løn. Omkring 1780 kom der i Bøssen 
ca. 35 Rdl., og mere behøvedes ikke i de gode Aar til 1783. 
Den amerikanske Frihedskrigs Slutning fik straks kedelige Føl# 
ger for Kolonien, og Fattigunderstøttelsen maatte forhøjes, saa 
der ud over Kirkebøssens Beløb 1784 udbetaltes 20 Rdl. til to 
Enker, samtidig med at der købtes 10 Tdr. Rug til de fattige 
for 43 Rdl.

Først mod Slutningen af Dalgas’ Præstetid blev der igen 
bedre Tider for Plantørerne; mens han var Præst, var der 
blevet udbetalt ca. 100 Rdl. aarligt til trængende Enker og 
gamle. Beløbet har foruden af de daarlige Tider ogsaa i be# 
grænset Grad været afhængig af Præstens Omsorg.

Krigsaarene 1812—13—14 var en gylden Tid for Plantø# 
rerne, og til fattige udbetaltes 61—19—29 Rdl., Beløb, der var 
ganske forsvindende i Sammenligning med Prisniveauet.

Pastor Rieu bragte Udgifterne til de fattige op paa noget 
over 100 Rdl.

Kirkebøssen afløstes af direkte Indsamling blandt Kirke# 
gæsterne ved to af Forstanderne; den gamle Kirkebøsse (med 
fransk og dansk, ikke tysk Indskrift) er bevaret.

Efter de franske Præsters Tid har Udgifterne varieret en 
Del. Forstanderskabet har ført adskillige Forhandlinger med 
fremmede Kommuner angaaende Understøttelsespligten over 
for Medlemmer af Menigheden, der tog eller havde haft Op# 
hold andet Steds. Først efter Dalgas’ Død blev hans Ønske 
om en Fattiggaard for Menigheden opfyldt. Den første laa i 
Prinsensgade; senere byggedes en anden i Jyllandsgade. Denne 
har nu de sidste mange Aar kunnet udlejes, evt. bruges til 
Alderdomshjem, da der ingen Fattiglemmer var. Huset er 1937 
solgt til KFUM, der har ombygget det til Soldaterhjem.

SKOLEVÆSEN

Undervisning er blevet givet Kolonisternes Børn straks fra 
første Færd; Retten til at holde Skole var en af Betingelserne 
for Koloniens Oprettelse, og Skoleundervisning omtales Nytaar
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1721 (foretaget af Daniel le Blond?). En Sprogmester Urie 
Didier blev Medlem af Kolonien 1723, idet han samtidig var 
Plantør; om han har undervist i Menighedens Skole, hvor 
Børnene først og fremmest skulde oplæres i Religion, er uvist. 
Af Skolelærere nævnes Antoine Logier 1743, og 1763 Jean 
Louis Meissonier, der ikke var Medlem af Kolonien, og som 
fik sin Restløn udbetalt 1/t.

7/2 1784 testamenterede kgl. Jæger og Skovrider Joh. Luc* 
cardt et Hus paa Østsiden af Dronningensgade paa Hjørnet 
ud til Jyllandsgade som Bolig og Løn for en Skolemester til 
Undervisning af den reformerte Ungdom »udi Guds salig* 
giørende Kundskab«. Frk. Mariot i Horsens testamenterede 
10/» 1768 1000 Rdl. til Gagering af et skikkeligt og flittigt Men* 
neske, der bestandig og til enhver Tid af Aaret kunde hellige 
sig Undervisningen af Menighedens Ungdom i Religion, Reg* 
ning og Skrivning; hidtil havde Menigheden ikke haft en 
Skolemester, der til Stadighed kunde røgte dette Hverv.

1769 døde Kantor og Skolemester Jacob Desmarets. Den 
oftere omtalte Matthieu Honoré (Fader til Apoteker Honoré), 
der nedlagde sine Hverv 1820, havde været Lærer i alt Fald 
siden 1785.

Under Rieu opførtes den nuværende Skolebygning; han 
sørgede for, at Honorés Efterfølger (Dupont) fik pædagogisk 
Uddannelse ved Vaisenhusskolen i Eckernførde før sin Til* 
træden i Lærerembedet 1821; en saadan teoretisk Forberedelse 
havde de tidligere Lærere ikke haft. Efter Midten af Aarhun* 
dredet ansattes to Lærere, nu tre foruden Præsten, der har 
undervist i Tysk og Religion. I Skolens Lærerværelse hænger 
Billeder af flg. Lærere: Pierre Dupont (1821—69), Peter De* 
vantier (1864—96), Hans Hermann (1868—90), Peter Matthias 
Honoré (1891—1926) og af Lærerinde Honoré (1882—99). Der 
er desuden Billeder af Missionær i Ny Zeeland Abraham 
Honoré og af Præsterne Dalgas, Stahlschmidt Fader og Søn, 
Schwartz, Ludwig, Staehelin og to Billeder af Rieu.

Skolen indtog en Særstilling over for den øvrige Bys ved 
sin Undervisning i Tysk og indtil de sidste Aar ved den tyske 
Undervisning i Religion; saaledes har Forholdene været siden 
1870. 1866—67 var dansk Undervisning overvejende i Skolens
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Timer undtagen i Religion og Tysk. Tidligere var det tyske 
Sprog overvejende, saa at der 1853 foreligger Klage over, at 
der ikke ydedes alle Børn Undervisning i Dansk, hvorfor en? 
kelte Fædre lod deres Børn gaa nogle halve Dage i private 
Skoler for at faa dem undervist i Dansk. Den første Henstil? 
ling til Forstanderskabet om at lade foranstalte Danskunder? 
visning skyldes Kaptajn i Borgervæbningen F. Honoré (16/n 
1832), men da stillede Forstanderskabet sig afvisende over for 
»det lutherske Sprog« i Skolen1).

JORDSALG

Foruden Fattig? og Skolevæsen overdrog den kgl. Resolu? 
tion 23/4 1863 Forstanderskabet at overtage det Tilsyn med Me? 
nighedens Jorder, der hidtil havde paahvilet de saakaldte »cais? 
siers«. Eftersom Kolonien ikke længere eksisterede for Rege? 
ringen, kaldte den Koloniens Jord for Menighedens, og følge? 
lig overdrog den Tilsynet fra de paa Koloniforsamlingerne ud? 
pegede Kasserere til Forstanderskabet.

Forstanderskabet fik herved kongelig Fuldmagt til at ordne 
Forholdene ved den stykkevise Aflevering (til Bebyggelse) af 
Bygrundene, til hvilke Kolonien havde Brugsret, men ikke 
Ejendomsret. x/2 Td. Land Eng var 1787 afleveret til Bygge? 
grund, da den kgl. Dugmagerfabrik paa Blaagaard (Køben? 
havn) oprettede et Farveri paa Stedet og betalte en aarlig Af? 
gift derfor til Kirken; Afgiften betaltes til Kirken, fordi Kon? 
gen havde bestemt at lade Indtægten af Engen, der iøvrigt 
ikke kunde bruges til Tobaksplantage, tilfalde Kirken til Re? 
parationer.

1826 og 1829 skænkede Kolonien en Del af den reformerte 
Mark til det nyoprettede Lystanlæg Karolinelund (paa hvis 
Grund nu Svovlsyrefabrikken ligger); 1838 byttedes et Stykke 
bort; 1848 og efter 1855 afstodes Parceller, og det aftaltes i 
hvert enkelt Tilfælde, hvor stor en Del af Salgssummen der 
skulde tilfalde henholdsvis Ejeren (Byen) og Brugeren (Kolo?

1) Om Skolen iøvrigt: Lærer P. Devantier: Abriss uber die Entwick? 
lung der reformierten Schule (1889). Haandskrift i Menighedens 
Arkiv (A. 128).
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nien), samt hvor stor en Part der skulde fragaa i Bygafgiften; 
det kom til hyppige Processer mellem Byraadet og Forstander* 
skabet angaaende disse Sager1). Det sidste Areal inden for Vol* 
dene overtog Byraadet 1905 mod en Afstaaelsessum een Gang 
for alle paa 20,000 Kr. Dermed afsluttedes et pinligt Stadium 
i Koloniens Historie, idet de 50 Aars evindelige Stridigheder 
havde skabt Bitterhed mellem de reformerte og de øvrige Bor* 
gere.

KAPITAL

De ved Jordsalget frigjorte Kapitaler lod Forstanderskabet 
indgaa i Menighedens Kasse, hvor de forøgede den Formue, 
der hovedsagelig i Pastor Hollards Tid var tilgaaet Menig* 
heden i Form af Legater, stiftet af Personer uden for Kolo* 
nien; denne Grundstamme af Legatkapital var i Slutningen af 
det 19. Aarhundrede forøget ved forholdsvis smaa Legater fra 
Kolonisternes Efterkommere, tilknyttet visse Betingelser om 
Renternes Anvendelse (til fattige, Skoleundervisning, Opvarm* 
ning af Kirken, Pasning af Gravsteder etc.); foruden de egen* 
lige Kolonistfamilier var der Legatstiftere som Pastor Dalgas’ 
Søn Carlo, Konsul i Livorno, Pastor Schwartz’s Hustru og 
Købmand Geelmuyden.

Kapitalerne blev administreret med megen Paapasselighed; 
Renterne anvendtes til Gagering af Præst og Lærere og til de 
øvrige af Legatarerne forudsete Menighedsanliggender; kun 
disse Kapitaler gjorde det muligt at bestride Menighedens Ud* 
gifter uden at paalægge de forholdsvis faa Medlemmer alt for 
tyngende Skatter.

Kapitalen, der 1784 var paa 10,121 Rdl., kunde under Dal* 
gas’ Embedstid aarligt forhøjes med et lille administrativt Over* 
skud, hvorimod der ikke var en saadan Tilstrømning af Legat* 
stiftere som i Hollards Tid. 1800 var Hovedstolen vokset til 
10,699 Rdl., 1808: 14,975 Rdl. og 1812 naaedes endelig det 
runde Tal 15,000 Rdl. Men saa indtraf Statsbankerotten, og 
Kapitalen maatte 1813 nedskrives til 8,626 Rdl. Sølv. Den blev

x) C. V. Hansen: Kampen om Ejendomsretten til de ubebyggede Jor* 
der i og ved Fredericia. Vejle Amts Aarbøger 1919, p. 108—135.
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dog paany arbejdet op og naaede 1820 til 9,101 Rdl., 1824—32: 
11,701 Rdl. osv.

Salgene af Jorden inden for Voldene og af enkelte Bygge* 
grunde paa Havepladserne uden for Voldene har bragt Menig* 
hedens rentegivende Kapital op paa ca. 210,000 Kr. i 1937.

Værdien af den Jord, Menigheden endnu ejer, opgives til 
37,000 Kr.

Præstebolig, Skole og Kirkebygning repræsenterer en For* 
sikringssum paa ca. 140,000 Kr.

Fællesskabets samlede Kapital andrager saaledes ca. 390,000 
Kr., hvoraf en Tredjedel dog ikke giver Rente. Beløbet er ret 
stort, hvis man udelukkende sammenligner det med, at Byens 
reformerte Menighed kun tæller ca. 320 Medlemmer (Mænd, 
Kvinder og Børn), da det giver ca. 1200 Kr. for hvert saadant 
Medlem. Men dels er Renterne ikke tilstrækkelige til at be* 
stride Menighedens Udgifter til Gudstjeneste, Skoleundervis* 
ning etc., dels er en meget stor Del af Efterkommerne af de 
Kolonister, hvis Rettigheder efterhaanden er blevet kapitali* 
seret i denne Sum, bosat andre Steder, tilhører en anden Kirke 
og er ikke med til at nyde Kapitalens Fordele, hvorimod en 
Del lutherskfødte ved Ægteskab er gaaet ind i Menigheden.

Trods det tilsyneladende høje Beløb er Kolonistmenigheden 
om ikke ringere, saa dog næppe bedre økonomisk betrygget 
nu end i det attende Aarhundrede, da Formuen i højere Grad 
bestod i Jord.

PRIVAT ØKONOMI

Fællesskabets Formue maatte ikke uddeles til Familierne 
uden i Form af Brugsret til en Jordlod, Laan mod betryggende 
Sikkerhed etc. Laanene skulde forrentes og afdrages, alt efter 
rent bankmæssige Principper; denne Bankvirksomhed har 
været knyttet til Forstanderskabet siden 1752, og det har været 
af uvurderlig Betydning for Kolonistfamilierne, at de i de 
pengeknappe Aarhundreder har haft saadanne Kapitaler til 
Disposition; Landets eneste Bank var oprettet i København 
1736; i Koloniens første Aar havde Borgerne i begrænset Grad 
kunnet laane af det af Magistraten administrerede Hospitals*
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fond, men da Bygningen af Hospitalet omkring 1750 skulde 
betales, maatte største Delen af Udlaanene opsiges. Med den 
egne Kapital fik Kolonien en Rygrad, der sikrede dens Eksi* 
stens.

Der foreligger ikke synderlige Oplysninger om Familiernes 
økonomiske Forhold ved Ankomsten. En Del af de ankomne 
var unge Karle, der vilde skabe sig en Fremtid, og som inden 
længe giftede sig med en Pige fra de franske Landsbyer i 
Brandenburg eller med en Datter af en af de andre Plantører. 
En anden Del var ældre, gifte Folk med en vis Kapital, fri* 
gjort ved Salg af deres Ejendom i Brandenburg. Endelig var 
der enkelte, der levede af deres Midler uden at drive Plantør* 
virksomhed.

Matthieu Dupont og senere hans Sønner var de bedst situe* 
rede; Jacob Devantier og Daniel le Blond lagde Rejseomkost* 
ningerne ud for samtlige Familiers Transport (refunderet af 
Kongen halvandet Aar efter) og har næppe heller været fat* 
tige. Fire af de andre Familier købte Hus straks ved Ankom* 
sten.

Ligesom Stadens andre Borgere fritoges de reformerte, der 
byggede et nyt, forsvarligt Købstadhus, for en Del Skatter og 
Pligter i en vis Aarrække, og noget Byggemateriale udvistes 
dem. Ikke desto mindre var det en bekostelig Sag at opføre et 
saadant Hus, og Magistraten havde stadig Bryderier med at 
faa de danske Borgere til at opfylde de Forpligtelser, de havde 
paataget sig for at faa udleveret Skøde paa Byggegrunde, hvor* 
til hørte for de danske Borgere Ret til en Part af Byjorden.

Saadanne Skøder udleveredes 18/3 1723 til Jacob Devantier 
(Hjørnet paa Vestsiden af Vendersgade op mod Volden) og 
Matthias Dupont (i Østsiden af Bjergegade, tredje og fjerde 
Plads Syd for Danmarksgade), 17/2 1724 til Isak Dupont (nor* 
dre Side af Jyllandsgade, Hjørnet Øst for Bjergegade), 28/» 
1724 til Abraham Faber (Lefévre: nordre Side af Jyllandsgade, 
Hjørnet Øst for Købmagergade), Jacob Willing (Nabogrun* 
den i Jyllandsgade, tredje og fjerde Grund Øst for Købmager* 
gade) og Daniel le Blond (nordre Side af Jyllandsgade, Vest 
for Hjørnepladsen til Dalegade). For de følgende Aar savnes 
Protokol.
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Saadanne Byggeforetagender og Huskøb forudsatte ligesom 
Rentiertilværelsen, at de paagældende disponerede over Kapi? 
tal. De unge Mænd og de nystiftede Familier havde mindre 
Kapital til Raadighed end de ældre og til Gengæld færre at 
forsørge. Som Helhed var Kolonien myreflittig og havde for* 
træffelige Arbejdsvilkaar, som blev godt udnyttet; dertil kom 
absolut Nøjsomhed. Medlemmerne var et Udvalg af de dyg? 
tige Brandenburg?Plantører, og det kan vist betragtes som sik? 
kert, at Jacob Devantier og le Blond har sørget for ikke at 
bringe Familier med, der vilde være dem selv og de øvrige 
Kolonister til Byrde.

I Sammenligning med et samtidigt dansk Bondesamfund 
af samme Størrelse er det uden for Tvivl, at Kolonien var den 
af Parterne, der var bedst økonomisk funderet. Ogsaa i Sam* 
menligning med de øvrige Borgere i Fredericia hævdede Kolo? 
nien sig netop ved sin solide Økonomi. Det store Flertal af 
Byens Indvaanere var ludfattige og ejede absolut intet, hver? 
ken Penge eller Arbejdsomhed. Nogle faa Standspersoner sad 
inde med alle væsenlige Fordele, Grunde, Huse, Penge, Skatte? 
friheder etc. og levede paa en stor Fod; nogle faa af Byens 
Borgere var nogenlunde flittige Bønder, Smaakøbmænd etc.; 
men Resten af Byens Indbyggere var et Proletariat af arbejds? 
uvillige, Jøder, Soldater og mere eller mindre prominente Fal? 
lenter og udenrigs Manddrabere.

Men sammenlignedes med den fine og rige franske Emi? 
grantkoloni i København, da var Plantørkolonien naturligvis; 
kun fattig. Ogsaa en Storkapitalist som Stiftsbefalingsmand 
Gabell havde al Ret til at betragte Kolonisterne som fattige, 
og han er den første, der 1743, altsaa over tyve Aar efter Kolo? 
niens Oprettelse, anvender dette Udtryk i en velment Anbe? 
faling til Kongen, som omgaaende resulterer i, at Kongen fri? 
tager »den fattige franske Koloni« for en aarlig Afgift til 
Magistraten.

Indtil da havde hverken Magistraten eller Kolonisterne selv 
betegnet deres Samfund som fattigt.

Omkring Midten af det attende Aarhundrede naaede 
Fransk?Snobberiet en Kulmination her i Landet; alt fransk var 
fint og fornemt; da Wilse 1767 udarbejdede sin Beskrivelse af
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Staden Fredericia, fandt han her et fransk Samfund, der hver? 
ken var fornemt eller fint, men tværtimod levede bondenøjsomt 
og sled af karsken Bælg for det daglige Brød.

Wilse beundrede Kolonisternes Flid og Munterhed. Men 
for ikke at vildlede sine Læsere maatte han præcisere, at disse 
Franskmænd ikke var rige, men fattige.

Det samme gælder endnu Dalgas’ Fremstilling, der er en 
højstemt Hymne til disse flittige og nøjsomme Borgere. Paa 
Wilses og Dalgas’ Tid var man her hjemme særdeles fortrolig 
med fransk Litteratur, fransk Galanteri og parisiske Moder; 
der kom franske Kunstnere, Kapitalister og Adelsmænd; men 
kun i Fredericia kunde man træffe det nøjsomme, arbejdende 
»Lille Frankrig«.

Wilse og Dalgas brugte Betegnelsen »fattig« derom. De, 
som senere har skrevet om Kolonien med disses Bøger som 
Kilde, har taget dette Ord mere bogstaveligt, saa at de retor* 
merte nu fejlagtigt mener, deres Forfædre alle uden Forskel 
var meget fattige, da de kom hertil. Bedre er det naturligvis 
ikke blevet ved, at Byhistorikeren Vilh. Berg forvekslede disse 
Forfædre med en Flok Valdensere, der 1721 opholdt sig nogle 
Maaneder i Byen og maatte tigge til Føden.

Det meste af Byens Proletariat var uden Borgerskab; Plan* 
tørerne var Borgere, og deres Formueomstændigheder var 1748 
som Borgernes, idet Halvdelen var fattige, en Trediedel nogen* 
lunde situerede, og en Sjettedel velstaaende.

En Skatteprotokol efter kgl. Forordning af 20/s 1743 giver et 
tilstrækkeligt differentieret Udtryk for de enkelte Familiers 
Omstændigheder. Fritagne for Kopskat var iflg. Erhverv Præ* 
sten, Skoleholderen Logier og Strømpevæveren Montagne. Paa 
Grund af Armod fritoges af Plantørerne Peter Kijmont og 
Abr. Petach den unge. Resten betalte som de øvrige Borgere 
fra 1 til 4 Rdl., hver efter sin Evne; Taxationen er foretaget 
af Magistraten.

1 Rdl.: Jacob Fya, Abr. Botie, Johan Charnichel, Lorentz Bruun,
Johan Herman, Peter Norre d. y., Johan Aarmand d. y.

2 Rdl.: Ludvig Blom, Jacob Petach, Peter Schordan, Peter De*
vantsche, Johan Rosenmeyer.
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3 Rdl.: Abr. Feber, Peter Norre d. æ.
4 Rdl.: Hans Jørgen Weyer, Jacob Mare, Jacob Willing, Abr.

Dypong, Mathias Dypong, Jacob Dypong, Johan Dille* 
ran, Jacob Devantche, Isak Dypong (Formue 100 Rdl.), 
Jacob Fye (Formue 100 Rdl.), Ettieng Pische (Formue 
1005 Rdl.). Den sidste betalte 20 Rdl., de to forrige 2 
Rdl. i Formueskat.

Samtidig findes der reformerte Plantører i Nabosognene; 
i Skærup saaledes Isak de Pon, der af Formue skal give 4 Rdl., 
og i Kaabel, Vejlby*Ullerup Sogn, Johan Skeene, 2 Rdl. af 
Formue.

Størrelsen af de Beløb, der anvendtes til Fattighjælp, taler 
sit tydelige Sprog. Et Par Aar (1762 og 63) kunde man helt 
undlade at indsamle ved Kirkedøren.

1797 opgav Dalgas, at Kolonifamiliernes private likvide Ka* 
pital var 10—12,000 Rdl., hvoraf de to mest velhavende Fa* 
milier tilsammen ejede 5000.

1807 indberetter et Byraadsmedlem: »Skønt Kolonisterne er 
flittige og paapasselige i deres Arbejde, findes kun saare faa 
velhavende. Man beskylder den største Del for den Fejl, at de 
efter Høsten lever for godt, og inden Vinterens Ende har for^ 
tæret, hvad de har høstet. De maa derfor gøre Gæld for at 
leve den øvrige Tid indtil næste Høst« (Begtrup).

De var livsglade Franskmænd og ikke alle lige gode Øko* 
norner, og de pengerigelige Aar i Begyndelsen af Aarhundre* 
det opmuntrede ikke til Sparsommelighed. Med Statsbanke* 
rotten 1813 slog Konjunkturerne om; mange havde svært ved 
at vende tilbage til den sunde Nøjsomhed; her udrettede Pastor 
Rieu et lykkeligt Arbejde. Den Alvor, der blev tilbage hos 
Koloniens Medlemmer efter Rieus Død, bidrog i Forening med 
Flid og bedre Tider til at opbygge en solid Velstand hos en 
stor Del af Menighedens Familier.

— Bortset fra ikke ubetydelige Privatformuer ansattes Me* 
nighedens 189 Skatteydere (hvoraf en Del var Enker eller pen* 
sionerede) i 1936 til en skattepligtig Indkomst paa ca. 389,000 
Kr., hvad der ligger over Gennemsnittet for den øvrige By.



AGERBRUG1)

Nederlandske Kolonister indkaldt omkring 1520 havde paa 
Amager skabt Hovedstaden et Spisekammer med intensiv Pro* 
duktion af Havefrugter, Mælk og Kød. 1 de næste Aarhun* 
dreder var hollandske Kvægavlsmetoder forbilledlige for de 
danske; de første egenlige Mejerier her hjemme hed slet og 
ret »Hollænderier«; samtidig (indtil 1720) var Studeeksporten 
til Holland og Brabant Danmarks vigtigste Indtægtskilde. Igen 
i vore Dage lærer danske Bønder Opdræt af Nederlænderne, 
denne Gang ikke Kvæg, men belgiske Heste.

De fransk*belgiske Plantører, der 1720 kom til Fredericia, 
var derimod ikke Opdrættere, men Agerdyrkere.

Deres Hjemlands gode Arealer havde forlængst været saa 
tæt befolket, at hver Bonde kun havde et meget (i Misvækst* 
aar alt for) begrænset Areal til sin Raadighed; til Gengæld 
dyrkedes Arealet intenst; det var Kolonisterne, hvad enten de 
var opvokset i Hjemlandet eller i Pfalz, vant til og indstillet 
paa. Derfor kunde de fra Frankrig og Belgien medføre en Del 
Metoder, der snart skulde komme til at præge Fredericia og 
give Byens Landbrug en førende Stilling i Datidens Danmark. 
De var de første, der bragte et intensivt Agerbrugs Dyrk* 
ningsmetoder hertil.

Før de reformertes Ankomst dyrkedes Byens Jorder som 
det var Skik paa Egnen, med 6 Aars Afgrøde (1 Kærv Bog* 
hvede og derefter 1 eller 2 Kærve Rug, Byg og Havre) efter* 
fulgt af 6 Aars »Hvile«. Udbyttet var ikke straalende; skønt 
den fint lerede Jord var frugtbarere end i Nabolaget, var Av*

x) Autoriteter: 1767: Wilse. 1769: Danske Atlas udg. af Pontoppidan, 
Artiklen om Fredericia skrevet af Hoffman, Præsident i Frede# 
ricia. 1797: J. M. Dalgas. 1808: Begtrup. 1826: C. Dalgas.
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len ringere, hvad der ikke tjener til Ros for Bønderne i Byen, 
der i Virkeligheden mindre var en By end en stor Landsby, 
saaledes som Storeheddinge har været det til for faa Aar siden, 
og som Slangerup vedblev at være det.

De Bønder, som efter 1649 ved Byens Anlæggelse var ble* 
vet beordret fra de omliggende Marker ind bag Fæstningens 
Volde, og hvis Gaarde og Huse derefter var blevet brudt ned 
for at holde aabent Terræn, saa langt Kanoner og Øjne rakte, 
var ligesom deres nærmeste Efterkommere blevet demoraliser 
rede og slappe. De havde vidtstrakte Jorder at dyrke (til Byen 
hørte over 1000 ha. udmærket Jord), men forsømte Avlingen, 
og 13/i 1719 klagedes over, at der udlejedes Jord til Bønderne 
fra Nabolandsbyerne, hvad der direkte stred mod Byens Vider 
brev.

Derfor gjorde Kongen sig ingen Skrupler med efter Duckes 
Forslag at tage en Del Havepladser, som han disponerede over 
og mod visse Betingelser (som ikke opfyldtes) havde stillet 
til Borgernes Raadighed, fra disse og skænke dem til de nys 
ankomne Kolonister. Naturligvis følte Borgerne sig i allerr 
højeste Grad forurettede og forsøgte ved gentagne Henvendelr 
ser til Regeringen at ændre denne Afgørelse, men opnaaede 
kun at trække Udleveringen hen, hvad der igen skaffede Magis 
straten en Reprimande fra højeste Sted.

Efter de reformertes Ankomst prægedes Bymarkerne snart 
af en ny Dyrkningsmaade. De anvendte Metoder, som de dans 
ske Bønder den Gang ikke kendte — Nutidens gør. De gik 
nemlig ud paa følgende:

1. altid at holde Jorden ren,
2. at variere Afgrøden af Korn fra Aar til Aar,
3. uophørligt at bearbejde Jorden og gøde den hvert femte 

eller sjette Aar.

Jorden »hvilede« aldrig — der opnaaedes altsaa fuld Gavn 
af Arealet. Det skulde vare mere end 100 Aar, før dansk Lands 
brug kom bort fra den klippefaste Tro paa, at Jorden hvilede 
og fik ny Kraft ved at ligge udyrket. Derimod bearbejdede de 
reformerte til Stadighed Marken ved flittig Pløjning og Harvs
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ning mindst et Par Gange baade Foraar og Efteraar, saa længe 
den var fri for Sæd. Ogsaa Kartoffeloptagningen bragte Jor* 
den til at smuldre i Overfladen.

Da Gødningen var kostbar og nødvendig, forundrer det 
ikke, at de stivsindede reformerte en Gang førte Proces om 
en Møgdynge. Byen kom om ved sit Renovationsvæsen paa 
en nem Maade, tbi Plantørerne afhentede al den Slags Affald 
ved Huset gratis og var glade til. Denne Skik holdt sig til 
op i anden Halvdel af det nittende Aarhundrede og fik sin 
første Stadfæstelse 5/3 1722, da Magistraten tillod Kolonisterne 
gratis at fjerne saadanne uskikkelige Møddinghobe fra Ga* 
derne, som bl. a. fremkom ved Fejning af Fortovet foran hver 
Borgers Hus.

Jorden gødedes det Aar, der plantedes Tobak, og til en 
Tønde Land brugtes ikke gerne under 40 Læs Staldgødning. 
Da Kvægholdet var ringe, maatte Gødningen komme i en 
temmelig høj Pris, man regnede Aar 1800 4 Mark pr. Læs, 
hvad der for en Td. Land gav 26 Rd. 4 Mk. eller lige saa 
meget som al den Arbejdsløn og det Materiale, der krævedes 
Sommeren igennem til Pasning af Tobakken indtil Leveringen. 
Samtidig kostede en almindelig Ko 24 Rd., en Hest fra 30 Rd. 
1807 regnedes et Læs endog til 1 Rd. (= 6 Mark).

Marken blev ogsaa gødet af Kartoffeltoppene og Tobaks* 
stænglerne, der skulde ligge nedpløjede og som først raadnede 
efter 2—3 Aars Forløb. Mergel brugtes ikke.

Selv om Gødningsforbruget kunde stige helt op til 50—70 
Læs pr. Td. Land hvert femte eller sjette Aar under en saadan 
intensiv Drift, saa var der dog mange Byer i Landet, der 
brugte mere Gødning ved deres gammeldags Metode. Det var 
altsaa ogsaa andre Faktorer end Gødningen, det kom an paa, 
i særlig Grad netop det idelige Arbejde med Pløjning og Ren* 
holdelse, som Byens danske Bønder søgte at slippe om ved 
saa nemt som muligt.

Hver Egn, næsten hver Landsby, havde den Gang sin sær* 
lige Plovtype, en Træplov, der dels var afpasset til Jordens 
Karakter, dels afhang af Landsbysmedens Evner. Ploven slæb* 
tes til Marken paa en kløftet Planke. Den var et stort, klodset 
og indviklet Redskab, hvor omtrent alt var af Træ. Den var
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tung at trække, der skulde helst 4 Heste for. De fleste i Kolo? 
nien havde et Par Heste, men heller ikke mere. De, der ikke 
havde Heste, anvendte Køer som Trækkraft. De reformerte 
havde iflg. Wilse medbragt deres egen Type Plov, der paa 
Grund af det stadige Arbejde i Marken kun en kort Tid af 
Aaret var under Tag. For at kunne modstaa det skiftende 
Vejrs Indflydelse hærdedes Plovaasen ved at blive brændt 
udenpaa, og denne Skik bredte sig paa Egnen, saa det 1826 
brugtes i hele den sydlige Del af Amtet.

Det andet vigtige Redskab var Harven, der havde Jern? 
tænder. Derimod brugtes Tromle kun lidt.

Naar Marken var tilberedt om Foraaret og Kornet saaet, 
gik Sommerens Maaneder med Tobakkens Pasning, og hertil 
krævedes et stort Mandskab. For en Tønde Land beregnedes 
Tobakken at tage over 50 Arbejdsdage med en Dagleje 1801 
paa 2 Mark. De forskellige Stadier regnedes iflg. Begtrup nor? 
malt at tage følgende:

Beplantning .................. 3 Personer i 4 Dage — 12 Arbejdsdage
Hakning (første Gang) 3 — ? 3 — =9 —
Hypning (anden Gang) 3 — ? 2 — = 6 —
Giesning og Kopning... 3 — ?2 — =6 —
Afbrækning og Indavl.. 3 — ? 3 — =9 —
Trækning (11—14,000 Snore) ca....................... 7 —
Nedtagelse, Papning etc. ca................................ 3 —

Ialt......  52 Arbejdsdage
pr.Td. Land.

Arbejdet var imidlertid af en saadan Art, at Børn let kunde 
udføre det, og de kom til det fra helt smaa. At en fattig Familie 
var talrig, betød en saa meget større Indtægt. Ogsaa de unge 
Kvinder gik med paa Tobaksarbejdet. Derimod var det natur? 
ligvis en Undtagelse, naar en Enke 1801 angav sit regulære 
Erhverv som »Daglejer«. Ved Børnenes Hjælp var mange 
Familier i Stand til at passe betydeligt mere end de Jordlod? 
der, der var deres Part af Koloniens Jord.
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DYRKNING »TIL HALVT«

De, der havde Raad og selv havde Folk til at udføre Ar* 
bejdet, lejede derfor Jord af andre i Byen. De unge Karle og 
andre af Kolonisterne dyrkede Tobak paa Borgernes Jord, idet 
Borgerne besørgede Foraarsarbejdet og Gødningen, mens Plan* 
tøren tog sig af Tobakkens Plantning, Pasning og Afsætning, 
hvorpaa Salgssummen deltes mellem de to Parter, saa hver fik 
Halvdelen. De stigende Priser 1812 fik Byens Jordejere paa 
den Tanke, at Plantørerne maatte være tilfredse med Tredje* 
delen af Salgssummen; men paa en Koloniforsamling 21/ii ved* 
toges med samtlige Underskrifter, at ingen Plantør maatte gaa 
ind paa denne Betingelse; skete det, faldt der en Bøde til Kolo* 
nien paa 200 Rdl. Jordejerne modtog altsaa en regulær Strejke* 
trusel fra Plantørerne.

Denne Dyrkning »til halvt« er noget ganske særegent for 
Kolonien, en praktisk Driftsform, medført fra Kolonisternes 
Hjemland; den havde i Frankrig været anvendt siden langt til* 
bage i Middelalderen, havde præget Forholdet mellem Herre* 
mænd og Bønder, og er adskillige Steder i Syd* og Vestf rank* 
rig bevaret endnu i Dag (o. 1900 var 70 % af Frankrigs Bøn* 
der Selvejere, 20 % Fæstere og 10 % métayers, til*halvt*Dyr* 
kere)1). Den Form blev for de danske Bønder saa intimt for* 
bundet netop med Begrebet Tobaksavl, at da Avlen var forlagt 
fra Fredericia til Vestfyn, var denne Dyrkningsmaade dens 
uadskillelige Ledsager, og da Avlen paa Fyn under Verdens* 
krigen bredte sig over nye Egne, var Jordlejeforholdet i 78,2 % 
af Tilfældene ordnede efter Princippet »til halvt«2), der ellers 
ikke anvendes i dansk Landbrug. I Fredericia kunde Kartoffel* 
avlen iflg. Begtrup foregaa efter samme Princip.

JORDVÆRDIEN FORØGET

Det har ikke taget mange Aar, før Kolonisternes Avl 
ændrede Bymarkens Udseende. Allerede 13/io 1730 hedder det: 
»Colonisterne dyrker største Delen af de Marker, der ligger

1) La Grande Encyclopédie, Art. Métayer.
2) Statistiske Efterretninger (1916, p. 12 og) 1918, p. 131.
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rundt om Fæstningen«, og et Par af Kolonisterne, Jean Ar? 
mand og den ofte nævnte Lorent le Brun, søger Kongen om 
at leje et Stykke Jord paa Fæstningsarealet, »da nu den aller? 
mægtigste Gud velsigner os med flere Børn end andre, hvor? 
ved vi er i Stand til at bearbejde mere Land, end vi hidtil 
har«.

1767 hed det, at de reformerte var de ordentligste og flit? 
tigste i al Jorddyrkning, da mange af de andre i Byen enten 
kom bagefter eller i Utide med deres Arbejde og kun passede 
paa, at det kunde gaa rask fra Haanden. Skudsmaalet har be? 
varet sin Gyldighed, og endnu i Dag kan det hedde: »De har 
været ihærdige Slidere, har altid været før andre med Saaning 
og Høst, og de har vidst at benytte det rette Øjeblik«.

De udmærkede Resultater vakte Beundring hos alle, der 
kom til Byen og forstod at vurdere dem. »Jordens Frugtbar? 
hed er bragt til det højeste, saa at man ikke finder dens Lige 
andetsteds i Landet«, hedder det 17691). 1826 skriver C. Dal? 
gas: »Den reformerte Colonie, der for 150(1) Aar siden kom 
hertil, har ganske omskabt Marken omkring Fredericia og ind? 
ført en Dyrkning, der er ualmindelig i Egnen«2).

Med den renholdte Jord fulgte renere Korn, der solgtes til 
bedre Priser. Hveden fra Fredericia betaltes 1797 med en 
Trediedel mere end den andetsteds fra.

Dertil kom det ikke mindre vigtige Forhold, at Kornet gav 
mere i Fold, op til tre Gange saa meget som før Kolonisternes 
Ankomst. Det maatte medføre, at Jordpriserne steg. 1797 hed? 
der det, at Jorden nu kostede ti Gange saa meget, som da 
Kolonisterne kom, og Pastor Dalgas fremstiller det, som om 
dette skyldtes Kolonisterne alene. En Værdistigning var ind? 
traadt over hele Amtet samtidig med den Higen mod Selveje, 
der netop de foregaaende Aartier var kommet til Gennembrud 
ved Udskiftningen. 1765 var Prisen paa Jord i Amtet ca. 100 
Rdl. for en Tønde Hartkorn Ager og Eng, 1786 er den 5—600 
Rdl. og 1808 ca. 1000 Rdl.3). Tidoblingen er netop Regelen hele 
Amtet over, ikke Undtagelsen.

x) Pontoppidan: Danske Atlas 5 (1769), p. 931.
2) C. Dalgas: Vejle Amt, p. 56.
3) Begtrup, p. 296.
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Derimod er det vigtigt, at denne Stigning i Fredericia var 
gennemløbet allerede paa det Tidspunkt, de lave Priser endnu 
var Normen i Amtet. »Danske Atlas« bemærkede 1769: »Sta* 
dens beste og største Næringsmiddel er Agerdyrkning, som 
den reformerte Colonie har saaledes forbedret, at en Lod Jord, 
der 1719 kostede nogle og tres Rdl., nu gælder 4 å 6 Gange 
mere«. Wilse omtalte 1767 Værdistigningen for Jord og Byens 
meget høje Jordleje, der havde givet sig Udslag i Spekulations* 
køb af Jord til høje Priser i Byens Nærhed, og han præciserer 
dette med et Eksempel: »Et Jordstykke, der før 1720 kostede 
næppe 100 Sietdaler, er sidst solgt for 800 Rdl., hvilket er 1200 
Rdl. for en Td. Hartkorn, og dertil er vel næppe Lige i Dan* 
mark«1).

Forholdet er saa paafaldende, at den Tanke ligger nær: Har 
den Stigning i Prisen, som 1767 udtrykkeligt siges at brede sig 
ud i Nabosognene fra Fredericia som Centrum, haft noget at 
gøre med — eventuelt været medvirkende Aarsag til — den 
Iver efter at faa Jorden udskiftet og blive Selvejer, der præger 
Amtets Bønder saa stærkt i disse Aar? Ved Auktionen over 
Ryttergodset 1765 var mange blevet Selvejere, flere ønskede at 
blive det og købte deres Gaarde de følgende Aar. Amtet var 
det første Nord for Kongeaaen, der begyndte at udskifte 
Landsbyen, idet Hjarup By udskiftedes efter Forbillede af 
nogle Byer i Haderslev Amt, der var begyndt derpaa. Efter 
gennemført Udskiftning var Koldinghus Amt desuden det før* 
ste, der fortsatte et Skridt videre, nemlig med Udstykning, der 
herfra bredte sig til alle Selvejere i Jylland og Fyn2). Dermed 
var hele det danske Agerbrug paa Vej mod mere intensiv Drift.

De reformerte Kolonister var selv klar over, hvad Værdi* 
stigningen af deres Jord skyldtes. 1744 skulde der ansættes en 
Grundtakst for Byen, hvis Jorder vurderedes. Samtidig var det 
blevet ordnet saaledes, at Kolonien skulde betale for Have* 
pladserne i Stedet for som tidligere for Bygrundene. 4 Takser* 
borgere ansatte den aarlige Takst for de reformerte Haveplad* 
ser til 104 Rdl., men tilføjede, at som Tegn paa, at de ikke 
havde vurderet ubilligt, tilbød de selv at leje den samme Jord

x) Wilse, p. 202.
2) Begtrup, p. 296 f.
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for 124 Rdl., altsaa 20 Rdl. mere. Bemærkningen afslører det 
ejendommelige Forhold, at Jordens Værdi er steget, men Prisen 
paa Jorden endnu ikke.

Gabell modererede Afgiften til 90 Rdl. »i Henseende at 
indbemeldte Havepladsers Bonitet til dels kommer af Colo* 
niets flittige Dyrkning og Gødning«. Gabell har villet være 
retfærdig og har anslaaet Værdistigningen af denne Art til 
ca. 15 %.

Plantørerne vidste, at den ikke var vurderet tilstrækkeligt 
med 15 %, derfor vilde de have Lejen meget længere ned, helt 
til 30 Rdl., idet de vurderede Værdiforøgelsen paa Grund af 
intensiv Drift til 94 Rdl., eller 300 % af Jordens egen Værdi. 
Men de havde ogsaa et andet Tilbud og foreslog en Frist paa 
3—4 Aar, i hvilken Tid de gratis skulde benytte Jorden for at 
holdes skadesløse for, hvad det havde kostet at forbedre den 
de sidste to Aar; naar Jorderne derefter vilde være magre, 
vilde Kolonisterne af ganske Hjerte overlade dem til Takser* 
borgerne eller andre, som vilde leje dem for 90 Rdl., thi ved 
at betale dette for Jorderne i den Tilstand kunde Kolonisterne 
ikke tjene til Føden.

Gabell lod Jorderne tage i Øjesyn og maatte erkende, »at 
Kolonisterne ikke alene har anvendt en Del Bekostninger paa 
sammes Jævning, Gødning og Forbedring, men ogsaa ved deres 
flittige Arbejde og Tobaksplantage faaet Jorden saaledes, at 
den nu er langt bedre end tilforne, hvorfor de og fremfor 
andre samme for en billig Afgift burde nyde«, og reducerede 
Afgiften til 62 Rdl., det halve af det Beløb, Takserborgerne 
tilbød. Dermed havde Gabell fastslaaet, at Jordens egen Værd 
var forøget 100 % ved Kolonisternes Avlsmetode, og dermed 
var Prisstigningen i Fredericia officiel ca. 25 Aar før den øvrige 
Del af Amtet.

Stigningen i Jordens Værdi førte til Spekulationskøb. Men 
der var selvfølgelig en Grænse for Stigningen, hvad Spekulan* 
terne lærte af bitre Erfaringer.

Paa den anden Side mente Landmænd, der ikke hørte til 
Kolonien, at Jorden maatte blive træt af den uafbrudte Dyrk* 
ning, og C. Dalgas troede 1826 at kunne konstatere, at Jor* 
derne i Nabolaget trods ringere Bonitet gav mere givtrigt
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Korn1). Dalgas har vist tillagt Tilfældigheder en for stor 
Værdi.

Jorden er nu i godt 200 Aar dyrket intensivt og er ikke 
træt endnu.

TOBAKSAVLEN I EUROPA

Man antager sædvanligt, at vi har lært at ryge af Indianer* 
ne. Tobak var deres hellige Urt ligesom Misteltenen Kelternes. 
Det hævdes dog, at Tobaksplanten var kendt i Persien omkring 
1300, og Tobak eller en anden Rygeurt var kendt i Kina alle* 
rede paa Konfuciuss Tid (551 f. Kr.). I Europa kendtes Ryg* 
ning af vellugtende Kultplanter — der er i Svejts fundet tal* 
rige Piber fra romersk Kejsertid. Men det er Indianernes Eks* 
empel, der har bidraget mest til moderne Tobaksrygning, og 
fra Amerika indførtes Tobaksavl til dette Formaal, omend 
Planten til en Begyndelse samtidig anvendtes af Lægeviden* 
skaben.

Paa Grund af Brandfare eller simpelthen af konservativ 
Modvilje udstedtes rundt i Landene talrige Forbud mod Ryg* 
ning og Dyrkning. Østeuropæiske Despoter befalede ret dra* 
stisk at skære Næsen af dem, der røg. Jakob I udstedte 1652 
et Forbud mod Tobaksavl i England, som først blev ophævet 
1910.

Rationel europæisk Avl synes at være begyndt i Neder* 
landene (baade de katolske og de reformerte), og Tobak blev 
her et særdeles vigtigt Handelsobjekt, der Aarhundreder igen* 
nem har hævdet sit Ry (St. Omer, Dunkerken, Hollandsk 
Kanaster). Derfra bredte Avlen sig ind i Nordfrankrig, og den 
praktiske Richelieu erstattede Forbudene med en indbringende 
Tobaksskat 1629. 1674 reserverede den franske Konge sig Ene* 
ret til Fabrikation og Salg. Staten, der stadig har Monopol, 
dyrker ikke nu længere Tobak for egen Regning, men ud* 
øver Kontrol med Plantørerne.

Nederlandene og Frankrig (Languedoc og Guyenne) var 
længe de dominerende europæiske Tobaksproducenter. I Tysk* 
land gjorde man de første Forsøg med Tobaksavl i Thüringen

x) C. Dalgas: Vejle Amt, p. 57.
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1639, men med bedre Resultat en Menneskealder senere i 
Pfalz (1673) og i Brandenburg (1676), takket være netop de 
franske og nederlandske reformerte Kolonister, der snart bragte 
Avlen saaledes frem, at den brandenburgske Kurfyrste (den 
prøjsiske Konge), der før deres Hidkaldelse havde maattet 
købe sit Folks Forbrug i Udlandet, et halvt Hundrede Aar 
efter kunde optræde som Storeksportør. Det danske Commerce. 
kollegium bemærkede 24/4 1722: »I Pommern kendte man for 
20 Aar siden slet intet til Tobaksplantage, men nu dyrker man 
i bemeldte lille Provins ikke blot den nødvendige Tobak til 
Landet selv, men endog saadanne Mængder, at hele Danmark 
og Sverrig kan forsynes med gemeinen Tabak«.

DANSK TOBAKSAVL OG .HANDEL1)

Intet Under, at den danske Konge var blevet klar over, at 
saadanne Plantører maatte han ogsaa have. Siden Trediveaars. 
krigen havde Tobaksrygning været almindelig; Bladene ind. 
købtes fra Holland eller Amerika (via England), og efter Aar. 
hundredskiftet 1700 kom der helt billige Sorter fra Branden, 
burg (Pommern). Forarbejdningen skete her hjemme. Tobaks, 
spinderne var for en stor Del indvandrede Jøder, og da de i 
overvejende Grad søgte til Fredericia, hvor de havde Religions, 
frihed og fordelagtige Privilegier, kom denne By til at indtage 
en Særstilling m. H. t. Tobaksimport. Fra 1670 var her bosat 
en Tobaksimportør, der modtog Afgiften til Staten, før Tobak, 
ken sendtes videre til de jyske Byer. Til Tider laa Byen derfor 
inde med ret store Oplag, f. Eks. 1716 over 22,000 Pund.

De betydelige Oplag har hos nyere Forfattere, f. Eks. Vilh. 
Berg, givet Anledning til Gisninger om, at der var blevet dyr. 
ket Tobak i Byen, og man havde forklaret det saaledes, at 
brandenburgske Soldater, som kom herop under Krigen 1658— 
60, skulde have giftet sig her og have indført Tobaksavl, som 
de skulde have været fortrolige med fra deres Hjemland. Denne 
romantiske Forklaring bygger dog paa et galt Grundlag —

2) P. Eliassen: Tobakken i Danmark. Kolding 1912. Dette Arbejde er 
den vigtigste af de trykte Kilder til nærværende Afsnit, og Hen. 
visningen gælder een Gang for alle.
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Tobaksavl i Brandenburg begyndte som sagt først 1676. Der* 
imod har maaske Tobaksspinderne dyrket lidt — de optræder 
i alt Fald senere regelmæssigt som Tobaksavlere.

