Byen For Alle – Fredericia frimærket blev udgivet den 5. oktober 1990 i 10,2
millioner eksemplarer.
Fredericia blev oprindelig grundlagt som en militær fæstning, hvilket man stadig
kan fornemme ved at besøge byen i dag. Byens gader ligger vinkelret på hinanden (nord-syd og øst-vest), og Fredericias centrum omkranses af et af Nordeuropas mest velbevarede voldanlæg fra 1600-tallet.
Som fæstningsby har Fredericia spillet en hovedrolle i Danmarkshistorien. Her
findes et af de største og mest velbevarede
fæstningsanlæg i Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1650. Anlægget
skulle beskytte overgangen fra Jylland til resten
af kongeriget mod fremmede krigsmagter. Det gjaldt f.eks. svenskerne, som
besatte og ødelagde byen i 1657. Kampene ved Fredericia den 5. og 6. juli 1849
danner grundlaget for en af de mest berømte fortællinger i den danske krigshistorie. I 1864 indtog østrigerne Fredericia – men denne gang uden kamp. Siden
da har Fredericia været et fredeligt og dejligt sted at bo og besøge. Men historierne – ja, de er stadig lige spændende at høre om. Volden fungerer i dag som
byens hyggelige park. De imponerende kanoner er altid et stort trækplaster.
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Efter at svenskerne, i 1657, havde forladt den hærgede by, ønskede Frederik 3.
at genopbygge byen og voldene. Han forsøgte at få indbyggere til byen ved at
nedlægge de nærmeste landsbyer. Det gik dog ikke hurtigt nok, så kongen valgte at lokke med vidtrækkende privilegier. Det betød blandt andet 10 års skattefrihed, gratis byggegrunde, fristed for tidligere straffede og ikke mindst religionsfrihed, der i særdeleshed tiltrak jøder og senere franske huguenotter. Da
Fredericia var en fæstningsby, boede der mange soldater med deres familier i
byen, som pga. sine privilegier også kunne tiltrække en del udlændinge. Huguenotterne, som her blev kaldt reformerte, var specialister i dyrkning af tobak, og i
det hele taget var landbrug det vigtigste erhverv i Fredericia langt op i 1800årene.

