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DE 4 TROSSAMFUND
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Fredericia er anlagt på et kongebud som en befæstet købstad. Den 15. 12. 1650 gav kong Frederik III byen de første privilegier, før der endnu var bygget et eneste hus. For at skaffe indbyggere nedlagdes i 1652 landsbyerne Ullerup, Hannerup og Hyby, og bønderne herfra blev tvangsforflyttede til byen indenfor voldene. For at lokke flere nybyggere til indrømmede man byens borgere fritagelse for alle afgifter i 50 år. I 1656 udvidede kongen privilegierne betydeligt. I 1657 måtte voldene for første gang stå va'rn mod fjendeangreb, idet svenskerne den 25. 8. påbegyndte en beskydning af fæstningsværkerne. Belejringen varede til den 24. oktober, da svenskerne stormede byen, som derved næsten blev helt ødelagt. Først 18. maj 1659 forlod svenskerne byen efter at have afbramdt den og ødelagt voldene. Efter freden i maj 1660 påbegyndtes en energisk genrejsning af by og fæstningsværker, og for yderligere at friste folk til at bosætte sig i byen fik den af kongen den 11. marts 1682 privilegiet »Jus asyli«, asylret, hvilket blandt andet medførte, at folk med en hvilken som helst trosretning med lige ret kunne slå sig ned i byen og nyde dens mange privilegier. Dette førte til, at der ved siden af lutheranere dannedes kolonier af jøder, katoliker og reformerte, hver med deres skikke, leveform og religionsdyrkelse, og talende hver sit modersmål dansk, tysk eller fransk.
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Gravplade fra Set. Michaelis Kirke
Herunder hviler Støvet af

Catharina Angenege von Luttichau 
fød den 25. December 1730

Faderen Hr. Wulf Caspar von Luttichau 
Herre til Lerchenfeldt Hessel og Mølgaard 

Kongelig Dansk General Major
Moderen Frue Lucia Magdalene von Luttichau 

givt 1771 med
Hans Excellence Hr. Ceesar Læsar von Luttichau 

Kongelig Dansk Generalløjtnant af Cavalleriet 
Ridder af Danebrogordenen

død uden Børn den 25. Juni 1799
From ædel Dyden tro, Ilun søgte Gud at ære 
ved lønlig Gavmildhed hun lindred armes Nød 
Derfor skal Hendes Navn i evigt Minde være 
velsignet Hendes Liv, beklaget Ilendes Død



a

LutheranerneDisse bestod dels af den dansktalende del af befolkningen og dels af tyske emigranter, hvis antal var så stort, at kongen i 1665 gav ordre til, at der skulle anvises den lysktalende befolkning en plads til kirkegård, hvor der senere også skulle opføres en kirke, og samme år beskikkedes den første tyske sognepræst. Ved kongelig resolution af 4. december 1700 blev sognegrænserne fastlagt, og samtidig bestemtes det, at garnisonen skulle høre til den tyske kirke. Allerede1 1667 blev den tyske kirke »Michaelis kirke« bygget. Det var en uanseelig lav bindingsværksbygning uden tårn eller spir. I en klokkestabel ved siden af hang2 klokker. Inventaret svarede til det udvendige, først i 1724 fik kirken en altertavle. Igennem årene blev der lappet og restaureret på kirken, uden at resultatet blev særlig godt. I 1722 gav dronningen tilladelse til, at kirken måtte benævnes »Set. Michaelis Kirke«. Når rangspersoner fra by og opland døde, var det meget almindeligt, at de ønskedes begravet inde i kirken. De mange kistebeslag, der findes på museet, bærer vidne herom, idet de er fra kister, der har stået under kirkens gulv. De stammer hovedsagelig fra tiden 1732 til 1799, og de omfatter mest højtstående officerer og deres hustruer. I 1805 forbød kongen yderligere begravelser i kirken. Omkring 1830 blev der foretaget en gennemgribende restaurering af kirken både indvendig og udvendig, og der blev endelig opført et klokketårn på kirken.I 1956 brændte kirken, dog skånedes altertavlen. Ved genopførelsen blev dens ydre form bibeholdt, medens dens indre blev moderniseret.Nogle mandshøje kandelabre af tr<æ, der indtil bran- 