1691 anlagde den reformerte de la Rosse, der var kommet 
til Christianshavn, som Kongen tænkte paa at give Religions* 
frihed ligesom Fredericia, i Hovedstadens Nærhed den første 
større Tobaksplantage. I Aarene 1701—10 var Toldafgifterne 
for Tobak bortforpagtede til et Par fransk*reformerte Paul 
Choppis (hvis Enke underholdtes af Fattigkassen i den fransk* 
reformerte Menighed i København til sin Død lx/4 1744) og 
Pierre Poumeau. Den næste Forpagter, Leer, lejede Poumeaus 
Gaard. Fra 1716 føres der af Generalfiskalen Sag baade mod 
Leer og Poumeau angaaende Afregninger for Tobak. Told* 
indtægterne led et slemt Afbræk ved Smugleri, og for at ud* 
øve effektiv Kontrol foreslog Kammerjunker hos Dronningen, 
Tobaksfabrikant Descorbiac Lavallese 25/4 1718 at forbyde al 
Indførsel til sjællandske Byer undtagen København. Tilskyn* 
det af Rygterne om Centralisationen til København indkøbte 
Fabrikant Peder Jensen, Slagelse, 102,674 Pund Tobak i Stet* 
tin, fik det sejlet til Korsør og betalte 4417 Rdl. i Told — en 
saa stor Ladning var aldrig før kommet til Sjælland. ~Den 
smarte Slagelse*Købmand garderede sig saaledes mod at be* 
tale Mellemhandleravance til København.

I Hovedstadens Tobakshandel havde de fransk*reformerte 
saaledes spillet en fremtrædende Rolle, og derved var Rege* 
ringen blevet tilgængelig for den Tanke, at de reformerte 
maatte kunne avle Tobak her i Landet lige saa vel som i Pom* 
mern. Mens man derfor ikke synes at have tænkt paa at ind* 
skrive Tobaksplantører direkte fra Nederlandene, realiseredes 
Planerne om at skaffe en Del franske Plantører fra Branden* 
burg til Danmark, og Præsident Ducke fik dem til at bosætte 
sig i Fredericia, der havde Religionsfrihed og laa centralt, saa 
Plantørerne herfra let kunde kaldes til andre Byer til Assi* 
stance for derværende Avlere. Fredericia var som nævnt alle* 
rede en vigtig Oplagsplads, og Byen var saa arm, at den i høj 
Grad trængte til et rentabelt Erhverv. Her skulde Kolonien 
under Statens særlige Beskyttelse indlede en Tobaksavl i stor 
Stil, og Commercekollegiets Kongstanke var (24/4 1722), at
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»der sikkert ogsaa i alle Egne af Landet vil opstaa Plantager, 
saa ikke blot Danmark kan vorde forsynet, men ogsaa en Del 
udføres.«

Dette Maal skulde aldrig naas. Man regnede med et aar* 
ligt Forbrug paa ca 3 Miil. Pund (1773) eller et Pund om 
Maaneden til hvert voksent Mandfolk (1759). Men dansk Avl 
holdt sig nede omkring 200,000—250,000 Pund, undertiden 
endnu lavere. Alle ihærdige Forsøg paa at presse Tallet højere 
op mislykkedes. Strenge kongelige Befalinger (1741) om at 
avle bestemte Kvanta Tobak paa hver Købstads Jorder negli* 
geredes ganske roligt af Borgerne, naar Resultatet var blevet 
ringe en Gang eller to. Lokkede Regeringen med Privilegier 
og Fordele i en fremstrakt Haand, præsterede den anden Haand 
straks efter en Regning paa den Statsafgift paa Tobakken, 
som Statskassen saa nødigt vilde undvære. Men ovennævnte 
Kvantum dansk Tobak var der Afsætning for lige til o. 1920, 
da Avlen, der under Krigen var kommet godt i Gang, brem* 
sedes af en knusende Afgift.

Af den danske Tobak avledes i 1740’erne ca. 50 % i Frede* 
ricia og de følgende 100 Aar 75 % eller mere. 1850 var Frede* 
ricia helt alene om Avlen. Men efter 1864 gik Føringen over 
til de nordfynske Egne mellem Middelfart og Bogense, der 
1916—18 avlede 96—98 % af den danske Tobak1).

Kun to korte Perioder naaede Avlen i Danmark højere 
op end de ca. 250,000 Pund, dels 1778 og de nærmest føl* 
gende Aar under den nordamerikanske Frihedskrig, da der 
ved Fredericia avledes store Mængder (1781: 1,600,000 Pund), 
samtidig med at Avlen for en Tid genoptoges ved andre 
Købstæder — og dels 1916—18, i Verdenskrigens sidste Aar, 
da Avlen i Danmark steg til 365,000 kg.

AVLEN I FREDERICIA
De reformerte professionelle Plantører i Fredericia og de 

andre Købstæder havde i Enevoldstiden den vigtige Fordel 
frem for andre Tobaksavlere, at de var fritaget for Afgift — 
Fritagelsen gjaldt først 20 Aar, men fornyedes under forskel*

Statistiske Efterretninger 1916, p. 12, 1917, p. 131, 1918, p. 131.
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lige Former. Det skete, at Tobaksopkøberne søgte at tilsnige 
sig en Fordel herved. Den entreprenante Peder Jensen i Sla* 
gelse tilbød gennem sin Opkøber, Linnemann, at betale en god 
Pris for 8000 Pund Fredericiatobak, paa Betingelse af, at Sæb 
gerne over for Myndighederne foregav, at han havde købt 
16,000 Pund, for hvilket Kvantum han saa kunde forlange fri 
Passage. Var Svindelen lykkedes, kunde han have sluppet for 
at betale Afgift af de 8000 Pund fremmed Tobak. Men den 
gik ikke. Plantørerne fik deres Præst til at anmelde Sagen. De 
var rasende over at blive udnyttet, de ønskede ikke at lade 
fremmed Tobak slippe ind uden Afgift, da deres egen Tobak 
ikke var af den Slags, der taalte alt for megen Konkurrence.

Da Plantørerne ifølge kongelig Ordre fra Rentekammeret 
13/3 1723 fremtidig skulde løse Raadstueattest paa den Tobak, 
de leverede, af Hensyn til dens Fritagelse for øvrige Afgifter, 
ses af en bevaret Raadstueprotokol, at Kolonisterne allerede 
1722 maa have avlet en ikke ubetydelig Mængde Tobak, som 
saa leveredes det følgende Aar, dels som Blade, dels i spundet 
Tilstand. 1723 leveredes i Tidsrummet 20/4—23/i2 ialt 21,140 
Pund Blade og 4088 Pund spundet, 1724, 17/2—6/io (da Proton 
kolien slutter; den næste er ikke bevaret): 51,616 Pund Blade 
og 664 Pund spundet.

De første, der løste Raadstueattest, var naturligvis Daniel 
le Blond og Jacob de Vantiere, som sammen med Mathias Du* 
pont og Abraham le Fever tog Attest paa 10,774 Pund Blade, 
der 2% 1723 sendtes med Skib til København. Da Betalingen 
for Attesten var forholdsvis billigere, jo større Kvanta den lød 
paa, sluttede flere Plantører sig i Reglen sammen.

De største Kvanta leveredes af de nævnte fire samt Jac. 
Vilain, Jacob Feue, Pierre Honoré og Jean de larete.

Hovedparten af den leverede Tobak sendtes pr. Skib til 
København (1723: 18,438 - 1724: 22,432 Pund), Peter Jensen 
i Slagelse fik 1724: 28,876 Pund, en lille Portion paa 308 Pund 
fra Peter Franseau gik til en Tobaksspinder i Kalundborg; 
Resten var spundet Tobak, som de reformerte selv rejste rundt 
med og forhandlede paa Fyn (bl. a. Odense og Nyborg) eller i 
Jylland (Vejle, Horsens Marked, Skanderborg, Randers, Skive).

26/s 1727 sendte Tobaksspinderne i Fredericia, Kolding,
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Vejle og Horsens (Heinrich Lindeman, Jacob Steffensen, Johan 
Lindemann og Joachim Schirmer) en Klage til Kongen over, 
at de »led Skade i deres liden og ringe Næring af den store 
Landprang ved Bissekræmmere — og ved de her til Fredericia 
ankomne Tobaksplanteurs af det reformerte Collonie, som end* 
skønt de ej er nogen Tobaksspindere, saa dog sammenvikler en 
Del Blade og dermed ligesom Bissekræmmere kører og gaar 
omkring paa Landet, gaar fra Gaard og Hus til andet, hvor* 
udover Landmanden, af hvem vi skulde have den bedste Næ* 
ring, fast ingen Sinde køber noget i Købstaden hos os. De 
bønfalder derfor om Hjælp til vi fattige Undersaatter ved et 
Forbud 1. mod Omløben med Tobak inden for 2 Mils Afstand 
fra hver Købstad, og 2. at ingen af de reformerte Colonister 
selv maa spinde eller paa Landet omløbe med deres Tobak 
at sælge, men skal afsætte det til Tobaksspinderne, der lover 
at sælge det billigst muligt.«

Denne Bestemmelse blev øjensynligt gennemført, thi dels 
toges der senere kun Attest paa Blade, dels konfiskeredes To* 
bakken for en reformert, der kørte rundt med den i Nord* 
jylland. Allerede 1722 havde Kaptajn B. de la Milliere paa 
Kolonisternes Vegne klaget til Kongen over, at en Del Kolo* 
nister, der havde villet sælge Tobak i Horsens og Nykøbing 
Mors var blevet hindret deri af Byfogederne, der nok vilde 
lade dem sælge større Partier, men ikke vilde lade dem gaa 
fra Hus til Hus paa Landet og sælge pundevis deres i Ruller 
forarbejdede Tobak. Naar Tobaksspinderne nu tog denne Sag 
op med heldigt Resultat, var det en sød Hævn over Kolo* 
nisterne for deres Mellemværende med Brødrene Linnemann 
og Peder Jensen fra Slagelse.

Medens der 1723—24 var 24 Plantører, der løste Attester, 
opgives 17351) kun 20 »Tobaksplantører og Fabrikører«, men 
ifølge Attesterne er Tallet 1741—44: 27, og 1753—56: 32. 1768 
opgiver Hoffman 50 reformerte og 40 danske Plantørfamilier2). 
Folketællingen 1787 opgiver 45 Tobaksplantører af reformert

x) C. P. Christensen: Fredericia Købstads Indbyggere 1735. Vejle Amts 
Aarbøger 1923, p. 123 f.

2) C. Behrend: Om Tobaksavlen i Fredericia. Vejle Amts Aarbøger 
1909, p. 240—54.
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Slægt samt een dansk, og ved Folketællingen 1801 angiver 
47 franske og een dansk Borger Plantørvirksomhed som deres 
Hovederhverv.

16/3—27/io 1741 afsatte Plantørerne 62,549 Pund, deraf 4208 
til Sr Linnemann i Fredericia, Resten til København.

lx/i—31/i2 1742 var Leverancen 97,006 Pund, deraf 17,698 til 
Fredericia?Spindere (Sr Hendrich Linnemand, Hr. Jacob Ra? 
phael, Hr. Michael Weide og Andr. Liliendal), 5,062 til Borg? 
mester Johan Lindeman i Vejle, Resten til København.

14/2—19/i2 1743 var det tilsvarende Kvantum 102,680 Pund, 
hvoraf Fredericia aftog 27,590 (med Raadmand Bruun som Af? 
tager i Stedet for J. Raphael), Johan Lindeman i Vejle: 12,935, 
Resten sendtes til København.

Nogle Aar senere ligger Tallet højere. 1/2—17/i2 1753 leve? 
redes 116,834 Pund Blade og 2670 Pund spunden, hvoraf Borg? 
mester Linneman i Vejle aftog 6196, Morten Biering i Vejle 
300, Horsens 308, Aarhus 414, Hobro 300, Aalborg 300, Lorentz 
August Tobaksspinder i Faaborg 912, Holbæk 8492, København 
Resten.

30/i-5/i2 1754: 118,371 Pund Blade, 1284 Pund spunden; 
Fredericia (Tobaksspinder Arent Madsen) 925, Jacob Nissen 
(ogsaa Nielsen), Vandrup 2664, Randers 300, Vejle 288, Faa? 
borg 869, Holbæk 197, København Resten.

1755: 102,338 Pund Blade, 396 Pund spunden; 
Fredericia 606, Vejle 4000, Skive 96, Nyborg 300, København 
Resten.

22/^30/^ 1756. 122,084 Pund Blade, 2765 Pund spunden; 
Fredericia 300, Vejle 4202, Skanderborg 300, Aarhus 1195, Aal? 
borg 656, Rørvig 2088, Holbæk 3000, København Resten.

Det er muligt, at enkelte Partier, som f. Eks. de store Sen? 
dinger til Rørvig og Holbæk 1756, har skullet gaa videre, maa? 
ske til Norge. Om nogen egenlig Eksport af Fredericia?Tobak 
har der dog aldrig været Tale. Det var med Nød og næppe, 
Tobakken var konkurrencedygtig her i Landet, skønt den var 
særligt beskyttet.

Plantørerne gjorde sig heller intet forfængeligt Haab om at 
kunne fortrænge de gode amerikanske og hollandske Sorter 
fra det danske Marked. Derimod fandt de det rimeligt, at Lan?
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dets egen Avl skulde foretrækkes for den gemene pommerske, 
og 1730 fik de Kongens Hjælp, saa der blev lagt en lille Told 
paa de pommerske Blade. Det skete, at Tobakshandlerne allige; 
vel aftog saa lidt, at der var Grund til at mistænke dem for 
Smugleri. Saa klagede Plantørerne og tilraadede en rask Inspek? 
tion over Tobakslagrene hos hver Spinder i Landet (f. Eks. 13/b 
1746) — en saadan uventet Inspektion af Fogeden resulterede 
jævnligt i Afsløring af betydelige ufortoldede Mængder med 
paafølgende klækkelige Bøder og Konfiskering. Det plejede at 
hjælpe paa Plantørernes Afsætning, selv om Købmændene rent 
ud erklærede, at »de Fredericia Blade intet duede og ikke 
kunde gemmes et Aarstid uden at bedærves«.

Den amerikanske Frihedskrig var en gylden Tid for Plan? 
tørerne. Da der ikke kunde faas Tobak fra Amerika, steg Efter? 
spørgslen og Prisen her hjemme. 1761—78, under Monopolet, 
havde Markedsprisen ligget omkring 4 Rdl., og selv om de re? 
formerte fik fuld Markedspris, var Avlen næppe rentabel in? 
denfor de Grænser, Monopolet fastsatte; desuden kunde man 
risikere at faa Bladene totalt kasserede, i hvilket Tilfælde In? 
spektøren kunde kaste dem paa Møddingen og overhælde dem 
med Vand, saa de raadnede og ikke kunde afsættes andetsteds. 
Saa længe der var Monopol, havde Tobaksdirektøren Ret til 
saadant, og hvor harmfulde Plantørerne end kunde blive over 
at se deres Høst ødelagt, maatte ingen Tobak afsættes uden 
om ham. Tallene viser dog, at Direktøren kun fik Halvdelen 
af Avlen. Efter gentagne Klager opnaaede de reformerte en 
særlig Ordning; de fik desuden et fast Reglement at følge. 
Monopolet søgte at indskrænke Arealet og bestemte, at der ved 
Fredericia efter 1762 kun maatte avles paa 150 Td. Land imod 
220—250 Tdr. Land forhen; dette blev dog omgaaet. Og saa 
kom Krigen, samtidig med at Monopolet ophævedes.

AVLENS KULMINATION 1778-83

Prisen steg til det dobbelte, 9—10 Rdl. pr. 100 Pund, saa 
der alene 1778 solgtes for over 20,000 Rdl., medens Salgssum? 
men 5 Aar før var 3000 Rdl., og dog havde Byen allerede
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den Gang set hele sit Velfærd deri. 1781 kulminerede Udbyttet 
med 1,600,000 Pund.

Omegnens Bønder, hvem det under Administrationen havde 
været forbudt, begyndte nu at plante Tobak, hjulpet af Piam 
tørerne, og Magistraten (Hoffman) indberettede 1778, at 
»Plantagerne ved Byen i Aar er saaledes udvidet, at ikke den 
ringeste Plet Jord paa Byens Mark er til overs, som kan tjene 
til dette Brug.« Regeringen paatænkte at lade Plantere komme 
til Fredericia og blive uddannet og at oprette en Planteskole 
der.

De andre Købstæder vilde være med 1778: Middelfart øm 
sker en Plantør — Odense klager over ikke at kunne faa Piam 
tører fra Fredericia — Aalborgs Borgere har ladet en Plantør 
tilkalde fra Fredericia for at udpege tjenlig Jord. I nogle Køb> 
stæder havde man avlet en Del i Aarene efter 1741, iflg. Kom 
gens Befaling, men var ophørt med det igen, saaledes Skelskør, 
Roskilde, Næstved (Plantøren Abr. Duf our fra Fredericia) 
og Slagelse (Plantører »indforskrevet fra Brandenburg«). 
Odense (Agent v. Westen), Nyborg (Cancelliraad Lerche 
1751—54 ved Joh. Libano). Nu 1778 liver Avlen op igen. Køge 
24 Borgere beplanter 35 Tdr. Land, Nykøbing S. 20—30 Tdr. 
Land, Randers 19 Borgere med 24 Tdr. Land, Kolding 18 Tdr. 
Land, Grenaa 17 Borgere med 6 Tdr. Land (bl. a. en Hans 
Ritto), Saxkøbing 20 Borgere (bl. a. en Plantør og en Skoma* 
ger Fornitz, dvs. Fournaise). En lang Række Købstæder har 
fra 1 til 5 Borgere, der forsøger sig, men i Reglen uden Kend* 
skab, f. Eks. Helsingør, medens der i nogle Byer er Plantører, 
der synes at have været blandt de første Fredericiakolonisters 
Efterkommere, saaledes i Næstved 2 Meyland (Mellan), Ros? 
kilde en forrige Plantør J. Dehm (d’Emmes?), i Slagelse en 
Plantørenke Maria Fohr (Faure?). Fra Præstø hedder det be? 
klagende »Plantører har forladt Stedet«.

Da Frihedskrigen sluttede 1783, var der af disse Byer kun 
et Faatal tilbage, hvor Avlen var vedblevet: Nykøbing S. 24 
Tdr. Land, Kolding 19 Tdr. Land, Køge 6 Tdr. Land, Aalborg 
1 Td. Land og Saxkøbing 10 tobaksavlende Borgere. Og Pia* 
nerne, der 1778 havde været fremme om et Planteri og Spim 
deri i Hammerum Herred, var ikke resulteret i videre.
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I Fredericia havde de gode Aar medført, at Antallet af 
Plantørfamilier hovedkulds var forøget med 35 % til ca. 80, 
hvoraf en stor Del var unge, der havde etableret sig og nu 
sad med en ret stor Gæld, som blev besværlig nok for dem i 
de daarlige Aar, der fulgte. En Del maatte opgive Plantørvirk* 
somheden, nogle købte ved Hoff mans Hjælp Ejendomme paa 
Landet og blev Bønder (Peder Herman i Ollerup ved Vejle, 
Isak Vilain i Ilved, Hvejsel Sogn), og 1805 var Antallet af 
Plantører dalet til 55, af hvilke den største Avler, med 4150 
Pund, var Peder Joh. Norre, de to næste, ca. 3000 Pund, Peder 
Isachsen Norre og Johan Norre1).

De mest kritiske Aar var lige efter Frihedskrigen, da ame* 
rikansk Tobak atter var rigeligt forhaanden samtidig med, at 
hver Tobaksspinder i Landet officielt havde Forpligtelse til at 
plante 4 Tdr. Land og hver Fabrik 10. Heldigvis for de re* 
formerte fandt Tobaksspinderne deres egne Resultater saa 
daarlige, at de slap fri for at avle Tobak mod, at hver Fabrik 
1796—98 købte 5000 Pund Tobak i Fredericia aarligt. Paa denne 
Maade reddedes de reformertes Tobaksavl, medens den blev 
opgivet de andre Steder i Landet. Men Udbyttet i Fredericia 
pr. Td. Land var stadigt dalende; 1761 havde det været ca. 
1500 Pund, 1807 kun 600, 1808 (et godt Aar) op til 900. 1850 
var det dog steget til 1000.

TOBAKSFABRIKKER I FREDERICIA

Der havde til Stadighed været Tobaksspindere i Fredericia. 
Under Monopolet var der 1767 og 1773 4 Tobaksspindere, lige* 
som i Svendborg; Roskilde 2, alle øvrige Provinsbyer 1773 kun 
1, som hovedsagelig fik Bladene fra København, hvor der var 
Oplagssted for al Landets Tobak. Ved Monopolets Ophævelse 
1778 fik i Fredericia Johan Linnemann og Raadmand Johs. 
Bruun Privilegier paa Tobaksfabrikker. Den sidste havde alle* 
rede i de vanskelige Aar før Krigen været Plantørerne en god 
Støtte og havde 1771 faaet det Kgl. Landhusholdningsselskabs 
mindre Guldmedaille for sin Bistand til deres Tobaksavl. Hans 
Tobaksfabrik blev under Krigen den trediestørste i Landet og

1) Begtrup, p. 339.
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aftog 150,000 Pund af Kolonisternes Tobak. Med sine 45 Ar* 
bejdere samt i travle Perioder adskillige Koner og Børn var 
den langt den største i Provinsen. Flertallet af disse var refor* 
merte, som senere gik over til hans store Klædefabrik, da To* 
baksfabrikkens Arbejdertal indskrænkedes; her fortsatte de 
efter hans Død og under de skiftende Ejere; endnu i Dag er 
der en Del reformerte Arbejdere ved disse to Slags Virksom* 
heder i Byen.

Tobaksfabrikken overtoges 1804 af Sønnen, Justitsraad Ber* 
tel Bruun, og solgtes efter dennes Død 1827 til Tobaksfabri* 
kant Bønnelycke fra Horsens, der tillige fik en tredie Tobaks* 
fabrik i Svendborg1). Paa Fabrikken i Fredericia, der stadig var 
Provinsens største, var der 1847 50 Arbejdere. Samtidig var der 
i Byen en Cigarfabrik med 8 Arbejdere. Frederik VII fik altid 
sit Skraa og sin Røgtobak sendt fra Bønnelycke.

1857 overflødiggjordes de gamle Privilegier af den ny Næ* 
ringslov, og adskillige af Landets Fabrikker ophørte i de føl* 
gende Aar. I Krigsaaret 1864, da Fjenden paa een enkelt Dag 
rekvirerede 200 kg Tobak og 3000 Cigarer hos Byens Fabri* 
kanter, flyttede Bønnelycke fra Byen. Hans Fabrik videreførtes 
i lille Format, til den nedlagdes af V. A. J. Honoré 1921.

Efter 1864 oprettede Flensborgfirmaet Nic. Nissen en Fa* 
brik i Fredericia, men den fortsattes kun faa Aar. 1865 flyttedes 
Firmaet I. P. Schmidt, der var oprettet 1778 i Flensborg, til 
Byen, hvor det stadig fortsættes som en af Byens betydeligste 
Virksomheder.

I 1880’erne havde Schweitzer en lille Cigarfabrik med et 
Par Svende samtidig med, at han var Opkøber for Obels Fa* 
brikker. En reformert, Peder Hermann, kaldet Peder Pante* 
laaner, rullede Skraa og var Opkøber for Bruuns Fabrik i Kol* 
ding. Næst efter I. P. Schmidts Fabrik var W. A. M. Eblings 
Fabrik (nedlagt 1926) Byens største, dog var der aldrig over 
10 Cigarmagere. Disse Fabrikker var Aftagere af saavel de re* 
formertes Tobak som af en Del Tobak fra Vestfyn, fra Nr. 
Aaby til Røjle, men under Verdenskrigen gik mange Vognlad* 
ninger aarligt til Holstebro og andre Steder.

1848—50 og 1864 var Fredericias Borgere flygtet til Nord*
x) Begtrup, p. 576.
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vestfyn, og da lærte Fynboerne endelig at dyrke Tobak, hvad 
de saa stærkt havde ønsket allerede 1778, og de fortsatte Avlen 
ogsaa efter at den var helt ophørt i Fredericia omkring 1910. 
I Modsætning til Fyn var det kun nogle faa, der i Fredericia 
genoptog Avlen et Par Aar under Verdenskrigen, ganske vist 
med et Nettoudbytte paa 1800 Kr. paa Vi Td. Land, men den 
knusende Afgift efter Krigen ødelagde ethvert Haab om en 
Fortsættelse.

Naar Avlen i Byen under Verdenskrigen trods de høje Pri* 
ser ikke optoges i større Udstrækning, ligger en Del af For* 
klaringen muligvis deri, at man var ret skeptisk med Hensyn 
til Pengenes Værdi. Kolonien havde een Gang haft en smerte* 
lig Erfaring: Under Napoleonskrigene var Priserne steget lige 
saa æventyrligt, 1813 havde Kolonien avlet 250,000 Pund og 
faaet en Betaling af 50—100 Rdl. pr. 100 Pund — men de Rigs* 
daler var jo under Bankerotten kun Blændværk, 1818 var Pri* 
sen styrtet til 10—12 Daler.

Desuden vidste man af aarhundredlang Erfaring, hvor be* 
sværlig Avlen var.

METODE

Plantørerne søgte efter Evne at tilpasse Dyrkningen efter 
Jordbunden og Klimaet. Ganske vist har Fredericia det mil* 
deste og mest stabile Klima i Landet, og Jorden er af den 
bedste; men man fandt, at Planten var vanskeligere at dyrke 
her end i Brandenburg, og at Jorden i kolde Somre ikke var 
varm nok til at bringe Frøene til god Spiring.

Derfor maatte man anvende en ret indviklet Fremgangs* 
maade. Naar Frøene skulde kimes (bringes til at spire) inden 
Saaningen, anbragtes de i en Lærredspose, som man holdt ned 
i lunkent Vand eller bedre i Natpotten (i Mangel af saadan 
anvendtes en endnu mere direkte Metode) og lagdes derefter 
i Ovnen eller i Sengehalmen under Dynen, hvor man sov, og 
Posen fugtedes Morgen og Aften, til Spiringen begyndte efter 
4—5 Dages Forløb. Bønderne i Belgien har brugt den samme 
Fremgangsmaade indtil vor Tid. Nu nøjes man dog helst med
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at lægge Frøene til Udblødning ca. 24 Timer i almindeligt 
Brøndvand 10—12° Celsius. Derefter i en Lærredspose, som 
holdes varmet til ca. 40° (Ovnvarme maa ikke anvendes) og 
jævnlig fugtes1).

15.—20. April kom Tobakken ud i Mistbænken, der for 
Virginia, som var ret sart, skulde dækkes med Vinduer, mens 
Brasil blot i mørkt Vejr og især i Tilfælde af Hagl og Natte* 
frost dækkedes af flettede Maatter af Rugstraa eller ferniseret 
Lærred. Mistbænken konstruerede man det første Aarhun* 
drede af et godt Lag Hestegødning, derover Muld blandet med 
Kærjord, øverst et Lag af meget sindrig Sammensætning: 2 
Dele Kærjord, 1 Del fint Muld, 1 Del af det, der fandtes under 
hule Pile og andre forraadnende Træer, hvilket først tørrede 
nogle Dage i Solen og derefter sigtedes gennem et Sold.

Det er intet mindre end et Vidunder, at jævne Bønder med 
denne næsten videnskabelige Fremgangsmaade forstod at 
frembringe samme Væktsbetingelser som i Plantens naturlige 
Hjem, en fugtig Skovbund.

Sidst i Maj eller første Uge i Juni plantedes ud i Rækker 
med ca. 50 cm mellem hver Plante. Hvis der ikke snart efter 
kom Regn, maatte der plantes om. 14 Dage efter hakkedes Jor* 
den for Ukrudt, 14 Dage derefter hyppedes Mulden op om 
Planterne, og saa endnu helst en tredje Hakning i Midten 
eller Slutningen af Juli; men saa var Planterne ogsaa saa store, 
at de dækkede Jorden. Mulden skulde helst altid være skør, 
hvorfor man kunde hakke, naar der efter Regnbyger danne* 
des Skorpe paa Jorden. — De to nederste Blade kaldtes meget 
betegnende »Sandblade«; under Plantens Vækst kom der ved 
Bladroden smaa Skud i Vinklen mellem Bladstilken og Stæn* 
gelen; disse skulde nappes af, »grses«, inden de blev for 
lange, ligesom ogsaa Toppen skulde knækkes af, »koppes«, 
naar den i en Højde af ca 1 m begyndte at sætte Blomst, da 
ellers Bladvæksten vilde lide derunder. Planten beholdt i Al* 
mindelighed 8 Blade; særlig kraftige Planter kunde dog bære 
12—16 Blade. De faa Blade, Planten beholdt, voksede sig meget 
store med tykke Ribber og gav grov Tobak. I Modsætning til

B. R. Honoré: Tobaksavl i Danmark (1910).
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Fredericiaplantørerne lod de fynske Avlere flere Blade vokse 
ud, de blev ikke saa kraftige og gav en mindre grov Tobak, 
hvilket Fabrikanterne foretrak1).

I første Halvdel af September, naar Tobakken var moden, 
skulde den »brækkes«: Bladene plukkes af Stængelen. De 
grønne Blade lagdes haandfuldvis paa Jorden i nogle Timer 
udsat for Luft og Sol, hvad der gjorde dem mindre skøre; 
derefter samledes de for at bindes i passende Bundter, køres 
hjem og straks trækkes paa Snore, thi de maatte ikke ligge 
Natten over, da de saa bræmmede for stærkt og blev møre. 
I September var alle disponible, Børn som voksne, ivrigt op* 
taget af at »trække« Tobak Dag og Nat. En Snor skulde 
være ca. 130 cm, og naar den var fuld, hængtes den op i den 
aabne Tørrelade (med Tag, men uden Mure) til »Rostning«; 
Bladene antog ved Luftningen en rustbrun Farve, »rostes«, og 
hang 6—8 Uger, hver Dags Plukning for sig, Snorene med et 
Mellemrum paa ca. 15 cm.

Naar de hen i November var blevet tørre, blev Snorene 
med Bladene taget ned, Bladene glattet ud og lagt i Lag fast 
ovenpaa hinanden, »pappet«; hver »Pap« var foldet sammen 
to Gange. Pappene lagdes oven paa hinanden og bandtes fast 
sammen til en »Bænk« — jvf. gamle Tobakshandlerskilte; 
under Administrationen i 18. Aarh. skulde en Bænk indeholde 
16 Pappe, nu nøjes man med 8—10. Dermed var Brasiltobak 
færdig til Levering.

Virginia skulde derimod nu bringes til at bræmme (svede) 
i en Dynge paa et Loft, saa den sidste Fugtighed kunde for* 
dampe; derfor skulde den tit vendes og ompakkes. Ved Bræm* 
mevarmen maatte Temperaturen helst ikke overstige 50—55 0 
Celsius; Varmen kontrolleredes med et Termometer, der i en 
Bambusstang førtes ind i Dyngen. Naar Fermentationen 
(Svedningen) var ophørt, kunde Virginia pappes og leveres.

Saa længe Kolonisterne var Hans Majestæts Planteurs, 
skulde Regeringens og Administrationens Bestemmelser nøje 
følges. Da de efter 1778 for egen Regning kunde aflevere di* 

x) Sml. S. Jespersen: Tobaksdyrkning i Vestfyn. Danske Folkemaal 6 
(1932), p. 54-57.
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rekte til Fabrikkerne, gik det knap saa højtideligt til. Bladene 
naaede tit ikke at blive rigtigt tørre, før de sendtes bort, for 
hurtigst muligt at bringe Pengene hjem. Men saa blev Beta* 
lingen derefter. En Overgang o. 1800 forbedredes Behandlin* 
gen dog noget, idet Regeringen præmierede hvert Pund godt 
sorteret Tobak med V2 Skilling.

Omkring 1800 regnedes 8—900 Pund Tobak pr. Td. Land 
for en god Avl. Paa Grund af bedre Gødningssorter (Kunst* 
gødning) var dette Tal fordoblet under Verdenskrigen.

SORTER

Den bedste Sort Tobak, Kolonisterne førte med fra Bran* 
denburg, var spidsbladet (Virginia). Naar Sommeren ikke var 
for kold, avlede man selv Frø, i modsat Fald købtes hollandske 
Frø (fra Amersfort); Plantørerne opnaaede ikke at fremelske 
en særlig Type, der passede til danske Forhold. Resultatet blev 
da ogsaa derefter. Enkelte af Hovedopkøberne, som Johs. Bruun 
før 1800, Ebling før 1900, havde Øje for dette Problem og vir* 
kede for at forbedre Plantens Kvalitet — dog mere ved Hjem* 
skrivning af tilfældige Frø fra alle Verdensdele end ved aare* 
lang, taalmodig Fremavl af en særlig dansk Type. Man op* 
naaede kun at konstatere, efter Forsøg med Frø fra de for* 
skelligste Tobaksdistrikter over hele Kloden, at Frø fra Hol* 
land gav de bedste Resultater — hvad Kolonisterne godt vidste 
i Forvejen. Denne spidsbladede Virginia*Type med rødlige 
Blomster kaldes forøvrigt stadig »Brandenborger«.

Desuden avledes fra første Færd en rundbladet, lodnere 
Type, egenlig en asiatisk Tobak af Javatype (Bondetobak), 
som kaldtes »Brasilietobak«. Prisen for denne Sort før Ver* 
denskrigen var 32—40 Øre pr. kg, mens den spidsbladede be* 
taltes med 10—12 Øre mere. Brasiltypen, der havde gule Blom* 
ster, var nem at behandle, da den ikke skulde svede, men 
Kvaliteten var saa simpel som vel muligt; denne Tobak kunde 
have en aparte Smag efter Gødning og brugtes hovedsagelig 
til Snus.

Tobakken fra Fredericia og Fyn har aldrig været særlig fin.
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Men den har altid kunnet afsættes, naar der ikke lagdes di* 
rekte Hindringer i Vejen i Form af Afgift. I Krigsperioder har 
mange endog været taknemlige for den. I 200 Aar har den 
været den vigtigste Indtægtskilde for nogle Hundrede Menne* 
sker.

Uden for Krigsperioderne har man diskuteret, hver ud 
fra sine Forudsætninger, om Avlen burde fremmes eller stand* 
ses. Fra 1920 har Regeringen sørget for det sidste. Andre har 
været af den Anskuelse, at Tobaksavl vilde kunne være af 
ikke ringe Fordel især paa Husmandsbrug. Avlen har haft sine 
trofaste især paa Fyn, hvor enkelte trods alle Skatter stadig 
har fortsat; 1935 har de sluttet sig sammen i et Aktieselskab, 
der har Optimisme nok til at hævde, at Tobaksavlen bør fort* 
sættes. Der henvises til Skaane, hvor der avles Tobak i Til* 
knytning til det svenske Monopol, og hvor Avlerne f. Eks. i 
Finansaaret 1936—37 havde et Udbytte paa l/2 Miil. Kroner.

For en rentabel Avl her i Landet synes der dog at kræves 
i det mindste to Betingelser, som ikke for Tiden er opfyldt.

1. Der skal fremelskes en Type Tobak, der specielt egner 
sig til Lillebæltsomraadet, og som giver Mulighed for Foræd* 
ling og ved en særlig Behandling (bl. a. under Gæringen) kan 
give god Røgtobak. (Tobakken har hidtil givet bedre Udbytte
1 Smaahaver end paa aaben Mark; Natskyggefamilien, som 
Tobak hører til, foretrækker at gro nær ved Træer og under 
dem, saa maaske vil Avlen kunne fremmes specielt i Tilknyt* 
ning til Frugtplantagerne, der jo lader meget af Jorden ube* 
nyttet.)

2. Den saaledes avlede Tobak maa fritages for Afgift til 
til Staten, da denne faar fuld Erstatning allerede gennem de 
forøgede Arbejdsmuligheder. Og man kan jo nu en Gang ikke 
baade puste og have Mel i Munden.

En Mand i Brænderup solgte 1924 sine sidste 500 kg for
2 Kr. pr. kg til Fabrikant Ebling. Samtidig stillede en Em* 
bedsmand fra Odense for at opkræve Halvdelen af Beløbet 
som Afgift. Men da sagde Fynboen ogsaa: »De ska’tte kom* 
mer, Ebling, for je’ arbejder sk’itte for Toldvæsenet!«
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KARTOFFELAVLEN

Kartoflen har de reformerte utvivlsomt Æren af at have 
indført til Danmark.

Planten var fra Amerika først ført kun til Portugal og 
Spanien, senere, maaske 1565, til Irland; 1586 vendte nogle 
engelske Nybyggere tilbage fra Virginia, og de medførte en 
Sort Kartofler, der ikke kendtes fra Spanien, nogle gullige, 
runde eller aflange Knolde med violette eller hvidlige Blom* 
ster. Dyrkningen af disse blev snart almindelig i Irland, efter 
1666 i England og 1683 i Skotland. 1620 havde tilrejsende fra 
de britiske Øer ført Kartoflen til Flandern, hvor den dog mod* 
toges skeptisk. Først 1768 naaede Fastlandets røde Kartoffel 
over Kanalen.

Fra Portugal og Spanien havde Avlen af den røde Kar* 
toffel imidlertid bredt sig langs Middelhavets Kyster; Munke 
bragte Planten til Toscana, hvor Avlen blev almindelig efter 
1600. Før dette Aarhundredskifte dyrkedes den i Svejts og 
Vogeserne og bredte sig saa ind i Franche Comté, Bourgogne 
og Dauphine. I det øvrige Europa kendtes Planten kun af 
Botanikere. Avlen omtaltes først 1690 som helt almindelig i 
Lorraine og 1704 i Flandern, omkring Paris 1727. Under Re* 
volutionen indførtes den ved Tvang i de vestfranske Egne, 
hvor den endnu var ukendt.

I Tyskland omtaltes Planten 1664. En Valdenser siges at 
have bragt den sydfra til Württemberg 1701. 1717 var Avlen 
i Færd med at brede sig fra Nederlandene til Sachsen og Thü* 
ringen, og Planten dyrkedes i Preussen i alt Fald 1738.

I Sverrig indførtes Planten 1725 og i Norge o. 1750.
Traditionen hævder, at de fransk*reformerte i Fredericia 

førte Kartoffelavlen med sig til Danmark. Nogen Omtale af 
Kartoffel foreligger ikke fra den første Menneskealder efter 
deres Ankomst, hvad der dog muligvis kan skyldes, at ingen 
danske endnu interesserede sig for Planten endsige vidste, 
hvad de skulde kalde den. 1/t 1721 omtaler Magistraten, at de 
reformerte foruden Tobak avler »adskillige Slags Korn og 
Haugefrugter« og anfører det som Tegn paa, at »de ej mang* 
ler Jord til Tobak, naar de har saa meget, de kan saa Korn
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og deslige« — det er muligt, Magistraten her kan have tænkt 
paa saadan noget som Kartofler, der i saa Fald kun har været 
en af de mange Køkkenurter, de bragte med sig sydfra.

Endnu 1767 har der ikke været synderlig Efterspørgsel 
efter Kartofler, hvad der ses af, at de reformerte mest skæm 
kede dem bort som Foræringer — det vilde de næppe have 
gjort, hvis de kunde faa Købere til dem. Den officielle Pris i 
Fredericia 1767 var ellers 12—16 Skilling (25—35 Øre) pr. 
Skæppe, medens et Pund Hvedemel kostede 5 Skilling og et 
Pund Smør 9x/2.

1759 kom pfalziske Kartoffelavlere (Kartoffeltyskerne) til 
de jyske Heder, og 1766 udgav Trojel den første danske Lære* 
bog i Kartoffelavl, hvor han omtaler Dyrkning i Sønderjylland 
(Glucksborg), hvorfra han selv har faaet Planten til sin Præ* 
stegaard i Vissenbjerg paa Fyn. I Glucksborg var det en Provst 
Liiders, der avlede, uden nogen Forbindelse med Kolonisterne 
i Fredericia eller paa Heden, som slet ikke omtales i Trojels 
Bog.

Trojel kender to Arter røde (kontinentale) og tre gule (hol* 
landske, engelske og irske (Kastaniekartofler)). I Fredericia 
dyrkedes de Arter, Trojel benævner hollandske og irske, og 
her kaldtes Planterne »Pattater« — denne Betegnelse har fra 
Fredericia bredt sig over i Vestfyn, hvor den kan bruges endnu, 
og den var eneraadendé i Fredericia (Magistraten, Hoffman, 
Wilse 1767. »Der er faa Steder i Riget, hvor der avles saa 
mange Pattater som her; de fleste ses paa de reformertes 
Mark«, og Pontoppidan kaldte dem 1769 Pateter eller Tar* 
tofler. Dette sidste Ord har Grimm.)

De reformerte har altsaa anvendt den engelske Benæv* 
nelse, ikke det tysk*fransk*hollandske »Jordæble« eller »Jord* 
pære« eller det tyske »Kartoffel« (som med Trojels Bog blev 
bestemmende for dansk Sprogbrug). Sammenholdes dette med 
de faa foreliggende historiske Oplysninger, kan det tyde paa, 
at Kolonisterne allerede i deres Hjemland har anvendt den 
engelske Betegnelse, og at det da i mindre Grad er de syd* 
østfranske end de belgiske Bønder, der har været normgivende 
paa dette Punkt. Allerede 1620 var Planten da ogsaa ført 
over Kanalen til Flandern, og selv om den ikke i første Om*
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gang blev en Succes, kan man ikke ud fra manglende Oplys* 
ninger slutte, at Avlen derfor definitivt var indstillet. Tvært* 
imod fremtraadte Nederlandene o. 1700 som vigtigt Avlsom* 
raade, hvorfra Dyrkningen bredte sig ind i Tyskland.

Det foreliggende tyder da paa, at Forhistorien til Frede* 
ricias Kartoffelavl fører over Brandenburg, Pfalz og Belgien 
til England og Irland. Og først en Menneskealder senere er 
en ny Impuls tilkommet, idet de syd* og midteuropæiske (røde) 
Sorter inddrages i dansk Avl, lidt før det tilsvarende sker i 
England.

Aaret 1770 var der Misvækst, Dyrtid og Hungersnød over 
Europa, og det bevirkede, at Kartoffelarealerne mægtigt ud* 
videdes i hele Tyskland, og i Frankrig blandede man Kartof* 
felmel i Hvedemel til Brød. Ogsaa her hjemme begyndte flere 
Byer at avle Kartofler: Slangerup; Vejle har det første Aar 
(1772) 15, det næste over 30 Tdr. Land Patæder eller Car* 
døfler; fra Roskilde indberettede de ti eligerede Mænd: »Paa 
Grund af de høje Kornpriser var det saadan forgangen Aar, 
at denne Bys og denne Egns mangfoldige fattige skrege og 
sukkede for Brød, og kunde ikke faa det. Nu avles den vel* 
signede Cartofel. 1772 avledes paa 5 Tdr. Land, der gav 30 
Fold, i 1773 tilsaas i Byens Haver og Vange over 15 Tdr. Land 
og desuden rundt i Amtet«.

Men omkring Fredericia havde Bønderne allerede før 1767 
begyndt at avle Kartofler i deres Haver. De pfalziske Kolo* 
nister kom om Efteraaret med deres Avl til Fredericia for at 
forsende den videre til Byerne, særlig København. Derved 
vænnedes Borgerne til denne Plante; men de vægrede sig 
længe ved at bruge den. De, der alligevel havde listet sig til 
at sætte Tænderne i, erklærede, at man lige saa godt kunde 
bide i et Stykke Lysetælle1). At den var billig, gjorde den heller 
ikke anset — den regnedes for Fattigmandsføde, og Borgerne 
i Fredericia havde mindst lige saa honnette Ambitioner som 
andre Steder. Menneskene har vel altid været konservative, 
naar det drejer sig om Mad, og at føre denne nye Ting ind 
i Husholdningen var en Revolution, et Brud paa en nedarvet

x) B. F. Rønne: Om Kartoflernes Indpas i Danmark. Landøkonomisk 
Tidende 2 (1815), p. 195.
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og prøvet Kogekunst baseret paa Kød, Fisk, Brød, Mælk og 
01. Alle velmenende Skribenters Reklame for Planten stram 
dede paa denne Modvilje. »Man skulde maaske lettere indføre 
en ny Religion, end indføre Potatos«, erkendte en Forfatter 
1772 — og han var selv Præst1).

Det var de dyre Kornaar efter 1770, der fremmede Kartof* 
lens Udbredelse, mere end Skribenternes og Landhusholdnings* 
selskabets gentagne Lovprisninger, Opmuntringer og Præmier. 
Fra 1800 avledes den paa de fleste Bymarker og paa Bønder* 
nes Marker (foruden i deres Haver) især Nord for Køben* 
havn og i Sognene omkring Fredericia. De Fredericia Kartofler 
var nu berømte for deres Godhed og forsendtes i store Mæng* 
der til København. Paa Bymarken avledes 1806 12,000 Tdr., 
hvoraf 5550 Tdr. udførtes søværts2). Kartoflerne var dermed 
naaet op ved Siden af Tobaks* og Kornsalget med Hensyn til 
at bringe Penge til Byen.

De reformerte avlede 1767 to Sorter, den ene hvid, med 
nævestore Knolde, der var vandholdige, den anden med vio* 
lette Blomster, noget mindre Knolde, der var gule som Ægge* 
blommer, faste i Kødet og af Smag som Kastanie. Begge Sorter 
var udprægede Spisekartofler, men særlig den sidste Sort blev 
meget efterspurgt i København, da den var særdeles velsma* 
gende. Det var denne Sort, Trojel havde kaldt irsk, men som 
i Fredericia kaldtes Kastaniekartoffel.

Kartoffelavlen i Irland var betydeligere end noget andet 
Sted i Europa. Aaret 1845 skete der en Katastrofe: hele Avlen 
paa Øen ødelagdes af en Sygdom, der hidtil havde været ukendt 
i Europa, men som var velkendt i Amerika; Sygdommen, 
»Kartoffelpesten«, resulterede i stor Hungersnød paa Øen. Det 
samme og især det følgende Aar optraadte Sygdommen ogsaa 
i Europas øvrige Lande, undtagen Spanien og tildels Norge. 
Hidtil havde Kartoffelavlen været ren Idyl, med sikkert Fold* 
udbytte selv i de Aar, hvor Kornet gav Misvækst, god Afsæt< 
ning osv. Man mente endelig at have fundet det sikre Middel 
til at afhjælpe Hungersnød efter daarlige Kornaar. Rygterne

x) Laur. Muus: Om Aarsagerne til de høje Kornpriser og Midler der# 
imod. Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Skrifter 1, p. 132.

2) Begtrup, p. 338.



165

om den totale Ødelæggelse i Irland vakte vild Bestyrtelse, man 
følte sig lokket i en Fælde, overrumplet.

I Danmark var Sygdommen mest ødelæggende paa de lave, 
lerede Jorder, hvor Skaden androg 75—80 % (Als, Sønder* 
jyllands og Holsteens Marsk og Geest, Syd* og Østfyn, Sjæl* 
lands sydlige Halvdel); i de østjyske Egne var den værst i 
Fredericia og Randers (33 %), hvorimod der kun mærkedes 
ringe Tegn paa de lette Jorder, hvorfra der endog var en be* 
tydelig Eksport, saa der alene fra Samsø og Nordsjælland i 
Oktober Kvartal 1845 udførtes 970 Tdr. til England, 1060 til 
Belgien, 10,700 til Holland og 13,500 til Norge. Til Sverrig 
sendtes samme Vinter 8300 Tdr. fra Helsingør og Naboegnene.

Fredericia eksporterede intet til Udlandet, alt var hidtil 
sendt til København. Udbyttet i 1846 var usædvanligt ringe 
(som over hele Landet), kun ca. 2 Fold, og Knoldene var saa 
smaa, at man paa mange Marker ikke en Gang vilde grave 
efter dem. Her som overalt var Sygdommen samtidig værst 
ved de sildige, finere Sorter — »Sukkerkartofler« i Skander* 
borg, Stubbekøbings »Krøller« og »Nyrer«. Fra dette Aar siges 
Avlen af Kastaniekartofler at være ophørt i Fredericia, hvis 
førende Stilling inden for dansk Kartoffelavl nu var forbi.

