
 
 
 
 
 
 
15. november 1720. 
 

Privilegier for de fremmede nye Colonier 
af den reformerede Religion, som sig i Fridericia nedsætte; 

 
(for at anlægge en og anden nye Plantage *). 

 
[Canncel.). p. 164. 
See Fr. 12 Febr. 1802. 
(*) See Resol, 9 Jan. 1722, Rescr. 18 Apr. og 5 Jun. 1744. 
 

1.) 
     De, som sig i eller omkring Fridericia nedsætte, maae have en Præst af deres 
Religion og, for selv at lønne ham, nyde aarlig 300 Rdlr i 10 Aar af Kongens 
Kasse. De maae og en Dommer af deres Nation til de imellem dem forefaldende 
Disputers Afhandling og en Skolemester til deres Børns Underviisning selv 
beskikke, hvilke de selv lønne, dog kan bemeldte Dommer ej iblant Magistraten i 
Fridericia admittere (*).                 
Cfr. Rescr, 10 Apr, 1722. 
 

2.) 
     Til deres Etablissement og Indretning skal dem Pladser at bygge paa der i 
Staden for intet anvises. Af Lodder-Jordene, som Borgerskabet vil sælge, skal 
dem for billig Betaling til Kiøbs forskaffes; Og som nogle Bønder paa Landet der 
omkring eje Lodder-Jorder (da det dem dog ikke tilkommer Kiøbsted-Jord med 
borgerlig Frihed at bruge), skal Magistraten see derhen, at disse nye Colonier af 
slige Jorder paa den Maade, som billigst og giørligt ei, kan bekomme. Da der 
ellers findes uden for Byen 440 Hauge-Pladser, hvilke efter Byens Privil. 11 
Mart. 1682. 10 § til Hauger skulde været indhegnede og med Lysthuse bebygte, 
men i den Sted blive pløiede og saaede til Korn Land, hvilke Hauge Pladser ikke 
skal have kostet mere end 1 á 2 Slettedaler, saa er det ingen Ubillighed, at 
Halvdelen af slige Hauge-Pladser bliver Borgerne frataget og uden Betaling disse 
nye Colonier tillagt, da Borgerne ikke have efterlevet Privilegierne; og den 
øvrige halve Deel, saafremt Borgerne inden en vis Tid ingen Hauger indrette, 
skal af Borgerne til disse nye Colonier for Betaling afstaaes, med Vilkaar, at 
bemeldte Colonier disse Pladser til Hauger skal indrette, og Lysthuse derhos efter 
deres Behag og Byens Privilegier opbygges *).               
See Rescr. 20. Jan. 1721 og 11 Maj. 1743. II. 4 §. Cfr. Rescr. 22 Apr. 1735. 
 

3.) 
     Dem skal til deres nye Huses Opbyggelse en vis Qvantitet Bygnings-Tømmer 
for billig Priis blive anviist, men Eege-Tømmer og Teglstene forskaffe de selv.              



 
4.) 

     De nye Huse, som de bygge, men ej de gamle kiøbte Huse, maae udi de 
Fridericiæ Stad givne Aar for alle Oneribus være befriede *).                 
See Rescr, 11 Maj. 1743.II. 8 §. 
 

5.) 
     De Familier, som sig i Kongens Lande nedsætte, maae udi 20 Aar være frie 
for alle borgerlige og Bondestands paalægge og Indqvarteringer; Saa skal og 
hverken de eller deres Børn til Land-Militien blive enrollerede.              
 

6.) 
     Deres Tobak, som her i Landene voxer, maae de, naar derhos rigtige Attester 
findes, at den her i Landene er voxet, saavel her i Khavn som i de andre 
Kiøbsteder i Kongens Riger og Lande, udi de første 20 Aar frie og uden Told, 
Accise eller Consumtion deraf at betale, indføre.              
 

7.) 
     Alle de af denne nye Colonie, som her indkomme og sig i Kiøbstederne eller 
paa Landet nedsætte, deres Sager, Mobilier og Huusgeraad maae uden Accises, 
Tolds eller Consumtions Erlæggelse indpasssere.  
 

8.) 
     Commandanten samt Magistraten i Fridericia skal gaae denne nye Colonie 
med Raad og Daad til Haande og dem udi alle Stykker, saavidt billigt og Ret er, 
til Rette forhielpe. 
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