6den stod pa liver side af kordøren, er nu skænket til museet.For den dansktalende del af byens beboere indrettedes i 1655 en kirkesal i byens første rådhus, der lå på hjørnet af Oldenborggade og Kongensgade. Den 29. maj 1655 nedlagde kong Frederik III grundstenen til en kirke noget sydligere end den nuværende kirke. Kirken blev bygget af mur og bindingsværk og forfaldt så hurtigt, at man allerede i 1689 påbegyndte opførelsen af en ny kirke i grundmur, og så at sige i samme skikkelse, som kirken har i dag. 22. juli 1690 blev kirken indviet og fik navnet Trinitatis Kirke.I daglig tale kaldtes den »danske kirke« i modsætning til Michaelis Kirke, der benævntes »tyske kirke«.Den romanske granit-døbefont, nogle granitsten med romanske ornamenter samt nogle sokkelstcn stammer fra den ved byens grundlæggelse nedbrudte Ullerup Kirke. Selvom kirkens ydre stort set ikke er blevet ændret i tidens løb, er der naturligvis sket store ændringer ved det indre. En tegning fra 1859 viser således, at der var lukkede pulpiturer langs de 2 sider af kirken, på den ene side endda i 2 etager. Kirken fik sit nuværende udseende ved en restaurering i 1947. En del løst inventar, som man i tidernes løb ikke har fundet nogen anvendelse for i kirken, er nu deponeret på Fredericia Museum, heriblandt 2 store alterstage.r af udpunslet messingplade og 2 store 7-armcde messingstager oprindelig beregnede til gas. Slagerne er udført på Ernst Voss Fabrik og skænket kirken af fabrikens direktør i 1905. Desuden er der deponeret en »Klingbeutel«, som allerede er omtalt i kirkens inventarielister fra 1690. Oprindelsen til disse er ganske morsom: Chr. IV udsendte den 17. maj 1646 en ordre til de jydske lensmænd om, at de skulle an-



/skaffe »lange Kjæppcr, al slaa dcnnem paa Hovedet, som sover, og saalcdcs holde Folket aarvaagen til at høre des flittigere Prædiken«. I Fr. Ill’s tid blev kæppene forsynet med en pose i en metalbøjle med en lille klokke. »Hermed blev de sovende vækket og formanet til at give en Skærv til Kirken«. Denne tradition med ombæring af Klingbcutelen blev her i Fredericia først afskaffet i 1845.På museet findes også en anden interessant ting: Stolestade-regnskaber for tiden 1727-77. Ved stolestade forstod man en ganske bestemt plads i en bestemt kirkestol, og der vågedes meget strengt over, at ingen anden var så formastelig at tage den. Rangforordningen var den, at pladsen skulle være så langt fremme og så nær midtergangen som mulig. Til at begynde med blev der en gang om året holdt auktion på rådhuset over pladserne, men i 1725 afløstes denne ordning med bestemte takster for stolestaderne såvel som for de forskellige kirkelige handlinger. Taksten for stolestaderne var varierende fra 4 slettedaler for den forreste og første stol ned til 8 sk. for den ottende og inderste plads.
De ReformerteSiden 30-årskrigen havde man importeret store mængder af tobaksblade fra Holland og Amerika, og efter år 1700 tillige fra Brandenburg, hvor en del franske huguenotter havde slået sig ned, efter at de i 1685 var flygtet fra Frankrig, fordi solkongen Luis den XIV havde ophævet trosfriheden.Af nationaløkonomiske grunde ønskede man derfor at oprette en koloni af tobaksplantører i Fredericia, og med løfter om sjvrlige privilegier lykkedes det i 



81719 at få de første huguenotter fra Brandenburg til at bosætte sig i Fredericia, og i de efterfølgende år kom der flere til. De var dygtige agerbrugere, der bl. a. forstod gødskningens betydning. De fik af magistraten tilladelse til at fjerne møddinghobe og dynger fra gaden, hvilket for byen samtidig var en billig form for renovation.Foruden tobak avlede de flere slags korn og havesager, indførelsen af kartoffelen skyldes bl. a. de reformerte. De var nøjsomme i deres levevis og solide og dygtige i deres arbejde, ofte hjalp hele familien med ved det hårde og slidsomme arbejde i marken med tobakken og kartoflerne, men det var altid med godt humør. Intet under derfor, at de reformerte blev den solide grundstamme i byens befolkning, og de mange fremmedklingende navne, der findes den dag i dag, bærer vidne herom. Karakteristisk for kolonien i de første menneskealdre var, at den sorterede direkte under kongen, idet de var direkte engagerede af kongen. Magistraten måtte derfor ofte bøje sig for dem.De reformerte havde kong Frederik IV’s bevågenhed, fordi hans moder var reformert, og de privilegier, som han gav dem den 15. november 1720, gik kort ud på følgende:De fik lov at have egen præst.De fik jorde indenfor voldene til at bygge huse på, og markjorde udenfor voldene til at dyrke, alt i den østlige del af byen. Husene blev fritaget for afgifter og skatter. Det blev dem tilladt at udføre til andre købstæder og til København den tobak, de dyrkede, uden at betale told deraf i 20 år. Magistraten fik pålæg om at være dem behjælpelig med gode råd og gerning.