HVEDEAVL

Tobak var fra første Færd de reformertes vigtigste Af* 
grøde, og faktisk alle i Kolonien var Plantører. Det var kun 
Smaalodder og Haver, der stod med Tobak mere end 2—3 
Aar i Træk. Det andet Aar stod Tobakken bedst, skønt der 
ikke gødedes, og tredje Aar gav igen bedre end første. Derfor 
krævede Reglementet i Aarene omkring 1767 da ogsaa, at Jor* 
den mindst 3 Aar i Rad skulde beplantes med Tobak; men 
derefter havde Marken endnu i nogle Aar tilstrækkelig Gød* 
ningskraft til at anvendes til Korn, inden der paany gødedes 
og plantedes Tobak. Efter Tobak saaedes Hvede.

1720 avledes der ellers ikke Hvede i denne Del af Jylland, 
og vistnok kun paa de sydlige Øer, især Lolland. Det var Kolo* 
nisterne, der indledte regelmæssig Hvedeavl (Vinterhvede), og 
i Løbet af Aarhundredet bredte Hvededyrkningen sig fra Frede*
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ricia Marker til de fleste større Gaarde og en Del Bønder? 
gaarde paa de gode Jorder i Amtet. Wilse omtaler det 1767, 
Hoffman 1778 og 1783, C. Dalgas 1826 osv. Det er altsaa ikke 
helt korrekt, naar det 1807 hedder, at Hvedeavlen i Fredericia 
ikke har udbredt sig derfra1).

1785 hjalp Hoffman Peder Herman og Isak Vilain af den 
reformerte Koloni til et Laan af Kongens Kasse til at købe 
Selvejergaarde i Amtet, udtrykkeligt med den Begrundelse, at 
de kunde lære Bønderne at avle Hvede og Jordfrugter. Hvede? 
avlen udbredte sig fra Fredericia baade som Teori og som 
Praksis, og Bønderne følte sig trygge ved at lære af Frede? 
ricia?Koloniens gamle Erfaringer. Derimod stillede de sig med 
Rette mere skeptisk over for de Forsøg med alle mulige Slags 
Planter, bl. a. netop Hvede, som de forsøgsglade Proprietærer 
foretog, og hvoraf saa meget gik galt, netop fordi der var for 
megen Teori hentet andre Steder og for lidt Erfaring i lokale 
Avlsforhold.

Man sondrede i Fredericia 1767 mellem tre Sorter Hvede, 
der en Gang havde været holdt hver for sig, men nu var sam? 
menblandet. De reformerte havde selv medbragt en lodden 
Sort; desuden var der en skægget, som ikke var saa god, og 
en glat, der var den bedste af de tre.

Netop efter Tobak stod Hveden særlig kraftig og ren og 
gav 8—9 Fold. Selv om det skete, at Tobakken slog fejl ved 
Høst eller Pris, betalte den sig alligevel alene ved det følgende 
Aars gode Hvedehøst, der paa Grund af Kornets Lødighed 
og Renhed kunde afsættes til Priser, der laa indtil en Tredie? 
del over Prisen for den sædvanlige lollandske Hvede, som 
ikke gav saa meget i Mel. 1771 hedder det: Byens største Næ? 
ring er Tobaksavl, Hvedehøst og Agerdyrkning samt Fiskeri2).

Det fremhæves gentagne Gange, at de reformerte oftest 
var for ivrige til at faa Hveden afsat snarest muligt efter 
Høsten for at faa Pengene, som de saa levede højt paa en Tid, 
skønt det havde været klogere at vente til længere hen paa 
Vinteren, naar Kornpriserne var steget. Den solgtes til Op?

2) Begtrup, p. 25.
2) Danmarks og Norges samt Slesvigs og Holstens Speil (Sorø 1771), 

p. 526.
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købere fra Vestjylland eller maledes paa en af Byens mange 
Møller; til Mel skulde bruges Hvede, der var lagret nogen 
Tid, saa Fugtigheden var fordampet og Melet lettere kunde 
befries for Klid. De reformerte brugte selv kun lidt Hvede* 
mel, det var for dyr en Kost. De havde en god Erstatning i 
Rugbrød og først og fremmest i Kartoflerne.

Paa Smaalodderne brugtes Hvedeavlen som en Afveksling 
hvert tredje eller fjerde Aar i den stadige Tobaksdyrkning. 
Paa Markerne gennemførtes derimod en større Variation i 
6—7aarige Perioder.

ANDEN AVL

Efter Tobak og Hvede dyrkedes oftest Rug, der gav 5—6 
Fold, og saa maaske forfra igen Tobak. Ellers et eller to Aar 
Byg, to* og seksradet i Flæng, givende 8—9 Fold; visse af de 
reformerte plejede ved Saaningen at pløje Udsæden ned (Sjæl* 
lænderne kaldte det at krøje) i Modsætning til Skik paa Egnen. 
Derefter muligvis Havre, dog mest paa ringere Jord. Endelig 
maaske Vikker eller Ærter, der smuldrede Jorden, saa den blev 
passende til Tobak, eller de dyrkedes som Afveksling ind mel* 
lem Bygafgrøderne. Disse Kornsorter var Egnens sædvanlige, 
og visse Steder var man før 1767 begyndt at saa Kløver i Græs* 
fennerne.

Den Erfaring, at bredbladede Planter som Ærter, Vikker, 
Tobak, Kartofler etc. skørner Mulden, blev i 19. Aarhundrede 
af ikke ringe Betydning for dansk Agerbrug (Vekseldrift). 
Ved Fredericia havde man allerede Aarhundredet før konsta* 
teret dette Forhold, men havde ikke draget de fulde Konse* 
kvenser heraf, nemlig saavidt muligt regelmæssig Vekslen mel* 
lem bred* og smalbladede Afgrøder. Dog indskødes efter Byg* 
gen et Aars Kartofler, saa at der 1826 nævnes denne Række* 
følge: Tobak — Hvede — Byg — Kartofler — Byg — Havre.

Paa de over 2000 Tdr. Land, der laa til Byen omkring 1800, 
avledes foruden 60 Tons Tobak og 6 Tons Kartofler ca. 2000 
Læs Sæd i Straa1). Hele den første Halvdel af 19. Aarhun* 
drede var Korn* og Kartoffelavlen stadig Byens vigtigste Ind*

x) Begtrup, p. 666.
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tægtskilde ved Siden af Plantørernes Tobak. Kartoffelpesten 
1846, Krigene 1848—50 og 1864 bremsede Byens Landbrug. 
Anlæget af det nord* og østjyske Jernbanenet 1861—68 gjorde 
Byen til Halvøens vigtigste Jernbaneknudepunkt, og dermed 
fulgte de mange nye Muligheder, der tillod Borgerne at lade 
deres Landbrug træde i Baggrunden. De Avlsbrugere, der 
endnu findes boende inde i Byen, er for en væsenlig Del re* 
formerte, som mest trofast har bevaret Fortidens Erhverv, og 
vel endnu en Tid vil vedblive dermed trods de ændrede For* 
hold.

En Overgang dyrkedes en Del Hør, saaledes efter en kgl. 
Ordre til samtlige Byer 1741, og selv om Høravlen her som 
andetsteds ret hurtigt opgaves igen, gjorde de reformerte dog 
et Forsøg dermed, og Isak Dupont og Jaques Vilain ansøgte 
i Koloniens Navn om at faa udvist en Plads til at tørre Hør 
paa 17/9 1743, hvorefter Gabell 24/» gav Magistraten Befaling 
til at udvise dem en Ovn dertil.

Der avledes paa Egnen omkring 1780 en Del Raps, som 
anvendtes til Olie, og Hoffman havde 1778 ladet opstille en 
Oliemølle ved Kongens Naade mellem Vejle og Fredericia, 
men 1783 maatte han skuffet erkende, at han ikke kunde faa 
Bønderne i Gang dermed, skønt han fandt Jorden bekvem 
til det. Samtidig meddelte han, at Høravlen i nogle Aar havde 
været ringe »formedelst Tyrken«.

Pastor Dalgas havde paa sine aarlige Ture ud til Kartoffel* 
tyskerne paa Heden raadet til Dyrkning af Rød= og Hvidklø
ver og Spergel, og han tilskyndede 1797 Regeringen til at frem* 
me denne Avl; Spergel passede udmærket til den lettere Jord. 
De reformerte havde 1685 lært Brandenburgerne at avle denne 
Plante1).

Blandt de mange nye Planter, Landhusholdningsselskabet 
arbejdede for at indføre i dansk Landbrug, var ogsaa Roer. 
Det anførtes som noget af en Begivenhed, da Selskabet paa 
et Møde 1771 fik forevist »en i England saakaldet Turnep, 
voxen her i Sjælland af engelsk Frø«. Roedyrkningen kunde 
man dog have lært af de reformerte, der havde bragt Turnips 
(de »botfeldske Roer«) til Fredericia og f. Eks. 1767 gav dem
x) Muret, p. 49.
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bort i Foræring ligesom Kartofler. Ogsaa Kaalrabi dyrkedes 
og brugtes i Husholdningen.

1773 indberettedes fra forskellige Byer om de første for* 
knytte Erfaringer ved en begyndende Roeavl. En Mand i 
Slangerup havde avlet en Skæppe, men der manglede Hegn, og 
de ødelagdes af Byens Svin. I Hjørring avlede man lidt i Haver, 
men »Erfaringen viser, at Roer ikke passer til Klima og Jord* 
bund, og desuden er de fulde af Orme«. Roskilde erklærede 
rent ud ikke at have Raad til Forsøg med Hør, Hamp og Roer. 
Nu staar Roerne fortræffeligt over hele Landet, ikke mindst 
ved Hjørring.

De reformerte dyrkede desuden, som i Brandenburg, Aspar
ges, Artiskokker, Pastinakker og Gulerødder. Af Kaal var der 
Hvidkaal, Blomkaal, Grønkaal og en lignende kruset Kaal med 
høj Stok, men blaa, som var bedst til at gemme ud paa Vin* 
teren, antagelig en Art Pyntekaal. Kaalene plantedes især paa 
Marken hist og her, hvor Tobakken var gaaet ud, da de saa 
blev fri for Orm; dette svarer til, at vi nu sprøjter Planter med 
Nikotinopløsning.

Ærter forsynedes ikke blot med lodrette, men ogsaa, i Mod* 
sætning til den almindelige Skik i Landet, med vandrette Støtte* 
stænger (ligesom ved Vinstokken i de sydlige Lande). Desuden 
dyrkedes »Florerebønner« (Phaseolus Indicus), der først saae* 
des efter Set. Hans, da de ikke taalte Kulde.

Lidt Kvæg (om ikke andet, saa en enkelt Gris) havde selv 
de fattigste Daglejere i Kolonien altid haft, men deres Kvægavl 
stod i Baggrunden, og de var absolut ikke Opdrættere som de 
danske Bønder. Der var imidlertid gode Priser paa Mælk, Smør, 
Kød og Smaakræ, fordi Garnisonen og et stort Antal pensione* 
rede var gode Aftagere, hvorved disse Produkter betaltes bedre 
i Fredericia end i andre Byer. Desuden var Byens Avlsbrugere 
og det ringe Opland ene om Leverancen, da der siden 1720 var 
lagt Told paa Varer fra Fyn, saa det, der kom derfra, var ube* 
tydeligt. Voldskraaningerne var udmærkede til Græsning, og 
her gik de reformertes Kvæg om Sommeren, medens Byens 
andre Landbrugere havde rigelige Marker og Enge til Raadig* 
hed.

Da Jernbaneanlæggene medførte en Opblomstring af For*
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retnings* og Fabriksvirksomhed, bevirkede dette, at Flertallet 
af Byens Landbrugerfamilier gled ind i andre, mere bymæssige 
Erhverv. De tilbageblevne Agerdyrkere, deriblandt først og 
fremmest de reformerte, fik derved endnu bedre Afsætning paa 
deres Mælk og Kød og kunde yderligere forhøje Prisen paa 
disse Varer trods Borgernes Protester. Denne Produktion var 
derfor langt mere rentabel end Kartoffel* og Tobaksavlen, som 
lidt efter lidt blev opgivet.



HJEM OG MENNESKER

8/ø 1719 kunde Præsident Ducke indberette, at han havde 
forevist du Boulet og de deputerede Bønder en Del Huse og 
Gaarde, der var at faa til Købs i Byen. Ialt drejede det sig om 
20 Huse, hvoraf det største stod til 340—400 Rdl., de smaa til 
50—60 Rdl. De kunde ogsaa faas til en aarlig Leje af 6—7—8 
Rdl., indtil 20-24 Rdl.

Selvfølgelig indsaa Kolonisterne, at det var fordelagtigst at 
købe, og det omtales ogsaa 2/s 1720, at de var i Færd med at 
tilkøbe sig Huse og Gaarde. 1h 1721 havde 4 købt og 7 lejet 
hele Huse; de 25 øvrige Familier boede enten hos disse eller 
havde lejet Værelse hos Byens øvrige Borgere.

Borgerne havde 9/2 1720 faaet en kongelig Befaling til hur* 
tigst muligt at opfylde Betingelserne for at beholde de Have* 
pladser, der var tillagt deres Byggegrunde, ved at opføre Huse 
paa disse. Sommeren 1722 byggedes paa denne Maade 14 nye 
Bygninger, og de følgende Aar skyndte Resten af Borgerne sig 
at bygge for at beholde den eftertragtede Jord. Haandværkerne 
var fuldt optaget, og det kneb med at faa det nødvendige Tøm* 
mer. Allerede 1725 hedder det, at de nye Huse udgør henved 
Vs af Stadens Bygninger (bortset fra Barakkerne); de byggede 
Huse var hovedsagelig af Træ, men dog en værdifuld Udvi* 
delse af Byen.

Kun en lille Del af disse byggedes af reformerte, der i Mod* 
sætning til Borgerne ikke opnaaede synderlige Fordele ved at 
nybygge; de var f. Eks. fritaget for Indkvartering ikke blot i 
nybyggede, men ogsaa i købte eller lejede Huse (17/io 1721). 
Byggegrunde udleveredes til reformerte 18/3 1723 (2), 17/12 1724 
(1) og 28/» 1724 (3), som lovede at opføre forsvarlige Købstad* 
huse paa disse.
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1746 talte Byen 420 Huse (deraf 32 Træbarakker), og af 
disse ejede de reformerte 26. 1750 var der i Byen ialt kun tre 
grundmurede Borgerhuse.

Omkring det følgende Aarhundredskifte afløstes Husene af 
gule eller hvide, smukke, grundmurede Bygninger med rødt 
Tegltag, der ganske ligner Huse fra samme Tid i de øvrige dan* 
ske Provinsbyer. Men endnu staar hist og her gamle Ladebyg* 
ninger tilbage, hvor i alt Fald Tømmeret stammer fra den æld* 
ste Tid. Endvidere er en gammel reformert Gaard fredet, fordi 
Bjælkerne under Taget stammer fra den o. 1650 nedbrudte 
Ullerup Kirke. — Udover Tobaksladerne frembyder Bygnin* 
gerne intet Præg af udenlandsk Konstruktion, bygget, som de 
er, af danske Haandværkere.

Gaardene er i Reglen indrettet saaledes, at Stuehuset, der 
er enetaget, ligger langs Gaden og deles af en stor Køreport, 
der kan aflaases forsvarligt, hvad der særlig i det 18. Aarhun* 
drede nok kunde være nødvendigt i Betragtning af Byens mo* 
ralske Standard. — Wilse omtaler 1767, at de reformerte af 
Frygt for Tyve endog maatte have Bistaderne inde i Huset om 
Vinteren, og at man stjal Træ fra Plankeværket omkring Byens 
Kirkegaarde.

Til den ene Side for Porten ligger Lejligheden med 2—3 
Stuer og Køkken med Forstue, til anden Side var et Soldater* 
kammer, da Garnisonen i Byen var indkvarteret privat; først 
1936 er en stor Kaserne bygget. De første Aartier efter 1720 
skete Indkvarteringen uden Godtgørelse til Borgerne; senere 
betaltes en saadan, og Soldaterkamret blev nu en velkommen 
Indtægtskilde.

I Forstue og Køkken var Gulvet tidligere af Ler. Stuerne 
opvarmedes af en Vindovn, senere en Kakkelovn til Tørv og 
Brænde, som hentedes i Treide Skov og i Koloniens Tørvegrav 
i en Eng ved Jyllandsgade; man husker endnu det franske 
Navn tourbière som »Tullebjerre«.

Møblementet var efter Familiens økonomiske Evne med 
nøjsomme og solide Bondemøbler, faste Vægbænke i Opholds* 
stuen og et Bornholmerur. Som i de danske Hjem fordeltes 
Husets Folk ved Sengetid i Alkover og Træslagbænke; hvor 
der var mange Børn, kunde nogle af de smaa sove ved Fod*
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enden af Alkoven i smaa Trækasser, der var sømmet i Væggen 
ligesom Krybber1). løvrigt har Lejlighederne gennemgaaet de 
samme tidssvarende Forandringer som i de danske Hjem.

Kolonisterne medførte deres egne Møbler fra Brandenburg, 
enkelte Ting var helt fra deres Hjemland, men de er kun und* 
tagelsesvis bevaret til nu.

Omkring Gaardspladsen ligger Stald og Lade, og desuden 
var der tidligere den aabne Tørrelade (»Tobakshuset«), hvor 
Tobaksbladene ophængtes i Rækker paa Sejlgarnssnore for at 
blive gennemblæst. En af de sidste Tørrelader er fra Byen flyt* 
tet ud til Musæet ved Banegaarden, hvor man ser et lille Bundt 
Tobaksblade blafre i Vinden; paa Musæet er der samlet en 
Del karakteristiske Ting i en »reformert Stue«. En anden staar 
i »Den gamle By« i Aarhus.

Bag Udbygningerne strækker Haven sig. Mellem Byens 
Gader er der rigelig Afstand, saa der er Plads til store Haver; 
her dyrkes Køkkensager, men ikke mere de udpræget franske 
Urter fra det første Aarhundrede, da der avledes Pyntekaal og 
Asparges, Pastinakker og Kaalrabi, Artiskokker og fremmed* 
artede Bønner. I en Stump Prydhave blomstrede den dybrøde 
Dijon*Rose, der var medbragt fra Frankrig; om Sommeren ind* 
toges Maaltiderne ofte herude i fri Luft.

Ved Husene stod Asketræer, i hvis Bark der snittedes 4 lod* 
rette lige eller krumme Linier, hvad der skulde bringe dem til 
at vokse i Tykkelse. Den særlige Omhu for Plantning, der var 
Kolonisterne egen, gav sig blandt andet Udslag, da Magistrats* 
medlem Abraham Devantier (1803—87) tog Initiativet til Anlæg 
af Hannerup Plantage; Plantningen foretoges af de kyndige re* 
formerte Arbejdere; i den smukke Plantage er der rejst en 
Mindesten for ham.

Borgernes Interesse for Træer indskrænkede sig tidligere til, 
om de kunde bruges til Tømmer og Brændsel; saaledes ned* 
huggedes Byens Part i Treide Skov ubarmhjertigt, og Træet 
solgtes eller brugtes til Brænde. 1767 var der ikke Træer ved 
Byen, hverken paa Volde eller Marker. Efter at et Træ havde 
staaet en Del Aar paa Volden, »hug en Tyvehaand det til at

x) P. Elsner: De reformerte i Fredericia. Fredericia Dagblad 9.—14. 
Januar 1935.
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gøre en Kakkelovn lun dermed« (1767). De reformerte bidrog 
til at lære Befolkningen et andet Syn paa Træer. Nu er Volde 
og Pladser tilplantede, og der er vel næppe en By i Danmark, 
der i den Grad er forskønnet ved Træernes Hjælp.

Det fortjener i denne Forbindelse at nævnes, at Beplantning 
gen af de jyske Heder (bortset fra Planerne 1719 og 1721) har 
en nær Forbindelse med de franske Flygtninge, idet Hedesel? 
skabets første Bestyrelse bestod af tre Mænd, der alle var af 
fransk Blod: Dalgas, Morville og Mourier?Petersen.

Fra gammel Tid var der en ret betydelig Frugtavl paa den 
frodige Egn omkring Fredericia. Pastor Hollard arbejdede med 
at forbedre Træsorterne ved at skaffe Poder fra Udlandet og 
udvælge de bedste Sorter til videre Dyrkning. I Haverne, sær? 
lig hos de jødiske Borgere, kunde man se ægte Kastanie, Mor? 
bærtræer, Vinstokke, hvis Druer kunde naa at modnes i fri Luft, 
og desuden Fersken? og Abrikostræer, der dog paa Grund af 
Klimaet ikke bar Frugt.

HUSHOLDNING
Lillebælt var rig paa Fisk, som var latterligt billige; for et 

Par Skilling havde en Familie et rigeligt Maaltid, enten det 
drejede sig om Østers og Muslinger (fedest ved Fuldmaane) 
eller om de talrige Saltvandsfisk: Sild, Torsk, Hornfisk, Makrel, 
Flynder (»Plædder«) samt Aal. Dette prægede selvfølgelig 
Husholdningen. Ellers hed det 1767, at de reformertes Spise 
mest var »Jordfrugter og Grønt, hvilken Kost de har bragt 
meget i Brug her«. — »Jordfrugter consumeres langt mere her 
end paa noget andet Sted i Jylland«.

Da Kartofler mod Slutningen af Aarhundredet blev mere 
og mere kendt, agiterede velmenende Præster for Dyrkningen 
af denne Plante, der kunde sikre Almuen mod Sult i Mis? 
vækstaar; disse Knolde betragtedes dog som udpræget Fattig? 
mandsføde, og det faldt kun faa af Præsterne ind selv at spise 
dem. En saadan Mand, der kom til Fredericia, beretter med? 
lidende i Aaret 1800 om de reformerte: »De leve meget kum? 
merligen, for det meste af Kartofler«.

Men Byens egne Indbyggere havde altsaa forlængst lært af
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Kolonisterne paa dette Punkt som paa saa mange andre. I 
Bønnelyckes Erindringer fra 30’ernes og 40’ernes Fredericia 
hedder det: »Det halve Fredericia opfødtes paa denne Tid ved 
Kartofler«.

Datidens danske Kost var typisk Sulemad, og man fandt, 
at Jøderne udmærkede sig ved særlig delikat Levemaade. Her* 
overfor dannede det franske Køkken en skarp Kontrast, og 
endnu kan Omraadet omkring Kongensgade og Dronningens«: 
gade, hvor de fleste reformerte boede, høres omtalt som »Per* 
sille*Egnen«, hvad der sikkert ikke skal have nogen smigrende 
Betydning. I Tyskland fik de fransk*reformerte Øgenavnet 
»Bohnenfresser«, Bønneædere.

De reformerte bevarede en nøjsom, sund Bondehushold* 
ning og var indrettet paa at leve af egne Produkter, hvad der 
ikke gav Byens Købmænd stor Fortjeneste. I Stedet for at købe 
The lavede man en Drik af Markblomster. Naar de mange 
smaa og store Hænder havde rodet i Marken indtil Spisetid, 
skulde der have været store Mængder af Sæbe, hvis ikke man 
ligesom de danske Bønder havde kunnet hjælpe sig med Aske, 
f. Eks af Tobaksstilke. Saadan noget ærgrede de handlende.

En Højtidsret var Flæsk og Surkaal (snittet Hvidkaal lagt 
i Tønde og gæret inden Brugen — det tyske Sauerkohl eller 
Sauerkraut). Af Kød fik man kun, hvad Bruget frembragte; 
den uundværlige Gris slagtedes, naar den vejede 125 kg; saa 
svælgede man i Sortsuppe (Blodsuppe), kogt Grisehoved etc., 
thi Sylte brugtes ikke.

Blandt Retterne indtog Supperne en meget fremtrædende 
Plads ved Siden af Grønsagerne. Foruden Supper som Okse* 
kødsuppe og Grønkaalsuppe var der en hel Række specielt fran* 
ske: Bønnesuppe, Ærtesuppe, Nudelsuppe; Bønner med bran* 
ket Mel brugtes om Vinteren til Sursuppe eller Melsuppe. 
»Fedtvælling« var et mindre kærligt Navn paa Grynsuppe med 
Kartofler og Risengryn. I Supperne havde man gerne »Kly* 
den«, Koloniens Betegnelse for Melboller (sml. sønderjyske 
Kløser), og heller ikke Melsuppe med Klyden var yndet af 
Børnene.

I Fritiden havde man Ild paa Piben. »Ven vaa Hanse ryger 
Tobak, sikken Aroma i vaa Staawerl«, sagde en gammel Kone
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altid; Bønnelycke, Tobaksfabrikanten med den fine Næse, saa 
anderledes paa Sagen: »Kom man til Plantørerne paa den Tid, 
Tobakshøsten nylig var endt, og traf dem rygende paa den 
friske Tobak, mødte man en saa ulidelig Stank at det ikke var 
til at udholde«.

Der var ikke saa megen Selskabelighed, som man havde 
kunnet vente i en By, og ud over reformerte og de indkvart 
terede Soldater kom man kun sammen med faa, sjældent med 
Byens gamle, indfødte Slægter, hvis fremtrædende Familier paa 
Frederik VII’s Tid kaldte sig »Fredericia Odel« (uden at ud* 
dybe, om Stamfædrene var Bønderne fra før 1650 eller »Mis* 
dædere, Fallenter og udenrigs Manddrabere«, der havde nydt 
godt af jus asyli), og som strengt skelnede mellem »de fødte« 
og de indvandrede, der samledes under den noget mystiske 
Betegnelse »de ikke fødte«.

Til Gengæld var der saa Festerne. En privat Festdag i Jean 
(Hans) Honorés Familie var den 24. Februar, idet han og 
hans Kone (en Alliverti) begge var født 24/2 1814; samme Dag 
holdt ogsaa hans Grandtante Susanne Fødselsdag; en Datter 
var født 24/2 1844, og en anden, Marie, holdt Bryllup 24/2 1876.

Af Sølv* og Guldbryllupper var der mange. Abraham 
Honoré og Hustru, født Févre, fejrede Guldbryllup; det havde 
baade hans og hendes Forældre holdt, og alle hendes 4 ældre 
Søstre ligeledes, en af dem endog Diamantbryllup. I Tidsrum* 
met 1870—91 fejredes i Kolonien 12 Guldbryllupper, 3 Dia* 
mant* og 1 Krondiamantbryllup1), og den var en vigtig Leve* 
randør af Portrætter med saadanne Brudepar til den dertil 
indrettede Side i »Familie Journalen«, »Hus og Hjem« etc.

Til Julefesten var der pyntet i Kirken med Grønt, hvad der 
nu kunde samles af Gran og af Kaalstokke; siden Pastor Lud* 
wigs Tid er der et Juletræ, hvor Børnene faar Gaver (nyttige 
Ting, Legetøj, Bøger) skænket af Menigheden; en staaende 
Julesalme var »Hjerte, løft din Glædes Vinger!« til en høj* 
tidelig gammel tysk Melodi.

Sommerudflugten, der som oftest gik til den smukke Have 
ved Snoghøj Færgegaard, var Aarets Højdepunkt, og det var 
en fast Regel, at det paa denne Dag blev godt Vejr, selv om

4) Ludwig: Stammtafeln, p. 6.
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det saa aldrig saa truende ud om Morgenen. Da slap de al 
deres galliske Lystighed løs; der blev sunget og tømt mange 
Glas, og det kunde nok blive til Slagsmaal og andre Mand* 
folkeløjer; hjemad maatte Hestene strække alt, hvad de havde 
lært. Det var en gammel Skik at skyde til Maals med Pile, og 
det lange Pusterør, som blev brugt, hænger endnu i Skolen. 
Men næste Morgen var de oppe igen Klokken 31/2 og i Gang 
med Malkning og Kærning for at komme som de første paa 
Torvet med Smør.

Før det blev almindeligt med Skoleudflugter havde Bager 
Dupont hvert Aar samlet Byens Skolebørn og kørt dem paa 
Skovtur til det nye Anlæg Hannerup, til Fuglsang mod Vest 
eller mod Nord til Marienlyst, der fra gammel Tid var Maalet 
for Fredericianernes Søndagsture.

Ved Paasketid holdt de unge et Bal hos Brummelhans 
(saaledes kaldtes Hans Honoré paa Grund af sin dybe Stem? 
me; han boede paa Hjørnet af Kongensgade og Prinsensgade, 
og Huset, der staar endnu, var det almindelige Samlingssted 
ved større indendørs Fester); denne Fest kaldtes Ægklask? 
ning. Pigerne mødte med Æg, og de serverede saa Æggekage 
med Mjød til Damerne og Brændevin til Kavallererne. Det gik 
livligt til. Det kunde ske, Drikken slap op; saa kom Karlene 
sent om Natten over Gaden til Købmanden og bankede Lær? 
lingen op, for at de kunde faa en ny Dunk Brændevin stukket 
ud ad Vinduet.

En anden Skik holdtes ogsaa i Hævd til henimod Aar 1900: 
Ved Fastelavn skulde Pigerne bankes op midt om Natten. I 
dette lovlige Ærinde gik Karlene en Gang ned gennem Skor? 
stenen hos Peter Devantier.

En Selskabsleg, der vistnok ligesom de to sidst nævnte 
Skikke gik tilbage til Belgien, bestod i, at en Spøgefugl efter? 
haanden tegnede en Række Figurer paa en Tavle og sagde et 
Vers om hver, som Tilskuerne gentog; det kunde blive til gode 
Karrikaturer og vittige Rim om Koloniens Medlemmer, og et 
taknemligt Publikum morede sig godt og glemte ikke vellyk? 
kede, maliciøse Rim om deres kære Venner.

Paaklædningen i det 19. Aarhundrede var som de danske 
Bønders.
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Men ved højtidelige Lejligheder kom Kvindernes fine, ned* 
arvede Kniplinger op af Dragkisten, og Hovedpynten anbrag* 
tes paa den samme Maade, som Moderen og Bedstemoderen 
havde brugt. Et Portræt fra omkring 1850 viser en gammel 
Kone med en Kniplings Hovedopsætning af en Type, der for* 
mentlig gaar tilbage til det Sogn, hvorfra Stammoderen var 
flygtet omkring 1685.

Kirken har altid været Koloniens Kerne, og her ses tyde* 
ligst, samlet under eet, alt det fremmedartede, for saa vidt det 
er af synlig Art. Før Hollards høje, gamle Hvidtjørnehæk nu 
for faa Aar siden erstattedes af en Teglstensmur, var her med 
Kirke, Skole og Præstegaarden i den smukke Præstegaards* 
have en helt fransk Klosteridyl. Paa Gravstenene er der fran* 
ske Navne med franske eller tyske Indskrifter. Ved Kirkens 
Indgang staar ved hver Gudstjenestes Begyndelse Kirkebe* 
tjenten, der indtil Midten af 19. Aarhundrede kaldtes »æ 
madljé« (det franske marguillier), og ved hver Side af Ud* 
gangsdøren en af Forstanderne med Tallerkenen til Fattig* 
skærven. Ved Orgelet traadtes Bælgene af »æ orremejster«. 
Nadverbrødene bagtes af en dertil valgt Kvinde i Menigheden; 
i et Aarhundrede havde denne Bestilling været varetaget af 
samme Slægt. Paa denne Maade har Menighedens Medlem* 
mer ved smaa Hverv deltaget i Gudstjenesten og er derved 
mere intimt knyttet til Kirken end i de lutherske Menigheder.

1910 hedder det hos Ludwig: »Et Vendepunkt er allerede 
overskredet. Det vilde endnu være det rette Øjeblik at tegne 
den forhenværende fransk*reformerte Kolonis Fysiognomi.«1) 
— 1938 er dette Øjeblik forlængst forpasset og kun temmelig 
usikre Rester tilbage. Men 1914 har Forfatteren Carl E. Simon* 
sen i sin Roman »Abraham Fournais« søgt at give et Billede 
af Livet i Kolonien, som det formede sig ved Midten af for* 
rige Aarhundrede. Handlingen har virkelig fundet Sted, me* 
dens Personerne har faaet andre Navne, og visse Smaating, 
der tjener til at give Kolorit, maa ikke tages for bogstaveligt. 
Forfatteren er paa mødrene Side af Kolonistslægt, og Hoved* 
personerne er fremstillet med Træk fra Forfatterens egne nære

1) Stammtafeln, p. 6.



179

Slægtninge, saavel de to unge og den dramatiske Kærligheds* 
historie som Pigens strenge, stejle, dygtige Fader.

Romanen skildrer paa en vistnok udmærket Maade Per* 
sonerne med det Væsen og den Tænkemaade, der var særegen 
for Koloniens Medlemmer, og i det følgende skal kun antydes 
supplerende Træk, dels fra Kilderne, dels fra den stedlige Syns* 
maade.

Længe efter Koloniens Ankomst fortsatte Fredericia at 
være en eksempelløs Blanding af vidt forskellige nationale, 
sproglige og religiøse Elementer, og man havde rig Lejlighed 
til at bemærke Følgerne; Wilse kan 1767 udtrykke den triste 
Erkendelse: »Ved Nationers Blanding lærer Erfarenhed, at 
Lasterne snarere blandes end Dyderne.«

Det Element, der holdt sig mest rent, var netop den fran* 
ske Koloni. »De reformerte vide at forene gode Sæder med 
maadelige Vilkaar og Fattigdom, en Omstændighed, som ellers 
kun synes at være den franske Nation egen, da det hos andre 
som oftest er Rigdom, som gør sædelig«1).

Som Agerdyrkere var de afgjort mere flittige end deres 
danske Kolleger; dette erkendes aabent af alle og til enhver 
Tid. En stærk økonomisk Sans var deres Arv fra Frankrig; 
de var yderst ømfindtlige over for alt, hvad der kunde gøre 
Indgreb i deres Rettigheder, og dette maatte ved talrige Lej* 
ligheder i det daglige Liv medføre, at de stod sammen med 
Front over for Byens øvrige Borgere; Følgen blev stadige 
Smaadrillerier mellem de to Parter, dulgt hos de voksne, util* 
sløret hos Børnene.

Deres Paapasselighed var berømt og deres Paastaaenhed 
berygtet. 1749 protesterede 22 Borgere mod en Skatteligning, 
deraf et Par reformerte; 30/e-kaldtes de paagældende paa Raad* 
stuen, og Magistraten gennemførte et Forlig; men Isaac Du* 
pont, der var forhøjet V2 Portion, klagede »og vil ogsaa vedblive 
samme, siden han idelig forhøjes, endskønt Magistraten har 
lindret ham 1 Portion«. Denne Paastaaenhed fremhæves i Dan* 
ske Atlas 1769. Pastor Dalgas foregik sin Menighed med et 
godt Eksempel; saaledes skriver han i et langt Indlæg i Stri* 
den mellem ham og Forstanderskabet, at det sagtens kan vise

x) Wilse, p. 83.
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sig blidt og føjeligt, naar det faar sin Vilje, og ender: »— men 
»om jeg end til Slutning skal høre den Fornærmelse med alle 
»de andre (Fornærmelser) at kaldes paastaaende, bliver jeg ved 
»mit under 5te hujus indgivne.

29. Novemb. 1787. Dalgas.«

Sproget vedblev at holde Kolonisterne fremmede for Byens 
Borgere, der var bitre over Koloniens mange Forrettigheder 
og over Kolonisternes Stejlhed, og den teologiske Kontrast gav 
denne Indstilling en religiøs Glød, som holdt Modsætningen 
vedlige, selv om den aldrig flammede aabenlyst frem.

Paa denne Maade vedblev Samfundet at være en Koloni, 
forenet ved økonomisk og religiøst Fællesskab foruden ved 
det Slægtsbaand, der omsluttede alle Familierne, og samlet i 
Kontrast til Byen, hvis Skoledrenge drillende kaldte dem »Kai# 
mukker«. Dronningensgade og Kongensgade, hvor de fleste 
boede, betegnedes i Byen som »det reformerte Kvarter« eller 
mindre officielt »Persilleegnen«. Her optraadte i 1821 »den 
reformerte Syge«. Ved Ægteskaber mellem mørk# og lyshaa# 
rede bliver som Regel de fleste Børn mørke, og selv om en# 
kelte af Slægterne, som f. Eks. Devantier, var lyse, talte man 
dog om »den reformerte Type« som meget smukke Folk med 
brune Øjne og sort, bølget Haar1).

Temperamentet var af en fremmed Art; man gav sig mere 
hen i en Stemning, og den udtryktes mere intenst, end det 
ellers er Skik her i Landet. Man taler om »den reformerte Lat# 
ter«; der var mere Liv i denne end i den danske. Ikke mindst 
Kvinderne var fyldt af Vitalitet, baade fysisk og sjæleligt. 
Koloniens Meukinmer var kendt for at naa en meget høj Al# 
der; Wilse anfører, at der 1765 døde en i en Alder af 104 Aar; 
men Vitaliteten blev snarest mere overraskende med Alderen: 
»Molle Forstub« kunde, til han var langt over de 60, løbe hen 
ad Tagryggen, slaa en Kolbøtte over Skorstenen og løbe vi# 
dere; en Mand paa 80 kan midt i en Samtale overvældet af 
Minderne springe op og synge en Marschsang med en Ap# 
plomb som en attenaarig; en gammel Dame er paa sin 90#Aars 
Fødselsdag straks parat til at danse.

x) Prip: Livserindringer, p. 67.
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Tysklands berømte Sanger? og Skuespillerdyn^sti Devrient 
er udgaaet fra en af de brandenburgske Plantørfamilier De? 
vrient (Devrienne), hvoraf adskillige kvindelige Medlemmer 
1720 kom til Fredericia som Plantørhustruer og blev Stam? 
mødre til Koloniens Slægter. Dans, Sang og Musik har altid 
spillet en stor Rolle i Kolonien, der forsynede Byen med mange 
Danselærere og Musikanter. Allerede 1728 klagede Byens pri? 
vilegerede Musikant over, at de reformerte gjorde Indgreb i 
hans Næring. Hoffman, der skrev om Byen til Pontoppidans 
»Danske Atlas« 1769, fremhævede her Tobaksplantørernes 
muntre Sang under Arbejdet; Kolonisternes eneste Forening 
er en Sangforening fra 1872. Deres musikalske Anlæg gjorde, 
at de ofte gik ind i Militæret som Musikere. Langt uden for 
Fredericia var Brødrene Deleuran efterspurgte Spillemænd om? 
kring 1900; de havde deres eget Dansetelt; Laurids (kaldet 
Laust) byggede sig et Orgel, og Broderen Abraham har op i 
sin høje Alderdom fortsat med at komponere Melodier og selv 
sat Tekst til.

Dette Temperament fik dem til at arbejde med Kraft og 
Humør, saa at man ikke kan kalde dem Slidere, selv om Ar? 
bejdet baade kunde være haardt og trættende. Meget af Ar? 
bejdet paa Marken med Tobak og Kartofler var saadan, at 
Kvinder og Børn kunde deltage, og det gjorde ikke hverken 
Munterheden eller Arbejdet ringere. Tobaksfabrikanter som 
Johs. I. Bruun omkring 1800 og senere Bønnelycke og andre 
har erklæret, at de reformerte var de solideste og dygtigste 
Arbejdere, de kunde faa.

De gik op i Stemninger og Meninger uden Danskernes for? 
sigtige Reservation og fik derfor mere intensive Erfaringer. 
Deres Opfattelse af deres Medmennesker blev med Aarene alt 
andet end naiv, og deres Humor var mere ram end den dan? 
ske, ofte maliciøs og personligt snertende, selv om den ytrede 
sig som tilsyneladende ganske harmløse Sidebemærkninger. 
Den gode Fredericiaborger kan den Dag i Dag føle sig lidt 
beklemt ved at komme alene ind i et Selskab af reformerte; 
han ved, de slet ikke er rare, og at de kan have ham fælt til 
bedste, længe inden det gaar op for ham selv.
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De franske Bønders berømte Paaholdenhed har stadig 
været dominerende i Kolonien; det udelukkede imidlertid ikke, 
at ogsaa de stik modsatte Egenskaber kan komme til Orde.

Solidariteten i Kolonien medførte, at den enkeltes Disposé 
tioner nøje overvaagedes af Resten; det var ofte en Støtte, men 
kunde i enkelte Tilfælde være irriterende og hæmmende for 
det personlige Initiativ; det har maaske været gavnligt for de 
paagældende Personer, at de saaledes var bundet, saa længe 
de og deres Slægt ikke var helt akklimatiseret, selv om enkelte 
gunstige Lejligheder og Evner derved har maattet lades ube* 
nyttet. Denne strenge Disciplin over for det personlige Initia* 
tiv forklarer, at den rigt begavede Koloni ikke har frembragt 
»kendte Mænd« (Dalgas tilhørte ikke Kolonien).

Efterhaanden som Akklimatiseringen skred frem, deltog 
dens Medlemmer dog i de mest nærliggende af de Opgaver, 
der laa uden for Koloniens snævre Kreds. I det 19. Aarhun* 
drede havde Kolonien de første af sine Medlemmer i Byraadet, 
valgt med overraskende stort Stemmetal, og det var først og 
fremmest af Slægten Devantier: de to Brødre Pierre (1796— 
1846) og Abraham (1803—87) dennes Søn Peter (1834— 
1908) osv. De var direkte Efterkommere af den Jacob Devan* 
tier, der var Hovedmanden for Koloniens Oprettelse 1720, og 
hvis Slægt fortsatte den førende Stilling. Ogsaa Medlemmer 
af andre Slægter kom i Byraadet, blandt andre Abraham 
Honoré. De mange velbegavede Medlemmer af denne Slægt 
naaede betydelige Stillinger i og uden for Fredericia; dens 
mange Dannebrogsmænd, en enkelt Ridder af Dannebrog, har 
indskærpet i dens Bevidsthed, at honoré betyder den ærede.

Den Bevidsthed om Fællesskabets Styrke, som præger det 
reformerte Samfunds Organisation, er bevaret ogsaa i andre 
Forhold og giver sig Udslag, maaske direkte i politisk (social* 
demokratisk) Indstilling; man fremhæver i denne Forbindelse, 
at fhv. Forsvarsminister L. Rasmussen ved Ægteskab (med en 
Honoré) og Statsminister Stauning ved nært Venskab gennem 
mange Aar har været knyttet til Medlemmer af Kolonien.

Hos de Personer, der traadte uden for Kolonien, kunde 
de særegne Anlæg udfoldes mere frit. Ægteskaber mellem
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reformerte og danske har oftest resulteret i en heldig Forening 
af de franske og danske Egenskaber. Soliditet og Virkelyst 
præger Børnene, og en stor Del af Byens mest fremtrædende 
Mænd med danske Navne er paa mødrene Side af Kolonists; 
slægt.



NAVNE OG SPROG

»Saa længe et Folk i Fangenskab bevarer 
sit Sprog, er det, som om det gemmer Nøglen 
til sit Fængsel«. Alphonse Daudet.

Medens Kolonien i det første Aarhundrede efter 1720 sær* 
lig ved Tobaksdyrkningen og i det hele taget ved det højt ud* 
viklede Agerbrug prægede Fredericia, er det nu kun de mange 
franske Slægtsnavne, der er tilbage som noget særegent for 
Byen. Efternavnene er stadig bevaret franske; visse franske 
Udtryk huskes at være brugt af forlængst afdøde, men for* 
staas ikke og bruges ikke mere.

Det er kun lidt.
Men at der i det hele taget er bevaret saa meget Fransk 

er bemærkelsesværdigt, hvilket fremgaar af en Sammenligning 
med Emigranternes sproglige Historie i de øvrige Lande1), 
hvor de slog sig ned efter at være flygtet fra deres Hjemland 
omkring 1685 i et Antal af omkring en halv Million. Det nøj* 
agtige Tal kan som nævnt ikke oplyses; Angivelserne for 
Frankrig varierer hos de forskellige Forfattere fra 300,000 til 
600,000; dertil kommer de, der flygtede fra Belgiens fransk* 
talende Egne. Den største Mængde tog til Holland, England, 
Svejts og Tyskland; men Smaagrupper drog til fjerne Lande, 
saa der var Réfugié*Kolonier baade i Kaplandet, der den Gang 
var hollandsk, i Nordamerika og dybt inde i Rusland.

SPROGFORHOLD I UDLANDETS KOLONIER

En rejsende berettede 1812, at han havde truffet en Koloni 
ved Volga, hvor de flygtedes Efterkommere ernærede sig ved 
Landbrug og Handel; de havde bevaret Klædedragten fra Lud*

1) Autoritet: M. Ch. Weiss: Histoire des réfugiés protestants de 
France I—II (1853).
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vig XIVS Tid med Skødefrakker og stor Paryk ved festlige 
Lejligheder, og det Fransk, de talte, var det gamle, klassiske 
Sprog fra Corneilles og Racines Tid.

I Carolina i Nordamerika var nogle af disse franske Fa* 
milier blandt de rigeste; Slægten Laurens fik historisk Betyd* 
ning; her bevaredes det franske Sprog op i det 19. Aarhun* 
drede, og endnu 1886 prædikedes der paa Fransk i Byen Char* 
leston.

I Sydafrika blev Fransk forbudt som Kirkesprog 1701 og 
ophørte som Talesprog omkring 1780; Efterkommernes hol* 
landske Sprog er dog endnu præget deraf ved Anvendelse af 
f. Eks. dobbelt Nægtelse og enkelte franske Ord som affaire, 
seur, kapabel. Slægtsnavne er bevaret: V illier s (udtales Vieljé), 
Noutier (skrives Nortje), Mesnard (Minnear), Goucher (Gous, 
Gows), Terre=Blanche (Terblans); en Præst er 1931 Optimist 
nok til at haabe at faa Fransk geninført1).

Til Holland kom der saa mange, at der allerede 1688 var 
72 fransk*reformerte Kirker. Antallet af Flygtninge hertil over* 
steg 100,000, deraf en stor Del Skribenter. Gennem disse paa* 
virkedes det hollandske Sprog, baade Middelklassens Tale* 
sprog og Litteraturen, og trods flittig Sprogrensning er Ord* 
forraadet i Hollandsk endnu præget deraf som intet andet 
germansk Sprog. Nederlandenes Historie blev skrevet paa 
Fransk, der her direkte afløste Latin som det litterære og 
lærde Sprog. I Landflygtigheden blev Stilen imidlertid forrin* 
get; Fransk opløstes ved den daglige Brug sammen med Hol* 
landsk; det landflygtige Sprog mistede Livskraften, blev statio* 
nært og stivnede; allerede Racine bebrejdede sin Søn, der en 
Tid opholdt sig i Holland, visse degenererede sproglige Ud* 
tryk; senere harcellerede Voltaire over »le style réfugié«. Man 
kunde gøre den interessante Iagttagelse, at de dialektale Træk, 
især fra Languedoc og Dauphiné, blev de overvejende; de viste 
sig at være sejgere, fastere indgroede og mere modstandsdyg* 
tige over for Forvitringen end det dannede Talesprog. 1853 
var der 6, 1886 kun 2 fransk*reformerte Kirker tilbage; de 
støttedes af Staten og besøgtes fortrinsvis af Folk, der havde 
været i Frankrig. Navnene er forlængst oversat til Hollandsk

1) Bulletin historique LXXX (1931), p. 228.
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i Forbindelse med Hollands stadige Krige mod Frankrig (paa 
samme Maade virkede den nationale Selvhævdelse i England 
og Tyskland). Dujardin er blevet til Tujn eller Van den Bo* 
gaard, Dupont: Verbrugge, Leblanc: Witt, Deschamps: Van 
de Veide, Legrand: de Groot.

