
Historisk indledning. Efter nedlæggelsen af Ullerup 
†Kirke i sommeren 1655 (se s. 553 f.) blev der i nogle 
få år holdt gudstjeneste i en sidefløj til byens første 
†rådhus. Denne tilbygning var opført som en midler-
tidig kirke, der skulle tjene, indtil en ny kirke (Trinita-
tis Kirkes forgænger) kunne tages i brug (se †Danske 
Kirke s. 355). Kirkens historie kendes alene fra borg-
mester Hans Jørgensens regnskaber 1655-57, hvortil der 
henvises i almindelighed.1 Dens liv blev endnu kortere 
end tænkt, idet kirken som følge af Svenskekrigene 
blev ødelagt, inden den nye stod færdig. Den må som 
andre bygninger i den endnu ikke fuldførte fæstnings-
by have lidt overlast ved stormen 24. okt. 1657, og kir-
ken blev afbrændt sammen med byen i foråret 1659, da 
svenskerne igen forlod Frederiksodde.2

 Opførelsen foregik under ledelse af en unavngiven 
bygmester og efter ordre af de jyske medlemmer af 
rigsrådet, af hvilke dog kun Mogens Høg nævnes ved 
navn. Bygningen, der synes at have stået færdig i løbet 
af 1655,3 har rummet både gamle landboere og tilflyt-
tede nybyggere. Selvom kirken kun var midlertidig, fik 
den tillagt en vis officiel status med særlige pladser til 
rigsråderne og til byens kommandant.
 Hans Jørgensen omtaler i sine regnskaber og senere 
redegørelser4 kirkefløjen med forskellige vendinger som 
‘krydshuset ved rådhuset, hvor udi gudstjenesten blev 
holdt og forrettet’, ‘et hus ved rådhuset til Jesu ords hø-
relse og forretning’ og ‘et hus ved rådhuset, som blev 
holdt prædiken udi’. Den benævnes ‘Frederiksodde Kir-
ke’, da der 7. aug. 1656 købtes voks til to par alterlys.5 

Beliggenhed. Byens første †rådhus lå i fæstningens 
sydøstre del på det nordvestlige hjørne af Kon-
gensgade og Oldenborggade (tidligere Rosen-
gade). Huset er på de ældste kort fra 1650’erne6 
angivet som en vinkelbygning tæt ved det store 
militære provianthus, der rejstes i de samme år 
som en del af den ambitiøse byplan. Øst for råd-
huspladsen havde rigsmarsk Anders Bille og rigs-
råd Mogens Høg deres gårde. Partier af en kam-
pestenssokkel, der blev fremdraget ved anlæggel-
sesarbejder på grunden o. 1900 og 1944, er blevet 
opfattet som en sidste rest af det gamle rådhus.7

KIRKEN, der udgjorde en tværfløj til rådhuset, 
var som dette af bindingsværk og tækket med tag-
sten. Bygningen bestod af 16 fag (‘bindinger’) og 
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havde 12 ‘dobbelte vindueskarme med buer udi’. 
Tømrerarbejdet udførtes af Christen Jørgensen 
og murerarbejdet af Christen Mikkelsen og Jør-
gen Pedersen. Efter at huset var rejst, blev der 
tilføjet en lille udbygning, et ‘udskud under svalen’, 
til rigsrådernes stole (jf. ndf.). Snedkerarbejdet 
udførtes af Laurids Olufsen og Hans Sørensen, 
Frederiksodde, der foruden inventaret også mod-
tog betaling for loft, døre og vindueskarme. I 
kirkens nærhed var rejst et tømret klokkehus, hvi-
lende på et stenfundament.
 Af inventaret var i det mindste prædikestolen og 
klokken hentet i Ullerup †Kirke og formodent-
lig også *døbefonten, der i dag findes i Trinitatis 
Kirke (jf. s. 318 f.). Snedkerne Laurids Olufsen 
og Hans Sørensen fik ifølge bilag betaling for at 
lave alter og altergulv, præstestol og degnestol og for 
at opsætte en prædikestol med trappe. Stoleværket 
til menigheden bestod af ‘10 lukkede stole med 
døre for’ og 56 åbne stole.
 Særlige embedsmandsstole var udført af snedker 
Lau rids Olufsen efter rigsrådets bevilling. 1) En 
lukket pulpiturstol ‘i enden af kirken’ til komman-
danten, oberstløjtnant Henrik Linderoth samt 
hustru og børn var ‘halvt afdelt’ i tre fag og udført 
med gulv med otte stole, trappe, døre og vindu-
eskarme. 2) Et antal lukkede stole til rigsrådet i den 
ovennævnte udbygning (‘udskuddet’) var udført 
med gulv og beklædning, døre, ‘vindueskarme og 
vinduesbuer’.
 Klokken fra Ullerup †Kirke var ophængt i det 
fritstående klokkehus (jf. Trinitatis Kirke, omstøbt 
†klokke nr. 2, s. 342). 

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. RA. Rentekammerets rev. rgsk. Militære rgsk. 
X. Fæstningsrgsk. XI. Fredericia fæstningsrgsk. 1655-
61. 1. Borgmester Hans Jørgensens regnskaber med 
bilag 1655-57.

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen 2006. Redakti-
onssekretær Hei di Lykke Petersen, teknisk og grafisk 
tilrettelæggelse Mogens Vedsø.



564 KIRKERNE I FREDERICIA

1 RA. Borgmester Hans Jørgensens regnskaber 1655-
57. De værdifulde regnskaber er udnyttet af Axel Lil-
jefalk i »Borgmester Hans Jørgensen. Et Bidrag til Fre-
deriksodde Bys ældste Historie«, ÅrbVejle, 1913, 10-53, 
hvor der gøres rede for hans rolle som både borgme-
ster, proviantmester og materialforvalter. Se også Hugo 
Matthiessen, »Fredericias ældste Raadstuer og Fængs-
ler«, ÅrbVejle 1910, 141-43.
2 ‘Den første kirke blev afbrændt sammen med byen 
1659’. Udateret og usigneret indberetning i LAVib. 
Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop Bloch 
1766-69 (C4.772).
3 Håndværkerne betaltes med nogen forsinkelse, og det 
kan derfor være svært at afgøre, hvornår de forskellige 
arbejder har været afsluttet. Efter en storm, der havde 
forvoldt ødelæggelser på det nybyggede rådhus og kir-

kefløjen, betaltes glarmester Hans Buch 8. dec. 1655 
for fem vinduer, som han ‘mesten af nyt haver med nyt 
glas og bly færdiggjort’. Borgmester Hans Jørgensens 
regnskaber (note 1), hvor også alle følgende oplysnin-
ger er hentet.
4 Liljefalk (note 1).
5 Lysene blev fremstillet af degnen Christen Lauridsen.
6 Jf. »Plan de Frederiksod« med franske påskrifter i Kgl-
Bibl. Ny kgl. Saml. Fol. 409 d (gengivet i Trap 883) og 
Erik Dahlbergs farvelagte tegning, der er en kopi af et 
dansk kort over Frederiksodde, udført 1657-58. Sidst-
nævnte tegning befinder sig i Krigsarkivet, Stockholm, 
og er gengivet med ledsagende tysk tekst i Erik Lund, 
Fredericia 1650-1950, Fredericia 1950, 10-14.
7 Matthiessen (note 1) og H. C. F. Hansen, Trinitatis Kir-
ke, Fredericia 1948, 5-6.