9Også senere konger støttede de reformerte, således udstedte Christian VII år 1786 en forordning om, at Lobaksfabrikanter i København, der ikke selv dyrkede tobak, årlig skulle købe hver 500 pd. tobak her i Fredericia, »for at støtte de Fredericia Kollonister«.Så dygtige var de reformerte, at Fredcricia-tobakken regnedes for den bedste i landet, hvorfor den gerne betaltes med en højere pris end anden tobak. Helt op til år 1900 prægedes den østre bydel af de mange tobakshuse, der lå i avlsbrugcrgårdencs haver.Den reformerte kirke blev grundlagt 1735 og indviet påskedag d. 1. april 1736. Kirken havde til at begynde med indgangen på siden ud mod Kongensgade, men efter krigen, hvor kirken havde været brugt til ammunitionsinagasin, blev indgangen flyttet til nordre gavl. Den stilrene kirkebygning er i henhold til den reformerte tros grundsætninger uden nogen som helst udsmykning indvendig. Der er ingen altertavle og intet alterbord. Den enkle prædikestol er midt på endevæggen. På museet findes kirkens ligbåre, der har været i anvendelse, fra kirken blev bygget og til 1912. Den har fransk indskrift på siden.Blandt de mange betydelige pnvster, der har væ'ret, nævnes specielt Jules Charles Ricu, der var præst fra 1817 til sin død 1821. Det skyldes ham, at den reformerte skole blev bygget 1820-21. En anden af præsterne var J. M. Dalgas, 1782-1811. Han var en stejl personlighed men meget dygtig, og han gjorde meget for sine sognebørn. Hans sønnesøn var den senere så berømte oberstløjtnant Enrico Dalgas, hedens opdyrker.Kirken ledes af et forstanderskab. Til at begynde med taltes naturligvis udelukkende fransk. Fra 1783 prædikedes 4 gange om året på tysk. Fra 1821 benyt-



10tcdes udelukkende det tyske sprog. Efter 1849 og 64 gjorde det nationale sindelag sin indflydelse på sproget gældende, de unge talte dansk, men forstanderskabet bibeholdt det tyske sprog i kirke og skole, indtil der fra 1922 prædikedes skiftevis på tysk og dansk. Fra 1924 udelukkende på dansk.Den smukke reformerte præstegård, der ligger skråt overfor kirke og skole, blev bygget i 1799. Den er nu fredet.I 1855 havde Fredericia 5579 indbyggere, hvoraf de 653 var reformerte.
JøderneI kgl. forordning af 11. marts 1682, artikel 21, står der: »Religionens frie Øvelse tillades enhver, som er af den kristne Tro, om han endskjøndt ej er saa lige af den Augburgske Confession, desligest bevilges og en Synagoge for Jøder, som sig der vil nedsætte«.Allerede i 1675 løste en jødisk tobaksspinder fra Hamburg borgerskab i Fredericia. I 1679 flyttede også hans brodér hertil. Senere flyttede mange jøder hertil, de kom især fra Bøhmen, Polen og Tyskland, hvor de havde lidt under tryk og forfølgelse. Her blev deres rettigheder respekteret, og samtidig forstod de ved deres dygtighed at gøre sig gældende både i forretningslivet og i byens styrelse. 1691 var 2 af byens 4 rodemestre jøder, og i 1702 var de alle 4 jøder. I 1700- 1707 løser 6 jøder borgerskab. De blev optaget i de forskellige håndværker-laug. I 1791 var 6 af byens 7 slagtere jøder. Dog dyrkede de i særlig grad handel og pen geforretn i n ger.Efter gammel Ghetto-vane søgte jøderne sammen, og Riddergade — Ryttergade — som den oprindelig



11hed, var omkring 1760 næsten udelukkende beboet af jøder, hvorfor de også havde deres synagoge her. Den jødiske koloni holdt først deres gudstjeneste i Moses Jakobsen Levis hus i Algadcn (Danmarksgade). I 1719 købtes i Riddergade en gård, der blev indrettet til synagoge. Den blev ombygget i 1753 og igen i 1812, således at synagogen var på 1ste sal med bolig for kantoren i stuen. Synagogen blev sønderskudt under bombardementet 1864, hvorefter den 3dic synagoge opførtes på samme grund og indviedes 27. oktober 1865 af overrabiner dr. Wulff. Den var opført af røde sten med gule ornamenter. Jødekirkegården ved Vester vold er fra før 1709. Den udvidedes 1762 og 1790. Tysktalende jøder prangede forretningslivet omkring 1840, men efter grundloven 1849, der gav almindelig religionsfrihed, fik jøderne lov til at drive forretninger andre steder, og de fleste drog til København.Den jødiske koloni svandt ind, og i 1902 holdtes den sidste gudstjeneste i synagogen. I et brev af 24. 6. 1906 meddeles det, at menigheden kun består af 2- 3 medlemmer og at forstanderen nu rejser til København, og der er ingen til at overtage hans arbejde, samtidig gøres der opmærksom på, at en mur omkring kirkegården er ønskelig. Denne opførtes 1910. Synagogen solgtes til nedbrydning 1914. Nogle enkelte sager fra synagogen opbevares på museet, bl. a. en læsepult, nogle gravrammer og et Metahar-bræt, på hvilket ligene blev rensede. Alle de værdifulde ting overførtes dog til det jødiske bibliotek og museum i København, heriblandt: En Chanukkastage af malm, højde 106 cm. »Gave fra den kvindelige Sygeplejeforening« i Fredericia, og udført af Fredericia-gørtlercn Peter Grønning 1779. 4 store malmstager udført af hans søn Christian Grønning 1815. En sølv pegepind