Til England drog et lignende Antal som til Holland. Naar 
der endnu f. Eks. 1886 var fransk Gudstjeneste i større Byer 
som London, Canterbury og Southampton, skyldes det andre 
Aarsager — sml. ogsaa København; men i enkelte Kolonier 
holdt Sproget sig dog levende op i det 19. Aarhundrede; saa* 
ledes blev Engelsk ikke Kirkesprog i Portarlington (Irland) 
før 1817 — i de øvrige Kolonier var det sket før; men endnu 
omkring 1850 var der i London en Rest paa nogle Tusinde 
blandt de fattige Arbejdere i Spitalfields*Kvarteret, som rø* 
bede deres Oprindelse mindre ved Sprog end ved Klædedrag* 
ten, der mindede om Arbejdernes i Ludvig XIVS Frankrig, 
ligesom deres Huses Arkitektur kunde ledes tilbage til Arbej* 
derhuse i Lille og Amiens; de gamle huskede Børnelege, som 
var ukendte for de engelske Familier. De var af livlig Karak
ter og beskyldtes for at være frivole og for ikke strengt at 
holde Søndagen hellig; desuden havde de visse særegne Tale* 
maader. Navnene er ofte oversatte eller tillempede til engelsk 
Udtale: Leblanc: White, Loiseau: Bird, Lemaitre: Masters osv. 
Det attende Aarhundredes Krige mod Frankrig, der frem* 
kaldte et Nationalhad, tilskyndede til Sammensmeltningen, saa 
de reformerte franskes Efterkommere søgte at skjule deres Op* 
rindelse ved Ændring af Navne og ved at opgive fransk Tale* 
sprog.

I Tyskland kom Nationalhadet til at spille en endnu større 
Rolle.

Til de prøjsisk*brandenburgske Lande kom der ca. 20,000 
fransk*reformerte Flygtninge. Medens endnu Frederik den 
Store elskede Fransk, talte og skrev det og blandt sine fore* 
trukne Skribenter, Kunstnere og Generaler havde talrige 
fransk*reformerte, skete Omslaget under Syvaarskrigen, og 
efter hans Død tog det tyske Sprog Herredømmet ogsaa inden 
for de franske Kolonier, hvoraf den største var i Berlin (1724: 
8496, 1785: 6000 Medlemmer). Ved den nationale Rejsning
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1809 udslettedes den sidste Rest af Offenlighedens Sympati 
for Fransk. Forretningsmænd med franske Navne maatte over* 
sætte eller omforme disse til Tysk for ikke at miste Kunderne. 
Tysk blev det eneraadende Sprog, alle, ogsaa de fransk*refor* 
mertes Efterkommere, glødede af national Begejstring og ha* 
dede Undertrykkeren Napoleon og hans Sprog. Indtil 1810 
havde man efter gammel Skik skrevet Adresser uden paa Bre* 
vene paa Fransk; ogsaa dette blev nu rettet.

Der holdes endnu fransk Gudstjeneste i den fransk*refor* 
merte Menighed i Berlin — her gælder det samme som om 
London etc. Magdeburg var ophørt dermed 1877 og alle de 
mindre Kolonier endnu længe før: Frankfurt an der Oder: 
1832, Bergholz: 1830, Gross*Ziethen: 1813 osv. Pasewalk alle* 
rede 17251).

Uden for Prøjsen er der i enkelte Storbyer endnu fransk 
Gudstjeneste; en saadan ophørte 1822 i den store Koloni i 
Erlangen. Nogle fransk*reformerte og valdensiske Kolonier i 
Sydvesttyskland bevarede Fransk ikke blot som Kirke* men 
ogsaa som Talesprog op i det 19. Aarhundrede: Hanau, Dorn* 
holzhausen, Mentoule (Nordhausen), men frem for alt Fried* 
richsdorf, ca. 20 km fra Frankfurt, hvor der til op imod 1900 
taltes Fransk som 200 Aar før. Undervisning og Gadeopslag 
var her paa Fransk, og i hele den Tid, der var forløbet fra 
Koloniens Oprettelse til o. 1850, da Byen var paa 900 Indbyg* 
gere, havde de franske giftet sig indbyrdes uden at forbinde 
sig med Landets tyske Familier; derfor kaldtes Kolonien med 
Rette »Lille Frankrig«. Og F. Brunot bemærker 1934, at han 
har kendt en Kvinde derfra, som ikke forstod Tysk2).

I Prøjsen var Koloniernes Dokumenter og Protokoller i det 
18. Aarhundrede gaaet over fra Fransk gennem et blandet 
Tysk*Fransk til sluttelig rent Tysk i sidste Halvdel af Aar* 
hundredet.

Omkring 1700 var det i Frankfurt an der Oder3) Skik, at en

1) Tollin: Geschichte der französischen Colonie von Magdeburg I 
(Halle 1886), p. 466.

2) F. Brunot: Histoire de la langue française VIII i (Paris 1934), 
p. 538.

3) Tollin, p. 461 f.
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Tysker, der giftede sig ind i Flygtningemenigheden, oversatte 
eller omformede sit Navn til Fransk; kort efter forsvandt dette 
Bevis paa Fransk som Talesprog; 1727 optraadte i Kirkebogen 
tyske Bemærkninger midt i de franske Formularer; snart efter 
fortyskedes de franske Navne, samtidig med at mange ud* 
traadte af Menigheden, saa at Efterkommerne nu forlængst har 
glemt, at de nedstammer fra franske Forfædre.

Kirkebogen for Menigheden i Frankfurt an der Oder kan 
statistisk belyse denne Ændring: 1686—1725 var af samtlige 
Medlemmers Navne kun 2—3 % tyske; 1725—50 derimod 20 
%, og 1750-1800 30 %. 1686-1700 var der 154 forskellige 
franske Navne; 1725—50 kommer kun 21 igen; 1750—1800 er 
Antallet dalet til 10, og 1853 er der kun 3 franske Navne til* 
bage; 1832 døde en gammel Enke, »die letzte Hugenottin« i 
Byen.

For de øvrige Borgere i Frankfurt an der Oder var de fran* 
ske Navne uforstaaelige; de tyske Skrivere undgik dem helst 
og indførte f. Eks. i Dødsregistrene 1711—16 en eller anden 
Bemærkning, der traadte i Stedet for Navn, som »et fransk 
Barn«, »en Franskmand uden Næse«, »en fransk Kaptajn«. 
Modsætningen føltes endnu saa skarp, at det vilde have været 
ganske uforstaaeligt for en Isac Lafosse, der med sin Kæreste 
Gatherine Honoré gik over til den tysk*reformerte Menighed, 
hvis man havde foreslaaet ham at oversætte sit Navn til f. Eks. 
Grube, Gräwen eller Grabow og hendes til Käthe Ehrlich, 
Ehrhardt eller Ehrenberg. 50 Aar efter var det derimod den 
selvfølgeligste Ting i Verden. Navne som Laf orge og Lefèvre 
oversattes til Schmidt, Dupré: Wiese; Lacroix: Kreutz; Sauvage: 
Wild, eller de fortyskede som Boutemont, der blev til Butt* 
mann.

Visse Steder, f. Eks. i Klein*Ziethen, vedblev de Emigranter, 
der var kommet fra den belgiske Provins Hainaut (især 1686) 
til Brandenburg, at være let kendelige paa deres Sprog; de 
kaldte sig Hannuyers (dvs. fra Hainaut), og det fremhæves, at 
de endnu i 1790 sagde disoit, étoit ligesom doit, voit; de sagde 
masure i Stedet for mesure, campe for champ osv.1). Fra de 
samme Egne kom de, der grundlagde Kolonien i Fredericia,

1) Erman & Reelam, p. 247.



189

og de har vel haft de samme sproglige Ejendommeligheder, 
hvad vi dog ikke længere er i Stand til at kontrollere fuldt ud.

I Fredericias franske Dokumenter er Endelsen *oit særdeles 
almindelig, men behøver ikke altid at gengive Udtalen, da det 
kan dreje sig om ortografisk Tradition.

Det skal imidlertid anføres her, at de Marker, der laa Nord 
for »det reformerte Kvarter« ind mod Volden, endnu kan høres 
benævnt »æ kamp«, hvad de ogsaa kaldtes 1797; det er imid* 
lertid ikke noget officielt Navn og bruges ikke i Lejekontrakt 
ten for Jorden 1720—1743, der er opstillet af danske Borgere 
(ni. i Magistraten). Man har ment, Navnet skulde være Minde 
om Krigsbegivenheder; det skulde i saa Fald gaa tilbage til 
1657—60; da det er en ganske bestemt Strækning, oven i Købet 
inden for Voldene, er dette dog næppe rigtigt; den paagæl* 
dende Mark dyrkedes straks fra de første Aar af Kolonisterne, 
og Navnet er da næppe andet end den antydede belgiske Form 
for champ (Mark) og betegner den lille Mark i Modsætning 
til den store, »æ groos«.

I det danske Monarki fandtes foruden i København og i 
Fredericia en kort Tid en fransk*reformert Menighed i Glücks* 
bürg, hvor den ophævedes efter faa Aars Forløb, og i Altona, 
hvor den 1831 smeltede sammen med den tysk*hollandske re* 
formerte Menighed i Hamburg.

SPROGFORHOLD I FREDERICIAKOLONIEN

Denne Sammenligning med de øvrige fransk*reformerte 
Kolonier vil have gjort det klart, at det lille Samfund i Frede* 
ricia, hvor Fransk blev opgivet som Kirkesprog 1823, indtager 
en ganske særlig Plads.

I denne jyske By foregik den sproglige Udvikling i to 
Faser: fra Fransk til Tysk, og derefter fra Tysk til Dansk; 
ingen af Kolonierne i de øvrige Lande har noget tilsvarende.

For det andet oversættes Navnene ikke. Danmark har i det 
forløbne Tidsrum ikke været i Krig med Frankrig, der opstod 
intet Nationalhad, og derfor var der ingen Grund til at over* 
sætte Navnene, selv om man den første lange Tid udmærket 
vidste, hvordan de eventuelt kunde have været oversat til
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Dansk. En Undtagelse danner tilsyneladende Navnet la Pierre» 
der er bevaret som Stein (Steen); men denne Oversættelse 
skete netop i Tyskland; Slægten kom først til Fredericia om# 
kring 1750. Nu er Fransk forlængst glemt, og ingen vilde kunne 
begribe Meningen med det, hvis for Eksempel en Dupont 
kaldte sig Bro.

NAVNEFORRAADET: SLÆGTSNAVNENE

Slægtsnavnene staar stadig som det tydeligste Vidnesbyrd 
om Familiernes franske Afstamning; uden for Kolonien, sær? 
lig naar en reformert kommer til andre Byer, falder Folk tit i 
Forundring over disse Navne. En fra Kolonien, der var blevet 
gift med en luthersk Kone, fortæller, at hun tit spurgte: »Hvor? 
for tager du ikke et andet Navn? Saadan som os er der da 
ingen, der hedder!« Da han en Gang var i Holstebro og sagde, 
han hed Dupont, spurgte Folk: »Dyppong — er det et Navn? 
Er du da Tysker eller Franskmand eller saadan noget?« — 
»Nej, jeg er en ganske almindelig dansk Mand!«

Medens Udtalen af Navnene naturligt tillempedes efter 
tyske og danske Sprogvaner, reddedes Navnenes Stavemaade 
ved de franske Præsters Omhu ved Indføringen i Kirkebøgerne. 
I de fleste Tilfælde er den Navneform, der nu anvendes, den 
samme, som den første Kolonist af Navnet brugte i Aarene 
efter 1720. Denne Form af Navnet indgik i Kirkebøgerne og 
var Rettesnor for Præsterne, der senere ellers let kunde være 
kommet i Tvivl om Stavemaaden af Navnene, eftersom disse 
efter kort Tids Forløb udtaltes forvansket, og de følgende Ge? 
nerationer stavede ofte Navnene helt anderledes end deres For? 
fædre.

Naar de franske Navne indgik i Kommunalstyrelsens Skri? 
velser (Raadstueprotokollers Referat, Mandtalslister etc.), va? 
rierede Stavemaaden efter Skriverens Forgodtbefindende; sam? 
me Navn kunde i samme Dokument staves efterhaanden paa 
en hel Del forskellige Maader, snart med tysk, snart med dansk, 
snart med fransk Sving over. Udgik saadanne officielle Skri? 
velser til Kolonisterne, maatte de opfatte vedkommende Skri? 
velses Form af Navnet som den rette over for Øvrigheden,
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hvorfor de underskrev sig derefter. Skriveren rettede sig hoved* 
sagelig efter Navnets Udtale, og derfor er disse forvirrede 
kommunale Staveformer en vigtig Kilde for Studiet af Kolo* 
niens Sprog.

Sagen var, at der ikke fandtes en officiel, lettilgængelig, evt. 
trykt Liste over Kolonistnavnene i deres franske Ortografi, 
som Skriverne kunde henholde sig til. En saadan kom først i 
Dalgas’ Skrifter om Kolonien 1797; det ene Skrift var paa 
Fransk, hvad faa i Byen læste, det andet kom i et Hefte af et 
Tidsskrift, som vel næppe har haft mange Holdere i Byen. 
Dog var denne Navneliste en kærkommen Hjælp. Byens Blad, 
»Ribe Stifts Avis« (identisk med »Ribe Stiftstidende« nu) 
indeholdt ugentlig Bekendtgørelser om Dødsfald, og her op* 
traadte ogsaa Kolonistnavnene i fransk Form, hvorved Bor* 
gerne begyndte at blive fortrolige med deres franske Stave* 
maade. Med Napoleonsbegejstringen og den bedre Skoleunder* 
visning indprentedes den franske Stavemaade i Kolonien, som 
nu ikke mere rettede sig efter Magistratens, men efter Præstens 
og Kirkebøgernes Stavemaade.

Derimod er den sikre Erindring om Navnenes oprindelige 
Udtale forlængst tabt, idet Borgerne og Soldaterne konstant 
vænnede de reformerte til at høre Navnene udtalt med dansk 
(tysk) Betoning, hvad der ogsaa stemte med Kolonisternes eget 
tyske eller danske Dagligsprog. De tyske Præster, der hævdede 
den franske Stavemaade, kunde maaske ogsaa have indskær* 
pet den franske Udtale; men her blev dagligt Sprogbrug det 
sejrende.

I Kolonien havde der været en Mulighed for at bevare fransk 
Udtale til Trods for, at en saadan falder meget besværlig i en 
dansk eller tysk Sætning med helt andre Rytmeforhold. Hvor 
derimod en enkelt Familie med fransk Navn bor i en anden 
dansk By, er Muligheden endnu ringere. I Esbjerg bliver i vore 
Dage det kendte Navn Dujardin blandt Borgerne uvægerligt 
til Dysseding, og saadan gaar det med største Parten af de 
franske Familienavne, hvoraf hver By har sin Del. Ved et 
fremmedlydende Navn er det i mindre Grad Bæreren selv end 
de mange andre, Brugerne, der i det lange Løb bestemmer 
Navnets Udtale.
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Et meget stort Antal Mennesker i Fredericia, der ved 
Franskundervisning i Stats* og Realskoler har faaet Forstaaelse 
for de bevarede Navne, ved, hvordan de i Virkeligheden skulde 
udtales paa Fransk — uden dog at rette sig derefter: Udtalen 
paa dansk, dvs. med Tryk paa første Stavelse osv., er den eneste 
gængse, og den eneste, de reformerte selv vil kendes ved.

Man kunde paa Forhaand have ventet, at de reformerte, 
der selv er stolte af deres franske Navne, gerne vilde have 
dem udtalt paa Fransk. Men nej. De ønsker ikke deres Navne 
udtalt anderledes, end de er vant til at høre dem. Enhver anden 
Udtale end den gængse anses for at være forkert, ja kan op* 
fattes som forvrængende og derfor direkte fornærmelig.

Men det er forøvrigt ikke underligt, at de er paa Vagt over 
for Ændringer i Udtalen af disse særegne Navne, for ved tal* 
rige Lejligheder gennem to Hundrede Aar har Navnene selv* 
følgelig været udsat for Borgernes mere eller mindre venlige 
Fordrejelser. Feut udtaltes Fy, et Navn som Alliverti, der kom 
ind i Kolonien i 1808, blev til Allevupti1).

I de reformerte Kolonier andetsteds oversatte man ved 
Sprogskiftet Slægtsnavnene paa et saa tidligt Tidspunkt, at 
man endnu klart følte, hvad Navnet betød, og førte denne Be* 
tydning med over i det antagne Sprog. Man har i Fredericia 
nok en Gang vidst, at Pierre de Marée eller normaliseret Dess 
marais kunde betyde Peter fra det Sted, der kaldes Marais, 
dvs. Moradset, Mosen; senere glemtes denne Betydning, og 
man har ikke oversat Betegnelsen til Tysk eller Dansk; heller 
ikke du Pont (fra Broen) etc.; du Fresnes betyder egentlig »fra 
Bøgekrattet«, men Fresnes er Navn paa en By og oversættes 
derfor ikke, lige saa lidt som de Vantie, af La Ventie, Nabo* 
byen til Gorgue, Devantierslægtens Hjemsted. I andre Tilfælde 
angav Efternavnet et individuelt Erhverv, men Navnet var i 
1720 forlængst blevet et fast Tilnavn i Familien, saaledes at 
le Févre ikke selv var Smed, men havde arvet denne Betegnelse. 
Efternavnet Vilain betyder agerdyrkende Borger — og det var 
alle Kolonisterne. Af karakteriserende Tilnavne, der var ble* 
vet arvede Efternavne, kan nævnes le Blond og Honoré.

x) H. Matthiessen: Gammelt Fredericia^Liv. 1909 p. 57.
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FORRAAD AF MANDSNAVNE

Medens Slægtsnavnene i det store og hele er bevaret i fransk 
Skriftform, er Mandsnavnene fra den gamle Tid bukket under. 
Til Dalgas’ Død 1811 bevaredes i Kirkebogen de franske For* 
navne Jean, Jacques, Pierre, Matthieu, François samt de typisk 
reformerte gammeltestamentlige Navne Abraham, Isaac, Jacob, 
Moïse, Salomon, Daniel, Urie. Noget sjældnere end disse (und* 
tagen Salomon og Urie) var Philippe, Lambert, Étienne, Char= 
les, Louis, Chrétien etc.; desuden havde man en Række faste 
Sammensætninger med Jean: Jean*Pierre, Jean*Louis, Jean= 
François, Jean*Henri samt Jacques*François etc.

Der var altsaa et rigeligt Forraad af gode franske Mands* 
navne; men i det 19. Aarhundrede svandt Antallet katastro* 
falt, dels ved at enkelte Familiers Fornavne kom til at domi* 
nere Kolonien ved disse Familiers Vækst paa Bekostning af 
andre, dels fordi Fornavnestoffet ikke har kunnet taale Sprog* 
skiftet.

Efter 1823 trængte de tysk*danske Former af Fornavnene 
igennem i Kirkebøgerne. Personer, der ved Daaben er kaldt 
Jean, Pierre, Matthieu, vies eller begraves som Hans, Peter, 
Matthias. At Fordanskningen af de fremmede Fornavne uden 
for Kirkebøgerne er sket længe før de tyske Præsters Tid, frem* 
gaar tydeligt af kommunale Akter. En Tysker Johan Georg 
Weyer, der deltog i Kolonien fra første Færd, omtales i de 
franske Kirkebøger som Jean, men i Raadstuebogen 1723 som 
Johan Jørgen, og i den næste bevarede Raadstuebog i 1740’erne 
Hans Jørgen Vejer — Fordanskningen er gennemført i alle 
Maader.

Navnene oversattes til Dansk, men der kunde dog være en 
enkelt tysk Form, f. Eks. Johan, der holdt sig selvstændigt ved 
Siden af Hans. Étienne blev til Steffen (straks i 1720’erne), 
men forsvandt snart, ligesom Urias, Salomon, Moïse; de øv* 
rige gammeltestamentlige Navne, der ikke virkede saa frem* 
medartet, bevaredes og giver Koloniens Navneforraad en Ka* 
rakter, der minder om jødiske Slægters. Tilbage blev de al* 
mindeligste af Navnene. Nye Navne holdtes ude længe, dog 
slap Frederik ind. Faatallet af Fornavne i Forbindelse med en*
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kelte Slægtsnavnes tiltagende Hyppighed fremkaldte en Misere, 
som der skulde ret kraftige Midler til at raade Bod paa. Af 
egenlige franske Navne blev kun Jacques tilbage, stavet Schack; 
dette Navn føltes ikke som identisk med Jacob; de to Navne 
holdes ude fra hinanden fra første Færd, og det kan vel kun 
forstaas ud fra det Faktum, at begge Navne har været anvendt 
i Hjemlandet eller i alt Fald før Ankomsten til Fredericia. I 
adskillige Tilfælde hedder den ene Broder Jacob, den anden 
Jacques; i de danske Folketællingslister 1787 bliver begge Dele 
gengivet som Jacob; modsat gaar det hos Dalgas, der i sin 
Iver for Fransk ændrede Navnet Jacob i Devantier*Slægten, 
hvor det var et gammelt fast Navn, til Jacques.

Koloniens Fattigdom paa Navne i det 19. Aarhundrede 
medførte, at der ofte forekom 4—5 Personer, nogenlunde jævn* 
aldrende og med samme Navn, f. Eks. Jacques Honoré, Jacob 
Devantier, Hans Hermann osv. Det var vanskeligt i Omtale 
at holde dem ude fra hinanden, og man maatte tilføje yder* 
ligere Kendingsnavn. Omkring 1800 var det almindeligt at til* 
føje Faderens Fornavn som Mellemnavn; det er den danske 
Skik med Jens’s Søn Hans, som kaldes Hans Jensen, der træn* 
ger ind i Kolonien. Pierre Duponts Søn Isak kaldes i danske 
Dokumenter Isak Pedersen Dupont, i franske Isaac Pierre Du* 
pont.

Det førte til Uhyrligheder som Daniel Daniel Deleuran 
eller Jacob Jacob Honoré. Derimod var det sjældent, at man 
satte Faderens Fornavn bag efter Datterens, f. Eks. Marie 
Henri Honoré.

TILNAVNE

Men ellers stod der en Vej aaben, som ikke blev forsømt: 
Tilnavne og Øgenavne. Det begyndte straks i Skolen, for at 
Kammeraterne kunde holde Rede paa alle de forskellige Fætre 
og Halvfætre af samme Navn. Hver Elev i Skolen havde sit 
Nummer; en lille Dreng kunde ikke sige sit Nummer (27) 
rigtigt, og han gik Livet igennem under Navnet »Sivaative«. 
Selv Læreren, der var en af Koloniens egne, kunde have et 
Tilnavn; P. Devantier, der underviste 1864—96, kaldtes Peter
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Fortriller, fordi han lige før 1864, da Voldene i en Hast skulde 
udbedres og Borgerne beordredes i Arbejde, kørte i Spidsen 
med sin Trillebør.

En Herre, der overværede Undervisningen i Skolen, spurgte 
den ene efter den anden af Drengene: »Wie heisst du?« 
»Peter.« — »Und du?« »Peter.« — »Und du?« »Peter.« Den 
fremmede antog, Børnene i deres Befippelse havde misforstaaet 
ham og troede, de skulde gentage den førstes Svar. Han vendte 
sig da til Læreren: »Aber heissen sie denn alle Peter?« Og 
det maatte Læreren indrømme; han hed forøvrigt ogsaa selv 
Peter.

»Det med Tilnavnene var en rent praktisk Foranstaltning 
og traadte ingens Ære for nær«, er det blevet sagt. Det er dog 
ikke helt rigtigt. Ingen turde uanfægtet tiltale Bærerne med 
Navnene Daniel Drengemand, Molle Forstub, Isak Fløjt, 
Taarn (Torden) Abraham, Bulder Abraham (med dyb Stem* 
me), Daniel Klyt (Moderen havde en Dag stillet et Fad med 
Melboller, Klyden, til Afsvaling i Gaarden; saa kom der en 
Gris og aad Bollerne, og Drengen raabte: »Mor! æ Klyt! æ 
Klyt! æ Klyt!«), Sjyssel Dower (som var kendt for sin Appe* 
tit, han fik et helt Fad, »Schüssel«, Grød til Davre) osv. Nav* 
nene kan være ret mystiske og kan kun forstaas sammen med 
den Episode, hvorfra Navnet har taget sit Udspring; det bli* 
ver yderligere forviklet ved, at Navne arves eller overtages 
f. Eks. ved Køb af en andens Ejendom. Schlomer Schack’s 
Navn gaar tilbage til en Jøde, »Slomer Kuk«.

En Buket saadanne Kendingsnavne illustrerer, hvor let man 
fandt paa Betegnelserne:

En Tid var der fire, som hed Hans Peter Honoré. Den ene 
af disse kaldtes Digge*Hans (fordi Moderen hed Digge, Kæle* 
form for Judithe); den anden Hans*Peter*01kusk (Faderen 
var Ølkusk); den tredie »æ Glaser« (ikke han selv, og heller 
ikke Faderen, men en af hans fjernere Forfædre havde været 
Glarmester); den fjerde Hans*Peter*Odder (fordi en Gartner 
Odder havde haft Ejendommen, hvor han boede).

Kolonien havde sin Bismarck og sin Kong Salomon; andre 
Navne er ret ligetil og angiver Bopæl (Norre fra Bakken),
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Udseende (Lille Jacob), Bestilling (Peter Bager, Peter Pante* 
laaner) osv.

Nu glider Jacques og de gammeltestamentlige Navne ved 
Ægteskab ind i Byens danske Familier, samtidig med at dan* 
ske Navne i rigt Udvalg raader Bod paa de reformertes Man* 
gel paa forskellige Navne. Øgenavnene taber deres Eksistens* 
berettigelse. Men de huskes dog med fransk Malice, og Bør* 
nene i Skolen har et rigt Fond af latente Navne at ty til, naar 
de skal drille en god Kammerat; Skolen søger paa det kraftig* 
ste at modarbejde Øgenavnsystemet. Byens øvrige Børn be* 
nytter det samme velkendte Forraad, selv om det egenlig til* 
hører de reformerte; »Bulder« er Kæleform (ikke drillende) 
af det almindelige Navn Buhl; »Sjak« (heller ikke drillende) 
bliver Navn paa en, der hedder Hans Jakob.

I Fredericia gik Carit Etlar i Skole, og hans Barndomsbys 
reformerte Kvarter har formentlig leveret det gammeltesta* 
mentlige Navn paa Folkehelten Salomon Baadsmand.

KVINDENAVNENE

I den franske Tid havde man Kvindenavne som Jeanne, 
Louise, Olive, Adelaide, Olympe, Cathrine, Marguerite, Char
lotte, Françoise, Elisabeth og Henriette. Særlig hyppige var de 
bibelske Marie, Anne, Judithe, Esther, Rachel, Sarah, Susanne, 
Marthe etc. og Sammensætninger med Marie: Anne=Marie, 
Susanne* Marie, Jeanne=Marie, Marie*Anne, Marie-Jeanne, Ma* 
rie*Esther etc.

Medens Mandsnavnene krævede en Oversættelse, behøve* 
des det kun i meget faa Tilfælde for Kvindenavnene; Navne 
som Françoise, Adelaide, Olive etc. gik af Brug, et Navn som 
Jeanne bevaredes (Schônne 1787) eller oversattes til Johanne, 
de øvrige kunde direkte gaa over i det dansk*tyske Navne* 
forraad, der allerede i Forvejen anvendte de samme Navne med 
samme Betoning (Charlotte, Elisabeth, Cathrine osv.). Altsaa 
en karakteristisk Modsætning til Mandsnavnene.

Forraadet af Kvindenavne stivnede ikke, og medens Ud* 
valget af Mandsnavne stadig indskrænkedes, skete det mod* 
satte her, idet der hele Tiden kom nye Navne efter vekslende
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Mode, samtidig med at der vistes Opfindsomhed til at danne 
andre Navne. Pastor Dalgas’ Hustru opføres i de forskellige 
Lister snart som Manette, snart som Marie; Pigebørn i Kolo* 
nien fik efter hende Navnet Manette. 1787 var Navnet Judithe 
ret hyppigt og havde ofte Formen Judiche, Judike; 1801 var 
det allerede sjældnere; nu er denne Form af Navnet gaaet af 
Brug; bevaret er Kendingsnavnet Digge*Hans; et Sted i Byen 
kaldtes Digges Hul, i hvis Nærhed Digge boede; man husker 
en Tante Digge. Samtidig var Olympe moderne i Kolonien; 
paa Grund af Nasaleringen staves det i Folketællingslisterne 
1787: Aalleib, Aarleib, Aaleib, Olleib, 1801: Olepe, Olimpe, 
Aarlibe; en Tante Lempe huskes.

1812 fik et Pigebarn Navnet Aksilie (var det mon Oehlen* 
Schlägers »Axel og Valborg«, der havde begyndt at faa Virk* 
ninger i Provinsen?).

1820—50 var Petrea særlig yndet; det skrives oven i Købet 
Peträa i de tyske Kirkebøger. Saa kom Oline og i 1860’eme 
Dagmar; derefter Christine, Emilie, Cathinka osv. op til vore 
Dages Pigenavne som Gerda, Edith osv.

Kvindenavnene faar et mere personligt og mindre traditio* 
nelt Præg derved, at de stadig fornyes efter Moden; saaledes 
var det i Slutningen af 19. Aarhundrede fint at have et engelsk 
Navn; en Dame havde altid kaldt sig Jane; først ved hendes 
Begravelse opdagede hendes efterladte, at hun ifølge Kirke* 
bogen var døbt Jeanne.

Som paa Dansk forkortes Navnene ved, at Forstavelsen 
sløjfes, hvor den er ubetonet: Cathrine bliver til Trinne, Char* 
lotte til Lotte, Elisabeth til Lisbeth osv. Særegne for Kolonien 
er Digge af Judithe, Lempe af Olympe. Disse forkortede Navne 
havde Karakter af Kælenavne.

Det rige Forraad, der var at vælge imellem, gav tilstrække* 
lige Variationsmuligheder, og der var ikke som hos Mændene 
Brug for Tilnavne.

Efter Fornavnet fulgte Slægtsnavnet. Den gifte Kone be* 
varede sin Faders, ikke sin Mands Slægtsnavn; f. Eks. Maria 
Blom, Devantie, Dupont. Netop disse Efternavne har sjældent 
tilføjet et s; ved andre Navne er et tilføjet s meget hyppigt i 
de danske Folketællingslister: Maria Maræns, Norres, Her*
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mans, Vilains; der er efter dansk Skik underforstaaet »Dat* 
ter«; undertiden medtages det: M. Kinnemonsdatter; A. Da* 
nielsdatter; Elisabeth Mareen, Peders Datter osv. Disse Navne 
paa *s andrager en stor Del af Folketællingernes Opgivelser 
om voksne Kvinder; det er et rent dansk Fænomen, der saa* 
ledes omformer Navnene; Kirkebøgerne røber det ikke, og 
Tilfælde som Marie Henri Honoré som Navn paa Marie, Henri 
Honorés Datter, er en Undtagelse.

Enkerne derimod benævnes i de danske Lister ofte ved deres 
afdøde Mands Slægtsnavn, saaledes Anna Cathrine Krepings 
1787 (født Fournaise) og Mette Marie Botiers (hendes Navn 
Mette viser, at hun ikke selv er af fransk Slægt; den afdøde 
Mand var en Bottelet), eller det skrives helt ud: Cathrine Du* 
ponts Enke.

Folketællingslisternes Tilføjelse af *s begynder fra den første 
Barnealder; en Familie Lefévre havde 1787 4 Børn under 10 
Aar, de hed i Folketællingslisten: Aaleib Febers, Maria Febers, 
Abraham Feber, Judithe Febers, altsaa med konsekvent s*Form 
hos Pigerne.

Man kunde have ventet, at der lige saa godt skulde tilføjes 
et s til Drengenes Navne, med »Søn« underforstaaet. Men det 
skete ikke. Man brugte som omtalt Former som Isak Peder* 
sen Dupont osv., men ikke Duponts. Det staar vel i Forbin* 
delse med, at Mændene af deres danske Medborgere opfatte* 
des som de egentlige Bærere af Slægtsnavnet.

FRANSK TALESPROG FØR 1720

I Modsætning til Kolonierne i alle andre Lande, hvor Spro* 
get skiftede direkte fra Fransk til Landets Sprog, gik det i 
Fredericia gennem et Mellemled, Tysk. Denne Mellemperiode 
er endnu ikke helt afsluttet: Kirkebøgerne føres paa Tysk, i 
Kirken tales afvekslende Tysk og Dansk; Dansk kom ikke ind 
i Kirken ved ordinære Gudstjenester før i 1922, og det skønt 
Tysk ikke har været Talesprog i Kolonien de to sidste Menne* 
skealdre.

Opholdet i Tyskland, der for de fleste Kolonisters Ved* 
kommende kun varede 35 Aar, har tilsyneladende været nok
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til at lære dem Tysk saa grundigt, at der skulde over 200 Aar 
til, før deres Efterkommere glemte det.

Forklaringen er dog en noget anden. Kolonisterne lærte, 
saa paradoksalt det end kan lyde, mere Tysk i den danske By 
Fredericia, end de havde gjort, mens de opholdt sig i Tyskland.

De første Aartier efter de fransk*reformertes Emigration 
til Tyskland regnede de det for sandsynligst, at de inden lang 
Tid skulde kunne vende tilbage til deres Fædreland og der 
udøve deres Gudsdyrkelse uden Forfølgelse; de gjorde sig ikke 
store Forestillinger om Ludvig XIVS Mildhed, men mente dog, 
at Ludvigs Fjender, med Vilhelm af Oranien i Spidsen, kunde 
tvinge ham dertil. Dette Punkt var da ogsaa et af de vigtigste 
ved Fredsforhandlingerne 1697, efter at Frankrigs militære 
Modstand var brudt sammen. Men Kongen sagde »Aldrig!« 
og gik ind paa forsmædelige Fredsvilkaar af anden Art hellere 
end at indrømme de reformerte den Trosfrihed, de ønskede. 
I Frankrig forsøgte de reformerte da ved regulært Oprør at 
tiltvinge sig denne Ret, ligesom Arnauld faa Aar i Forvejen 
havde gjort det med sine Valdensere i Savoyen; det lykkedes 
Ludvig at slaa disse Opstande ned, om end med Besvær (Cami* 
sarderne). I en saadan Opstand havde Kolonisternes Ven, 
Honoré Bonnevie, deltaget.

I Begyndelsen af det attende Aarhundrede gik det da op 
for Flygtningene, at de maatte forblive i Landflygtighed. De 
havde ikke hidtil brudt sig om at lære Tysk; først nu fik dette 
Sprog Interesse. Ikke for de voksne Emigranter, der opholdt 
sig blandt Landsmænd, men for dem, som fik noget at gøre 
med den tyske Befolkning, dels Haandværkere og Handels* 
folk, dels Børnene, der fik mange tyske Legekammerater. Det 
gik som blandt alle Emigranter (f. Eks. i Amerika nu): de 
unge hører et Sprog i Hjemmet, som de forstaar, men sjældent 
bruger uden for Hjemmet og den snævre Kreds af fortrolige. 
Børnenes Sprog blev mere det nye Lands, Legekammeraternes. 
Dog kan Franskmændene i denne Henseende ikke helt paral* 
leliseres med de nordiske Emigranter; det franske Slægtssam* 
menhold spiller en større Rolle, Børnene holdes bevidst borte 
fra Børn af anden Nation. Fortyskningen skred mest langsomt 
frem hos Bønderne i de fra de tyske Bønder isolerede Nybyg*
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gerkolonier i de temmelig øde Egne Nord for Berlin. Friedrich 
Wilhelm sendte omkring 1720 Flokke af tyske Kolonister derop, 
og det bevirkede, at Tysk ogsaa her efterhaanden trængte igen* 
nem.

1725 sendte de fransk*reformerte en Deputation til Kongen 
for at bede om en fransk Præst. Kongen sluttede Samtalen 
med: »I kan tale Tysk, hører jeg. I er tyske Franskmænd. Saa 
faar I ogsaa en tysk Præst og en dygtig Lærer og skal ikke 
mere kunne Fransk!« Slukørede vendte Udsendingene tilbage 
til Pasewalk, hvor der var stor Misfornøjelse; nogle rejste bort, 
en enkelt til Fredericia.

Paa samme Maade har de Kolonister, der kom til Fredericia 
fem Aar før, kunnet en Del Tysk, men har iøvrigt holdt sig 
til Fransk. Det bliver da ikke i Tysklandsopholdet, men i For* 
holdene i Fredericia, at man skal søge Hovedaarsagen til den 
besynderlige Udvikling af Koloniens Sprogforhold.

SPROGFORVIRRINGEN I FREDERICIA

Men i sproglig Henseende var Fredericia heller ikke en By 
som de øvrige danske Provinsbyer; den var ikke opstaaet lang* 
somt, havde ikke udviklet sig naturligt og var ikke en Orga* 
nisme, men et tilfældigt Kaos; dens officielle Benævnelse var 
Stabelstad, og den fortjente Navnet. Ikke mindst i sproglig 
Henseende.

Byen opstod ved et Kongebud. Erfaringerne fra Wallen* 
steins og Torstensons Tid havde viist, der krævedes en Be* 
fæstning, som kunde sikre Forbindelsen mellem Jylland og 
Fyn, og 1649 ryddedes Sognene rundt om det senere Fredericia; 
Bønderne fik Ordre til at flytte inden for den nyopførte Fæst* 
nings Volde. Byen var bestemt til at blive Landets Hovedstad, 
Adelsmændene opfordredes til at bygge deres Residenser, og 
der blev givet Tilflyttere store Fordele, saa der hurtigt kunde 
blive en stor By her paa det mest centrale Sted i Riget. Sven* 
skekrigene 1657—60 raserede, hvad der var naaet i de faa Aar. 
De faa Adelsmænd, der var flyttet dertil ved Krigens Udbrud, 
havde mistet Lysten til at blive der; paa nogle Kort over Byen 
ses Adelsresidenser i det Kvarter, som de reformerte siden fik;
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det hedder sig, at nogle af de reformerte havde grundlagt deres 
Velstand ved i deres Marker at have opgravet Skatte, som 
Adelmændene havde skjult der 1657.

Ogsaa andre af Byens Indbyggere var flyttet bort. Da var 
det, Fredericia blev et nyt Babel. For at skaffe Borgere gav 
Byen Asylret for Misdædere, Fallenter og udenrigs Manddrab 
bere, som ikke kunde blive Borgere andetsteds; Byen fik Reli* 
gionsfrihed baade for Katolikker, Reformerte og Jøder. Byen 
blev saaledes baade religiøst, moralsk og nationalt en Sam* 
menskrabning fra alle Kanter. Borgerskabsfortegnelserne viser 
tit flere fra Udlandet end fra Jylland.

Borgernes Fødested.
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1665-1685: 188 13 6 10 7 15 3 5 2 4 3 18 102
1686—1695: 157 15 17 11 8 21 1 9' 0 10 1 15 49
1696—1705: 108 20 6 4 5 20 0 4 1 8 0 15 25
1706-1715: 149 35 4 8 11 31 1 14 0 12 1 32 0
1716-1724: 149 27 8 9 5 18 4 11 0 9 2 56 0
1769-1778: 137 60 6 5 5 18 0 7 0 11 1 21 3
1779-1788: 110 42 3 8 0 34 2 2 0 7 1 11 0
1789-1797: 109 43 7 3 2 26 3 1 0 7 1 16 0

Efter Albert Olsen: Bybefolkningen i Danmark paa Merkantilismens 
Tid. Acta Jutlandica IV, 2 1932, p. 96.

1675—1705 har Borgerlisterne 12 Personer med franskly* 
dende Navne1); disse flyttede dog bort igen efter kort Tids 
Forløb, hvad der var meget almindeligt, idet de, der først havde 
opnaaet Borgerskab i Fredericia, i Reglen kunde faa Adgang 
til samme Ret andetsteds. Men det langt overvejende Antal af 
Fredericias udenlandsk fødte var tysktalende.

1767 opgiver Wilse2) Forholdene saaledes, at der i Byen 
var en dansk Kirke (Trinitatis), en tysk (Michaelis), hvor* 
under Garnisonen hørte, en katolsk og en fransk*reformert 
Kirke samt Jødernes Synagoge. Bortset fra Militæret talte 75 %

2) Vilh. Berg, p. 60.
2) Wilse, p. 37.
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af Byens Indbyggere Dansk (Jysk og forøvrigt alle Dialekter), 
20 % Tysk (deriblandt de fransk*reformerte), 5 % andre Sprog. 
Tysk taltes af Militæret (i de holstenske Regimenter Plattysk; 
tidligere var der blandt de hvervede Soldater ikke faa fransk* 
talende) og af Jøderne og blev nogenlunde forstaaet af alle. 
20 % af Byens Indbyggere var født i Tyskland, deraf udgjorde 
den reformerte Koloni godt Halvdelen. De unge i Kolonien 
talte Tysk, de ældre havde lært sig noget, og dermed kunde de 
udmærket klare sig i Byen.

FRANSK I FREDERICIA TIL 1823

1767 var de fleste af de Kolonister, der var født i Frankrig, 
døde. »Ved den Omgang, deres Efterkommere har med Danske 
og Tyske, har de meget forværret det Fransk, de taler, ja de 
taler mestendels kun gebrokkent Tysk; dog lader de deres 
Børn efter Mulighed lære det Franske; men det er Tysk, der 
tales og forstaas bedst«, hedder det hos Wilse.

1719—20 var Kolonisternes egenhændige Skrivelser paa 
Fransk; dette Sprog forstod Magistraten imidlertid ikke, hvad 
der udtrykkeligt fremhæves 1728. Derfor formedes Kolonister* 
nes Skrivelser til Magistraten paa Tysk, skrevet af en lejet 
Skriver. Der holdtes en Skole i Kolonien, som besøgtes af Bør* 
nene, naar Forældrene ikke skulde bruge dem paa Marken 
eller hjemme; Skolens vigtigste Opgave var at oplære Eleverne 
i Kristendom og saaledes, at de forstod den franske Prædiken, 
dog fik de efter Evne lært at skrive, læse og regne; grundigere 
Undervisning i Sprog, det være sig Fransk, Tysk eller Dansk, 
har Skolen næppe regelmæssigt ydet før Pastor Rieus Tid. 
Det maatte blive de private Sproglæreres Sag og var altsaa 
ikke gratis, saa de Plantørbørn, der kunde nyde godt deraf, 
var Undtagelserne.

Det har imidlertid bidraget til at bevare Kendskabet til 
Fransk, at dette regnedes for Tidens elegante Sprog; Bourgoi* 
siets Døtre fik lidt fransk Dannelse. I Fredericia var der 1767 
to franske Damer, der holdt privat Skole for »Fruentimmer 
af Stand«, som antoges i Pension og lærte Fransk, Tysk, Sy< 
ning, Tegning, Geografi, Dans, Musik, Regning og Skrivning.
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Saadanne Foretagender var ellers meget sjældne uden for Kø* 
benhavn1).

Efter 1800 var der flere saadanne smaa Institutter; Pastor 
Coulin underviste i Fransk i Jfr. Becks Institut, det største af 
dem, som regnedes for næsten lige saa godt som Hernhuternes 
berømte Drenge* og Pigeskole i Christiansfeld2).

Den franske Kirke, Skole og Menighed og det franske 
Pigeinstitut maatte gøre Fredericia til et Centrum for de 
fransk*interesserede i Jylland; enkelte unge Officerer i Garni* 
sonen kom meget i Dalgas’ Hjem, hvor Fransk blev holdt højt 
i Ære. Den unge tyske Løjtnant Wagner forfattede som nævnt 
en fransk Arie til Madame Dalgas* Fødselsdag. Han bemær* 
ker udtrykkeligt, at Danskerne i 1790’erne havde taget ikke 
saa faa Komplimenter op efter Franskmændene.

Det er vistnok et Minde om Fredericias franske Rokoko, 
naar man den Dag i Dag i Fredericia og i enkelte andre jyske 
Byer i Stedet for den sædvanlige Høflighedsfrase »Aah, jeg 
be’r!« eller »Ingen Aarsag!« som Svar paa et »Mange Tak!« 
eller »Undskyld!« siger: »Derfor ikke!«

Vendingen bruges ikke paafaldende meget af de reformerte 
selv; Plantørerne har vel næppe heller været synderligt mere 
belevne end andre Bønder. Den hører hjemme i mere »dan* 
nede« Kredse, anvendes hvert Øjeblik af Ekspedienterne i 
Byens Forretninger osv. Den bruges ogsaa i de sydøstjyske 
Stationsbyer helt ned Syd for Kolding, i Formen »Derfor itt!«. 
Skal Udgangspunktet for denne Vending søges i Fredericia, 
hvad der er sandsynligt, vil det næppe være hos Plantørerne, 
men i Dalgas* Hjem og især i de nævnte Institutter, hvor de 
smaa »Fruentimmer af Stand« lærte at neje yndefuldt og sige 
»Pas de quoi, Monsieur!«

Dalgas skrev selv et smukt og klart Fransk. 1809, da Na* 
poleon og Frankrig havde naaet den højeste Glans, fik Dal* 
gas gennemført, at Forældrene i Kolonien højtideligt lovede 
at anstrenge sig for at tale saa meget som muligt med Børnene 
paa Fransk.

Men endog de ældste i Forstanderskabet, der vel havde de
*) Wilse, p. 55.
2) Bønnelycke II, fol. 20.
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fleste franske Brokker i Behold, talte selv helst Tysk. Da For* 
standerskabet 1818 hentede Pastor Rieu i Haderslev, var Sel* 
skabet inde paa en Gæstgivergaard i Byen. De øvrige i Stuen 
undrede sig over disse Folk, der tydeligt nok var Bønder. Da 
de reformerte sammen med Præsten gik ud til Vognen, kom 
en af dem i Samtale med en Borger, der spurgte: »Hvad er I 
da for nogle Bønder? I taler Tysk sammen, Fransk med jeres 
Præst og Dansk med os!«

Det Fransk, de har talt, har næppe været helt korrekt, hvis 
man skal dømme efter Koloniens samtidige franske Skrivelser; 
sml. at Skolelæreren i Regnskabet 1812 kalder sig écolåtre, 
altsaa stærkt tillempet efter Dansk.

Rieu søgte at genrejse Fransk. Men han døde efter kun 
tre Aars Forløb; det viste sig umuligt at skaffe en Præst, der 
som Rieu kunde prædike paa baade Tysk og Fransk. Den fran* 
ske Præst i Hamborg raadede Menigheden til at engagere en 
tysk Præst, som tiltraadte 1823.

Dermed var den vigtigste Skanse om det franske Sprog 
faldet. Endnu en Aarrække foregik dog Konfirmationsover* 
høringen paa Fransk, indtil 1840.

Fredericiakolonien er blandt de fransk*reformerte Flygt* 
ningemenigheder, der holdt længst ved Sproget. De fleste af 
Moderkolonierne i Brandenburg var som omtalt allerede i det 
18. Aarhundrede gaaet fra Fransk; Gross*Ziethen havde holdt 
ud til 1815; kun Bergholz havde fransk Prædiken længere end 
Fredericia, nemlig til 1830.

TYSK I FREDERICIA

Tysk var kommet ind i Kirken gradvist, fra 1783 fire Gange 
aarligt, fra Rieus Tid hver Søndag.

I de første Aartier efter 1823 var Tysk stadig et vigtigt 
Sprog i Fredericia, og man hørte endnu i 1840’erne næsten lige 
saa meget Tysk som Dansk. 13. Bataillon, der var indkvarteret, 
bestod af plattysktalende Soldater fra Sydslesvig, og med dem 
havde de reformerte deres meste Omgang. Tysktalende Jøder 
prægede Byens Forretninger; Varer og Legetøj havde tyske 
Paaskrifter og tyske Benævnelser, da de bedste Forretningsfor*
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bindeiser var sydpaa; Byens Børn voksede saaledes op i en 
helt tysk Atmosfære, der slet ikke føltes som noget fremmed, 
men som et naturligt Supplement til Dansk. I Hoffmanns In* 
stitut, en dansk Privatskole, lærte Eleverne endog deres Fædre* 
landshistorie paa Tysk.

Men i 1840’erne begyndte det nationale Spørgsmaal at faa 
Glød. Instituttets Historielærerinde blev af en tilfældig Gen* 
sor paa en dramatisk Maade midt under en Eksamen tvunget 
til at undervise videre paa Dansk1). En mere human Jødelov* 
givning, afsluttet ved almindelig Religionsfrihed overalt i Lan* 
det ved Grundloven 1849, tillod Jøderne, der talte Tysk, at 
drive Forretninger andre Steder, og de fleste drog til Køben* 
havn. Indkvarteringen blev dansk. Kampene om Fæstningen 
1849—50 og 1864 bragte det endelige Omslag i Forholdet til 
det tyske Sprog samtidig med, at den nye Grænse skilte Frede* 
ricia fra Forretningsforbindelserne paa plattysk Omraade. De 
fælles Farer samlede Kolonien og Byen for første Gang, og 
det var netop i en national Kamp mod Tyskere, ledsaget af 
en hidtil ganske ukendt Misstemning mod Tysk i den fordum 
almindeligt tysktalende By, som Begivenhederne paa faa Aar 
havde gjort til den mest patriotiske i Danmark. Frederik VIIS 
lange Ophold havde ikke bidraget mindst dertil.

Saavel i som uden for Kolonien herskede der en nationalt 
begrundet Uvilje mod Forstanderskabets Bevarelse af Tysk i 
Skole og Kirke. Den unge Generation talte fra nu af Dansk.

Som i de øvrige Kolonier blev en Krig bestemmende for 
den sproglige Udvikling.

Fra 1922 prædikes skiftevis paa Dansk og Tysk; 1924 fore* 
gik den første Konfirmation paa Dansk.

Tysk er forlængst ophørt at være Talesprog i Kolonien, og 
nu huskes kun enkelte Stumper, bevaret i Historier om for* 
længst afdøde. Men af Fransk er der bevaret endnu mindre. 
Ingen af disse Rester viser noget rent Sprog. Det franske var 
forvansket ved Indføring af tyske Ejendommeligheder, det 
tyske fordærvedes ved Levninger af Fransk og ved Sammen* 
blanding af Soldater*Plat, Jødetysk etc. Paa samme Maade var 
det 19. Aarhundredes Jysk paavirket af alt det førnævnte, kom*

x) Bønnelycke II, fol. 19 f.
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bineret med Købstaddansk. Hver enkelt reformert kunde tiL* 
passe sit Sprog efter den, han talte med. Det er derfor nu 
umuligt at give en Fremstilling af de reformertes Sprog, efter* 
som de ikke i Mands Minde havde et Sprog, der var deres 
eget. Derimod bibeholdtes en Del sproglige Særegenheder, som 
de kunde flytte rundt fra det ene Sprog til det andet omtrent 
uændret. I de fleste Tilfælde vil det være umuligt at efter* 
spore, hvornaar og hvordan disse er fremkommet. Men en vig* 
tig Basis skyldtes Fransk, og visse Ejendommeligheder holdt 
sig fra Fransk gennem hele den tyske Periode op imod vor 
Tid, ogsaa efter at Tysk helt er erstattet af Dansk.

Hvorledes var da det Tysk, der forbigaaende var Koloniens 
vigtigste Sprog? Det betegnes o. 1850 som et Kaudervælsk, 
der var aldeles uforstaaeligt for uindviede1). Højtysk kunde i 
Hjemmet bruges ved meget højtidelige Anledninger, og det 
huskes endnu at være blevet brugt, naar der f. Eks. blev givet 
Meddelelse til Børnene om en lille Søsters eller Brors Fødsel; 
men ellers var Kendskabet til Højtysk begrænset til Kirke* 
og Skolebrug.

Foruden de anførte Eksempler paa det Tysk, der anvendtes 
i Kolonien (Gro’s, Gla’ser, Klyden, Udtryk fra Tobaks* og 
Kartoffelavl etc.) skal nævnes enkelte Smaating, der huskes.

1826 var Kolonien blevet paalagt en vis Afgift for Jorden 
inden for Voldene, og den klagede over, det blev for dyrt:

»Ohne Strumpf und ohne Schuh, 
laufet dem Teufel barfuss zu!«

skal være en Versestump fra den Gang.
1834 flyttede Prinsen, den senere Kong Frederik VII, til 

Fredericia. Han elskede at køre i Kane, helst ogsaa inde i Byen, 
og vilde gerne have, at Folk skovlede Sneen ud paa Gaden. 
En Vinterdag kom han ind til Karl Hermanns. Sanne var ene 
hjemme, og hun hilste: »Godaw, Hr. Prins!« Da Prinsen havde 
sagt sit Ærinde og spurgt, om Karl ikke var hjemme, svarede 
Sanne: »Han er ne‘ ve Jesper Arnsborre um den Veit drosjen

*) Bønnelycke II, fol. 12. — Lund: Livet i en Provinsby, p. 51.
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(for at tærske Hvede), men ven min Karl kommer jern, skal 
han nok den Sne sjoffeln.«

»Wenn« var et Ord, de reformerte brugte særdeles meget, 
ofte helt uden selvstændig Mening; »ven saa« var tit ensbe* 
tydende med »saa«, »ven it« med »ikke«. Disse Ord indgik 
derfor gerne i Skolebørnenes Drillerier over for Kalvinister, 
et Navn, som fordrejedes til Kalmukker, siden disse ilde be* 
rømte Russere i 1813—14 havde været faa Kilometer Syd for 
Kolding1) og derved havde gjort Navnet aktuelt:

Ven ve æ jo*r — æ Pantatter de gro*r, 
ven ve æ Himmel — æ Kallemukker biir svimmel!

»ven it« forvanskedes efterhaanden til »fenerit«, jfr. det 
sønderjyske »viner« eller »ven«. Udslyngedes Ord som »fene* 
rit« eller »Din Kalefinl«, var det nok til at gøre de reformerte 
Skoledrenge rasende.

En af de reformerte raabte til Jacob Bétacqs Søn:

»Jacob Bétac sin So*n, 
Jag de Hyner fan den bø*n! 
Lo*t de Kyken man go*n, 
De mokken ke*n Sjo*t.«

(Jacob Bétacs Søn, jag Hønsene fra Loftet! Lad bare Kyllin* 
gerne gaa, de gør ingen Skade.)

Naar noget var blevet borte eller gaaet i Stykker, kunde 
man ærgerligt udbryde: »Saa, no er det ferfonføjtet!« — et 
underligt Udtryk, der vist dækker over en Fortyskning af det 
franske »foutu«, og som netop betyder »kaput«, »spoleret«.

Man husker adskillige saadanne plattyske Bemærkninger, 
som de ældre skal have sagt. Men det vil snart være glemt, 
hvad Kolonisterne har kunnet af Tysk. Og kun de ældste kan 
endnu i Forbindelse med Smaahistorier erindre sig, hvad gamle 
Folk for 50—60 Aar siden brugte af Fransk; thi der var dog 
lidt Fransk, der overlevede de første hundrede Aar i Frede*

x) F. C. Høy: Christiansfeld 1773—1923, 2. Udg., p. 88—90.
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ricia, selv om det allerede omkring 1850 var saaledes, at kun 
een ældre Kone samt Apoteker Honoré og Lærer Dupont 
endnu kunde tale Fransk som i Rieus Tid.

FRANSKE LEVNINGER

Skole* og Konfirmationsundervisning i Fransk ophørte som 
nævnt 1840; følgelig var der enkelte gamle, der til op mod 1900 
kunde sige f. Eks. deres Fadervor paa Fransk, saaledes »Kong 
Salomon« paa Fattiggaarden og Jacques Bødker, der logerede 
sammesteds, og som gerne vilde tale Fransk.

Den sidste havde det paa samme Maade som Jeppe paa 
Bjerget; naar han var fuld, kunde han komme til at sige f. Eks. 
»un ramoneur«, men skyndte sig at rette det til »en Sekkaa* 
stensfejer«1).

Isaac Deleuran (1811—1894) var stolt af at kunne Fransk 
og viste det ved passende Lejligheder. En Dag omkring 1885 
sad der et Par Korporaler paa »Fremad«, hvor han af og til 
kom, og han spurgte dem: »Kan I to* snak Fransk?« Saa 
maatte han jo vise, at han selv kunde, og sagde: »Ale bonør 
bon pafelemång!« (A la bonne heure, bon, parfaitementf). 
»Hvad betyder det paa Dansk?« spurgte Korporalerne impo* 
neret. »Det betyder: Ka du spis Grød med en Træske!« Kor* 
poralerne vidste ikke rigtig, om han holdt dem for Nar.

Isaac Deleuran brugte tit Udtrykket »Ale boner!«. Alle 
Byens Drenge havde endnu efter 1900 et særligt Udtryk af 
samme Værdi som »for Pokker«, nemlig »ow sjagger!« (»oh, 
sacré!«2}. Foruden saadanne Smaaeder, inclusive foutu i »fer* 
fonføjtet«, huskedes enkelte platte Udtryk. I denne Yderkant 
af Talesprogets Verden har Fransk saaledes holdt sig i over 
200 Aar.

Fadervor og Ederne — det er interessant, at det netop er 
saadanne personlige, stemningsbetonede Dele af Sproget, der 
sidst glemmes.

Nogle franske Erhvervs* og Stedbetegnelser huskes. Kirke* 
tjeneren de første Aar under den tyske Præst var Isaac Honoré

x) Bønnelycke II, fol. 12.
2) A. Glahn: »Av Sjakker!« Danske Studier 1909, p. 220.
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og Sønnen Peter Honoré; dette var den sidste, der kaldtes med 
den franske Betegnelse »æ Madljé« (marguillier); de følgende 
hed paa Tysk »æ Kirkediner«.

»Tullebjérre« var Navnet paa en Engstrækning bag Jyl* 
landsgade ud til Kongensstræde; dette Navn anvendtes af de 
reformerte, lige til Engen solgtes til Bebyggelse omkring 1900. 
»Les Tourbiéres« nævnes f. Eks. i Presbyteriumsprotokollen 
1740 og 1789 (som Egennavn) og i Dalgas’ franske Bog om 
Kolonien p. 47. Indtægterne af Arealet, der 1797 var Eng med 
Tørveskær, skulde gaa til Vedligeholdelse af Kirken og Præste* 
gaarden.

»æ Kamp« synes som anført at bevare den belgiske Udtale 
af »champ«, ligesom Ordet Pattåtter om Kartofler rimeligvis 
er medbragt fra Belgien. Dette Ord er ført over paa Fyn, hvor 
det endnu kan træffes; det samme gælder de specielle Udtryk 
ved Tobaksdyrkningen, koppe, gi*se, pappe etc., der svarer til 
tyske Ord som Kopf, geizen, papp. Lydforholdene kan ikke 
afgøre, om disse Ord er tilegnet af Plantørerne under deres 
Ophold i Tyskland, eller om de er medført fra Hjemlandet i 
flamsk Form (mere tvivlsomt). Derimod huskes Betegnelsen 
»kabo« om den Kurv, man havde de smaa Tobaksplanter i, 
naar de plantedes ud paa Marken (det franske cabas).

Bedst bevaret af alt det franske er Slægtsnavnene; men Ud* 
talen er forlængst tillempet til Dansk og har tabt de franske 
Særegenheder. Denne Tillempning er foretaget ikke af Navne* 
nes Bærere, men af de danske Brugere, og den kan skimtes i 
Raadstueprotokollernes Former straks de første Aartier.

NAVNENES UDTALE

1. Den Forandring af Navnene, der uden Sammenligning 
er vigtigst, er Ændringen af Tryk, idet Trykket lægges paa 
første Stavelse, hvad der straks giver Ordet en helt ufransk 
Karakter.

I det Tilfælde, at Trykket bevares paa en senere Stavelse, 
tabes Forstavelsen: Desmarais skrives 1743 Marne, 1755 Ma* 
raine; Lefèvre i 1723 Feber. Eller Navnets Udlyd gøres fyl*
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digere: Charnique: Scharnichel 1735. Navnene udtales nu 
Maræ*n og Fæ’vre.

Trykket er flyttet delvist frem i Devantier: Devante 1746, 
Devantz. Da er der Mulighed for, at baade første og sidste 
Stavelse tabes, og Wansch var da ogsaa en meget almindelig 
Form til henimod 1850; denne Form fulgte det sproglige Skifte 
fra Tysk til Dansk og maatte faa Udtalen Vansk; man husker 
Matis Vansk. Men denne »forvanskede« Form havde fjernet 
sig saa meget fra Skriftsprogets Devantier, at Forbindelsen 
ikke mere var saa indlysende som endnu ved Wansch, og 
Formen uddøde med de sidste Personer, der havde været kaldt 
saaledes fra den tyske Tid. Forstavelsen alene er tabt i Honoré: 
Norre 1735. Navnene udtales Devåntje og Norre (Honoré).

Ikke helt sikre Tegn paa, at Trykket er flyttet til første 
Stavelse, er Dobbeltskrivning af en følgende Konsonant og 
Svækkelse af den udlydende Stavelse: Armand: Herman 1722, 
Betacq: Bittack 1741, Deleuran: Delloret 1761, Dufresne: 
Dyf ring 1801, Dupont: Dippo 1735, Fournaise: Fornes 1743, 
Jourdain: Sording 1741, Louison: Ludvigsen 1748, Suppli: Sipie 
1762, Vilain: Willing 1724. Navnene udtales Hérman, Bé'tak, 
Dølerang, Dyfren, Dypong, Fornæ og Fornes, Luisen, Vilæng.

2. Nasallydene kan være gengivet som *ing (Crépin, Du* 
fresne, Jourdain, Vilain) og *ung (Dupont). Hvor t følger, 
skrives ofte kun n (Devantier, Dupont), ligesom Brun selv* 
følgelig bliver Bruun 1742, Bruhn 1741, og Louison smelter 
sammen med det danske Ludvigsen. Et Par Navne har Side* 
former med og uden n: Deleuran: de Loren 1721, de larete 1724; 
Desmarais: demaret 1720 og Marne 1743 (Maraine 1755); med 
dette kan sidestilles Patåtter og Pantåtter. Endelig kan Nasal* 
lyd være gengivet med m: Blond: Blom 1721, dupom 1770. I 
Navnet Olympe veksler Former med og uden m; det huskes 
af de reformerte selv som Tante Lempe, men skrives i Folke* 
tællingslisterne 1787 Olleib, 1801 Olepe etc.

3. En Del Navne gengives med rundet Vokal efter P. B. F. 
Bétacq: Pøtach 1801, Bottelet: Botle 1741, Dupont: de Pon 
1743, Fournaise: Fornes 1741. Til Gengæld er Suppli afrundet 
til Sipie 1762. Det ene af de 4 borgerlige Korps efter 1801, 
Cavalleriet, kaldtes efter sin Dragt »Det gule Corps«, hvad
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man vulgært ændrede til »De gule Køer«. Navnet Jeanne: 
Schônne 1801 antyder, at Konsonanten er udtalt med rundede 
Læber; dette Fænomen er fremmed for Byens Dansk og har 
voldt en Del Forvirring: Jacques staves 1801 Saque; den lille 
Ed sacré huskes som sjagger, og endnu kan hos visse af de 
reformerte iagttages en Tendens til i danske Ord at runde s 
til sch, ikke blot foran p, t, k, men ogsaa foran 1, v, m og a, 
aa, y samt i Udlyd (blæse: blæ‘sch, græsse: græsj), hvor der 
maa være Tale om Paavirkning fra Jødetysk eller fra Fransk.

4. I et Par Ord udtales l, hvor det er stumt i moderne 
Fransk: marguillier: madljé, og det Navn, der iflg. Ludwig op* 
rindelig stavedes Guillemot, men som i Fredericia har Former 
som Kijmont 1743 og Cilman 1741. I Formen Kielman er Nav* 
net endnu bevaret i Byen. I nogle Ord erstatter 1 andre Lyde: 
tourbière: Tullebjérre; parfaitement: pafelemång; jvf. at det 
danske Ord tredive, som Udlændinge har saa svært ved at 
udtale, ogsaa i Fredericia kan høres som trelve. Navnet Char* 
nique har i Udlyd faaet tilføjet 1, se ovenfor.

5. Fremmedartede Lyde kan fordanskes: Genéet: Skeene 
1743; Logier: Losier 1756; Montagne: Monteng 1743, Mon* 
tange 1748. Af øvrige Ændringer kan anføres: Bétacq: Petach 
1743; le Fèvre: Feber 1723, hvad der antyder særlige Kvali* 
teter af b.

løvrigt henvises til Samlingen af Staveformer fra 18. Aarh. 
Side 233.

DET FRANSKE SUBSTRAT

At de reformertes Sprog var af fremmed Oprindelse, røbe* 
des ikke blot af de enkelte franske og tyske Ord, men endnu 
mere ved det fremmedartede i det Dansk, de talte, og som 
for de øvrige Borgere var en evig Kilde til Morskab. Bønne* 
lycke repræsenterer disses Synsmaade, naar han taler om 
»deres ejendommelige Sprog, en underlig Blanding af Plat* 
tysk og Dansk, samt Brokker af andre Sprog, som, præget af 
den dem i Blodet liggende sydlandske Ilterhed, var af en 
uimodstaaelig komisk Virkning.«

»Dersom nogen havde kunnet samle en Parleur af deres
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Dialekt og Talemaader, som vendte op og ned paa Ordenes 
Betydning, vilde det have været ubetaleligt. Saaledes brugtes 
for at betegne, at noget var rørende, det Udtryk »knælelig«, 
om et Øjemaal, der skuffede, at det »forførte« (jvf. fransk 
»fromper«), om en, der var meget klog, at han var »ufornuf* 
tig« klog«1). En gammel Dame, der var halvt skadefro over, 
at hun stadig var i Live og holdt Arvingerne ventende, sagde: 
»De længser jo efter, je ska dø*, for o fo mi Ar*e.

Skal mån dømme efter den Maade, hvorpaa de reformerte 
nu gengiver deres Forfædres Tale, var det i Virkeligheden 
noget helt andet end de enkelte fremmede og mærkelige Ord, 
der gjorde deres Sprog særegent.

Hele Sætningens Tonegang var forskellig fra Dansk. Tonen 
var jævnt høj og steg endnu en lille Smule lige før Sætnin* 
gens afsluttende Stavelser, der havde dalende Tone. Paa Dansk 
virker denne Tonegang kaldende, og, naar det vedvarer, træt* 
tende. Det er fransk Sætningsrytme» der har holdt sig.

Ogsaa i de enkelte Ord var Tonegangen fremmed. Der 
var i alle Tilfælde een lille Ting i Vejen for, at det ikke blev 
Dansk: de reformerte havde nemlig ikke Stød i Ordene, men 
kunde ikke selv høre, der manglede noget; i Stedet for set, 
hørt, blev, Regn, Is osv. med Stød sagde de se*t, hø*r, ble*, 
Rej*n, Ij*s osv. med forlænget Lyd.

Sproget, hvis mange Længder i Stedet for Stød gjorde det 
syngende eller slæbende2), kunde i visse Ord minde udenfor* 
staaende Jyder om Fynsk; Ejendommeligheden skyldtes imid* 
lertid ikke Paavirkning tværs over Bæltet, men manglende 
sproglig Evne hos Koloniens Familier. De kunde nok opfatte, 
at der var noget særligt, Stødet, ved talrige danske Ord, naar 
disse anvendtes med Tryk, ligesom fremhævet i Sætningen. 
Men de kunde ikke gengive Stødet. De var vant til fra Fransk 
(og Tysk) at fremhæve de vigtigere Ord ved en omhyggeligere 
Udtale og derved eventuelt en lille Forlængelse. I Stedet for 
at give de danske Ord Stød gav de dem derfor Længde.

Paa Dansk faar Smaaord som det, dig, sit, med, saa osv. 
ikke Stød, selv om de fremhæves. Denne Finesse gik ikke

x) Bønnelycke II, fol. 12.
2) C. F. M.: Fredericia Avis 19/4 1883.
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op for de reformerte, som troligt forlængede ogsaa disse Ord: 
de*, de*j, si*, me*, so* osv. og gennemførte det med Konse* 
kvens, endog naar de slet ikke fremhævedes. Ikke saa under* 
ligt, at Folk fandt deres Sprog slæbende.

Den franske tonale Accent holdt sig gennem Aarhundreder 
i det lille, sluttede Samfund. Selv om det franske Ordforraad 
afløstes først af tysk, saa af dansk, udtaltes de nye Sprogs Ord 
dog med den franske Tonegang, der har knyttet de reformerte 
sammen og været et hemmeligt Tegn paa Samhørighed. Man 
har vel næppe gjort sig klart, at denne uhaandgribelige Realia 
tet var en sidste Genklang af deres Hjemlands Sprog. Skønt 
Sprogets Ord var glemt, var dets dybeste Bestanddel, Tonen, 
dog bevaret levende.

De reformerte kan endnu have store Vanskeligheder ved 
at anvende Stødet rigtigt. I vestjyske Dialekter kan Stød dels 
udelades, dels overdrives; i det sidste Tilfælde fremkommer en 
Lukkelyd som t eller p1). En af de reformerte havde faaet Nav* 
net Molle Forstub, hvis sidste Ord almindeligst forklares ved 
en Oplysning om, at han ved en bestemt Lejlighed havde for< 
stuvet Foden; er Forklaringen rigtig, synes Stødet i Forbindelse 
med v at være resulteret i b, og dette kan da sammenstilles 
med det tilsvarende Fænomen i de omtalte Dialekter.

Foruden en særegen Betoning af Ordene og Sætningerne 
kan visse Ordsammenstillinger være overført til Dansk fra 
Kolonisternes tidligere Sprog. Det har været forgæves at efter* 
spore Vendinger som »Jeg ham giver Skovlen«, der vilde have 
viist typisk fransk Ordstilling; naar der ikke findes Spor af 
en saadan, er Forklaringen vel, at en saadan Rækkefølge af 
Sætningens vigtigste Led er alt for iørefaldende og strider alt 
for meget mod baade tysk og dansk Sprogfølelse til, at den 
har kunnet passere.

Mindre iørefaldende er en afvigende Anvendelse af smaa, 
ubetonede Præpositioner. »Dejle Mo*n ve æ Hemel« (Dejlig 
Maane paa Himlen — fransk: »sur le ciel«, men tysk: »am 
Himmel«), »Nowe rø* nowe ve æ Glas« (i et Glas), »Min 
Søn æ hunde Mi*l ve Norge« (100 Mil opad i Norge) osv.

x) P. Skautrup: Klusiler og »yngre« Stød i Vestjysk. Acta Philologica 
Scandinavica III (1928), p. 32—51.
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er udanske. Den først nævnte stemmer med Tysk, men maa* 
ske spiller ogsaa ligesom i de to sidste Tilfælde de franske 
Dialekters Brug af »å« en Rolle.

Et gennemgaaende Træk var, at medens Fredericia*Egnens 
Dialekt har Ord som Kop, Laas, Kylling, Barn, Is osv. som 
Intetkøn, anvendte de reformerte disse Ord i Fælleskøn1); i 
det hele er der en Tendens til at anvende særlig Tillægsordene 
i Fælleskønsformen, saa det hedder »go* 01« i Stedet for »godt 
01« osv.

Der er en ret udpræget Tilbøjelighed til at trække sidste 
Lyd i et Ord over paa næste Ords Begyndelse, saafremt dette 
er en Vokal: »er ikke« bliver til »æ rit«, »min Onkel« til »mi 
Nonkel«, saa det overtrukne Bogstav kan gro fast: »æ Nonkel 
Hans syg?«. »Det kan I ikke!« bliver til »de ka nit!« Den 
Siags Overtrækning kan forekomme over hele Landet — i 
vestjysk kan tales om »en helt nanden«, opstaaet af »en an* 
den«. Dog er Fænomenet paafaldende hyppigt i Fredericia, og 
en Forbindelse med den regelmæssige Overtrækning i Fransk 
er vel ikke urimelig.

De reformertes Sprog er nu i det hele og store det samme 
som Bysproget i Fredericia, altsaa en Mellemting mellem Rigs* 
sproget og den østjyske Dialekt, der repræsenteres af f. Eks. 
»it« for »ikke«, ren u*Lyd i »skubbe« og »dukke« (ligesom 
»puste«), Flertalsendelsen *er i »Drenger«, »Volder«, »Hester« 
osv. samt det foranstillede bestemte Kendeord æ.

De fremmedartede Ejendommeligheder er forsvundet, i alt 
Fald de haandgribeligste af dem. Derimod kan Sætnings* og 
Ordtonen være bevaret, og den kan træffes endog uden for 
de reformerte hos Børn i Byen, der har den fra Legekamme* 
rater og Tjenestefolk, men som aflægger den i Løbet af Skole* 
tiden, saafremt de evner at tilegne sig andre Sprogvaner. Det 
er ikke alle, som kan, og derfor klinger altsaa endnu en levende 
fransk Tone.

x) V. Dahlerup: Fremmede Folkenavne som Slægtsnavne i Danmark. 
Festskrift til O. Jespersen (1930), p. 370.
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FredericiaSlægternes Hjemsted.

Plantører fremhævet.
Frankrig (Vest og Syd) :

Bres: Samuel l'Ami. I Fredericia 1720, 1722 (viet til Sybille la Fontaine, 
Enke efter Sieur Bonadi), 1723.

Paris: Étienne de Pesché, født i Paris 1659, emigreret for Religionen 
1685, til København før 1690, til Fredericia efter 1735, død 1745. 
Hustru Marie Dumas fra Clérac.

Bas Poitou: Balthasar de la Millière, dansk Kaptajn, f. 1685, hjalp 
Kolonisterne 1722, d. i København 1743.

Villeneuve i Guyenne: Jean Montagne, Strømpevæver, f. 1684, g. m. 
Marie Rey, f. i Montauban 1685. Kom til Fredericia fra Erlangen 
1733.

Tonnins i Guyenne: Daniel Ruel d’Esclaux, dansk Major, f. 1659, gjorde 
Tjeneste i Strassburg, emigreret for Religionen 1686 til Branden* 
burg og København, d. i Fredericia 1745.

Clérac: Marie Dumas, f. 1671, g. m. 1: Jean Chopis, 2: Jean Bouillard, 
3: E. Pesché, d. i Fredericia 1743.

Montauban: Marie Rey, f. 1685, g. m. J. Montagne, f. i Villeneuve.
St. Gilles i Languedoc: Abel Rosselin, f. 1669, Strømpevæver, réfugié 

françois (vist fra Erlangen), til Fredericia 1733, d. 1748.
rOrange: Jean Louis Marquet, f. 1703, Militær, d. 1783.
Mens, Dauphiné: Louis Laugier, f. 1660, Knivsmed, flygtet for Religio* 

nen til København, vistnok Fader til Antoine L., der kom til 
Fredericia o. 1729 og døde 1756.

Merlieu, de la Terasse, Dép. Isère, Arr. Grenoble: (Jean Bottelet, g. m. 
Sara Devrienne, bosat i Angermünde, hvor Sønnen) Abraham 
Bottelet er f. 1699, d. 1756, Borger i Fredericia 1721.

Grenoble: Jean Armand, f. o. 1672, d. 1747, g. m. Elisabeth Perein, f. 
1689, d. 1767, til Fredericia fra Mecklenburg 1722, Borger 1723.

Macon: Ç4br. du Bois, g. m. Susanne Mess; deres) Søn Abraham du 
Bois g. 1723 m. Marie Dufour.



216

Frankrig (Nord) :
Sedan: Julienne Gonzal, f. 1666, 1704 g. i København m. Ph. Mariot, 

d. i Fredericia 1734.
La Morgue i Picardiet: Daniel le Blond, f. 1660, i Fredericia 1719, d. 

1737, g. m. Marie Berthe, d. 1732.
Landousi la Ville i Picardiet: Joseph Soyeaux, f. 1656, i Fredericia 1720, 

død 1737.
Vitry le François: Urie Didier, f. 1661, i Halle o. 1703, i Fredericia 1723, 

d. 1741, g. m. Esther Dupont.

Frankrig (Calais) :
St. Marc ved Calais: (Pierre Labove, g. m. Sarah Devrienne, Datter:) 

Marie Labove, f. 1681 i Friesenheim, g. m. 1: Caspar Charnique 
i Gramzow, med denne til Fredericia 1720, g. m. 2: J. Deleuran, 
d. 1745.

(Calais: Marie Labove, f. 1641, g. m. Pierre Devantier, f. 1637 i La Leu). 
Calais: Abr. Betacq, f. 1685, 1709—11 i Mariendorf, 1721 i Fredericia, 

d. 1763, g. m. Marie Cupre, f. 1684 i Schmöl, d. 1769, D. a. Daniel 
Cupre og Cathrine Kinemund.

Calais: (Pierre Crépin, g. m. Jeanne Dubois, Søn): Jean Pierre Crépin, 
i Fredericia 1724, g. m. Marie Mess, Enke efter Henri Jourdain, 
D. a. Michel Mess, g. m. Sara Devrienne.
(—, Datter:) Elisabeth, i Fredericia 1723, g. m. Pierre Frantzau. 

Calais: (Michel Deleuran, i Friesenheim 1668, d. dér, g. m. Esther 
Devantier; Søn: Pierre Deleuran, f. i Friesenheim 1668, indvan* 
dret til Bergholz, i 1693 g. m. Esther Hurtienne fra Calais; Søn:) 
Jean Deleuran, f. 1702 i Bergholz, i Fredericia 1721, 1724 g. m. 
Anne le Blond og d. 1782.

Calais: Jean François Louison, f. 1715 »natif de Calais«, S. a. Jean 
Louison og Jeanne Gaude; 1742 g. m.Cathrine Honoré, f. i Frede* 
ricia 1725. Han døde 1751. Militær og Plantør.

Belgien (Flandern) :
Chatelainie de Lisle: Laurent le Brun, f. 1686, til Fredericia 1722 fra 

Brandenburg, d. 1746, 1723 g. m. Susanne Didier, f. i Halle 1702, 
d. 1768.

Gand: Cathrine Dubui, g. m. Jean Fournaise. Hun døde vist 1731. 
Flandern: Lambert Dufresne, i Schwedt a. O. 1714, g. m. Susanne 

Capelier, i Fredericia 1720.

Belgien (Hainaut) :
Hainaut: Étienne Feut, f. 1676, i Gramzow 1706, til Fredericia 1720, 

g. m. 1: Anne Conradt, 2: Anne Schneider, f. 1679 i Friesenheim, 
d. 1745 i Fredericia.

Mons: Pierre Honoré, f. o. 1686, S. a. Pierre Honoré og Elisabeth Sup*
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pli, i Gramzow 1707, i Gross Ziethen 1713, i Fredericia 1720, d. 
1765, g. m. Marie Desmarets, f. 1687 i Bagemühl, Brandenburg, 
d. 1763.

Warquingny: Gille Honoré, i Gramzow 1702, i Fredericia 1720, d. før 
1724, g. m. Elisabeth Suppli; Datter: Cathrine 1724 g. m. Jaques 
la Barre.

Ormus ved Mons: (Dominique Suppli, i Bergholz; Søn:) Abraham 
Suppli, i Fredericia 1721, 1724 g. m. Marie Feut. (Datter? Marie 
Suppli, f. i Stubbekøbing, 1751 g. m. Daniel le Fêvre.)

Mons: Jacques Vilain, f. i Gross Ziethen o. 1693, i Fredericia 1721, d. 
1754, g. m. Cathrine Dupont (før 1720).

La Gorgue i La Leu: (Pierre Devantier, f. 1637, o. 1661 til Friesenheim, 
1689 til Woddow, d. 1692, g. m. Marie Labove, f. i Calais 1641, 
d. 1715 i Woddow; Søn:) Jacob Devantier, f. i Friesenheim, i 
Woddow 1698 og 1700, i Gramzow 1704 til i alt Fald 1713, i Fre* 
dericia 1719, d. før 1734, g. m. Marie Coppet, f. 1672 i Mann* 
heim, d. 1734 (64 Aar). Navnet fra Gorgues Naboby La Ventie. 

Fleurbai i La Leu: (Antoine le Fèvre, f. o. 1647, 1680 i Beinshof, Pfalz, 
1684 i Bergholz, Brandenburg, g. m. Marie Noë, Søn:) Abraham 
le Fêvre, f. 1684 i Bergholz, i Fredericia 1721, d. 1756, g. m. 
Susanne Delåtre, f. o. 1687, d. 1754.

Paysbas: Matthieu Dupont, f. o. 1667 i Mannheim, i Walmow 1702, i 
GrossZZiethen 1705, i Fredericia 1721, d. 1743, g. m. Cathrine 
Noë, f. 1681, d. 1741.

Paysbas: Jean Fournaise (Slægtsnavnet træffes i Mannheimer*Kolonien 
i Magdeburg og i Halle), i Berlin 1715, fra Uckermark til Frede* 
ricia 1720 (Plantør og Sæbesyder), g. m. Cathrine Dubui fra 
Gand. En 70*aarig Kvinde af dette Navn døde 1731; men hvis 
Alderen er rigtig, kan den paagældende ikke være den her nævnte 
Jean Fournaises Hustru, idet de yngste af Børnene var født 1722, 
1724, 1730; men hun tilhører sikkert Familien.

Øvrige Data se Ludwigs Stamtavler!

Nogle belgiske (franske) Slægter paa Sjælland.
(Iflg. Kirkebog for den fransk*reformerte Menighed i Kbh.) 

Belgien (Hainaut) :
Warn, au pays de Mont, en Hainaut: Jean Coufié, Silkearbejder, d. i 

København 1736, 60 Aar gammel.
henau dans les pais bas: Jacob Dehon, fhv. Tobaksplantør, g. m. Marie 

Lenoy fra Brandenburg; Søn: Gaspar Frederic Dehon, døbt i 
København 1737. — Elisabeth Dehon, f. 1703 i Gramzow, 1725 
g. m. Tobaksplantør Jean Glaudemer fra Køge, d. 1737. — Ca* 
thrine Dehon i København 1721, 1724 g. m. Abraham Libeno. —
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Koloniens Vækst.
Kolonien
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Pers.BorgereFam.

1672 1591

Plan« 
torer

Personer 
m. fransk 

Slægtsnavn

Byen

Borg.

Menigheden 
Pers, i 

Menigh. Fam.

1720,22/s 44
- 2/s 17 84
- 20/s 16 + unge Karle
- so/9 19 + do. 91

1721, 16/4'24/4 34
- Vt 36

1722,22/4 30
Christensen: 1735 20

1743 30
1744 36
1748 30

Wilse: 1767 58 ca. 300
Pontoppidan: 1769 90 410 2528

Danmarks Spejl: 1771 40 280
Folketælling: 1787 48 280 3066

Dalgas: 17971) (112) (540)
Folketælling: 1801 78 337 3474

Bergsøe: 1844 630
— 1845 4615

Elsner: 1855 653 5579
Forstanderskabet: 1871 1641) 18 ca.700

1880 8275
1890 10042

Ludwig: 1899 ca.625
Staehelin: 1919 ca.425

1933 20363
Kæmnerkontoret: 1936 108 (Husstande) 205 3252)
Forstanderskabet: 1938 325

Kun de 155 af fransk^belgisk Slægt. I Nabosognene er der desuden ca. 75,x) Medtager udenbys. 2)
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Anne Dehon 1725 g. m. Pierre Heurtien i Køge. — Abraham 
Dehon, Tobaksplantør, g. m. Helène Daniels Datter; Sønner: 
Jules, f. 1732, Jean, f. 1735.

Hannau: Jaque Crépu, g. m. Jeanne la Borne; Søn: Jean Jaques Crépu, 
»natif de Hannau«, d. i København 1740.

Frankrig :
Normandiet: En Adelsmand ved Navn Quartier (eller Cartier), flygtet 

for Religionens Skyld til Svejts, skal ifølge en tvivlsom Tradi* 
tion1) være Stamfader til den københavnske Slægt le Maire: 
Skrædder Jacques Claude Maire fra Svejts, i Gramzow 1699; 
Sønner: Abraham Claude Maire, f. 1683, d. 1789, g. m. 1: Judith 
le Blond i Fredericia 1727 (Abr. Glaude Maire), 2: Marie Soyaux 
i Fredericia 1730. Jean Claudemer i København 1721 (Jean 
Maire), Tobaksplantør i Køge, 1725 g. m. Elisabeth Dehon (som 
Vidne Abr. Claumer) ; 7/9 1735 benævnes han Jean Meren. Disses 
Efterkommere kom ind i det københavnske Bourgeoisi.

Der eksisterer imidlertid i forskellige danske Byer et Familie* 
navn Kantemère, Kantemejer etc., som formentlig dækker over 
QuartiersMaire.

Mortalitet hos Børnene 1720—1800.
Der medtages ved 1. kun Personer, hvor foruden Fødselsaar ogsaa 

Dødsaar eller Vielse oplyses i Kirkebogen. 2. deraf døde inden et Aar 
efter Fødselen. 3. døde mellem 1 og 10 Aar efter Fødselen. — 4. giver 
Tallet paa dem, der ikke medtælles under 1., fordi kun Fødselsdato er 
oplyst, og videre Skæbne er uvis.

Summen inden for hver Kategori er: 1.: 567 — 2.: 75 — 3.: 81 — 
(4.: 78). Gennemsnittet i Kolonien bliver da, at der af 100 fødte Børn 
er død 13,2 i det første Leveaar, 14,3 mellem 1 og 10 
A a r. Foruden de 100 er der 13,8, hvis Skæbne er uoplyst (i Reglen 
paa Grund af Bortflytning eller Overgang til en anden Kirke ved Vielse 
eller lignende).

Sammenlignet med dette Gennemsnit stiller Slægterne sig forskelligt 
og kan deles i tre Grupper med Hensyn til Børnenes Levedygtighed.

x) Hauch*Fausbøl: Slægthaandbogen (1900), p. 578; allerede Dalgas 
sammenstiller 1797 Quartier* og Maireslægten.
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I. Børn, meget levedygtige: 1. 2. 3. (4.)
Armand (Hermann), fra Grenoble ..................... 43 4 6 (11)
Deleuran, fra Calais .......................................... 63 10 7 (8)
Didier, (Vallon) ..................................................... 2
Dupont, Isaac ............................................................ 28 1 4 (5)
- Matthieu, (Vallon) .................................. 41 5 5 (1)

Honoré, fra Mons .................................................... 89 12 7 (2)
Killemond, fra Poitou .......................................... 11 1 1 (2)
Lefèvre, (Vallon) .................................................... 22 4 (3)
Louison, fra Calais ................................................... 16 2 1
Suppli, fra Mons ..................................................... 9 (3)

Tilsammen ....
Gennemsnit...

.. 324 39 31 (35)
.. 100 12,0 9,6 (10,8)

II. Børn, jævnt levedygtige: 1. 2. 3. (4.)
le Blond, fra Picardie ............... ,. 11 1 2
Devantier, (Vallon) .................. ,. 41 5 6
Dufresne, fra Flandern ............ .. 9 1 1 (2)
Laugier, fra Dauphiné .............. .. 4 1 (5)
Vilain, fra Mons ........................ , 48 5 9 (6)

Tilsammen .... 113 12 19 (13)
Gennemsnit... .. 100 10,6 17,0 (11.5)

III. Børn, lidet levedygtige: 1. 2. 3. (4.)
Betacq, fra Calais ................................................. ,. 12 5 2 (4)
Bevier ..................................................................... 2 2 (1)
Bottelet, fra Grenoble ......................................... .. 13 2 4
le Brun, (Vallon) ................................................. .. 2 1 (2)
Charnique ............................................................. 4 1 2 (1)
Crepin, fra Calais ................................................. .. 2 1
Desmarais ............................................................... . 9 3 (5)
Dufour .................................................................... 2 1 (1)
Dupont, Corneille ................................................. . 15 3 2

— (i Skærup) Isaac ................................... ,. 5 1 2 (4)
Feut, (Vallon) ....................................................... . 15 5 (3)
Fournaise, (Vallon) ............................................. . 16 1 5 (4)
Jourdain ................................................................. 4 3 (2)
Mathay, fra Vevey ............................................... . 2 1 (1)
Stein (de Pierre) ................................................. 77 6 2 (2)

Tilsammen..... 130 24 31 (30)
Gennemsnit... .. 100 18,5 24 (23,1)
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Det ringe Antal Børn i den tredie Gruppe skyldes dels, at visse 
Familier har forladt Fredericia, oftest straks i den første Menneskealder, 
dels, at nogle Familier var ved at uddø.

Som det kunde ventes, udgøres Kolonien i Dag næsten udelukkende 
af Familierne fra de to øvrige Grupper; Materialet i disse, særlig i I, 
viser en paafaldende Overensstemmelse mellem Børnerigdom og Børne* 
nes Levedygtighed; Overensstemmelsen forklares kun delvis af, at Fa* 
milierne er forblevet i Fredericia, og maa for en ikke uvæsentlig Del 
skyldes Frugtbarhed og Levedygtighed i Forening.

Derimod fremgaar det ikke af nærværende Materiale, at Vallonerne 
skulde have været mere robuste end de Kolonister, der kom længere 
sydfra; der er forholdsvis ikke flere Vallonslægter i I og II end i III. 
En anden Sag er derimod, at de vallonske Familier i Tidens Løb er for* 
blevet i Kolonien i højere Grad end de øvrige, der har flyttet rundt i 
Landet og hurtigst opgav Plantørvirksomheden.

Nærværende Opstilling efter Mandslinie alene tilslører den Betyd* 
ning, Kvindelinien har haft. I en Slægt som Vilain, tildels Dupont, der 
har et stort Antal Pigebørn i Forhold til Drengene, vil Slægtsnavnet 
blive sjældent, skønt Slægten gennem Kvinderne blomstrer videre under 
andre Navne.

Det Slægtsnavn, der uden Sammenligning har bredt sig mest og i 
1936 tæller over en Trediedel af Koloniens Efterkommere i Fredericia 
foruden talrige Medlemmer andetsteds i Landet, er Honoré, og Navnet 
gaar i samtlige Tilfælde tilbage til den Pierre Honoré, født i Mons, 
Belgien, ca. 1686, som med Hustru og 6 Børn ankom til Fredericia 1720. 
Han var af de fattige i Flokken, og heller ikke næste Generation naaede 
Velstand; men der var Rigdom paa sunde (og dygtige) Børn.

løvrigt behøver det næppe at bemærkes, at ovenstaaende Klassifice* 
ring med Hensyn til Børnenes Levedygtighed kun gælder for 18. Aar* 
hundrede og viser et Stadium i Koloniens Akklimatisering. Den kan 
altsaa ikke overføres paa Familiernes senere Repræsentanter, og en til* 
svarende Opstilling for Nutidens akklimatiserede Familier vil antagelig 
give et ganske andet Resultat. Desværre foreligger der ikke nogen dansk 
Statistik over Børnedødeligheden blandt Danske i 18. Aarhundrede at 
sammenligne ovenstaaende med.

Sygdomme.
Oplysninger om Sygdomme i Kolonien savnes paa faa Undtagelser 

nær (om den »reformerte Syge« 1821, se under Rieu); enkelte Familier 
synes de første Aar forfulgt af Dødsfald, uden at der kan tales om Epi* 
demier, saaledes Abr. Bottelet i 1730’erne og P. Devantier forud for 
Rejsen til Fredericia 1719.

Faren for Indgifte har været stor, men der synes ikke at kunne paa* 
vises sikre sygelige Følger. En Mand kunde ikke lukke venstre Øjen*
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laag og kaldtes derfor »æ Stjernkiger«; man har heri villet se Følge af 
Indgifte. Ludwig nævner siden 1720 4 Epileptikere, deraf en Moder og 
Datter. Selvmord udgjorde 1829—38 0 %, de følgende Tiaar 3,19 %, 
1,66 %, 1,43 %, 0,6 %, 5 % og 1889-98 2,54 %. At Selvmordene i 
1879—88 var paa 5 % maa ses i Forbindelse med disse Aars alminde? 
lige Stigning Landet over og er ikke særegen for Kolonien.

Hermann (Armand) .....
Bétacq (Petach) ............
Blond (Blom, Blum) .... 
Bottelet (Botier) ...........
Deleuran (Delloreth) ... 
Desmarais (Mareen) .....
Devantier (de Wansche) 
Dufour ...........................
Dufresne .........................
Dupont (Dypong) ........
Feut .................................
Fournaise ........................
Honoré (Norre) ...........
Killemon (Kinnemon) ... 
Le Fêvre (Feeber) ........
Logier (Locie, Lucie) .... 
Louison (Ludvigsen) .... 
Stein (Steen, la Pierre).. 
Suppli (Siplie) ...............
Vilain (Willain, Willien)

Familieliste.
1787 1801

F M Mu g F MMu
2 11 5 (1) 5 26 1

4 2 4 1
2 7 (1) 2 6

1
6 33 6 (1) 11 44 7
3 10 1 (2) 6
2 13 1 (5) 6 15

2 7
5 30 6 (12) 14 50 5
2 9 (1) 1 5
2 7 2 1 6 1

11 49 3 (6) 17 77 10
1 1 4 (3) 1
2 9 4 (1) 3 9 1

3 (1) 1 2
2 10 1 (1) 3 8
5 19 4 3 14 1

2 (2) 2 7 1
3 25 1 (4) 5 16 5

1797 1936
g F M H M
(4) 12 68 18 25
(1) 5 15 1 1
(2) 2 10 2 6

1 5
(4) 11 61 16 30
(1) 4 18
(6) 5 26 16 26

1 2
2 11 1 2

(6) 14 65 4 19
(1) 2 9

3 16 4 7
(6) 18 90 41 73
(2)
(4) 6 24 1 1
(1) 5 12
(2) 2 10
(3) 8 38 1 5
(2) 3 15
(4) 8 45 3 10

F: Familier ...................... 48
M: Disse Familiers hjem? 

meværende Medlemmer 233
Mu: Andre Bærere af

Navnet (Tyende etc.).. 47
Ialt Personer med Kolo?

nistnavne ..................... 280

78 112 108 (Hus?
stande)

296

41

337 540 205
(g: Kvinder af Navnet, gaaet ind i andre Familier ved Giftermaal og 

medtalt dér).

Kilder.
1787, Folketællingen i Fredericia, Protokol i Rigsarkivet.
1801, - - — - - -
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1797, Dalgas’ Fortegnelse over Kolonistfamilier, omfatter ogsaa Person 
ner og Familier, der er bosiddende andet Steds i Danmark, men 
som stammer fra Fredericia*Kolonien. »Iris og Hebe« 1797; Ta* 
bleau historique etc. 1797.

1936, venligst oplyst af Fredericia Kæmnerkontor.

Kolonien i 1740’erne.
Et Indblik i Kolonien i dette Tidsrum faas ved tre bevarede Proto* 

kolier:
I. En Skattekommissionsprotokol 1743, i Landsarkivet i Viborg (Ribe 

Stiftamt), der efter kgl. Forordning af 20/s 1743 giver en Beregning 
over Formue*, Kop*, Heste* og Karosseriskatten af Fredericia By. 
Kun Ydere af Formueskat har Numre.

II. Fredericia Bys Grundtaxt (inden for Voldene), afsluttet 14/e 1746 
(Rigsarkivet). Numrene betegner Grunde.

III. General*Inkvisition og Husbesøgning over Stadens Indvaanere, 
nemlig 1. Borgerskabets Tal. 2. Næring og Brug. 3. Hvormange 
Børn enhver Borger har, besynderlig Drengebørn, hvor gamle de 
er og hvortil holdes med videre deraf dependerer. Afsluttet ®/n 
1748. Landsarkivet i Viborg (Ribe Stiftamt). — Hvor intet bemær* 
kes, er 2: Tobaksplantage. Numrene betegner Familier.

I efterfølgende Sammenstilling lægges II til Grund. I ovennævnte 
Lister er Numrene fortløbende, men hverken deres Betydning, Række* 
følge eller Udgangspunkt er den samme i I, II og III.

Danske Sogn. Dronningensgad e, østre Side.
II. 11. Jacob Petack, reformert. Hans iboende og ejende Hus 11 Fag 

med Port. Grund (taxeret til) 1 Rdl. 3 Mk. Bygning 25 Rdl.
I. Jacob Petach, ref., er en Planter og Daglønner, som er i en fat* 

tig Tilstand, saa han ikke er noget ejendes. Kopskat 2 Rdl. 1 Pige: 
48 Sk.