12og et sølv bæger udført af Fredericia-sølvsmeden Struntze (borgerskb. 1812-1844). En sølv pegepind udført af Fredericia-sølvsmeden Mathiesen (borgerskb. 1809-1869). Desuden 2 Thoraforhæng, Thorabind, Thorarulle, et meget smukt sølv Thoraskjold samt en stor bønnebog. Museet bar fotografier af alle disse dele, samt en detailleret beskrivelse af deres anvendelse.I dag er der ikke flere jøder i Fredericia, men den ejendommelige mosaiske kirkegård ved Vestervold- gade vil til evige lider tale sit tavse sprog om den en gang så betydelige menighed her i Fredericia.
KatolikkernePå opfordring fra nogle katolske officerer kom jesuitpateren fra Fredcriksstad 1664 på besøg i Fredericia for at holde gudstjeneste for de mange katolske soldater her i byen, men først den 13. december 1674 grundlagde jesuiterne missionen med gudstjeneste og uddeling af sakramentet i oberstløjtnant von der Weghes hus. Det kneb lidt med at forliges med de lutherske præster især efter, at man havde indrettet et lille kapel ved siden af paterens bolig i Gothersgade. Omkring 1690 påbydes det magistraten at våge nøje over katolikerne og tage forholdsregler, hvis der skulle indtræffe noget »højvigtigt«. Trods denne modgang tabte patrene ikke model. I 1724 talte menigheden c. 60 af borgerstanden, hvortil kom flamske kedelførere, italienske murere, bøhmiske giarmestre, bayerske handelsfolk, westfalske hørvævere, samt en mængde soldater. Altså en meget broget flok.1744 var den katolske menighed ude for så voldsomme angreb, at dens eksistens en overgang var truet.



13Der kom dog også lyspunkter for menigheden. I 1765 købtes et nabohus til kapellet, og heri indrettedes skole, begge disse huse lå til Sjællandsgade. I 1767 ansøgte man om tilladelse til at bygge en kirke, dette bevilgedes på følgende vilkår: »at den i det Ydre ikke fik anden Anseelse end et ordinaire Borgerhuus, med Port til Indgang og uden nogen Zirater«. Der måtte ikke være vinduer til gaden, og der måtte ikke ringes med klokker. I 1797 fik man lov til at benytte haven bag kirken til begravelsesplads. I 1830 var kirkegården fuldt belagt, og man var atter henvist til at benytte Michaelis kirkegård. H. G. Bønnelycke skriver om livet i Fredericia omkring 1830, at mange følte sig tiltrukket af de mange ceremonier i den lille hyggelige katolske kirke, i modsætning til den enkelte reformerte kirke. I 1848 opførtes den nye skole ved kirkens vestgavl. Med grundloven 1849 oprandt der nye og bedre tider for katolikerne. Som den eneste kirke i Fredericia blev kirken i 1865 forsynet med tårn. Sålænge Fredericia var aktiv fæstningsby, måtte der ikke være tårne, der kunne give en evt. fjende mål at skyde efter. Kirken blev restaureret og forlænget i 1872. I 1885-86 byggedes Set. Josef Søstrenes hospital i Sjællandsgade, og i 1929 blev dette udvidet med det nye hospital på hjørnet af Sjællandsgade og Vendersgade, idet den bygning, som lå her, blev skænket til Fredericia Museumsforening, der lod den flytte ud til Jernbanegade og indrette til museum. Det nye hospital indviedes 1932. På grund af økonomiske vanskeligheder overgik hele hospitalet i 1949 til kommunen, og de fleste af søstrene forlod byen. Kun nogle få er stadig beskæftiget som lærerinder ved den katolske skole.I dag har det smukke rococo kirkerum vinduer ud



14mod gaden, og klokkernes klang må lyde ud over byen og kalde menighedens 300 medlemmer til messen med dens mange ceremonier, som ikke mindst påskelørdag med påskelysets indvielse er af en belagende virkning.På museet findes bl. a. et røgelseskar af sølv udført af Fredericia-sølvsmeden C. V. Schlegel (borgerskb. c. 1742).
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