III. 13. Jacob Pietach — fattig — 1 Datter, 3 Sønner: Jacob Jacob* 
sen 12 Aar, Moias 5 Aar (de gaar i Skole), Abraham 1 Aar.

II. 16. Ludvig Blom, ref., hans ejende og iboende Hus 12 Fag med 
Port til Gaden, 10 til Gaarden. Grund 1 Rdl. 1 Mk. 8 Sk. Bygning 
41 Rdl. 1 Mk. 8 Sk.

I. Ludvig Blom., ref., — af slette Vilkaar — da alt hvis han er eiendes 
er pantsat, og nærer sig af det han planter til halt for andre. Kopskat 
2 Rdl. (ansat som Daglønner). 1 Pige: 48 Sk.

III. 5. Ludvig Blum — af slette Vilkaar — 2 Døtre, 2 Sønner: Lud* 
vig Ludvigsen 10 Aar, Daniel Ludvigsen 1 Aar; gaar i Skole.
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I. 7. Ettieng Pische, logerende hos Ludvig Blom, lever af det han i 
sine bedste Aar har fortjent. Kopskat 4 Rdl. (ansat for sin Person som 
en Inderst) af Formue (1005 Rdl.) 20 Rdl. i Formueskat.
II. 35. Johan Rosenmeyers Braque. Grund 1,3,—. Bygning 18,2,—.

Dronningensgad e, den vester Side.
II. 40. Hr, Hollardt, reL Præst, hans Residence 13 Fag til Gaden, 12 

til Gaarden. Grund 15,—,—. Bygning 92,3,—.
I. Præsten ved den ref. Colonie er efter Forordning af 15. Juni 1731 

fri for Kopskat etc.
I. Chang Monteng er en Manufactorist og selv arbejdende deri.

1 Pige: 48 Sk.
II. 41. ylbr. Petach, ref., beboer Madme Castensens Hus, 7 Fag, een 

Etage. Grund 3, —, —. Bygning 25, —, —.
I. Abraham Petach, ref., ernærer sig som Dagleier; planter Tobak 

til halt, er ei noget eiendes. Kopskat 2 Rdl.
III. 3. Abraham Pitach — af slette Vilkaar — 1 Datter, 2 Sønner: 

Abraham Pitach 37 Aar, Jacob Pitach 31 Aar.
II. 44. Peter Devante, ref., eier og bebor en Gaard 21 Fag til Gaden, 

2 Porte. Grund 3, 3, —. Bygn. 72, 3, —.
I. Peter Devantsche, ref., Agerdyrkning og Tobaks*Plantache, Kop* 

skat 2 Rdl. (modereret for Armod), 1 Karl: 48 Sk., 1 Pige: 48 Sk.
2 Heste til Avlingen.

III. 7. Peter Devante — af ringe Vilkaar — 4 Døtre, 1 Søn: Peter 
Petersen % Aar.
II. 45. Lambrecht Fye, ref., eier og beboer et Hus 10 Fag til Gaden, 

1 Port, 8 Fag gammelt Hus til Gaarden. Grund 1,3,—. Bygning 
35,—,—.

I. Jacob Fya er en dagleier og planteur, og derhos i meget slet Til* 
stand. Kopskat 1 Rdl. (modereret for Fattigdom). 1 gammel udlevet 
Hest.

III. 8. Lambert Feu — af ringe Vilkaar — 5 Døtre.

— I. har mellem Jacob Fya og Jacob Petach:
I. Abraham Petach den unge, ganske forarmet. Bemærkn.: Huusarm.
I. Peter Schordan, ref., ernærer sig af Plantache ved det han sætter 

Tobak til halt, og derefter gaar som almindelig her i Dagleje. Kopskat 
2 Rdl.

III. 9. Anthoni Loge, Tobaksplantage og Kroholder — fattig — 4 
Døtre, 2 Sønner: Daniel Anthoni 18 Aar, Jacob Anthoni 5 Aar; de 
gaar i Skole. Han boede tidligere i Kongensgade.
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Kongensgade, østre Side (II.: 57—77).
II. 73. 24br. Botie, ref., eier og beboer et Hus 9 Fag. Grund 4, —, —. 

Bygning 25, —, —.
I. Abraham Botie, ref., Dagleier og derhos i meget slet Tilstand, er 

ei noget eiendes. Kopskat 1 Rdl. (modereret for Fattigdom).
III. 33. Abraham Botie — een fattig Mand — 2 Døtre, 2 Sønner: 

Abraham Abrahamsen 14 Aar, Jacob Abrahamsen 10 Aar; de gaar i 
Skole.

II. 74. Johan Dillesen, ref., eier og bebor et Hus 14 Fag med Port. 
Grund 3,4,8. Bygning 47, —, —.

I. Johan Dilleran, ref., Avling og Tobaksplant. Kopskat 4 Rdl. 2 
Heste til Avlingen.

III. 112. Hans Delloreth — fattig — 3 Døtre, 3 Sønner: Peder Delo? 
reth 18 Aar, Daniel Deloreth 15 Aar, Jacob Deloreth 13 Aar; de er 
hjemme.

II. 75. Jacob Fye, ref., eier og beboer et Hus 16 Fag med Port, 10 Fag 
gammelt Hus til Gaarden. Grund 3,4,8. Bygning 65,—,—.

I. Jacob Fye, ref., er en gammel svag Mand. Avling og Tobaksplan? 
tage. Kopskat 4 Rdl. 2 Karle: 1 Rdl. 1 Pige: 48 Sk. 2 Heste udslæbt ved 
Avlingen. Af Formue paa 100 Rdl. Skat 2 Rdl.

III. 28. Schack Fye — maadelige Vilkaar. Børn —.
II. 76. Jacob Fye, ref., et Leyehus, beboes af en Smed. 13 Fag. Grund

3,3,—. Bygning 43,—,—.

Kongensgade, vestre Side (II.: 78—88).
II. 79. Jacob Dupong, ref., ejer og bebor Hus 22 Fag med Port. Grund 

4, 3, —. Bygning 68,4,8.
I. Jacob Dypong, ref., Tobaksplantache og Agerdyrkning. Kopskat 

4 Rdl. 1 Karl og 1 Pige: 1 Rdl. 2 Heste udslæbt ved Avling. Ingen 
Formue.

III. 30. Jacob Dypong — maadelige Vilkaar — 2 Døtre, 3 Sønner: 
Mathias Jacobsen 20 Aar, Peder Jacobsen 14 Aar, Jacob Jacobsen 3 
Aar; alle hjemme.

II. 81. Matthias Dyponge, ref., ejer og bebor Hus 19 Fag, 9 Fag til 
Gaarden. Grund 4,—,—. Bygning 71,5,—.

I. Matthias Dypong, ref., Tobaksplantache og Agerdyrkning. Kop? 
skat 4 Rdl. 1 Pige: 48 Sk. 2 Heste udslæbt ved Avling.

III. 31. Mathias Dypong — maadelige Vilkaar — 5 Døtre, 3 Sønner: 
Jacob Mathiasen 13 Aar, Mathias Mathiasen 6 Aar, Hans Mathiasen 
3 Aar; de gaar i Skole.
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II. 82. Johan Scharnikels Enke, ejer og bebor Hus 9 Fag til Gaden. 
Grund 3,3,—. Bygning 24,—,—.

I. Johan Charnichel, ref., Daglejer. Kan derfor anses som Gadehus* 
mand. 1 Pige: 48 Sk. Kopskat 2 Rdl. (modereret til 1 Rdl. for Armod).

III. 34. Peder Killemon — slet af Vilkaar — 2 Sønner: Johan Schar* 
niched 9 Aar, Hans Killemon 1 Aar; de er hjemme. (Den nye Ejer er 
øjensynlig gift med Enken.)
II. 88. Jacob Fye, ref., hans Leyehus 10 Fag. Grund 3, 3, —. Bygning 

35, 2,8.
— I. Mons. Logie, ref., har en lidend Skole, holder ingen Creature, 

lejer Hus; fri for Kopskat som Skoleholder. (Flyttet til Dronningens* 
gade iflg. III.)

— III. har i Kongensgade desuden:
III. 25. Mons. Rosselain, Strømpevæver — fattige Omstændigheder

— 5 Døtre, 1 Søn, alle udrejste i fremmede Lande.
III. 27. Mons. Montange, Strømpevæver — fattige Vilkaar — 2 Dotre,

1 Søn, alle udrejste. (I. se Dronningensgade.)
III. 29. Johan Frands Ludvigsen — fattige Vilkaar — 1 Datter, 1 Søn: 

Isaac Ludvigsen 2 Aar.
III. 32. Hans Willing — fattige Omstænd. — 1 Søn: Isach Hansen

2 Aar.

Bjergegade, østre Side.
II. 146. Abraham Dypong, ref., ejer og bebor Hus 18 Fag. Grund 

3, 3, —. Bygning 65, —, —.

I. Abraham Dypong, ref., Tobakspi. og Avl. Kopskat 4 Rdl. 1 Karl 
og 1 Pige: 1 Rdl. 2 Heste udslæbt ved Avl.

(Det var paa Abr. Duponts Grund i Bjergegade, Matthieu Dupont 
løste Skøde 18/3 1723; men Abraham er Søn af efterfølgende Isach 
Dupont.)

III. 41. (i Danmarksstræde, der omfatter 36—49) Abraham Dypong
— slet Tilstand — 3 Døtre.

— III. 38. Jacob Feber — slette Vilkaar — Børn —.
II. 148. Isach Dypong, ref., eier Braque 5 Fag. Grund 2,1,8. Bygning 

14,3,8.

II. 150. Isach Dypong, ref., ejer og bebor Gaard 24 Fag. Grund 3, —, —. 
Bygning 75,—,—.

I. 19. Isach Dypong, ref., Tobak og Agerdyrkning. Kopskat 4 Rdl.
1 Dreng: 48 Sk. 2 Heste udslæbt ved Avling. Formue 100 Rdl., Skat
2 Rdl.
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III. 41. Isach Dypong — maadelige Omstændigheder — 3 Døtre, 1 
Søn: Isach Isachsen 10 Aar; gaar i Skole. (Han løste Skøde paa denne 
Grund 17/2 1724.)

Princessindegade, østre Side.
II. 233. Hans Jørgen Weier, eier et Hus 12 Fag. Grund 1,3,—. Byg* 

ning 37, 3, —.

II. 248. Lorenz Bruun, ref., ejer og bebor Hus 12 Fag. Grund 2,—,—. 
Bygning 35, —, —.

I. Lorentz Bruun, Tobaksplanter. Kopskat 1 Rdl.
— I. (Kongens Stræde) Peter Kijmont er Husarm og elendig, da 

han har en stor Del Børn og neppe kan føde dem. Fritaget.
III. 37. (Danmarksstræde) Peder Killemon den ældre — slette Vil* 

kaar — 2 Døtre.

Vendersgade, østre Side.
II. 294. Jacob Devante, ref., ejer og bebor Gaard 13 Fag til Gaden, 8 

Fag Lahde. Grund 5, 3, —. Bygning 87,3, —.
I. Jacob Devansche, ref., Tobaksplant, og Agerd. Kopskat 4 Rdl. 

1 Pige: 48 Sk. 1 Dreng uden Løn. 2 Heste udslæbt ved Avl.
III. 87. Jacob Devante — ringe Tilstand — 1 Datter, 4 Sønner: 

Jacob Jacobsen 18 Aar, Isach Jacobsen 11 Aar, Abraham Jacobsen 
9 Aar, Peter Jacobsen 4 Aar; de gaar i Skole. (Paa denne Grund tog 
Faderen (samme Navn) Skøde 18/3 1723.)

Jyllandsgade, nordre Side.
II. 309. Peter Norre, ref., ejer Gaard med Baghus 10 Fag til Gade, 7 

i Gaarden. Grund 4, 3, —. Bygning 50, —, —.

II. 310. Jacob Willing, ref., ejer Gaard og Baghus 20 Fag til Gade, 10 
til Gaarden. Grund 4,—,—. Bygning 84,—,—.

I. Jacob Willing, ref., Tobaksplant, og Agerdyrkning. Kopskat 4 Rdl. 
1 Pige: 48 Sk. 2 Heste udslæbt ved Avl. Ingen Formue.

III. Jacob Willing — ringe Vilkaar — 3 Døtre, 3 Sønner: Jacob 
Jacobsen 26 Aar, Jacob Jacobsen 19 Aar, Peder Jacobsen 14 Aar. (Han 
tog Skøde paa Grunden 24/o 1724.)

II. 311. Abraham Feber, ref., ejer Gaard med Baghus 20 Fag til Gade. 
Grund 4, —, —. Bygning 75, —, —.

I. Abraham Feber, ref., Tobaksplant, til Halt, i slet Tilstand. Kop* 
skat 3 Rdl. (modereret for Fattigdom).
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III. Abraham Feber — fattig — 2 Sønner: Abraham Abrahamsen 
25 Aar, Daniel Abrahamsen 21 Aar; de er hjemme. (Abr. le Fevre tog 
Skøde paa Grunden 24/ø 1724.)

Danmarksgade, søndre Side (—330).
II. 321. Johan Rosenmeyer, ref., Lejehus 16 Fag. Grund 3,—,—. Byg* 

ning 53,2, —.

II. 330. Jacob Marte, ejer og ibor Gaard 30 Fag til Gade, 11 til Gaard. 
Grund 8, 3, —. Bygning 127,8, —.

I. (Jyllandsgade) Jacob Mare, ref., Tobakspi. og Agerdyrkning. Kop* 
skat 4 Rdlr. 1 Karl: 48 Sk. 2 Heste udslæbt ved Avling. Ingen Formue.

Prinsensgade, nordre Side.
II. 384. Johan Rosenmeyer, ref., ejer og boer i Gaard 12 Fag gammelt 

Hus, 2 Etager, 11 Fag een Etage. Grund 5,—,—. Bygning
92.3, -.

I. Johan Rosen Meyer, Tobaksplant, og Agerdyrk, samt er Vogn* 
mand. Kopskat 2 Rdl. (modereret for Armod), 2 Heste: 2 Rdl., 1 Hest 
udslæbt ved Avl.

— III. 129. Hans Cinnemundt, Smed — maadelig Tilstand — Børn.

Tyske Sogn. Gottesgade, vester Side.
II. 437. Johan Herman, ref., ejende og iboende Hus. 8 Fag. Grund

1.3, —. Bygning 27,3,—.
I. Johan Hermann, ref., Tobaksplant., ellers i slet Tilstand. Kopskat 

1 Rdl.
III. Johan Herman den ældres Enke — forarmet — 1 Datter, 2 Søn* 

ner i København: Johan Frederik 28 Aar, Peder 16 Aar.

Vendersgade, øster Side.
II. 485. Hans Jørgen Weyer, ejende og iboende Gaard 9 Fag til Gade, 

4 til Gaarden. Grund 5,—,—. Bygning 52,3,—.
I. Hans Jørgen Weyer bruger en liden Avling og er Vognmand. 

Kopskat 4 Rdl. 1 Karl: 48 Sk. 2 Heste: 2 Rdl.
III. Hans Jørgen Weyer — Skræder og Avlsmand — fattig — 1 

Datter.

Norgesgade, øster Side.
II. 547. Peder Norre, ref., ejende og iboende Hus 13 Fag til Gaden. 

Grund 6, 3, —. Bygning 62, 3.
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I. Peter Norre den ældre, planter Tobak til halt; slet Tilstand. Kop* 
skat 3 Rdl. 2 Heste udslæbt ved Avl.

III. 158. Peder Norre den gamle — fattig — 2 Sønner hjemme: 
Johan Henrik Norre 19 Aar, Schack Norre 17 Aar.

— I. Peter Norre den yngre planter Tobak til halt. Daglejer; slet 
Tilstand. Kopskat 1 Rdl. Iflg. II flyttet til Jyliandsgade.

III. 156. Jacob Norre — fattig — 1 Datter.
III. 165. Johan Fornees — fattig — 3 Døtre, 1 Søn: Johan Johan* 

sen 5 Aar.

Slesvigsgade, østre Side.
II. 577. Johan Herman, ref., ejende og iboende Hus 7 Fag. Grund 

1,—, —. Bygning 12,3,—.
I. Johan Aarmand den yngre, Daglejer. Kopskat 1 Rdl.

Afsluttende Sammenligning.
II. Af Grunde ialt i Byen: 2777,5,8. (Deraf Grund ved ref. Ejendom

118,3,- = 4,3 %.)
Bygninger ialt i Byen: 19230,3, —. (Deraf 30 Ejendomme: 1676, 3, — 
— 8,7 %, som tilhørte de reformerte, der enten beboede dem eller 
udlejede dem.)
En stor Del af Bygrundene er ubebyggede.

I. Tilsammen i Byen:
Formueskat 855, —,32. (Deraf ref.: 24,—, — = 2,8 %.)
Kop*, Heste*, Karosseriskat 1478, —, 48 (Deraf ref.: 81, —, 48 = 5,5 %).
Byens største skattepligtige Formue tilhørte Købmand Peter Bianco 

(5000 Rdl.). Blandt de reformerte havde Ettieng Pische den største 
Kapital (1005) Rdl.). De betalte henholdsvis i Kopskat 4- Formueskat 
16 + 100 og 4 + 20 Rdl.

Rdl. Skattebeløb Af Formue Kopskat etc

Vejle .......... 1166 521 44,7 % 645
Fredericia ... 2333 855 36,7 % 1478
Colding...... 2569 1445 56,2 % 1124
Varde ......... 931 387 41,6 % 544
Ribe ........... 2728 1124 41,2 % 1628

III. Antal Familier ialt i Byen: 271 (deraf 29 ref. foruden Præsten, 
dvs. 10,7 %).

Antal Børn i Byen: 304 Piger, 209 Drenge (deraf ref. 56 og 42, 
dvs. 16,5 %).

(Fortsættelse Side 233).
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Tobaks
Aar Pund Blade

1723,20/4-23/i2 21,140
1724, 17/2'«/io 51,616

(E: Eliassen): 1741,16/3-27/io 62,549 ( 68,549 E)
1742,“/r31/i2 97,006 ( 95,828 E)
1743,14/2-19/i2 102,680 (102,808 E)
1744,23/r7/« 28,644
1753, 7/2”20/i2 116,834
1754, 31/i'6/i2 118,371
1755, 102,338
1756,22/r30/i2 122,084

Behrend: før 1762 3—400,000
- efter 1762 200,000

Admin.: 1762—66, gns.
- 1767-71, -

Wilse: 1767 180-200,000
Pontoppidan: 1769

1777 239,780
1778 f. 3-400,000

Behrend: 1781 1,600,000 (bedste Avl
i 21 Aar)

- 1784
1786 under ca. 175,000
1796
1797
1798 140,000
1799 131,781
1805 83,363

Begtrup: 1807 (jævnt Aar) 120,000
— 1808 (godt — ) 150,000

1813 250,000
1818

rorstand.: 1850 75,000
1913
1914
1915
1916
1917
1918
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leverance.
Pund spundet Pris pr. 100 Pund Pund i hele Landet

4088
664

223,028 E
234,385 E

268 215,711 E

2670
1284
396

2765
8-17,000 Rdl. 51/2—2 Rdl.

4-2 Rdl.
256,423
123,918 

ca. 4 Rdl.
8-9000 Rdl. 4 Rdl. (Sandblade

2 Rdl.) 
30-35,000 Rdl.

ca. 5 Rdl.

ca. 4 Rdl.

200,000 
15-20,000 Rdl.

50-100 Rdl.
10-12 Daler

5-6 Rdl.
0,58 Kr. pr. kg 117,487 kg
1,32 - - - 96,373 -
1,10 - - - 124,538 -
1,70 - - - 198,457 -
2,10 - - - 364,373 -

6-8,00 - - -



Tobaksareal.
Aar Fredericia Middelfart Fyn ialt Danmark ialt

ha kg pr. ha ha ha ha kg pr. ha

Behrend: før 1762 110-125 1500
— efter 1762 ikke over 75 1300

Pontoppidan: 1769 ca. 100
Begtrup: 1807 ca. 110 600 jævnt

— (1808) OP til 900 godt
Forstanderskabet: 1850 ca. 40 ca. 1000 0 0 ca. 40 ca. 1000
Statist. Efterretn.: 1871 125,8

— 1876 81,8 min.
— 1888 146,7 max.
— 1901 118,0
— 1907 66,2 min.
- 1916 1,3 130 131,6 133,6 1485 (under

det aim.)
- 1917 1802 211,5 1723
- 1918 1,2 201,5 209,3 221,7

(20 Lod# (1265 (1337 (Halvdelen af Lodderne
der) Lodder) Lodder) under 0,1 ha)
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(Børn pr. 100 Familier: Byen som Helhed: 219, nemlig 118 Piger,
193 Piger, 145107 Drenge. — Kolonien alene: 338, nemlig

Drenge.)
Deraf

Af Byens samtlige 271 er der 1748
1. Formuende eller af maadelig Tilst. 37, dvs. 13,7%
2. Tildels slette Vilkaar (d.v.s. middel) 94, — 34,7 %
3. Fattige af Borgerstanden ............... 140, — 51,6%

Koloniens 29
5, dvs. 17,2 % 

10, - 34,5% 
14, - 48,3%

271 100 29 100

Fredericia var endnu mere end Ribe og Varde en By med Kapital* 
mangel, særlig i Sammenligning med Kolding; de tilstedeværende Kapi* 
taler var samlet paa faa Hænder, og Formueskattens Størrelse giver 
følgelig ikke et rigtigt Udtryk for Borgernes (subsidiært Kolonisternes) 
økonomiske Tilstand i det store og hele. Et saadant faas snarere ved 
den Inddeling af Borgerne i 3 økonomiske Grupper, som Magistraten 
foretog i 1748. Ifølge denne Gruppering er Antallet af velhavende for* 
holdsvis større i Kolonien end i den samlede By.

Tallene er smaa, og Inddelingen beror ifølge Sagens Natur paa et 
Skøn; det er altsaa ikke statistisk paalideligt. Men dette Skøn var fore* 
taget af Magistratsmedlemmerne, der personligt kendte de enkelte Bor* 
geres Forhold, og Grupperingen var en administrativ Realitet.

Borgerne havde derimod rigeligere Tildeling af Grunde fra gammel 
Tid og af Bygninger end Kolonistfamilierne, hvis Antal var 10,7 % af 
Byens Familier, men som af Grund og Bygning kun besad 4,3 % og 
8,7 %. Til Gengæld slap de reformerte ogsaa billigere om ved Skat* 
terne og udredede kun 2,8 % af Formueskat, 5,5 % af Kopskat etc.

Antallet af Børn i Kolonien udgjorde derimod hele 16,5 % af Byens 
Antal Børn, og det var intet daarligt Varsel for Fremtiden, at Børne* 
antallet i de reformerte Familier var en halv Gang højere end Byens 
Gennemsnit.

Slægtsnavnenes Stavemaade i ikkeddrkelige Skrivelser
i det 18. Aarhundrede.

Kirkebøgernes og de bevarede Presbyteriumsprotokollers Navnestof 
er gengivet hos Ludwig, mest fuldstændigt i »Stamtavler etc.«, 2. Udg., 
og medtages ikke her uden i Normalformen.

U: Original Underskrift.
P: En bevaret Udskrift af en forsvunden Presbyteriumsprotokol 

(1722).
R: Raadstuebog; deri B: Borgerskab; T: Tobaksleverandør.
LI: Liste over Kolonisterne 2/s 1720; Efternavnene i Reglen med lille 

Begyndelsesbogstav; Listen er vistnok skrevet af Daniel le Blond, 
selv om han nævner sig selv først; han skrev sit Navn med b.
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LII: Liste over Kolonisterne 3O/o 1720, skrevet af en dansk Skriver med 
fransk Forlæg; han læste undertiden s for r.

O: Obligationslister tilhørende Forstanderskabet.
1787 og 1801 er Folketællingslister.

Acen: B 1762.
André: B 1721, R 1755 — Andrea R 1721.
Armand: R1723, 1729, 0 1778 - armand U 1722 (i P) - Arman 

R 1723, 1724 - Aarmand 1743 - Harman B 1723, 1731, U 1787, 
U 1795, harman U 1783 - Hermand T 1742, 1743, 1744, 1753, 
O 1778 - Herman P 1722, 1735, T 1743, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 
O 1770, 1787, U 1795 - herman U 1787 - Hermann 1743, T 1756, 
O 1783, 1787, 1801. Denne sidste Form er nu den eneste anvendte. 
Stamfaderen, der 1722 kom fra Mecklenburg, underskrev sig 
armand, men omtales i samme Dokument som Harman; dette 
skete et Par Uger efter hans Ankomst; H^Formen er altsaa med* 
bragt fra Tyskland.

Betacq: »qrvtrauk« B1721, Betack R 1723, Betach R 1723, Bedaque 
R 1721 - Bitak T 1755, Bitack T 1753, Bitac T 1753, Bitach 1735, 
T 1754 — Bittack T 1743, 44, Bittach T 1741, 42. - Petack 1746, 
T 1753, Petach 1743, 1787, Pietach 1748, Pitack 1801, Pitach 1731, 
1748, 1787, Pittac 1801, Pøtach 1801.

le Blond: 1719, LII, R 1723, 24, 1735, le blond LI, U 1720, U 1722 (i P), 
U 1728, Bion 1728 - le Blom B 1721, Blom 1743, 46, 48, 53, 54, 
55, 62, U 1787, 1801, Blomme T 1753, 54, Blum T 1741, 42, 43, 48, 
1787. Navnet udtales nu med Stød: bion’.

Bottelet: O 1778, Botie T 1741, 42, 46, 48, 53, 54, 62, Bothle T 1753 - 
Botlie 1735, Botle T1741, 43 — Barthle B1721 - Botheler 
01770, Botier 01778, 1787, 1801.

le Brun: 1729, 31, 35, Brun P 1722, R 1724, 28, 44, Bruun T 1742, 43, 46, 
Bruhn 1741, Brun B 1723. Det bemærkes i P 1722, at L. le Brun 
ikke kan skrive sit Navn; derfor ingen U.

Charnique: LII, U 1721, charnique LI — Charny B 1721 — Charnichel 
1743, Charneckel T 1741, Scharnichel 1735, 43, 46, Schornichel 
T1742.

Collier: Colier R 1723, Colié B 1721, Collié R 1724.
Crépin: Krepi 1735, Kreping 1787.
Deleuran: O 1787, U 1795, deleuran U 1787, de leuran U 1744, de Levran 

U 1732, de Leurant U 1748, de Loren B 1721, Deleran U 1783, 
U 1787, delaran U 1787, Dilleren 1746 — Laurethe R 1723 - de 
larete R 1724, Delaret 1735, Deloret T 1753, 56, deloret U 1787, 
Delore T 1755, Deloreth T 1754, 55, 56, 63, O 1783, 1787, Deleuret 
U 1795, deleret U 1795, Delloret O 1770, 1787, 1801, Delloreth 
1761, 0 1770, 1787, 1801, Delleroth 1801. Navnet udtales med 
eller uden Stød paa 1 som Døleran; desuden findes Udtalen



235

Dølere. I Prenzlau fandtes Lorette som selvstændigt Navn o. 1700, 
og herfra udvandrede netop 1721 nogle Familier til Danmark.

D’emmes: B 1721.
Desmarais: demaret LI, de Maset LII, de Marets O 1778 — de Marée 

R 1721, 23, de Maree T 1754, de marée R1721, Demare T 1753, 
56, demane B 1721, Demorai 1801 — Mare 1743, Marre 1746 — 
Marne T 1743, Maraine T 1755, Marain 0 1783, 1787, Maræn 
1801, Maren 0 1770, Mareen 0 1778, U 1787, 1801. Udtales 
Démare og Maræ.n. Navnet Desmarins forekommer i Berlin.

Devantier: 1719, B 1721, UP 1722, R 1723, 1728, 1741, 1754, T 1756, 1762, 
U 1795, Devantièr U 1787, d’Vantier R 1724, de Vantier R 1723, 
de Vantiere R 1723, deuantier LI, de Vanlees LII, Devantiez 
U 1728, Devanties R 1721 - Devantie U 1720, 1735, T 1753, 54, 
56, 0 1770, 0 1778, 0 1783, 1787, U 1795, 1801, Devantié 1787, 
Devantié 0 1770, U 1787, devantièe U 1741, Devantiée U 1748, 
de vantié 1787, de vantie U 1744, de Vantie T1755, 0 1778, 
Devante 1746, 48, U 1795, 1801, Devantze T 1743, devanzie 
U 1787, Devantz T 1753, 54, 55, 56, de Vandtz T 1755, Devansche 
1743, de Wansche 1787 - Divantie T 1742, div. 1748 - Wantie 
1787, Wantier 1787. Udtales Devantje.

Didier: Dievitj B 1723, Diediedt R 1723, dedier 1731, Didie 1735.
Duboi: R 1723, du Boij B 1721, Duboes R 1723, du büe R 1723. En 

anden Person (Soldat) omtales 1728 du boy.
Dufour: B 1721, du Four 1741, Devour 1735.
Dufresne: dufrenne LI, du Frenne LII, de frenne B 1721, du frene 

R 1723, du Frene R 1723, Du frene R 1723, du frain R 1723 - 
Düfring 1801, Dufring 1801. Udtales Dÿfren.

Dupont: UP 1722, R 1723, U 1741, 1742, 43, U 1744, T 1754, 56, 61, 62, 
63, O 1778, O 1783, U 1795, 1801, dupont U 1741, U 1795, du Pont 
1728, U 1748, O 1778, (P.) D Pont U 1787, du pont 1732, dupon 
B 1721, U 1728, U 1787, Dupon R 1724, du Pung B 1721, depunt 
1733, de Pôn 1743 (Skærup), Dippo 1735 - Düpont 1749, O 1778, 
1787, Düpon R 1723, Dÿpont 1756, U 1795, Dypont T 1743, T 1753, 
55, 56, 61, 63, O 1778, 1787, 1801, Dypondt T 1753, Dÿpong 1746, 
Dypong 1743, 46, 48, 1787, Dÿponge 1746, Dypom O 1770. Ud* 
taies Dÿpong.

Estienne: LII.
Faveri: Faveré B 1721.
Feut: U 1748, 1749, T 1755, 1787, U 1795, feut U 1741, 0 1787, fut 

U 1787 - Feu LII, 1720, R 1721, T 1741, 42, 43, U 1744, 1748, 
T 1753, 54, 1801, feu LI B 1721, U 1787, Feue R 1724, Fue T 1742, 
fue R 1723, Füe R 1723, Fye 1735, 43, 46, 48, 61, 0 1770, Føe 
1741, 44, Føy T 1753 - Feyer R 1724. Udtales i Reglen Fy.

Fournaise: U 1721, R 1723, T 1753, 55, U 1787, 1801, Fournese B 1721, 
B 1723, U 1728, fornaise LI, Fornaise LII, 1762, Fornes T 1743,
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Forness T 1755, Fornees 1748, Fornæse T 1754, 56, Fornes T 1741, 
42, Førnes T 1743. Nu har de fleste Familier antaget Stave# 
maaden Fournais. Udtales F6rnes.

Frantseau: Frantzo R 1723, Frantzoe R 1723, Franseau R 1724.
Genéet: Skeene 1743 (Ullerup).
Guitau: U 1722, gutax rettet til guitaux LI, dito LII, Quiteau B 1721. 
Honoré: 1720, LI, R 1724, U 1728, O 1778, honoré LI, U 1795, Honoré 

U 1787, Honoré LII, R 1723, 24, T 1756, O 1787, Honnoré LII, 
B 1721, R 1723, Honnore T 1754, 56, Honorie 1801, onoré U 1787 
- Norré U 1728, Norre 1735, T 1741, 42, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 
61, O 1770, O 1778, O 1783, O 1787, U 1795, 1801, norre U 1787, 
Noer O 1783. Udtales Honoré. Slægtsnavnet Norge, der fore# 
kommer mange Steder i Danmark, behøver ikke i hvert enkelt 
Tilfælde at staa i Forbindelse med Koloniens Norre.

Jourdain: Jourdin LII, Gourdain U 1721, Jordin LI, yordein B 1721, 
Sording T 1741, Schording T 1742, Schordan T 1743.

Killemon: 1748, 53, 54, 55, 56, 1787, 1801, Kilmon U 1787, Kilmont 
0 1770, 01778, Killiemont 0 1783, Kijmont 1743, Killemond 
B 1761, O 1778 - Killemant T 1754, Killeman T 1742, 54, Cilman 
T1741 — Cinnemundt 1748, Kinnemon 1787. Navnet er ikke 
bevaret i Kolonien, men findes i Byen endnu i sin ældste Form, 
stavet Kielmann, svarende til Cilman 1741.

la Barre: B 1721, la bar U 1732, laboo R 1723, Labore 1735.
Lalou: 1731.
Lami: Lamy LII, lami B 1723.
Lefévre: le fevre U 1721, fevre U 1787, Fevre O 1778, le fever R 1723, 

de fever R 1723, le Feuvre U 1721, le faure B 1721 — le Febre 
1735, Fæber R 1724, 1801, Feber R 1723, U 1728, T 1741, 43, 46, 
48, 54, 56, O 1770, O 1778, O 1783, U 1787, U 1795, 1801, Feeber 
1787, 1801. Udtales Fæ*vre og Løfæ*vre.

Libeno: libeneau B 1721.
Logier: Logie 1743, Loge 1748, Laugie 1793, L’Augier 1793, Ougier 1801 

— Laye T 1744, Loce T 1743, Locié T 1753, Losie T 1756, Loci 
T 1756, Lucie 1787.

Louison: Loui'son O 1778, Louisen U 1787, Loudvison O 1778, Loudvis# 
son U 1787, Loudvissen U 1795 - Ludvigsen 1748, O 1783, 1787, 
Ludevigsen 1801. Udtales Luisen.

Marchi: T 1753, Marche 1741.
Mathay: Mathias 1787.
Melan: U 1721, R 1723, melent LI, Melens LII, Melon B 1721. 
Montagne: 1733, Monteng 1743, Montange 1748.
Pesché: Pische 1743.
Rochon: »Doxron« B 1721. (NB. Valdenser.) 
Rosellen: 1733, Rosselain 1748.
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Rosenmeyer: 1735, 1746, 1787, Rosen Meyer 1743, Rosenmejer T 1741, 
43, 44, 53, 55.

Sandorph: T 1753, Sandorf T 1753, 55. (Vist et Tilnavn.)
Sassi: R 1723, Sarsÿ B 1721.
Soyeaux: Soiaux U 1720, U 1732, soiaux LI, LII, Soyau 1720, U 1728, 

Joiaux R 1723, »hon yiall« B 1721.
Stein: O 1770, U 1787, U 1795, 1801 - Steen T 1756, 1762, O 1787, 1801, 

Sten U 1795.
Suppli: Suply B 1721, R 1723, Syplii 1801, Sipli 1801, Siplie 1787, Siplier 

1801, Sipie 1762, 1801, Zipli 1763.
Talman: B 1721, Talement LI, Talemenne LII.
Vilain: R 1723, U 1741, U 1787, Villain U 1795, Willain 1749, 0 1783, 

1787, 1801, Vilains U 1728, 01778, Wilaÿns 1743 - Willing 
(overstreget og rettet til Vilain) R 1724, 1735, T 1741, 42, 43, 46, 
48, 49, 55, 56, 61, 62, O 1770, O 1778, 1787, U 1795, 1801, vilin 
U 1787, Vellin R 1724, Vailin R 1723, Vilien U 1787, Willien 1801, 
Willian 1801, William B 1721, 1801.

Weyer: B 1721, R 1723, 1753, 54, 55, 56, 1787, Wejer T 1742, 43, 44, 54, 
Vejer T 1743, 46, 48.

Den reformerte Kolonis Underskrifter 27/e 1787.
pierre Devantièr — daniel deleran — Pier Harman — Jaqvevilien — 

P D Pont — peter vilain — Iohan herman — Iacob Feber — Isaac 
Loudvisson — Iacob Honoré — Frans Louisen — Abraham Mareen — 
Abraham Stein — pier dupon — Jaque onorè — pierre Jacob devantié 
— Jaque feu — Jean deloret — matis fut — Iaac norre — Ians fevre — 
Jacob vilin — Daniel Daniel Deleran — Abraham delaran — Danniel 
blom — Cari Stein — Jean Fournaise — Peter Kilmon — Frantz Stein.

Den reformerte Kolonis Underskrifter 10/1 1795.
Frans Sten forstander — Abraham Norre forstander — Peder Isac 

Norre forst. — Matthieu Dupont forstander — Jacob Feber — Isaac 
Loudvissen — Skat Willing — Johan Herman — Mathies Devantie — 
Matthieu Feut — Abraham dupont — Jacob Jacobsen Dÿpont — lean 
henri honoré — Isac Norre — abra Ham deleret — Pier Harman — 
Jacob Stein — Hans Feber — Jacob Johansen — Piere Jean Norre — 
Jaques Deleuret — La Vve Devante — La Vve P. J. Devantier — Jacob 
Villain — La Vve Villain — Daniel Deleuran pere — Danniel Deleuran 
fils — Danniel Blond.
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Koloniens Dansk.
Sprogprøve 188 3.

»Godaw Jacques, haa do it seet mie Bro Danjel?« — »Neej.« — 
»Ha do da it vaarren po e Polwertoren?« (Krudttaarnet). — »Neej, 
je ha vaarren ve e Anleeg« (Karolinelund, hvor nu Svovlsyrefabrikken 
ligger). — »Ku do da it see ham?« — »Neej, hva sku Danjel da po 
e Polwertoren?« — »De ska je sej dej, Jacques, hvo blejset Kai æ 
biøven hen, aa saa traaed vo Faer, den ku vær goen derop, aa no 
blywer han osse hen, den Asen, aa vi ha soe travlt i Daue, fo vi ska 
ud aa bottel Batatter« (tage Kartofler op). — »Ska I ud aa bottel 
Batatter i Daue? De ska vi aasse!« — »Ska I?« — »Ja, vo Moer synes, 
e Vejer æ so køn i den Tid, aa saa sku vi skyn vos aa fo dem op, 
foinnen de gier Rejen.« — »Ha do it høer, hvodan Nongkel Hans 
haaret?« (Det var ikke en Hans, men en Daniel Deleuran.) — »Neej, 
æ Nongkel Hans syg?« — »Om han æ syg? Ha do it hør dee?« — 
»Neej, vonaar æ han bleen syg?« — »De ska je seej deej. Igoer da 
han sku hjem fra e Fellet, blee e Hester bang ve e Kudam (Køerne 
vandedes ved en Dam ved det nuværende Alderdomshjm), da kom non 
Soldater masseren, aa di had Trom mee (— saa ble der kommenderet 
»Gevæ’r i vi*l« —)1), aa saa blee e Hester bang aa løv.« — »Vo løv 
di da hen?« — »De løv hjem, men ve Kongens Port smed de e Bag* 
vogn, men Nongkel fal it a den Gang, faa han kun it gie slip po e 
Tøm, men saa løv di mæ e Vol (langs med Volden) te vo Gad, aa da 
di drejer derom a ve Digges Hul (dengang en ubebygget Grund paa 
Hjørnet af Prinsensgade og Kongensgade; 1936 ligger der en Køb? 
mandsforretning), fal han a, aa ble kørt over a e forre Hjul over e 
Been, aa slo sie Hoed imod e Joor.« — »Neej, dee har a da slet it 
hør noved om.« — »Der kommer Isak, maaske han har hør noved om 
et.« — »Isak, hast du nicht gehørt, vudden de goer Nungkel?« — 
»Nejn, Jacques, ich hat nigt, Frants hat ihn getalt, und han sagt, unsere 
Nungkel hast nicht gut.« — »So, sagen han det, ja, hvas for ein Dok? 
tor hat er dass?« — »Ja, di hat jo vel den Kaal, dæ ve køs æ Piger, 
de er en raa jen, den Kaal e skue it soe fejl, han koreer mi Tante 
Lises Been, hun brak, da hun va mee Lotte i e Parreer (kaldtes ogsaa 
»æ Konterskæft«, Contr’escarperne, Fæstningsgravenes ydre Skraanin? 
ger) ve vo Peters Kuu . . .«

Sprogprøven er gengivet efter »Fredericia Avis« 19. April 1883. Ar? 
tiklen »De reformerte i Fredericia. — En Skitse af C. F. M.« i dette 
Blad for 12. og 19. April 1883 er skrevet af daværende Postekspedient 
Møller, der havde faaet en Del historiske Oplysninger dertil af Tobaks? 
fabrikant Ebling.

Prøven betegner i Reglen en lang Vokal ved Tilføjelsen af et ekstra e.

1) Tilføjet efter en mundtlig Beretning om Løbskkørslen, som iøvrigt 
bliver fortalt med samme Ord 1936.



KILDER
(kronologisk).

Sted: København: L: Landsarkivet for Øerne, Ra: Rigsarkivet. 
Viborg: V: Landsarkivet for Nørrejylland.
Fredericia: F: Den fransk*reformerte Menigheds Arkiv.

Art: St: Ribe Stiftamt, indkomne Breve, Fredericia angaaende.
D: Ribe Amtsarkiv, Kommissionssagen Dalgas ctr. Forstander* 

skabet 1787.
A: Fredericia Raadstuearkiv, indkomne Breve til Magistraten.
C: — Raadstue Copibog for indkomne (I) og udgaaende

(U) Breve.
R: — Raadstuebog (Raadstueprotokol).

Alle i Landsarkivet i Viborg.

JT: Jyske Tegneiser, Kopibog med aarligt fortløbende Numre 
over Kancelliets udgaaende Skrivelser ang. Nørrejylland (jy* 
ske Missiver).

til —: Indlæg til paagældende Nr. JT (indkomne Skrivelser angaa* 
ende Sagen, Udkast etc.).

SP: Supplik*Protokol, Resuméer med halvaarligt fortløbende 
Numre over Andragender til Kancelliet (eller »Til Kongen«), 
evt. med paaførte Data for Andragendets Behandling (er) i 
Kancelliet og dettes Beslutninger.

ARC: Aarhuus og Ribe Stifters Contoirs Missive*Bog (et af Dansk 
Rentekammers Ekspeditionskontorer).

TK: Diverse Sager Told* og Konsumtionsvæsnet vedkommende 
16(70)-1759.

TO: Dokumenter vedk. Tobaksadministrationens Ophævelse. 1778. 
Alle i Rigsarkivet.

KK: Kirkebog for den fransk*reformerte Menighed i København. 
I Landsarkivet i København.



240

FK: Kirkebog for den fransk*reformerte Menighed i Fredericia. 
FA: Den fransk*reformerte Menigheds Arkiv, Kasse A.
FB: — - - - - - B.

I Menighedens Arkiv i Fredericia.

Andre Kilder angives uden Forkortelse.

TK 5li 1717. Placat om Lavalleses Privilegier som Tobaksfabrikant.
TK 1l4 1718. 102,674 Pund Tobak afsejlet fra Stettin til P. Jensen, Sla* 

gelse.
TK 25M 1718. Lavalleses Forslag om Centralisering af Indførsel af To* 

bak til Kbh.
1719.

KK 9/e. du Boulet Fadder ved Daab sammen med Mme Prétorius, née 
de Scholten.

A 13/7. Klager over, at Fredericia Byjorder udlejes til udenbys Bønder 
imod Videbrevet. Magistraten beordrer Cavalleriet at gribe ind 
mod saadant.

Ra 1/ø. Reskript (tysk) med Kongens Underskrift fra Geheimecancel* 
liet til dansk Rentekammer om 3 Deputerede Bønder fra Preus* 
sen, som Sporing, Aarhus, skal have Ordre at vise rundt overalt 
i Jylland. (Kgl. Reskr. til Rentek.)

ARC 2Iq. Pas for Pierre Guyet du Boulet med Følge, med Anvisning 
af Befordring.

ARC 21 o. Ordre til Sporing, der skal holde Sagen »stille og tavs«. 
ARC 2/». Ordre til Jens Ducke.

2/». Deputationen afrejst fra København, jvf. °/9.
til JT 1720 175 5/9. Til Rentekammeret fra Ducke, der foreslaar at 

etablere Kolonien i Fredericia og lade den faa 440 Havepladser; 
de er endnu ikke kommet.

FA 5/9. Kopi 1872 af Duckes Brev. Signeret Wegener.
til JT 1720 175 8/9. Til Rentekammeret fra Ducke: de har været der, 

nogle af dem paatænker at bosætte sig der, jvf. 12lo.
til JT 1720 175 8/9. Ducke lover Deputationen at skaffe: ca. 20 Huse 

(har vist du Boulet nogle af dem) — 220 Havepladser gratis — 
større Jordlodder til Køb eller Leje. 1 tysk og 1 dansk Eksemplar.

FA 8/9. Kopi 1872 af Duckes Brev. Signeret Wegener.
ARC °/9. Fra Rentekammeret til Ducke: Deputationen er af rejst fra 

København »i Dag otte Dage«; Ducke maa derfor ikke rejse 
bort til Auktionen over Tobaksforpagtningen, som han havde 
ønsket 519.

R xl/9. Honoré Bonevie, barnefødt udi Provence, vandt Borgerskab og 
jus asy li.

ARC 1219. Rentekammeret takker Ducke for, at han havde faaet Kolo* 
nisterne paa de Tanker at blive i Fredericia.
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12/ø. Spøring til Rentekammeret: Deputationen ankommet, ønsker 
selv Pas, jvf. 16/ø.
13/ø. Auktionen over Tobaksforpagtningen; gentaget 20/ø.

ARC 16/ø. Rentekammerets Svar til Spøring af 1219 samt Pas paa Be* 
fordring.
20/ø. Peder Jensen højstbydende paa Auktionen; se 27/n.

til JT 1721 9 26/ø. Sporings Liste over Heder egnet til Kolonier (tysk). 
Trykt Jyske Saml. 5. R. 3. Bd. (1938), p. 303.

til JT 86 2819. Daniel le Blond, Jacob de Vantier og Paul d’Arrests Be* 
tingelser for Oprettelse af en Koloni i Fredericia; dateret Køben* 
havn; fransk; Underskrifterne er ikke originale.

til JT 86 3/io. Ducke spørger, om Bestemmelse er taget angaaende Ko* 
lonien.

ARC 7/io. Rentekammeret svarer Duckes af 3/io, at de reformerte er 
kommet her tilbage, men deres Sag behandles i Conseillet. To* 
baksauktionen venter.

til JT 86 17/io. Kongelig Resolution over Kolonisternes Betingelser efter 
Conseillets Betænkning; tysk; underskrevet af Justitsraad von 
Hagen i Sehestedts Fravær.
27/11. Rentekammerets Betænkning ang. Peder Jensens Bud og 
Betingelser; han er en af de største Tobaksspindere, men beskyl* 
des for Toldsvig; se 4/i2.

Ra 4/i2. Tobaksauktionen udsættes til Fredstid. (Rentekammerets Rela* 
tions og Resolutionsprotokol.)

JT 87 11/i2. Missive til Calnein om at bistaa 15 Familier, der vil bo* 
sætte sig i Fredericia.

JT 86 11/i2. Do. til Magistraten.
C 22112. Magistraten kvitterer for Ordren ang. 15 Familier af den refor* 

merte »Regilion«.

1720.
A 7/2. Calnein spørger, om de reformerte er kommet.

9/2. Kgl. Ordre til Borgerne om at bygge Huse for øde Pladser, jvf. 
29/i 1723.

C 9/2. De reformerte er ikke kommet, Magistraten giver Calnein Be* 
sked, naar det sker?

A 9/4. Bonnevie søger 3 Aars Skattefrihed etc. efter Byens Priv. for 
reformerte.

A 12/4. Calnein bevilger Bonnevie 1 Aars Skattefrihed etc.
25/4. Abr. Soyau, Pierre Honoré og Jaques Feu henvender sig til 

Præsidenten om at leje Jord inden for Voldene; uden Resultat; 
jvf. 22/5.

A 1815. du Boulet, der har erfaret, at de reformerte er ankommet, beder 
Præsidenten hjælpe dem efter Aftale: vor bekendte deputerede 
vil følge efter med flere Kolonister; vedlægger Brev til le Blonds
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Søstersøn; Svaradresse: hos Jean Jean, fornem Vinhandler i Kø? 
benhavn (tysk).

FA 18/s. Kopi 1871 efter Raadhusarkivets Eksemplar; signeret J. Deleu? 
ran; trykt i Ludwigs Stammtafeln, p. 7.

til JT 46 22/s. Abr. Soiaux i København, gentager Anmodningen af 
25/4 hos Kongen; 44 Personer er ankommet, langt mere end dette 
Antal ventes.

FA; JT 46 27/b. Kgl. Ordre til Magistraten om at anvise Jord til Leje 
til Kolonien. Genparten trykt hos Ludwig, p. 7.

til JT 175 4/e. Magistraten svarer paa 2715, erklærer at have skaffet 
Kolonien megen Jord endnu før Repræsentanternes Afrejse til 
Kbh.

R 6/e. Ordren af 27/ö læst paa ordinært Raadstuemøde.
CU 22/e. Bonnevie skal betale Borgmester Scheldes Enke 123 Rdl. for 

hendes Part i Gaarden, der blev solgt ved Auktion.
CU 27/e. Bonnevie andrager om Laan af Hospitalskassen paa 200 Rdl. 

ifølge Løfte fra Præsidenten — afslaas.
SP II 149; til JT 175 19/7. 29 Lodsejere, deriblandt Magistratsmedlem? 

merne Ditmar, Richter, Schow, ansøger om Erstatning for Have? 
pladserne eller en lille Leje; der har været handlet med dem, 
Køberne vil tabe deres Penge.

CU 27/7. M. Winterberg ansøger om, at Teglgaarden maa beholde sine 
Havepladser; dat. København.

CU; til JT 79 2/s. Magistraten melder Regeringen, at 16 Familier er 
ankommet, flere skal være undervejs, som vedlagte deres opteg? 
nede Mandtal udviser; nogle tilkøber sig af Byens gamle Huse; 
har ingen Privilegier faaet — skal de tage Borgerskab?

til JT 79 2/s. Mandtalsliste over de ankomne reformerte (fransk); 84 
Personer.

SP II 149 7/s. Conseillet behandler 19/t og 2/s.
8/s. Calnein i Fredericia, har talt med tre deputerede, de var 
fornøjede, havde begyndt med Tobaksplantning, nogle havde 
købt Huse og Gaarde; »de vil sikkert blive«; jvf. 31/s.

til JT 175 13/s. du Boulet fra Nysted efter Anmodning fra Vallonerne 
i Fredericia skriver til Kongen om Fremskyndelse af Privilegi* 
erne etc. 84 er ankommet, 50—60 ventes efter St. Michel (fransk). 

FA 13/s. Kopi 1872. Signeret Wegener.
Ra 14/s. Pas for den franske Præst ved den fransk?reformerte Menighed 

i København, Mons, du Bois, til Vands fra Bremen over Ham? 
borg og Lübeck (jvf. Okt. 1721). (Tysk Rentekammers Ekspedi? 
tionsproktokol, p. 187.)

til JT 175 20/s. Ducke, Damianus og Besehe (der dog er forsvundet pr. 
Baad) afviser Lodsejernes Ansøgning af 19li. De 440 Havepladser 
er i ca. 30 Borgeres Hænder, medens Kolonisterne (16 Familier
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og nogle unge Karle) kun forlanger een eller to Havepladser til 
hver Familie.

JT 79 23/s. Kgl. Ordre til Calnein at tage til Fredericia Raadhus og for* 
lige Borgerskabet og Kolonien, skaffe denne Huse og Avlsplads; 
de reformerte skal aflægge Borgered.

til JT 175 31/s. Calnein kvitterer for Ordren; har netop 8/s undersøgt 
Forholdene i Fredericia ved et Besøg der.

til JT 90 18/9. Daniel le Blond og Jacob Devantier takker Kongen for 
Privilegierne, beder Plads udvist til Kirke og Kirkegaard, ønsker 
dobbelt Lod i Havejorden som Honorar for Assistance ved Kolo* 
niens Oprettelse (fransk, egenhændigt; dat. København).

til JT 175 30/9. Calnein paa Fredericia Raadhus; udtaler sig om Duckes 
Forslag om gratis Havepladser og om 19h og 20/s; de (19) re* 
formerte Familier iøvrigt villige til at betale en Leje eller Afgift 
for Pladserne, men Calnein mener, nogle af Byens Fælledsjorder 
gratis kan overlades Kolonien, og Borgerne beholde Have* 
pladserne; de ref. anmoder om fri Passage gennem Porten, og 
om at maatte benytte Kirkegaardene for det Sogn, de bor i, til 
de selv faar en.

til JT 175 30/9. Mandtal over Kolonien, 19 Familier, optaget paa Raad* 
stuen af Calnein; fransk, med vedføjede Bemærkninger paa 
Dansk.

JT 89 4/ii. Ordre til Magistraten om at lade Winterbergs Jord udmaale. 
JT 90 4/n. Do. do. om at udvise Plads til de reformertes Kirke og 

Kirkegaard.
CLJ 15/n. Magistraten kvitterer for Modtagelsen af 4/n.
JT 175 15/n. Privilegierne udstedt; vedlagt bl. a. Koncept og Korrek* 

turtryk. Genpart trykt hos Ludwig, p. 8.
CU 16/n. Teglgaardens Jorder opmaales; Magistraten foreslaar, den be* 

holder Havepladserne.
SP II 616 20/n. Conseillet bevilger Ansøgning fra Vinhandler Jean 

Jean den ældre, der har været i Kbh. i 28 Aar; hans Sønner til* 
lades uden Rettens Medvirken at dele Boet efter ham ved hans 
»sikkert nær forestaaende Død«. (Han døde 22/io 1724, 73 Aar 
gammel, iflg. KK.)

Ra 4/i2. Meyer indberetter fra Berlin, at han kan skaffe Strømpevævere 
etc. til Danmark. (Ausländisch: Relationes aus Preussen.)

R 5/i2. Magistraten har læst Privilegierne af 15/n.
A 28/i2. Bonnevie ansøger Calnein om at optages i Vognmandslauget 

(Hyrekaret) samt om at maatte holde Logihus, da de to anord* 
nede ofte er besat.

A 31/i2. Calnein bevilger efter Forhandling med Magistraten det første, 
dog Pligt til at holde to Kareter; det andet udsættes.
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1721.
til JT 9; SP 28; CU 3/i. Magistraten til Kongen: har udvist Plads til 

Kirkegaard; beder om Ordre til Themsen om at udmaale alle 
Havepladser og forfatte et nyt Kort over Byjorden; der tales om, 
at et stort Antal Familier vil komme, i saa Fald kun % Have# 
plads til hver — eller tilhører Havepladserne de allerede ankomne 
Familier alene?

til JT 9; SP 28 10/i. Jeant, København, til Kongen for de reformerte i 
Fredericia; de ønsker præcis Ordre til Magistraten om Udleve# 
ring af Havepladserne og vil ikke tage Borgerskab, før de har 
disse; klager over Indkvartering i Skolen til Gène for Undervis# 
ningen; Magistraten skal have sagt, at Kolonien burde være 
blevet i Brandenburg og ikke have ruineret Borgerne; ønsker 
sig befriet for Chicane, der hindrer dem i at opfylde deres Pligt 
ifølge deres Engagement (fransk).

SP 28 15/i. Conseillet behandler 3/i og 10/i.
JT 9 20/i. Ordre til Magistraten: alle Havepladser udmaales; Slots# 

pladsen maa ikke udlejes; hver af de ref. Familier 1 Plads, Resten 
reserveres; fri for Indkvartering i nye Huse, i Præstens Hus og 
i Skolehuset; de fattige reformerte fri for at betale Kendelse ved 
Borgerskabsløsningen; de skal ikke bygge, før de selv finder Lej# 
lighed dertil.

FA 20/i. Kopi.
1/2. Valdenserne ankommet til Fredericia, jvf. 4/2.

CU 4/2. Magistraten indberetter om Valdensernes Ankomst: 61 Fam., 
224 Pers. — 18 Fam., 69 Pers, er blevet tilbage i Altona.

ca. 15/2. Themsen maa indstille Udmaalingen af Havepladser til de 
ref. Kolonier, indtil Frosten er af Jorden, jvf. 1lb.

CU 28/2. Magistraten til Calnein: Indkvartering borttaget fra Skolen; 
det Hus, de ref. bestemmer sig for til Gudstjeneste, vil blive fri# 
taget.

R 29/3. De reformerte kaldt paa Raadstuen; de ønsker at vente med 
Kirkegaard, til de faar en Præst; lover at indlevere en Liste over 
Antal og Profession; ønsker Havepladser straks; vil vente med 
at aflægge Ed og tage Borgerskab til tre Uger efter Paaske (flere 
kommer) ; Mag. lover venlig og billig Assistance, de ref. betak# 
ker sig.

29/3. Om Eftermiddagen faar 34 ref. og 1 valdensisk Familie hver 
een Haveplads udvist (accepteres først 22M) ; jvf. 1/b.

A (29/3). Liste over de Jorder, Kolonien lejer inden for Voldene for 
ialt 94 Rdl. 4 Sk. Afskrift. »Genpart efter det i Raadstuearkivet 
værende Dokument; Datum efter et andet ved samme hæftet 
Dokument formodes at være 29. Marts 1721. Fremlagt i Lands# 
retten 18. Marts, (rettet til) 1. April 1867. (Med Blyant:) 1825 — 
original Kaart optaget i Anl. af Bygafgift«. Dokumentet under#
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skrevet af Matth. Dupont, Peder Devantier, Johan Rosenmejer. 
(Denne sidste findes imidlertid ikke mellem Tobaksleverandø# 
rerne 1723—24; nævnes første Gang, da han 14/2 1725 ægter 
Marguerite André, Enke efter Dominique du Fresne, der døde 
23/2 1724. (FK).) Datoen næppe rigtig.

R 914. Jacob Sarsij faar Raadstueattest paa 12 Dusin uldne Strømper 
etc., som han siden sin Ankomst har ladet forarbejde og vil for# 
handle i København.

SP 449 10/4. Ducke (i København) indberetter, at Grev Reventlow 2413 
har klaget over Valdensernes onde Behandling i Fredericia, hvor# 
for 18 Familier skal være bortrejst; Ducke forsikrer at have assi# 
steret dem i alle Maader før sin Afrejse. Ønsker Sagen undersøgt.

CU 15/4. Magistraten indsætter Bonnevie til Valdensernes Procureur.
R 16/4. 23 Uckermarkere aflægger Borgered. 48 valdensiske Husbundere 

er samtidig kaldt paa Raadstuen, men vil bie til 22/4, da de ven# 
ter Besked fra Consistoriet i Hamborg; deres Fattigdom tvinger 
dem til at rejse herfra.

22/4. De reformerte accepterer Havepladserne, da de fornam, det var 
Kongens Vilje, hver Familie kun skulde have 1; det er tidligt 
nok til, at de kan indrette Tobaksplantager der. Valdenserne vilde 
derimod ingen Jord modtage; jvf. 1/s.

R 24/4. 12 aflægger Borgered.
til JT 9; SP 531 25/4. Magistraten indberetter, at 35 af de nye Colo# 

nier tog Borgered, nemlig 34 af de først ankomne Uckermarker 
og 1 af de sidst ankomne; indsender Mandtal over Valdenserne, 
der ønsker Pas.
(29/4. Reskript om reformertes Etablissement paa jyske Heder og 
Godser.)

JT 43 29/4. Ordre til Spøring, Aarhus, om at vise Valdenserne rundt 
paa Heden.

29/4. Ducke til Magistraten efter Ordre fra Reventlow: Valdenserne 
maa ikke rejse, de vil blive hjulpet til Jord andet Steds (jvf. 2/b). 

R 1l5. De reformerte kaldt paa Raadstuen ang. Jord: 15/2, 29/3, 22/4; 
Valdenserne havde afslaaet de reformertes Tilbud om Del i de 
lejede Jorder.

til JT 9; SP 531 2/b. Spøring kvitterer for 29/4, har bestilt Befordring. 
R 2/b. Valdenserne kaldt paa Raadstuen, Duckes Brev 29/4 forelæst.
SP 531 7/b. Conseillet bestemmer at lade de Valdenser faa Pas, der vil 

rejse.
11/b. Til Magistraten fra 6 reformerte, der truer med at opsige Bor# 

gerskab, hvis de ikke fritages for Indkvartering; jvf. 16/b.
JT 49; Cl 12/b. Magistraten tillades at udlevere Pas til Valdenserne.
CU 16/b. Magistraten afviser Ans. af 11 /5, da de ikke har nybyggede 

Huse.
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SP 586 ? Nogle reformerte ansøger om alle 220 Havepladser, da Resten 
ellers ligger udyrket; Conseillets Bemærkning: Udsættes.

SP 661 20/s. Jacob Melan m. fl. anmoder om: Fritagelse for Indkvart 
tering i lejede Huse, Udlevering af alle 220 Havepladser (hver 
Familie har af Magistraten faaet kun 3 Skp. Land, for lidt til at 
ernære den), Fritagelse for Portpenge; klager over for høj Leje 
af Byjorden.

5/e. Dan. le Blond og Jac. Devantier Regning over Transport* 
udgifter ved Koloniens Oprettelse (noget under 200 Rdl.) ; jvf. 19li. 

Ra 39/g. Højesteretsdom over Ducke. (Bilag til Højesteretsdommen.) 
Cl 25/e. Calnein ønsker Magistratens Udtalelse ang. 20/5.
CU 1h. Magistraten besvarer 25/e: talrig Indkvartering; 36 ref. Familier 

har taget Borgerskab, 4 af dem har købt, 7 lejet et helt Hus, 
Resten yder ingen Indkvartering; hver Familie har faaet 1 Have* 
plads, men benytter ikke al Jord til Tobak og har adskillige Slags 
Korn og Havefrugter; Mag. tager ikke større Leje af Jord inden 
for Voldene af de reformerte end af andre Borgere; de ref. skal 
lige saa vel betale Portpenge som andre Borgere.

CU 19/7. Mag. tøver med at efterkomme en kgl. Resolution om at ud* 
betale le Blond og Devantier 200 Rdl., jvf. 5/o, og foreslaar, at 
det overskydende Beløb deles mellem Kolonisterne, medmindre 
de to har Ordre fra Kongen eller Menighedens Consistorial.

SP 66 1 25/7. Calneins Gengivelse af Magistratens 1h indkommet til 
Conseillet.

SP 661 418. Conseillet giver Justitsraad Neve Calneins Redegørelse med 
paa Rejsen.
21/s. Bonnevie fritages af Magistraten for Bøde til Lodsejerne; 
jvf. 31/a 1722.
1/o. Kalthof svarer paa Anklage fra E. Feu, Frantz Andrea og 
Abr. Bedaque (deres Procureur er Bonnevie) om, at han ikke 
har ydet dem fuld Betaling for Arbejde med Tobak; jvf. lo/io.

til JT 76 2/o. Mag. til Kongen ang. Indkvartering hos den Borger 
(Bonnevie), i hvis Hus de reformerte, der endnu ikke har nogen 
Præst, forrette deres Gudstjeneste iblandt sig selv.

L; KK Okt. 1721 kom J. F. Mourier til København som Pastor Martins 
Efterfølger; jvf. 14/s 1720; Mourier døde 28/s 1754.

R 2/io. Abr. de Marée opsiger Borgerskab, kaldt hjem til Svigerfors 
ældrene.

CU lo/io. Mag. giver Kalthof Medhold over for de tre reformerte; 
jvf. 1/ø.

JT 76; Cl 17/10. Kongen fritager de ref. for Indkvartering i købte og 
lejede Huse. Bonnevie (2/o) fri for Indkv. efter Grund, men ikke 
efter Næring.

CU 21/io. Mag. kvitterer for Resolutionen af 17/io.
SP 303. De ref. ønsker alle 220 Havepladser udleveret; nyankommende
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skal faa lige Del i Jorden. Cons. Bemærkning: Vedbliver ved for* 
rige Resolution ang. den anden halve Dels Udvisning til Have* 
pladser — jvf. 14la 1722.

SP 323 ? Dan. le Blond m. fl. ansøger om Gødningen fra den kgl. 
Stald i Byen.

1722.
JT 3 9/i. Kgl. Resolution ang. de ref. 3 Aars Indkvarteringsfrihed i 

lejede og købte Huse; Tale om dem, der vil leve af deres Ren* 
ter; Kongen vil udnævne to Betjente ved Hoffet til at tage sig 
af Koloniens Sager; jvf. 5/2.

A 15/i. Pastor Martin, Kbh., tilskriver Magistraten om at fjerne Solda* 
ter fra de Huse, hvor Gudstjeneste holdes, og hvor Præsten loge* 
rer; ønsker godt Nytaar og venter at kunne hilse paa Mag. om 
10—12 Dage.

16/i. Kgl. Bestalling for J. Martin som Præst og Commissarius for 
de fremmede Familier, som nedsætte sig i Jylland; jvf. 5/2.

CU 22/i. Mag. svarer ang. 15/i, at det Hus, hvor Præsten logerer siden 
hans Ankomst hertil, er fritaget for Indkvartering; Indkvarterin* 
gen i Bonnevies Hus sker efter kgl. Ordre af 17/io.

til JT 555 1 739 23/i. Kornet Kalhof køber Teglgaarden af Winterbergs 
Arvinger.

CU 29/i. Mag. godkender Bonnevies Optagelse i Vognmandslauget som 
Nr. 8.

R 5/2. Mag. har læst Bestalling af 16/i og kgl. Resolution af 9/i paa de 
af Pastor Martin foreslagne Poster.

A 13/2. Byens eligerede 16 Mand ansøger om, at Porten holdes aaben 
1 Time længere om Aftenen; jvf. 10/3.

CU 3/3. Mag. forespørger om Dødsboers Behandling for at forebygge 
Disput derom; jvf. 10/4.

CU 5/3. Mag. tillader de reformerte gratis at bortkøre Møddinghobe 
fra Gaderne.

Cl 10/3. Kgl. Resolution om, at Porten er aaben en Time længere, 
jvf. 13/2.

10/3. Martin anmoder Mag. om straks at udvise de ref. Resten af de 
220 Havepladser, før Aarsens Tid forløber.

Cl 14/3. Calnein giver Mag. Ordre dertil.
FA 14/s. Calnein meddeler Martin dette.
CU 20/3. Mag. sender Calnein Beretning om Sagen 21 Ib 1721, jvf. 31/3. 
A 31/3. Calnein sanktionerer ved Underskrift Magistratens Afgørelse 

21/s 1721.
JT 30 10/4. Kgl. Resolution: Ved Skifter skal de ref. følge Loven, 

jvf. 3/3.
20/4. Bonnevie arresteres paa Foranledning af Martin.

til JT 54 21/4. Martins Redegørelse, samt Udskrift af Presbyteriums* 
protokollen.
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til JT 54 21/4. Bonnevies Klage til Kongen, Anmodning om Udtalelse 
fra Magistraten.

til JT 54 2114. Pastor Bergendahl i Forbøn for Bonnevie, til Etatsraad 
Nobel, Kbh.

til JT 54 22/4. Pastor adjunctus Lund do. do.
til JT 54 22/4. Bonnevie anmoder om at faa som Commissarier Krigs# 

raad Fulsag til Kilkier og tommis Evessen Jubesholm, jvf. 10/6.
til JT 54 CU 24/4. Mag. Udtalelse om Bonnevie, jvf. 21/4.
TK 24/4. Politi# og Commercekollegiet afviser Consumptionsinspektør 

Windeløfs Forslag (om at forbyde Tobaksspinderne at virke uden 
for København), bl. a. under Henvisning til den Skade, det vil 
volde de ny Coloniers Tobaksplantelser i Fredericia. Commerce# 
raad Weyse opfordrer til Fremme af Tobaksdyrkningen og hen# 
viser til Avlens Fremgang i Pommern de sidste 20 Aar.

til JT 54 5/s. Martin gentager Anmodning til Kongen om at faa Bonne# 
vie straffet eksemplarisk og overhørt af Vidner, der forstaar 
Fransk, ikke af Byretten.

til JT 54 &ls. Gabells Ordre til Legeil, dateret Colding. Copie.
til JT 54 6/5. Et PM., signeret J. A. V. Eynen, attesterer, at Oberst 

Leegel (Fredericias Kommandant) 6/s af Krigskancelliet under 
Kammerherre Gabels Haand er blevet tilskrevet Kongens mundt# 
lige Ordre i Anledning af Jean Martins Klage, at Bonnevie skal 
forblive endnu 6 Uger i Arrest, og forførte han atter de frem# 
mede til at gaa ud af Landet, skulde han uden videre Naade ind# 
sættes paa Bremerholm udi Jern.

til JT 54 15/s. Oberst Leegel beordrer Byfoged P. Høeg at sætte Bonne# 
vie i militær Vagt.

CU 1915. Mag. beder Calnein om gentagen Ordre ang. 3113, da Older# 
mændene og Byens opsætsige Hoveder ikke vil bøje sig.

JT 54 10/e. Ordre til Calnein om at hæve den Sag, Bonnevie har an# 
lagt ved Bytinget mod Leegel og Martin; Sagen sorterer ikke 
under civil, men under militær Ret.

til JT 54. Ordre til Birkedommer i Koldinghus Rytterdistrikt Thomas 
Ebbesen og Krigsraad Hans Folsach, Landcommissarius over 
Aarhus og Ribe Stifter, at behandle Tvisten mellem Bonnevie paa 
den ene og Martin og Leegel paa den anden Side, jvf. 22/4.

SP II 422 23/o. Conseillet behandler en af Kapt. B. de la Milliere ind# 
sendt Klage fra de ref. over, at Byfogederne i Horsens og Ny# 
købing M. konfiskerede deres Tobak, jvf. 17/3 1723.

SP II 488 ? B. de la Milliere ansøger for de reformerte om Gødnin# 
gen, der er tilbage efter tre Kompagniers Heste fra sidste Vin# 
ters Garnison.

1723.
til JT 22 29/i. Fredericia Borgere har afvigte Sommer bygget 14 Huse 

i Henhold til kgl. Befaling af 9/2 1720. Arbejdskraft og Bygge#
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materiale er dyrt og vanskeligt at faa; nogle har 2—3—4—5 Byg«» 
ninger at opsætte og ønsker Fristen forlænget, jvf. 12/3.

JT 17 7/2. Richter maa benytte sine Havepladser et Aar endnu.
CU 12/2. Magistraten svarer paa den danske Præsts kristelige Nytaars* 

betragtninger.
R 4/3. Tre reformerte tager Borgerskab.
JT 22 12/3. Kongen forlænger Fristen et Aar, jvf. 29/i.
A 13/3. Rentekammeret beordrer, at de ref. skal løse Attest paa deres 

Tobak.
R 14/3. P. Jensen, Slagelse, sender Brev til Joh. Linnemann, Fredericia. 
SP 1722 II 422 17/3. Cbnseillet afslutter Behandlingen af Klagen, jvf. 

23/o 1722.
R 1813. Jac. Melan opsiger Borgerskab og rejser til Roskilde.
R 18/3. Jac. Devantier og Matth. Dupont tager Skøde paa Byggegrund. 
A 27/3. Ordre fra Rentekammeret til Magistraten om at kalde J. Linne* 

mann paa Raadstuen.
R e/4. Forhør paa Raadstuen over Joh. Linnemann, Vejle.

10/4. Ordre fra Rentekammeret om Forhør over Henrich Linnemann, 
Fredericia, jvf. 15/4.

13/4. Martin søger om Reduktion af Takst for Tobaksattest, jvf. 17/4. 
R 15/4. Henr. Linnemann i Forhør paa Raadhuset.
Cl 17/4. Rentekammeret befaler Mag. at udlevere Tobaksattesterne bil* 

ligst.
2314. Martin ansøger igen ang. Attestudgifterne.

Cl 27/4. Rentekammeret fastsætter bestemte Takster for Attesterne.
Ra 12/e. Jens Duckes Gods skal skænkes til Vor Frelsers Kirke paa 

Christianshavn. (Kgl. Reskript til Rentekammeret.)
161e. H. Bonnevies skriftlige Opsigelse af sit Borgerskab.

R 2516. Magistraten læst Opsigelsen.
A 16/o. Martin anmoder Mag. om i Begyndelsen af 1724 at udlevere 

de resterende 21 af de 220 Havepladser (tilforn under Tegl* 
brænderiet) (tysk).

A 23112. Martin til Mag. ang. Hjarups Enkes Klage over Enke Sassi og 
P. Honorés Leje af Tørrelade.

1724.
A 8/i. Calnein forespørger Mag. i Anledning af, at Kalthof har ansøgt 

Kongen om at beholde de 21 Havepladser.
R 17/2. Isach Dupon Skøde paa Byggegrund.
R 28/o. Abr. Feber, Jacob Willing, Daniel le Blond Skøder paa Bygge* 

grunde.

1725.
JT 40 1415. Den ref. Koloni fritages for Contribution til Grønlandske 

Compagnie.



250

L 16/11. Caspar Libenow tager Borgerskab i Slagelse (Slagelse Raad* 
stuebog).

A 8/i2. Mag. foreslaar Antallet af Vægtere forhøjet fra 4 til 5 i Anled* 
ning af et stort Antal nybyggede Huse siden sidste Ligning af 
Vægterpenge blev foretaget 1722.

A 23/i2. De 16 Mænd modsætter sig dette; de siden 1722 byggede Huse 
udgør ikke 1ls af Stadens Bygninger.

1726.
1/i. Martin klager til Kongen over Trusel om Fogedforretning mod 

en Familie under hans Fraværelse.
A 12/i. Klagen remitteret fra Kancelliet til Stiftsbefalingsmand Gabell, 

som sender den videre til Mag.

1727.
St ?. Mag. har nægtet at udlevere to Byggepladser til byggelystne dan* 

ske Borgere, under Foregivende af, at de to Pladser netop var 
beplantet af Colonien, »der i alle Tilfælde skal souteneres«. (Af* 
sluttende Indberetning fra Commissionen 1741—42 til Under* 
søgelse af Magistratens Forhold.)

A 26/s. Tobaksspindere i Fredericia, Kolding og Vejle beder om For* 
bud mod, at de reformerte kører rundt og sælger Tobak til 
Bønder.

FK 25/». D. Moutoux signerer Vielsesattest.

1728.
til JT 30 5/3. Mag. forespørger, om de ref. Privilegium ang. 3 Aars Ind* 

kvarteringsfrihed skal extenderes til de unge Karle, der sætter 
Bo; forebringer Klage fra Byens privilegerede Musicant over, at 
de ref. selv leverer Musik til deres Bryllupper.

JT 30 19/3. De Karle, der stifter Bo, faar 3 Aars Indkvarteringsfrihed. 
17/4. Kongen støtter den ref. Menigheds ældste i deres Ønske om 
at faa Magistratens Segl under en »acte de depatation«, for at 
aabne en Kollekt i Udlandet til Bygning af Kirke og Lønning 
af Præsten, naar Kongens tiaarige Lønning udløber; jvf. 15/s.

A 29/4. 5 ref. klager til Præsidenten, at Devantier, du Pont og Bion 
straks ved Kolonisternes Ankomst har lagt Beslag paa dobbelt 
Portion gratis Jord, skønt deres Sønner endnu var ugifte; de 5 
vil ikke betale Leje af den Jord, de benytter paa de Marker, de 
herfra dragne Familier har forladt, inden de tre ogsaa gaar ind 
paa at betale Leje.

A 315. Martin ansøger om Indkvarteringsfrihed for en reformert Skræd* 
der Eilers fra Bremen.

A 15/s. Kgl. Ordre til Mag. om at sætte Byens Segl under den omtalte 
»acte de depatation«, idet en dansk Oversættelse medsendes, efter
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at Mag. havde vægret sig ved at sætte Segl under et fransk Doku* 
ment.

til JT 104 23/n. Moutoux og de ældste klager til Storkansler, Grev 
Ulrich Adolph v. Holstein over, at Mag. vil foretage Skifte efter 
reformerte, og saaledes krænker gammel Skik.

JT 104 17/i2. Ordre til Mag. om stricte at maintenere Privilegierne.
A 21/i2. Gabell sender Mag. en Genpart af denne Ordre.

24/i2. Mag. svarer, at den forretter Skifte iflg. kgl. Ordre 10/4 1722.

1729.
til JT 13 18li. Gabell forespørger Kancelliet, om Mag. eller Forstam 

derskabet skal foretage Skifterne, idet det sidste henholder sig til 
Privilegierne af 25/n (!) 1720 § 1, den første til Ordre af 10Ai 1722.

JT 13 18/2. Magistraten skal forrette Skifterne.
A 4/a. Gabell sender Mag. den kgl. Ordre af 18/2.

1730.
A 16/i. Politi* og Commerce Collegiet forespørger Mag. i Anledning af, 

at de ref. har anmodet Kongen om Indførselsforbud mod anden 
Tobak, end Cnaster, Wirginisch og Hollandsch; Mag. skal op* 
lyse, hvor megen Tobak Kolonien har i Forraad, og hvor megen 
den aarlig kan levere; hvorefter Kongen skal overveje at forbyde 
Indførslen (jvf. Forordning af 2213 1730 om delvist Forbud mod 
Tobaksindførsel).

A 13110. Jean Armand og le Brun søger Kongen om at leje et Stykke 
Jord foran Fæstningen, da de »har flere Børn end andre«. An* 
søgningen remitteres via Gabell til Mag.

1731.
A 21/2. Gabell forespørger Mag., hvorfor en Del af Menigheden ikke 

har villet underskrive en Attest om Moutoux’ Forhold; Didier, 
Armand og le Brun har vægret sig ved at betale Lejen for Jord 
1730.
(15/e Privilegierne udstedt i fornyet Form.)

A 25111. Gabell sender Mag. et Par Ansøgninger fra Anthoni Lalou i 
Anledning af hans Huslejerestance. Ans. angiver at have et Be* 
løb tilgode hos Abr. Pitach, som ikke kan betale.

?. Lorentz Bruhn sendt til København i Koloniens Anliggender, vendte 
efter nogle Ugers Forløb tilbage med uforrettet Sag; jvf. 22/3 1 741.

1732.
?. L. Bruhn igen i København; der naas først et Resultat, da en anden 

Mand sendtes derover; jvf. 22/3 1741.
St ?. Moutoux klager over, at han ikke som Martin maa bebo »det til 

vores ad interims Kirke her udi Byen ankøbte Hus«, hvor der 
foruden Kirkelokalerne er adskillige Værelser; Mathieu du pont,
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som oppebærer Leje af Huset, vil overlade Lejligheden til sin 
Søn Matthieu.

A 2/4. Gabell beordrer Mag. at kalde Kolonien paa Raadstuen, tilholde 
dem at leve fredeligt og enigt og holde deres Gudstjeneste samlet 
og paa ordinær Tid, samt redegøre for Fordelingen af Jord.

JT 24 4l4. Kongen afskediger Moutoux paa Grund af Klager over, »at 
han paa deres Beredelsesdag til Communionen skal have drukket 
sig drukken i et Vertshus, yppet der Klammeri og slaget om sig 
med Stokke, foruden flere en Præstemand uanstændige Ting«.

1733.
FA 1733—92 og 1818—22. Méréaux (Communionsprotokol).
FA 1733 f. Presbyteriumsprotokol. Hertil Kopi ved Ludwig: 1733—40 

og 1799—1830. Udgivet i Uddrag af Ludwig.
F 1733 f. Naissances — Mariages — Morts.
A 12/i2. Strømpemagerne Jean Montagne, Abel Rosellen og Corneille 

Depunt har ansøgt om forskellige Lettelser, idet de er ankommet 
dette Aar. Gabell giver Mag. Ordre til at lade »den flittigste af 
dem« komme og forhandle mundtligt med Gabell.

FA 63 4110 1734. Købekontrakt, hvorved Pastor Jacob Bovet paa Menig# 
hedens Vegne af Løjtnant C. F. Carstens for 500 Rdl. faar over# 
draget dennes Gaard i vestre Side af Dronningensgade, mellem 
Abr. Pitaques Hus og en øde Byggeplads. I Købet medfølger en 
i Kamret til Gaarden staaende aaben Vindovn (dansk).

1735.
til JT 26 2212. Bovet ansøger om at faa udvist Plads til Kirkebygning 

og Præstegaard ved Kirkegaarden.
JT 26 22/4. Ordre til Mag. derom.
A 7/e. Forespørgsel hos Mag. fra Cancelliet i Anledning af det af de 

ref. indsendte Tegningsprojekt paa den Kirke, de nu skal ville 
lade opbygge, om der er Taarn eller Spir paa Byens øvrige Kirker 
med Fæstningskommandantens Tilladelse, evt. af hvad Højde og 
Størrelse.

L Febr. 1736. Efter Ildebranden kaldes »de afbrændte« op paa Roskilde 
Raadhus, blandt andre Christopher Willing, Christian Duhan, 
Isach Maillan, samt Hattemager Caspar Willing. (Roskilde Raad# 
stueprotokol.) (Protokollen nævner Christopher Willing allerede 
1723, 1727 er der to af Navnet, gamle og unge.)

JT 369 12/e 1738. Den pensionerede Kaptajn Henrich Calvel de Letang, 
der er flyttet til Fredericia, faar visse Lempelser.

JT 555 21/s 1739. Svar paa Herm. Kalthofs Ansøgning ang. Teglgaar# 
den efter sin afdøde Fader.

CU 20/e 1740. Magistratens Liste over Byens Forraad af Korn etc. »Af
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den reformerte Colonie er ingen, som har nogen Korn i Forraad, 
samme maa daglig indkøbe, hvis de maa behøve til Husholdning«.

1741.
St 2213. Forstanderskabet ang. Lorentz Bruhns Krav om Godtgørelse af 

Rejseudgifter 1731—32.
St 12M. Hollard til Gabell ang. sin Tjeners Konflikt med Sadelmager# 

lauget (fransk).
St 24/4. Gabell paataler, at Byfogeden har vist sig meget haard mod 

den fremmede Præst, og ønsker, at denne fattige Mand bliver 
hjulpet til Rette.

Cl 1/e. Abr. Dufour fra Næstved beder Mag. tilsende ham Arven efter 
hans afdøde Moder Judith Ganthe.

St 1741—42. Betænkning fra Commission til Undersøgelse af Magistra# 
tens Forhold; jvf. 1727; en Tobaksspinder klager over, at han er 
kommet i Decadence, fordi alle Købmænd og Kræmmere og yder# 
ligere en Soldat handler med Tobak, og at velhavende Magi# 
stratspersoner selv lader spinde og sælge Tobak. — Indkvarte# 
ringen ligger de fattige mest til Byrde, idet de 150 af Byens 420 
Huse (incl. Barakker) tilhører privilegerede Personer (Gejstlige, 
Regimentschefer, Magistratsmedlemmer) — 14 af Byens 16 eli# 
gerede Mænd foreslaar, at de 220 Havepladser, som for 20 Aar 
siden blev frataget Borgerne og tillagt Kolonien, bliver anslaaet 
i Hartkorn og derefter ansat i en Grundtaxt.

1743.
JT 66 11 Ib. Kgl. Resolution ang. Byens offentlige Anliggender; bl. a. 

skal de til de ref. udlejede Jorder nu hvert Aar udlejes ved offent# 
lig Auktion, Brugsret til Havepi. mod Afgift iflg. Taxation.

4le. Regler for de ikke#ref. Borgeres Afgift for Havepladser ændret 
(jvf. JT 251, 1797).

St 20/s. Kgl. Forordning om Beregning over Formue#, Kop#, Heste# og 
Carosseskat; derefter udarbejdet Skattekommissionsprotokol for 
Fredericia By.

Cl 17/ø. Isaac Dupont og Jaques Wilayns søger i Koloniens Navn Plads 
til at tørre Hør, med Henvisning til kgl. Ordre ang. Høravl etc. 
i Byerne.

Cl 24/ø. Gabell giver Mag. Ordre til at udvise Kolonien en Ovn til Hør. 
Cl; til JT 1744 36 21/i2. Hollard i København hos Kongen ang. Frihed 

for Militærtjeneste og forskellige Skatter og Byrder for de af Kolo# 
nien, der flytter ud paa Landet, siden Jorderne i Fredericia ikke 
længere er nok til at ernære den voksende Koloni; Friheder for 
de unge, der etablerer sig; Fritagelse for at betale Portskilling for 
Passage, naar Porten ikke er aaben (»ingen af Coloniens Med# 
lemmer har anden Profession end Landbrug og Tobaksplant#
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ning«); ønsker en Protektor ved Hoffet at henvende sig til, som 
Colonien havde i Begyndelsen. »Beder om hurtig Resolution, da 
jeg er her og venter den« (fransk).

Cl 30/i2. Hollard søger Rentekammeret om at leje en Rytterkobbel for 
120 Rdl. eller en Mark mellem Haverne og Volden, hvor der nu 
græsser 100 Faar.

til JT 1744 36 31/i2. Paategning ved Holstein til Hollards Ansøgning af 
21/i2: Kongen vil, at Gabell indsender sin Erklæring derom.

1744.
FA 4/i. Kopi (31/io 1872) af Kancelliets Betænkning ang. Ansøgning 

om Fritagelse for Afgift af de inden (!) Fæstningens Volde be* 
liggende 220 Havepladser.

til JT 36 17/i. Gabell forespørger hos Mag. ang. 21/i2.
FA 21/i. Kopi af kgl. Resolution ang. 4/i: Kolonien maa fremdeles uden 

Afgift beholde de dem der udi Byen til deres Brug hidtil for* 
undte Jorder.

til JT 36 24/i. Magistraten svarer Gabell: »Er det ganske vist, at de 
reformerte, som stærkt og flittigt arbejder, ganske sildig om Afte* 
nen og tidlig om Morgenen findes ved deres Tobaksplantager og 
følgelig lider ved at erlægge Portskilling lige med andre, hvilken 
Post da gør Colloniet vankelmodig at blive her ved Stedet« — 
foreslaar en fast aarlig Afgift.

til JT 36 31/i. Gabell indberetter, at Colonien virkelig er mere talrig 
end tilforn, dyrker flittigt, men Jorden er kostbarere nu, da den 
skal lejes ved offentlig Auktion hvert Aar iflg. kgl. Resolution 
14/s 1743; anbefaler derfor, at Udflyttere faar Frihed som ansøgt. 
— Paaskrift i Cancelliet: Frihederne maa ikke overdrives; der 
kan evt. oprettes en Forstad af reformerte. — Gabell foreslaar 
saa Frihederne begrænset til Husmænd og Indester, der lejer Jord 
inden for 2 Mil fra Fredericia, og ikke udstrakt til dem, der ejer 
eller fæster Hartkorn.

Cl 1l2. Rentekammeret bevilger efter kgl. Beslutning af 21/i efter An* 
søgning, at den fattige franske Colonie fremdeles uden nogen 
Afgift maa beholde de i Byen forundte Jorder, og at Magistraten 
ingenlunde understaar sig samme Jorder til deres Brug at anvende 
eller sig dem paa nogen Maade at anmasse eller tilegne.

Cl 7/2. Gabell sender Mag. Beslutningen V2; forespørger ang. 30/i2. 
Cl 17/3. Rentekammeret afviser Ansøgn. af 30/i2.
JT 36 18/4. Resolution ang. 21112 overensstemmende med 31 /1 flg., og 2411 

(den af Mag. foreslaaede faste Afgift reduceret af Gabell). Som 
Patron beskikkes Otto Thott til Strandegaard, Conferens*, Etats* 
og Justitsraad, Assessor i Højesteret, Deputeret for Financer og 
i General Land*Oeconomi og Commerce Collegiet.

Cl 28/4. Gabell videresender Res. af 18/4 til Mag.
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Cl 28/-i. 4 Mænd (bl. a. H. Linnemann) taxerer iflg. Res. af 1x/b 1743 
de reformertes Havepladser til en aarlig Afgift af 104 Rdl., til* 
byder som Tegn paa uvildig Taxering selv at ville give 20 Rdl. 
mere.

Cl 2315. I Anledning af Magistratens Forespørgsel m. H. t. Portpenges 
Afløsning oplyser Hollard, at der i Kolonien af gifte Personer 
er ialt 36 Familier, hvoraf 3 Enker. Mag. maa selv kunne se af 
de offentlige Registre, hvormange der har løst Borgerskab. Af* 
viser Opkrævninger for Fortovsskat, Kopskat, Krigsstyr etc. for 
sit eget vedkommende; vil ikke taale, at Privilegierne ignoreres; 
hvis Mag. »holder sig til dem, vil vi leve i Fred sammen, og det 
er alt, hvad jeg ønsker«.

Cl 30/s. General Landoeconomi og Commerce Collegiet ønsker Oplys* 
ning om Tobaksplantager og aarlig Avl og Forhandling af Tobak 
i 3 Aar.

JT 44; Cl 5/e. Kongen afviser en Ansøgning gennem Magistraten fra 
en luthersk Skrædder Christian Lorentz, der i Berlin har ægtet 
en ref. Kvinde og ønsker at nyde de ref. Privilegier.

Cl 9/e. Gabell sender Mag. Ordren af 30/5.
Cl 9/e. Gabell reducerer Taxten til 90 Rdl. aarligt, da Boniteten af Jor* 

den tildels kommer af Coloniets flittige Dyrkning og Gødning.
Cl 22/e. Colonisterne ansøger Gabell om Reduktion til 30 Rdl., sub* 

sidiært om tre Aars Brug uden Afgift, hvorefter andre gerne maa 
give 90 Rdl. — de fattige Familier iblandt os udgør det største 
Antal og kan ikke præstere en saa stor Leje, hvorfor de vil nødes 
at forlade Byen (fransk).

C 301g-1 11. Magistratens Extract af Raadstueprotokollen 1741—1744 over 
de Kvanta Tobak, der er indmaalt af samtlige Indbyggere ved 
Fredericia, foruden hvad en og anden i spunden Tobak kan have 
tilstillet Landmanden. Efter Accisebøgernes Udvisning og Tobaks* 
attesterne.

Cl 7/s. Gabell reducerer Taxten til 62 Rdl., efter at have ladet Have* 
pladserne tage i Øjesyn og befundet, »at den ref. Colonie ikke 
alene har anvendt en Del Bekostninger paa sammes Jævning, 
Gødning og Forbedring, men og ved deres flittige Arbejde og 
Tobaksplantagie har faaet Jorden saaledes, at den nu er langt 
bedre end tilforne, hvorfor de bør nyde den for en billig Afgift«.

Cl 27/s. Til Mag. fra afd. Hans Jørgen Hermans Enke Anna, der gør 
Krav paa 134 Rdl., som hendes Mands afdøde Morfar, afd. Løjt* 
nant Jørgen Menne (C: 11_16/8 1729 »eller Meinerd«) endnu 
skulde have tilgode af Brabantske Afregningspenge for 1712—13.

Cl 16/io. Gabell sender Mag. kgl. Ordre af 9/io om Tilskud til Opbyg* 
ning af nye Gaarde; Byen har endnu 430 Byggepladser ledige; 
27 Gaarde er ubeboede.

Cl 3O/io. Mads Pagh vil bygge paa et Sted i Riddergade, der dyrkes af
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de reformerte, afvises af Mag., men Gabell tillader Udleveringen, 
trods 7/2 1744.

JT 86 3O/io. Ordre til at forfærdige en Grundtaxt for Byen.

1745.
Cl 3/s. Nogle Borgere klager over, at de reformerte slaar Græs ind over 

Skel; begge Parter ønsker Opmaaling og præcis Afmærkning.
F 1745—1796. Protocole des différents Reglements faits dans la Colo* 

nie Reformée; 1745 flg. skrevet af Dalgas før 1793.

1746.
Cl 17/2. Kolding Amtsstue kvitterer for, at Hollard har indbetalt Arve* 

afgift etc. (6. og 10. Penge) efter den reformerte Peetie, der er 
død i Fredericia, og hvis Arv, 300 Rdl., sendes til Holland.

JT 1 7/i. Den iflg. Ordre af 3O/io 1744 opstillede Grundtaxt har taxeret 
Grunde og Huse alt for højt, saa at Beløbet nu bliver 28,886 Rdl. 
imod forhen 16,000 Rdl. Ordre til en ny Ligning, f. Eks. den 
gamle Taxt forøget med paa Huse og % paa Grunde. Det er 
billigt, at de reformerte betaler Skatter efter Grunden, som iøvrigt 
er dem bevilget uden Afgift.

Ra 14Iq. Fredericia Bys Grundtaxt inden for Voldene, afsluttet 14/e. Af 
Grunde ialt 2777 Rdl. 5 Mk. 8 Sk., af Bygninger ialt 19,230 Rdl. 
3 Mk. (deraf 30 ref. Bygninger, incl. Præsten: 1675 Rdl. 3 Mk.) 

JT 62 29/7. Denne Grundtaxt godkendes.
Cl 13/s. Gabell forespørger Mag. i Anl. af en Klage fra de ref. over, 

at Købmændene i Jylland og Fyn især det forgangne Aar ikke 
har købt Tobak af dem, hvorfor de opfordrer til at inspicere 
deres Forraad for at se, om deres Tobak er forsynet med lov* 
lige Attester.

C 30/i 1747. Magistratens Supplik om Tvang for Tobaksspinderne til 
at købe Tobak af de reformerte.

1748.
Cl 25/e. Kolonisterne ansøger Kongen om Lettelse for de 62 Rdl. for 

Havepladserne, subsidiært at Beløbet skal anvendes til en Dom* 
mer for Sager under 10 Rdl. Værdi; klager over, at Mag. lader 
dem betale for Jorden inden for Voldene (tysk).

Cl 31 li. Cancelliet ønsker Mag. Erklæring ang. 251e.
Cl 4/e. Indkommet til Geheime Conseillet, behandlet der 7/n; jvf. 7/i

1749.
St 6/n. Mandtalsliste for Fredericia. (Indberetn. fra Stiftets Købstæ* 

der.)
Cl 17/i2. Ordre til Mag. om at henholde sig til Privilegierne ang. ref.
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1749.
Cl 7li. Stiftamtmanden sender Udskrift af Notifications*Liste for Ge* 

heime Conseillet ang. 4/ø og 7/n.
Cl 17/4. Jacob Feut og Hustru, der er barnløse, maa oprette Testamente, 

og den længstlevende maa sidde i uskiftet Bo.
Cl 19/e. Protest mod Taxerborgernes Ligning; behdl. paa Raadstuen 27Iq 

og 30/e.
C 20/i2. Commandant Rantzau klager over, at baade Stadens og Lands* 

byernes Creaturer i Mængde befandtes paa Fæstningsværkerne 
og skadede dem.

C 3/2 1750. Syn over Skaden. Grøfterne omkring Fæstningsværkerne er 
forsømte, og ved Stranden var der hverken Grøft eller Gærde; 
hele Byen rundt er der Mangel paa Hegn, saa Hovederne kan 
løbe hvor som helst. Ved Prinsens Port en Dam, kaldet Smede* 
dam, som forhen laa til Byens Fællet, men nu siden de nye Ind* 
grøftninger er sket, ligger en Del af Dammen inden i Udenvær* 
kerne, og naar Kreaturerne gaar i Vandet for at drikke, kan de 
af Dammen gaa lige op i Udenværkerne, uden ringeste Hinder, 
og uden at nogen Hiorde kan holde dem ude.

R 9/s 1754. Mathias Dupont valgt til Oldermand for Stadens Vogn* 
mandslaug.

1755.
R 12/e. Anna Rosina Weyer, g. m. Caspar Pedersen Bager, har stjaalet 

Smykker o. 1., som nu er deponeret hos Pastor Hollard.
R X1/s. Skifteindkaldelse til Arvingerne efter Frk. Johanna Gautier.
R 9/io. Johan Herman Rosenmeyer anklaget for Drukkenskab af sin 

Hustru.
D 18/3 1758. Hollards Regnskab over det ref. Fællesskabs Kapital, 7866 

Rdl.
TO 1750—60. Told og Konsumption for Tobak udlejet, Lejen stadig 

øget.
1760.

TO. Købmand Bergum foreslaar Oprettelse af Tobaksadministrationen; 
en Tobaksdirektør skal indkøbe og forhandle al indenlandsk og 
udenlandsk Tobak.

TO 31/i2. Forordn, ang. Tobaksadministration.

1761.
TO 5/3. Agent Borre udnævnt til Tobaksdirektør (underskriver sig 

Borré).
R 23/4. 10 af ref. Koloni tager Borgerskab.
TO 1761—78. Tabeller over Tobakssalget.

R 26/3 1 762. 12 af den reformerte Koloni tager Borgerskab sammen med 
talrige andre.
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1763.
R 28/7. Ved Byttehandel faar nogle ref. Jordstykker i det saakaldte Kais 

tofts Jord.
R 181s. Joseph Gautier i Harlem anlægger ved Procurator Lindam paa 

Snoghøj Stævning ang. Johanna Gautiers Penge, jvf. 14/s 1755.

1765. Kolonien køber Jord (Treide Kobbel) paa Kongens Auktion. 
F 10/e 1766. Forstanderskabet stiller 700 Rdl. til Disposition imod Hys 

potek hos de forskellige Jordejere (Presbyteriumsprotokol).

1768.
F 27/s. Ordre fra General Toldkammer og CommercesCollegiet til 

Stiftamtmand Levetzau (ang. dennes Indberetning 10/s) at lade 
Magistraten foranstalte, at Tobaksplantørerne retter sig efter deres 
Reglement.

F 5/ø. Ordren videresendt fra Magistraten, vedlagt Afskrift af det tid* 
ligere bekendtgjorte Reglement.

Ra 1769 fik Provst Friis Bymændene i Hjarup til at udskifte, ligesom 
man paa den Tid havde begyndt i Haderslev Amt. H. de Hob 
man: Oeconomisk Beskrivelse over Koldinghus Amt, o. 1785. 
(Rentekammerets Arkiv.)

D 1770. Obligationsliste for ref. Menighed. 6567 Rdl.
29/io 1771. Reskr.: Den ref. Præst i Fredericia skal holde Guds* 
tjeneste to Gange aarlig for Kolonisterne paa Frederikshede.

TO 1773. Liste over Antallet af Tobaksspindere i Provinsbyerne; Fres 
dericia 4.

Ra 1773 f. Indberetninger vedrørende Købstedjordernes Dyrkning med 
Hør, Hamp, Roer, Tobak etc., efter Kommercekollegiets Cirkus 
lære af 2M 1773.

TO 1776. Fra Fredericia til Norge sendt kun 7358 Pd. Tobak.
Ra 1777 f. Hoffmans aarlige Indberetning til Rentekammeret om Fors 

bedring i Landvæsenet i Koldinghus Amt, ifl. Rentekammerets 
Skr. af xl/3 1774. Jan. 1777: Nogle af Bønderne har begyndt med 
Tobaksavl (ved Plantører fra Fredericia), hvorefter der høstes 
god Hvede, »saa der er Haab om, disse Herreders Bønder efters 
haanden skal distingvere sig frem for andre ved Agerdyrkning«.

Ra 1778, Januar, Hofmans Indberetning: nogle begynder at avle Hvede 
med godt Resultat, enkelte avler Tobak; fra Fredericia stort Tos 
bakssalg dette Aar til høje Priser, mest til Holsten.

D 20/i 1778. Obligationsliste for fr.sref. Menighed. 6721 Rdl.
D 1782. Jacob Dypont og Peter Herman sendt til København og faar 

fritaget Kolonisterne for at lade Tobaksbladene veje og vrage. 
(Til Rejse: 40 Rdl.)
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1783.
D 2/i. Obligationsliste, underskrevet af Hollards Enke.
FA 512. Forstanderskabets Revision af Fællesregnskab og Reparations«» 

udgifter ved Kirke og Præstegaard (Presbyteriumsprotokol).
Ra 91 s. Skrivelse fra General Land?Oeconomi og Commercekollegiet til 

General?Toldkammeret angaaende Tobaksvæsenets Tilstand i 
Danmark. Sammenlignet med Holland mangler de danske To«» 
baksplantager dels Læbælter, dels Faaregødning; i Fredericia kan 
altid tilvejebringes de ringere Sorter Tobak, hvorimod Plantørerne 
ikke vil gaa ind paa forbedrede hollandske Dyrkningsmetoder 
(Indberetning fra Bruun, Fredericia). I de øvrige Egne af Dan«» 
mark klages allermest over Mangel paa Arbejdere, der ikke er 
dovne (bl. a. Agent Søgaard om den kgl. Plantage ved Køben? 
havn: »i de smaa Plantager i Fredericia arbejder Plantør en selv, 
hans Kone, Børn, Karl og Pige, og der udretter 5 Personer 
mere daglig, end 10 her. Jeg fordrister mig til at melde, Ørkes? 
løshed med Lediggang kommer mere i Mode«).

D 1784. Dalgas sendt til Kbh. i Koloniens Anliggender (Rejseomk. 65 
Rdl.).

FA 1784—1834. Regnskabsprotokol for Kirken bag i Presbyteriumspro? 
tokol 1733 f.

til JT 90 1797. 1784—96 Extract af Kirkens Regnskaber for dette Tids? 
rum; gennemsnitligt aarligt Overskud 244 Rdl. Kapital 1784: 
9982 Rdl., 1796: 10,543 Rdl.

1786.
D 23/s. Biskoppen og Stiftamtmanden erklærer sig ang. Dalgas’ Klage 

over Forstanderskabet.
D 16/9. Kgl. Kancelli beordrer Undersøgelse ved en Kommission, ud? 

nævnt af Biskop og Stiftamtmand, da der næppe kan ventes Ro 
om Sagen.

D 3/io. Lund beder sig fritaget for at deltage i Kommissionen p. G. af 
»et meget ondt og heftigt Tilfælde i mine Ben«.

D 18/io. Dalgas, der ikke er det danske Sprog mægtig, faar Tilladelse 
til Assistance af resid. Capellan Beck.

1787.
D 14/3. Commissionen kommer til at bestaa af Provst Clausen ved Tri? 

nitatis Kirke (i Stedet for afd. Provst Bergendahl), Borgmester 
Thomsen (i Stedet for Lund) og Agent, Viceborgmester Bruun. 

D 2913. Dalgas og de ref. samlet paa Raadstuen. Dalgas hævder, der i 
Kapitalerne mangler 1256, subsidiært 3773 Rdl.

D 25/4. De ref. ønsker Assistance af Raadmand Buhl.
D 10/b. De ref. gentager 25/4. (Bevilges.)
D 10/b. Samlet paa Raadstuen. Dalgas formulerer Klagepunkterne:
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1. Slet Bestyrelse af Kapitalerne; ingen Protokol over Donation 
nerne. 2. Regnskab mangler 1770—84. 3. Mangel paa 1256, evt. 
3773 Rdl. 4. For lidt Sikkerhed for udlaante Kapitaler. 5. Enkelte 
staar i Restance for 3 Aar (det viser sig at være et Bo, der er 
under Skifte). 6. Der er givet for lidt til trængende i Menigheden. 
7. Klage over Disciplinen.

D 24/5. Forstanderskabets Svar: 1. Dalgas har været tilfreds med Rens 
ter 1784—86 — hans Aarsag til Klage maa da være andet end 
Embedsiver. 2. Krav om Regnskab kunde blive værre for Dalgas 
end for os. 3. Haaber, Dalgas maa finde de Summer, han mener, 
der mangler; der er Urigtigheder i de af Dalgas opstillede Kapis 
taler. — 6. Skulde der gives mere til de fattige, kunde Præstens 
Løn ikke blive saa stor, da disse Beløb udredes af samme Kapis 
tal. 7. Klage over Disciplinen er urimelig og blottet for Bevis; 
mærkeligt, at Dalgas vil være deres Præst, hvis hans Fremstilling 
af Forholdene er rigtig.

D 7/e. Dalgas replicerer: Vil kun have Rigtighed og Orden; har ofte 
søgt høje Herrer til Menighedens Gavn; Præst her, fordi hans 
fremtidige Skæbne var uvis.

D 27/e. Samtlige Kolonisters Underskrifter paa, at de ikke ønsker nogen 
Ændring i Kirkens Sager, samt ikke vil have Børnene til Kons 
firmationsforberedelse om Sommeren.

D 12/7. Kommissionen ender sin Samling.
FA 30/s. Dugmanufakturet paa Blaagaard søger kgl. Tilladelse til Taxas 

tion og Leje af et Stykke af »de reformertes Eng«, som de refors 
merte ikke ejer iflg. deres første Privilegier, men som siden allers 
naadigst er dem tilstaaet for af revenuerne at have noget til deres 
Kirkes Reparation.

Ra 18/». Folketælling afsluttet.
FA 11 /10. Dalgas og Forstanderskabet erklærer paa Raadstuen, at de 

intet Dokument har som Adkomst til Engen.
D 2O/io. Biskop og Stiftamtmand fremskynder Kommissionens Behands 

ling, efter at Dalgas har klaget over Udsættelsen, der er skadelig 
baade for Kirkens Vel og hans egen Rolighed.

D 29/io. Kommissionens Mæglingsforslag udarbejdet, tilstilles Parterne 
til Overvejelse: Renter i een Kasse, Kapital (Obligationer) i en 
anden.

D 5/n. Dalgas’ Bemærkning dertil: 1. Finder nu en Differens paa 541 
Rdl., »som jeg har Ret til at kræve«. 2. Har kun gjort sin Pligt 
som of fenlig Embedsmand og paatalt Fejl, hvor jeg troede at 
finde saadanne. 3. Kræver Tilbagekaldelse af fornærmelige Ud* 
tryk. 4. Ønsker kun een Kasse, at deponere hos Præsten. 5. Vil 
ikke angribe Forstandernes Redelighed, men insinuerer dog be* 
vidste Fejl. 6. Kræver Forbud mod, at Kolonisterne eller Menig* 
heden forsamler sig uden Præstens og Forstanderskabets Til*
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ladelse. 7. Ønsker nøjagtige Regler for, hvem der skal bestyre 
Kolonien, for saa vidt det angaar Plantørerne.

D 5/11. Forstanderskabet er tilfreds med Mæglingsforslaget, beder om 
Beskyttelse mod Dalgas for al uskyldig Fornærmelse.

D 10/n. Forstanderskabet tilbageviser Insinuationen om Fejl i Regn? 
skabet, understreger, at det ikke har behøvet at tage sine Ord 
tilbage. Skal ikke indlade sig i uendelige Diskussioner.

D 101n. Dalgas 1. opstiller ny Beregning og mangler nu 107 (evt. 109) 
Rdl. 2. mener, at Forstanderskabet ved sin Tavshed om de prin? 
cipielle Spørgsmaal er kommet tilkort. 3. Klage over, at Agent 
Bruun offenligt har taget Forstanderskabets Parti. 4. Mæglings? 
forslaget er til Gunst for Forstanderskabet og udpeger Dalgas’ 
Klage som ugrundet. 5. Venter dog en kgl. Resolution paa, at 
det manglende skal bringes til Stede og god Orden indføres. 
6. Bliver iøvrigt ved sit af 5/n, selv om han derved skal kaldes 
paastaaende.

D ?. Bruun tilbageviser Dalgas’ Klage, der ubeføjet fremsættes »paa 
en slet og nedrig Maade« for at gøre Dalgas’ »egen slette Sag 
god«. »Dalgas vil tilvejebringe sig Eenraadighed over Colonien 
og dens Capitaler«, han er »ubevægelig trods vore Overtalelses? 
forslag, der var bedst for alle«, etc. (Kladde.)

FA 30/11. Kgl. Resolution ang. Afgift fra Farveriet til den reformerte 
Kirke for Engen; jvf. 30/s.

D 11/i2. Dalgas klager over Kommissionen til Biskop, Stiftamtmand og 
Kancelli over Sagens Førelse. (Klagen sendes til Kommissionen 
til Erklæring og forsynes her med en Del Noter, der skarpt af? 
viser Dalgas* Paastande og paapeger Fejl i hans Opstillinger.) 
»Commissionen er en Samling af Personer, som ikke det mindste 
har undersøgt Sagen, som de burde«. »Jeg forlanger andre, bedre 
underrettede om vor Kirkes Tilstand, med hvilke jeg kunde over? 
lægge, hvorledes den bedste Orden kunde erholdes«. »Jeg beder 
om Bistand, da jeg ikke kan holde Balance, naar jeg ikke bliver 
souteneret og forsvaret«.

D 20/i2. Afsluttende rolig Indberetning fra Kommissionen til Biskop og 
Stiftamtmand: Dalgas har ingen Ret eller Grund til at klage, han 
ved godt, at Forstanderskabet er uskyldigt, og vil kun hævne sig, 
fordi Forstanderskabet ej har villet lade ham have Raadighed i 
alt. Fraraader, at Dalgas faar begge Kasser, da det ikke giver 
betryggende Sikkerhed. Antyder, at Kolonien maaske kan flytte 
bort.

1788.
til JT 165 2/s. Hofmans Erklæring i Sagen og hans Forslag til Af? 

gørelse.
JT 165 5/s. Kongens Afgørelse, der i alt væsentligt henholder sig til 

Hofman.
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D 18/». Afgørelsen læst paa Raadstuen for Dalgas og Kolonien.
D 30/5 1789. Kgl. Reskript ang. Valg af Forstanderskab.

1794.
til JT 1797 90 19/o. Dalgas søger Kongen om Gageforøgelse; hans Gage 

er 300 Rdl. plus 30 Rdl. af Desmeschiers Legat, søger yderligere 
1. 50 Rdl. af Kirkens Kasse. 2. Enkepensionen, naar der ikke er 
Præsteenker. 3. En Kasse ophængt i Kirken til Bidrag til Præ* 
stens Løn.

til JT 90 23/o. (Samme Blad.) Ansøgningen anbefales i Hovedsagen af 
de deputerede.

til JT 90 41n. Forstanderskabet kan tilbyde Præsten Brugsret til den 
ene af Kirkens to Lodder Jorder, afviser 2. idet Enkepensionen 
udredes ved en aarlig Rente af Udlaan, der er % % højere end 
den lovmæssigt tilladte, og ikke maa fortsættes efter Enkefru 
Hollards Død. 3. Menigheden vil ikke tillade Kassen.

til JT 90 8/n. (Samme Blad.) Dalgas’ Kontrabemærkningér: Forstan* 
derskabet skylder Bevis for, at Menigheden ikke vil gaa med til 3.

til JT 90 27/i2. Dalgas beder de deputerede oplyse om Grunden til, at 
der nu pludselig fra Myndighedernes Side bliver ført saa ind* 
gaaende en Inkvisition over Præstens og Kirkens Forhold, hvilket 
aldrig før er sket.

1795.
til JT 90 10/i. Menighedsmedlemmernes Underskrift paa, at de ønsker 

Renten reduceret med ¥2 % efter Fru Hollards Død.
til JT 90 e/2. Stiftamtmand Hellfrieds og Biskop Middelboes Rede* 

gørelse, efter at de har undersøgt Sagen meget grundigt og ind* 
hentet Erklæringer: Dalgas’ Ansøgning 1919 1794 er foretaget 
uden de ældstes og Menighedens Samtykke — Dalgas ansøger i 
Grunden om allerhøjeste Befaling og umiddelbar Disposition til 
hans Fordel over de Midler, hvis Bestyrelse Kongen ved Privi* 
legierne har overladt til Menigheden selv.

til JT 90 22/3. Konsistoriet ved den fransk*reformerte Kirke i Køben* 
havn udtaler sig til Fordel for en Gageforhøjelse til Dalgas, evt. 
ved en Kollekt som hos vore Brødre i Tyskland fire Gange om 
Aaret.

1797.
FA 1797—1808. Les Comptes de la Colonie; Regnskab ført af M. 

Honoré.
til JT 90 7/2. Udtalelse fra de deputerede. »Forstanderskabets Velvilje 

mod Dalgas er siden 1787 saare tvivlsom«. — Vedlagt Extrakt af 
Regnskaberne siden 1784, som viser et aarligt Overskud paa gen* 
nemsnitligt 244 Rdl.
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til JT 251 25/2. Cancelliresolution befaler Udskiftning af Byens Fælles»» 
jorder (Udskrift af Forligsprotokollen).

til JT 251 6/4. Forligskommissionen holder Møde og drøfter bl. a. de 
af de reformerte lejede Havepladser (samme Udskrift).

til JT 251 7/4. Skriftlig Forespørgsel fra 8 Borgere til Magistraten ang. 
Havepladserne.

JT 90 21/4. Kgl. Resolution: Enkepensionen paa 65 Rdl. skal ved Enke* 
fru Hollards Død tilfalde Dalgas og efter hans Død hans Enke. 
(Fru Hollard døde 23112 1805 i Plon, 74 Aar gi.)

FA 7 a?. Udskrift af Privilegier og Resolutioner ang. Jord, foretaget 
af M. Honoré.

til JT 251 1/ø. Forligskommissionen holder Møde og foretager Rettelse 
i Protokollen for e/4, idet Ordene »lejede« etc. om de reformertes 
Havepladser udslettes.

til JT 251 10/e. Forstanderskabet erklærer, at de 8 Mænd ikke har nogen 
Beføjelse til at beskæftige sig med Spørgsmaalet om de refor* 
mertes Havepladser.

til JT 251 14/e. Dalgas’ Henvendelse til Kongen med en lang historisk 
Redegørelse for Spørgsmaalet ang. Havepladserne, bilagt med 
Extrakter af Dokumenter: 15/n 1720, 20/i 1721, e/i 1722,14/s 1722, 
“/5 1743, 17/s 1744, 7/4 1797, 10/e 1797.

til JT 251 18/s. Magistratens Udtalelse til Hellfried og Middelboe; den 
anerkender fuldt ud, at »den Nytte, som Byens hele Agerdyrk* 
ning har indhøstet ved af Kolonisterne at lære Tobaksplantnin* 
gen og derved at forædle sin øvrige Kornsæd, langt overgaar 
Pladsernes hele Værd«, og »den Indtægt, Byen har haft af de 
reformerte Havepladser, er langt større end den, Byen har haft 
af dens øvrige 220 Havepladser, der er solgt til Byens andre 
daværende Borgere for 1—2 Sletdaler Stykket«. Kan dog »ikke 
anbefale, at Afgiften paa 62 Rdl. helt bortfalder, da den er saare 
taalelig for Colonien og aldeles ringe i Forhold til den Fordel, 
Havepladserne indbringer. — Havepladserne maa nu betragtes 
som tilhørende Kongen«. Vil ønske Kolonien til Lykke med Hell* 
fried som Patron.

JT 251 22/io. Kongen fritager Kolonien for Afgift af Havepladserne; 
Afgiften betaltes iflg. kgl. Res. af 41/5 1743, mens Afgiften for 
de øvrige Borgeres Havepladser ændredes allerede 4/e 1743. Som 
Patron udnævnes Statsminister, Geheimeraad Brandt.

F 24111. Stiftamtmand Hellfried ledsager Kongens Afgørelse med sin 
Lykønskning til Forstanderskabet og opmuntrer til fortsat Tarve* 
lighed, munter Flid, Sædelighed og Gudsfrygt; derpaa beror 
Koloniens videre Tilvækst og Velstand.

F 30/n. Trods Kongens Afgørelse betaler Kolonien endnu en Gang de 
62 Rdl. til Magistraten for at bevidne sin Erkendtlighed.
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1799.
F 15/4. C. A. Suplig og I. P. Dupont klager til Hellfried over, at Kolo* 

nien har nægtet dem Jord, fordi de har giftet sig med lutherske.
F 8/s. Dalgas’ Udtalelser derom: Ansøgerne har i Sinde at ruinere Ko* 

Ionien, deres Ansøgning er et Led i lave Intriger.
F 16/n. En Koloniforsamling fastslaar med samtlige Underskrifter, at 

fra Koloniens første Begyndelse til nu har Jord kun været tildelt 
rent reformerte Ægtepar af Kolonien.

1801.
Ra 1/2-15/2: Folketælling i Fredericia.
F 28/3. Koloniforsamlingen vedtager Dalgas’ Forslag at tildele Supli og 

Dupont Jord som en Douceur for deres Deltagelse i Jægerkorp* 
set; paa tilsvarende Maade har Kolonien tidligere vist Erkendt* 
lighed over for ikke*Medlemmer.

F 2O/io 1811. En Koloniforsamling afviser Forslag om at rejse et Monu* 
ment for Pastor Dalgas.

1812.
F 1413. En Koloniforsamling vedtager at forhøje Præstegagen fra 400 til 

1200 Rdl. (naar Pengene kommer i Pari, da 500 Rdl.).
F 2114. Pastor F. L. Mourier, København, afslaar Tilbudet om at blive 

Præst for Menigheden i Fredericia, bl. a. fordi han ikke forstaar 
sig paa Agerbrug, hvad der er nødvendigt.

F 1915 1814. Forstanderskabet tilbyder den af Koch fra Altona fore* 
slagne Pastor Violet en Gage paa 300 Rdl. slesv.*holst. Courant 
samt Lejeindtægten af den Jord, der ligger til Præstegaarden.

1819.
F 5/i2. M. Honoré nedlægger Hvervet som Kasserer for Kolonien og 

afleverer Sølvbægeret.
F 18/12. Kolonien forsamlet i P. J. Vilains Gaard for at leje hans Jord, 

som han efter at have været hos Præsten som Bod lader udleje 
til Fordel for de fattige.

1821.
FB 55 26It. Merle d’ fra Hamburg til Forstanderskabet; Svaradresse hos 

den nys afdøde Pastor Rieus Broder Mr. Rieu*Lassière, Genève.
F 12/n. Kontrakt ved Engagement af Lærer Dupont.

1823.
FB 56 14/ø. F. Monod, Paris, besvarer Forstanderskabets Skrivelser af 

5/ø, 25/ø 1822, 17/3 1823 og omtaler en Præst, der har forhørt sig 
ang. Gageforhold. »Nu er det snart Aarsdagen for den Gang 
jeg var iblandt eder og hørte vor elskede Rieu prædike«. Sender
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50 Særtryk af sin Artikel om Rieu til Fordeling blandt Menig* 
hedens Medlemmer. Speciel Hilsen til sin kære Ven Henry Dal* 
gas.

FB 57 ?. En fransk Præst (Underskrift mangler) erklærer, at hans 
Forespørgsel hos Monod ikke var en Beslutning; han kan ikke 
taale det meget usunde Klima, der ødelagde Coulins Helbred og 
sikkert ogsaa Rieus; har desuden i Brida 110 Louis i Gage, dob* 
belt saa meget, som Kolonien tilbyder.

FB 53 16/e. Merle, Hamburg: M. Bost fra Genève, der kan tale baade 
Fransk og Tysk, finder den tilbudte Gage for lille; hans Adresse 
er hos M. Touchon, Hanau. Omtaler de strandede Forsøg paa 
at faa M. Chavannes til Fredericia. Vil nu skrive til sin Ven Pro* 
fessor Tholuck ved det theologiske Fakultet i Berlin, og anbefa* 
1er Forstanderskabet at skrive direkte til ham om Hjælp. »Hvad 
med en luthersk Kandidat, der vilde lade sig ordonnere og be* 
tjene Menigheden efter reformert Kirkes Ritus, ligesom Drasecke
1 Bremen?«

FB 54 16/s. Merle, Paris, foreslaar at tilbyde Kaldet til M. Olivier fra 
Lausanne, hidtil Præst i England, anbefalet vor fælles Ven Monod 
af Gaussen, vor kære Rieus fortrolige Ven; hans Adresse er hos 
M. Boisseau, Batches row 3, Hoxton, London.

F 2/io. De eligerede Borgere forespørger paa Raadstuen, om den refor* 
merte Coloni skal betale kommunielle Skatter af deres i Brug 
havende Jorder, den saakaldte reformerte Mark, Kamperne og 
Søbjerg, efter Grundtaxten (460 Rdl.). Udskrift.

FB 59. 31112. Kgl. Confirmation paa Ansættelse af Dr. phil. og cand. 
theol. J. V. W. Stahlschmidt fra Hamburg.

F. 27/9 1824. Landinsp. Krop’s Opmaaling af Koloniens Jord inden for 
Voldene, med Kort.

1826.
Ra; F 4/2. Reskr.: Den Afgift, de reformerte aarligt skal svare af Jor* 

den inden for Voldene, ansættes til 100 Tdr. Byg aarligt, at svare 
til Byens Kasse efter hvert Aars Kapitelstakst.

Ra; F 12/o. Kgl. Reskr.: Afgiften til Byen nedsættes til 50 Tdr. Byg, de 
øvrige 50 Tdr. skal anvendes som Bidrag til Præstens Løn; ved 
Vakance skal dog 100 Tdr. tilfalde Byen.

FB 7 3/2 1831. Koloniens Vedtægt ang. Skolegang og Lærerlønning.
FB 16/ii 1832. Kaptajn i Borgervæbningen F. Honoré til Forstander* 

skabet ang. Dansk i Skolen.
Ra 1845—47 Kartoffelsygen vedkommende. Generaltoldkamrets Arkiv.

2 Pk.
FB 19/4 1853. Væver J. Honoré klager til Forstanderskabet over, at 

hans Søn ikke undervises i Dansk i Skolen.
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F 24/n 1857. Borgerrepræsentationen til Kirke* og Undervisningsmini* 
steriet ang. de reformerte og de katolske, der udgør ca. 1/e af 
Byens Befolkning. Udskrift.

1863.
FB 23/4. Kgl. Resolution til Amtmanden ang. Menighedens Styrelse.
F 2/i2. Kirke* og Undervisningsministeriet (efter Indberetning 30/ø) be* 

ordrer Afstemning i Menigheden om Overgang til Dansk i Kirke 
og Skole.

F 10/i2. Borgmesteren forespørger Forstanderskabet derom.

1864.
F ?. Udkast til Forstanderskabserklæring om, at Stemningen i Menig* 

heden er almindelig for Indførelse af Dansk i Kirke og Skole 
undtagen nogle ældre, der frygter særlige Udgifter og ikke vil 
bryde Traditionen.

F 24ls. Stahlschmidt besvarer Fredericia Byfogedkontors og Amtets gen* 
tagne Erindring om Svar paa 2/i2 f. a.; han er villig til at prædike 
paa Dansk mod at faa Gageforhøjelse; da Menigheden ikke vil 
give det og ikke ønsker Hjælp fra Regeringen, ansøger han om 
Afsked med Pension.

1866.
F 12/io. Stahlschmidt tilbyder at forrette Nadvertjenesten paa Dansk. 
F 101n. Tilbudet afvises af Kirkeraadet med 7 Stemmer mod 6.

F 28/io 1870. Skoledirektionen for Elbo Herred udtaler Ønsket om, at 
Dansk bliver indført som Undervisningssprog i Religion og Bibel* 
historie.

FB ? 1871. Forstanderskabet besvarer Forespørgsel fra Svejts (Basel 
Universitet) ang. Præstestillingen. »Det er nødvendigt, at den 
eventuelle Præst efterhaanden tilegner sig det danske Sprog«.
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RÉSUMÉ
La colonie réformée française de Fredericia n’a pas de rapports 

directs avec l’émigration de 1685. Ce n’est qu’en 1719—20 qu’elle a été 
fondée par le roi Frédéric IV. Cet établissement n’est pas un acte de 
miséricorde religieuse, mais c’est l’effet d’un plan d’économie nationale: 
en effet, le roi voulait créer une plantation de tabac qui pût à l’avenir 
suffire aux besoins du Danemark.

La réalisation de ce plan ne devait pas répondre à l’attente. Ce n’est 
que par exception (1776—83: guerre d’Amérique; 1813—14: guerre de 
Napoléon, 1917—18: Grande Guerre) que la production danoise a été 
supérieure à 100,000 kilos par an, tandis que la consommation annuelle 
dépassait dès le XVIIIe siècle 1 million 500,000 kilos. Jusqu’en 1783, 
des membres de la colonie allaient dans d’autres villes du royaume 
pour y enseigner la culture du tabac; de 1783 à 1864 environ, Fredericia 
était la seule ville danoise qui produisît du tabac; après 1864, la culture 
de cette plante cessait à Fredericia, parce que la production du lait et 
de la viande devenait d’un rapport plus avantageux; par contre, les 
paysans de la Fionie occidentale entreprirent cette culture jusqu’à ce 
qu’un trop forte imposition y mît fin en 1920 (voir les tableaux pp. 
230—32).

La colonie était formée de paysans venus des colonies françaises de 
la région entre Berlin et Stettin (Bergholz, Gross* et Klein Ziethen etc. 
(voir pp. 44, 45, 47, 48)), parce qu’ils étaient mécontents de vivre là*bas, 
et parce que Frédéric IV les avait invites à venir en Danemark. En 1719 
arrivait une députation de trois paysans, Jacob Devantier, Daniel le Blond, 
et Paul d’Arrest, pour s’y orienter, et après une tournée dans le Jutland, 
ils décidaient d’établir la colonie de Fredericia, sous réserve de certains 
privilèges économiques et religieux, exemption de taxes, etc. Paul d’Ar* 
rest restait pourtant en Brandebourg. Les premiers membres de la colo* 
nie arrivaient pendant le printemps 1720; en 1721, 36 familles s’étaient 
fait délivrer une patente à Fredericia, mais une partie allait dans d’autres 
villes danoises; au cours de cette année, l’établissement de la colonie 
était considéré comme terminé, et si elle a accepté plus tard des plan* 
teurs immigrés, ce n’est que par exception.

La colonie n’a jamais été grande. En 1722, elle ne comptait pas 150 
habitants, et même lorsqu’elle atteignit son maximum aux environs de
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1850, elle ne dépassait pas le chiffre de 500 membres (voir le tableau 
p. 218). Pourtant, les familles étaient fécondes: en 1748, le nombre des 
enfants par famille était supérieur de 50 p. C. à celui des familles da* 
noises. En 1722—1919 le nombre des baptêmes dépassait de 909 indivis 
dus celui des enterrements. L’excédent ne pouvait pas subsister dans la 
colonie et passait dans d’autres villes du pays. Les colons atteignent un 
âge considérablement plus élevé qu’ordinairement en Danemark.

Déjà à l’arrivée, en 1720, les familles étaient unies par des liens de 
parenté, avec la famille Devantier au centre (voir le tableau p. 50). 
La colonie n’était donc pas formée par un choix arbitraire, mais c’était 
avant tout une entreprise familiale. Devantier était originaire du Hai* 
naut, et la plupart des familles venaient des contrées franco*belges 
(Hainaut, Calais), d’où elles s’étaient enfuies en 1662—86; les autres 
familles étaient issues de l’Est et du Midi de la France (voir le tableau 
p. 215). Elles s’étaient réfugiées en Palatinat et de là en Brandebourg 
en 1685 et 1686. Ce sont encore de nos jours les familles de la Belgique 
et du Nord de la France qui dominent à Fredericia, tandis que les autres 
familles ont pour la plupart quitté la ville ou sont éteintes. Les diffi* 
cultés de l’acclimatation ont considérablement varié dans les différentes 
familles. On ne peut pourtant pas dire que celles du Midi étaient plus 
faibles que celles du Nord; par contre le nombre des enfants était plus 
grand dans ces dernières (voir le tableau de la mortalité des enfants 
au XVIIIe siècle p. 219). Les 150 premières années, les familles s’entre* 
mariaient pour des raisons économiques, sans qu’on ait pourtant pu en 
signaler avec sûreté des suites pathologiques, l’état de santé étant ex* 
cellent. De nos jours, les mariages entre les familles françaises sont 
très rares (voir le tableau p. 57).

Les affaires de la colonie (questions relatives aux terres, aux taxes 
et à la plantation) étaient administrées en commun par toute la colonie 
dans trois assemblées générales par an; chaque chef de famille avait le 
devoir de s’y rendre. La colonie avait reçu gratuitement une pièce de 
terre (en 1720: 23 ha, à partir de 1743: 36 ha) et disposait, moyennant 
un payement annuel à la caisse de la ville, d’un autre petit terrain. 
Chaque famille recevait un lot égal à celui des autres et payait un loyer 
annuel au caissier de la colonie; celui*ci en était le seul fonctionnaire, 
mais il n’avait pas d’autorisation pour agir au nom de la colonie; s’il 
était indispensable pour le règlement d’une affaire, les assemblées dé* 
signaient des députés, dont les pouvoirs d’agir au nom de la colonie 
cessaient dès que l’affaire était réglée. De cette manière, la colonie n’avait 
aucune représentation permanente. Une résolution royale de 1863 ins* 
tituait le consistoire en cette qualité; mais ce consistoire représentait la 
communauté, non la colonie. En 1889, les assemblées de la colonie 
étaient remplacées par des assemblées paroissiales. En 1934, la commu* 
nauté entrait définitivement en possession de la terre donnée à la colo* 
nie. A l’égard de la ville, la question de la colonie avait été liquidée 



dès 1905, lorsque la commune de Fredericia racheta à la colonie contre 
indemnité son droit de disposition de la terre datant de 1720. La posi« 
tion particulière de la colonie dans l’État danois en matière sociale, reli« 
gieuse et économique prit fin avec la Constitution de 1849. Désormais, 
la colonie n’existait plus au point de vue de l’administration de l’État. 
Ainsi, la colonie a été graduellement liquidée depuis 1849, et son exi« 
stence cessa en 1934.

Conformément à la Discipline, les colons s’organisèrent tout de 
suite en communauté réformée avec Consistoire, école et service reli« 
gieux, dirigés par l’un des colons jusqu’à ce qu’un pasteur fût institué 
en 1722; le service était célébré dans une salle chez un des bourgeois 
jusqu’à la construction du temple en 1735. La somme nécessaire pour 
l’érection provenait d’une quête en Danemark, en Allemagne, en Hol« 
lande et en Belgique (Synode wallonne). Plus tard, le roi et quelques 
grands financiers réformés français (Huguetan, Desmerciers, Bretton« 
ville, etc.) établissaient un fonds pour le traitement du pasteur. Tandis 
que la colonie restait une société fermée, la communauté s’ouvrait à 
tous les réformés du Jutland; les services et les communions étaient 
fréquentés par des Allemands, des Hollandais, et des Français, hommes 
d’affaires, militaires et nobles (voir les noms p. 67) ; la colonie de 
planteurs formait toutefois le noyau de la communauté, et les membres 
du consistoire étaient toujours choisis parmi les colons, de même que 
le capital de la communauté était engagé sous forme d’hypothèques 
auprès des colons. La communauté entra en 1934 en possession des 
terres de la colonie; elle a ses propres taxes pour le traitement du pas« 
teur et les frais de l’école; par la Loi sociale de 1933, l’assistance aux 
pauvres passait à la charge de la commune de Fredericia. Depuis 1870 
un nombre considérable des familles ont changé de religion pour de« 
venir luthériens ou catholiques (voir le tableau p. 57).

Voici la liste des pasteurs: 1722—28 Jean Martin, 1728—32 David 
Moutoux, 1733-39 Jacques Bovet, 1740-82 Moïse Hollard, 1785-1811 
Jean Marc Dalgas, 1812—14 J. Zilz, 1816—17 Jean Étienne Coulin, 
1818-21 Jules Charles Rieu, 1823-43 J. V. W. Stahlschmidt, 1843-70 
G. C. W. Stahlschmidt, 1871—83 J. J. Schwartz, 1883—97 J. Ludwig, 
1899—1938 W. Staehelin, 1938- H. A. Aillaud.

De ces pasteurs il faut signaler Martin, qui avait été pasteur à Co« 
penhague depuis 1713; pour un Français, il avait une connaissance 
extraordinaire du droit, de la langue et des mœurs du pays, et il sut 
liquider d’une manière excellente les difficultés des premières années 
si importantes pour la colonie. — Le très énergique pasteur Dalgas fut 
l’aïeul d’une famille qui eut au cours du XIXe siècle une importance 
particulière pour la culture danoise: ce fut un Dalgas qui eut, après 
1864, la conduite du défrichement des landes jutlandaises, et il est con« 
sidéré comme le héros national du Jutland moderne; un autre Dalgas 
a créé la réputation mondiale de la Manufacture royale de porcelaine
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danoise; une fille du pasteur, mariée au comte Stampe de Nysœ, réunis* 
sait dans son salon, le dernier à la manière française, les célébrités de 
son temps, Grundtvig, le conteur H. C. Andersen et, surtout, le sculp* 
teur B. Thorvaldsen. — Rieu, l’ami des Monod, ne fut empêché que 
par une mort prématurée (à 28 ans) d’être cité parmi les plus grands 
pasteurs de son siècle. Après sa mort, il n’était plus possible de faire 
venir des pasteurs français pour le petit troupeau perdu au nord de 
l’Europe, et à partir de 1823 cette Petite France n’avait plus de contact 
immédiat avec la patrie. Parmi les pasteurs allemands ou suisses, il faut 
nommer J. Ludwig, auteur d’une histoire de la communauté et d’une 
excellente et complète collection de tableaux généalogiques s’y rappor* 
tant.

Outre les terres de la colonie, les colons cultivaient des terrains 
beaucoup plus vastes, que les différentes familles achetaient comme 
propriétés privées ou louaient aux bourgeois danois contre participation 
au revenu suivant le principe français »à moitié« (»à demi«), inconnu 
au Danemark, mais qui restait désormais rattaché à la culture du tabac 
de la Fionie occidentale. A côté de la culture du tabac, les colons pra* 
tiquaient une culture intensive des champs, qui servait de modèle aux 
autres paysans de la contrée, faisait augmenter les prix des terres et 
contribuait à la liquidation, en 1770 et ss., de la traditionnelle culture 
en commun des villages danois, qui inaugurait l’époque des grandes 
réformes agricoles. Par les colons de Fredericia, Sully et Colbert coopé* 
raient ainsi à la fondation de l’agriculture moderne du Danemark, 
basée sur le principe de la culture intensive.

On a lieu de supposer que ce sont les colons qui ont introduit en 
Danemark la culture des pommes de terre; ils en envoyaient des quan* 
tités considérables à Copenhague jusqu’en 1846, quand la culture fut 
arrêtée par la peste des pommes de terre, par la guerre de 1848—50 
(révolte du Slesvig*Holstein) et par les nouvelles conjonctures qui invi* 
taient à la production du lait et de la viande. Les colons ont introduit 
la culture du froment dans cette partie du Jutland; ils étaient les pre* 
miers en Danemark à cultiver les raves, employées seulement dans le 
ménage, ainsi que les pommes de terre; au commencement, ils plan* 
taient beaucoup de légumes français comme des artichauts, des asper* 
ges, des panais, etc., mais plus tard ils apprirent à s’en passer. Les colons 
aimaient planter des arbres et ils embellissaient par là la ville, déjà si 
admirablement située; il convient de rappeler que les grandes planta* 
tions dans les landes du Jutland sont l’œuvre de la Société de la cul* 
ture des landes (Det Danske Hedeselskab), fondée par trois hommes 
d’origine française: Mourier*Petersen, Morville et Dalgas.

Jusqu’aux environs de 1900, la colonie continuait de contraster avec 
le reste de la ville, où on parle encore du »quartier réformé«, ou, moins 
officiellement, »Persilleegnen« — la »contrée du persil«; on taquinait 
les calvinistes en les qualifiant de »Kalmouks«; cela n’empêchait pour*
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tant pas qu’on ne trouvât beaux ces gens aux yeux bruns et aux che# 
veux noirs ondulés: »le type réformé« (certaines familles comme les 
Devantier sont toutefois blondes) ; leur quartier était ravagé en 1821 
par une épidémie typhique, dont mourut le pasteur Rieu, et qui pro# 
venait sans doute de l’infection d’un des puits, situé près d’un cime* 
tière; on l’appelait »la maladie réformée«. On parlait du »rire réfor# 
mé«, qui était plus intense que celui des Danois.

La colonie avait des procès interminables avec la commune à cause 
de terres; les colons étaient jaloux de ce qu’ils considéraient comme 
leur droit juridique. Ils surveillaient mutuellement leurs dispositions et 
arrivaient au cours du XIXe siècle, grâce à une économie sévère, à une 
aisance générale, malgré les crises sérieuses des environs de 1740, de 
1783 et de 1816. La vitalité française, qui, pendant certaines périodes 
trop favorables, menaçait de mener à un abaissement des mœurs, était 
discipliné en partie par une surveillance réciproque, en partie par une 
sévérité religieuse, et sur ce point, l’action du pasteur Rieu était parti# 
culièrement heureuse. Les fêtes de la colonie n’étaient pas nombreuses, 
mais gaies: excursions en été, fêtes de Noël, etc. Quelques jeux tradi# 
tionnels florissaient encore après 1900, par exemple la casse des œufs 
à Pâques (la jeunesse s’assemblait dans un bal, les jeunes filles appor# 
taient des œufs, et servaient des omelettes) ; au carnaval, les garçons 
avaient le privilège de faire sortir les filles du lit à coups de bâton; 
dans les réunions privées, on dessinait des carricatures et y ajoutait 
des vers, souvent bien malicieux (ce jeu indique peut#être une origine 
belgo#flamande). Dans le ménage dominaient les légumes et surtout les 
potages comme un reste de la cuisine française.

Les noms de famille forment toujours un souvenir vivant de la pa# 
trie. En comparaison de toutes les autres colonies de réfugiés, celle de 
Fredericia est la seule à conserver les noms de famille en français; en 
Allemagne, en Hollande, en Angleterre, ils ont été traduits dans la 
langue du pays. Cela s’explique par le fait que, le Danemark n’ayant 
pas participé aux guerres contre la France, aucune haine nationale n’y 
a motivé ces traductions.

Quant aux petits noms, ceux des femmes contrastaient avec ceux 
des hommes. Comme les noms de femmes français se retrouvaient en 
danois déjà avant 1720 et y avaient gardé leur accentuation, l’absorp# 
tion dans la langue danoise n’influençait pas les noms de femmes de la 
colonie; par contre, les noms d’hommes français étaient étrangers au 
danois; ce n’était qu’après plus d’un siècle que les noms danois com# 
mençaient à pénétrer dans la colonie, dont le vieux fonds de noms 
français était déjà très réduit à cause de la prédominance de certains 
noms particuliers à certaines familles de plus en plus nombreuses; pen# 
dant tout le XIXe siècle, beaucoup d’enfants portaient le même nom, 
de sorte qu’on devait les distinguer au moyen de soubriquets, qui 
étaient le fléau de la colonie.
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L’orthographe des noms est restée française, grâce au zèle des pas» 
teurs. Par contre, la prononciation a suivi l’évolution de la langue de 
la colonie; les noms sont prononcés en danois, ce qui les rend incom» 
préhensibles à un Français. Cette prononciation se reflète dans l’ortho» 
graphe des actes communaux du XVIIIe siècle: par son ignorance du 
français, le greffier de la ville nous a laissé une source précieuse pour 
l’étude de la langue de la colonie (voir le tableau p. 233).

La langue parlée y était, au XVIIIe siècle, en partie le français et 
en partie l’allemand; de 1800 à 1850 le français le cédait au danois; 
la guerre de 1848—50 et encore plus celle de 1864 éveillèrent une aver» 
sion jusquedà inconnue pour l’allemand, et le danois devint la langue 
unique. En 1823 on nomma un pasteur allemand, mais ce n’est qu’en 
1922 que le premier sermon ordinaire fut prononcé en danois. Dans la 
ville (Fredericia était une ville d’asile) l’allemand jouanit un grand rôle 
au XVIIIe siècle, et c’est là la raison pour laquelle l’évolution de la 
langue des colons a passé par deux étapes: français»allemand et aile» 
mand»danois. Dans toutes les autres colonies on passait directement du 
français à la langue du pays.

Au XIXe siècle, la colonie ne possédait pas de langue propre; ce 
qu’on y parlait, c’était une macédoine arbitraire d’éléments danois, 
allemands et français. Aujourd’hui, on y parle le danois comme dans 
le reste de la ville, mais individuellement avec une intonation de carac» 
tère français. On se souvient pourtant encore de quelques vieillards 
qui, jadis, employaient certains mots et certaines tournures, qu’on ne 
comprend plus, et qui se révèlent allemands ou français, avec, bien 
entendu, une prononciation déformée.

De ces mots presque oubliés on peut citer: le nom de lieu Tulle* 
bjerre, un pré marécageux, appelé au XVIIIe siècle »les tourbières«; le 
nom de lieu »æ kamp«, un petit champ, à côté du »æ groos«, le grand 
champ des colons (al. gross) ; en 1800 la forme est »la campe«, »les 
campes«, ce qui semble être la forme belge de champ et se retrouve 
chez les »Hannuyers« (du Hainaut) en Brandebourg. Une autre déno» 
mination d’origine belge est »pafa'tfer«, pommes de terre, mot qu’on 
peut retrouver actuellement dans la Fionie occidentale au lieu du mot 
danois ordinaire »Kartofler«. Le cabas dans lequel on portait les pe» 
tites plantes de tabac quand on allait les planter au champ, était appelé 
»æ kabô«. Le marguiller était devenu »æ Madljé«. Encore vers l’an 
1900 on pouvait se servir du mot »assemblé«. Vers la même époque 
les vieillards savaient encore le »Notre père« en français (le catéchisme 
était enseigné en français jusqu’en 1840). Quand un des vieillards était 
ivre, il lui arrivait de dire »un ramoneur«, mais alors il se reprenait 
tout de suite et dit: »en Skorstensfejer«. Ils employaient des locutions 
et des petits mots comme »à la bonne heure, parfaitement« (ale bôner, 
pafelemang!), »foutu«, dans le curieux composé franco»dano»allemand
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»ferfonføjtet«, et »oh sacré«, qui était très en vogue en 1900 parmi les 
écoliers de la ville, français comme danois, dans la forme »oiv sjagger«.

Une particularité propre au Jutland oriental est »derfor ikke«, for* 
mule de politesse en réponse à un »Tak« (merci!), tandis que dans le 
reste du Danemark on dit: »Aa jeg be’r« (je vous en prie) ou »Ingen 
Aarsag« (pas de raison). L’expression paraît une traduction, originaire 
de Fredericia, du français »pas de quoi«.

La prononciation des noms de famille a perdu tout caractère fran* 
çais du fait que l'accent porte sur la première syllabe et que la nasalité 
est perdue. Parmi les changements de moindre importance il faut in* 
diquer quelques exemples de labialisation incorrecte et l’emploi plus 
général qu’en français moderne de la consonne 1 (voir des exemples 
p. 209).

Enfin le danois parlé peut être modifié par certaines réminiscences 
de la manière française de parler. Encore au XIXe siècle le sens des 
mots français agissaient sur les mots danois; les colons employaient par 
exemple »forføre« dans tous les cas où le français disait »tromper«, 
tandis que le danois ne connaît que le sens de »séduire«; c’est pour* 
quoi on se moquait du »Danois« étrange des colons; les petites fautes 
de cette sorte persistaient le plus longtemps quand il s’agissait de pré* 
positions presque inaperçues; on entendait les colons qui disaient »ve 
æ Himmel« au lieu de »paa . . .«, »ve æ Glas« au lieu de »i et Glas«, 
»ve Norge« pour »i N.«: c’est qu’ils employaient le français »à« (traduit 
en danois »ved«, jutlandais »ve«) dans beaucoup de cas où les Danois 
n’emploient pas »ved« mais d’autres prépositions. — Au XXe siècle on 
ne découvre plus de différences sémantiques, mais des habitudes de pro* 
nonciation: il y a un penchant pour la liaison, l’incapacité d’apercevoir 
et de rendre la particularité si danoise qu’est le »coup de glotte« et que 
les colons remplacent bien souvent par une prolongation de la con* 
sonne ou de la voyelle; souvent la fin de la phrase est montante comme 
en français, dans des cas où elle ne monte pas ordinairement en danois; 
la hauteur de la voix peut être de beaucoup plus élevée que celle des 
Danois, etc.

Derrière les grands remparts de Fredericia se fait encore entendre 
une note française, bien faible et mourante, mais pourtant perceptible.
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