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Kolonister Fredericia 1720

Lister over anklerwme kCIlglnister 777*8

Der er to lister:
Liste A: dateret den 2. august 1720 og liste B: dateret den 30. september 1720.

il*ro;i* Å;
Listen er formodentlig skrevet af kolonisterne selv, måske af Daniel le Blond.
Listen er på 84 personer og er afleveret til Magistraten i Fredericia, - se i Rådsstueprotokollen.

Daniel le blond
Jacobe deuantier
Pierre Demaret
Abrahamme talement
Caspre charnique
Joseph soiaux
Abreham soiaux
pierre honor6
Jaque Feu
Jacobe melent
lambrt dufrenne
munique dufrenne
gille Honor6
Hinry Jordin
estienne feu
jean fournaise

og fem drenge, som er kommet
i forvejen og venter deres (fader)
og moder og hele deres familie

monsieur quiteur
pierre le moine, som venter sin far
og mor

ialt

6 personer
4 personer

5 personer

5 personer

6 personer

3 personer
3 personer

8 personer

4 personer

3 personer

4 personer

3 personer

3 personer

4 personer
9 personer

5 personer

5 personer

3 personer

l person

84 personer

med oplysning om, at der skal komme en del efter Mikkelsdag
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Liste 8:
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1. Daniel le Blond og hans kone og 4 børn Er nu i Kiøbenhafn, agter at ernære sig af
Tobaksplandtning og afling.Haver ellers
forhen vaaren i Uckermarkt under Hans
Kgl. Mait. af Preussen.

2. Jaques de Vantees ligesom nest forestående
hans kone og2børn

3. Pierre de Maset alle disse og herefter
specificerede Persohner haver
samplige forhen boed i

Uckermarkt, og agter nu alle
At ernære dennem ifridericia
af Tobaksplantinf og afling

4. Abraham Telemenne
hans kone og 3 børn

5. Caspre Charnique
hans kone og4børn

6. Josephe Soiaux
hans kone og 1 barn

7. Abreham Soiaux
hans kone og 1 barn

8. Pierre Honor6
hans kone og7 børn

9. Jaques Feu
hans kone og2børn

10. Abreham Melens
hans kone og 3 børn

11. Lambret du frenne
hans kone og 2børn
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12. Munique du frenne
hans kone og 2børn

13. Gille Honor6
hans kone og 1 barn

14. Heinry Jourdein
hans kone og4børn

15. Etienne Feu
hans kone og 8 børn

16. Jean Fournaise ligeledes forhen vaaren bosat i

hans kone og 3 børn Uckermarkt og agter sat ernære sig
af Sæbesyderie

17. Louy Ditto Haver forhen boed i Kiøbenhafn
og agter at ernære sig af Thee
og anrette et
Trech Tauell

18. Samuel Lamy

19. Samuel Estienne
hans kone

Haver forhen boet i Altona og
agter nu at ernære sig ved
Brødbagning

5 drenge i alderen mellem 20-22år og som venter deres mor og
far og deres familier

i alt 93 personer

underskrevet H.E. Calnein



Rådstueprotokollen i Fredericia 1720 er underskrevet af H.E. Calnein.

Forskellen mellem de to lister er rent talmæssigt. På den sidste liste er der tale om 93 kolonister.
Dette skyldes nogle nytilkomne, men også fødsler blandt de reformerte. En enkelt fra den første
liste er ikke på den anden liste.

Forskellene er:

a) Pierre le moine er bortrejst d. 30.09.1720

b) Nyankommet er Samule Estienne og hustru

c) Nyankommet er Samuel Lamy

d) Familien Jourdein synes nu at være på 6 personer. Familieforøgelse med tvillinger i

mellemtiden

e) P. Honor6: Familieforøgelse med 1 barn

0 Munique Dufresne: Familieforøgelse med 1 barn

g) Etienne Feut: Familieforøgelse med 'l barn

h) Vedr. Melens familien: Oplysningerne i den sidste liste kan forstås sådan, at Jacobe
Melens forældre er kommet dvs. Abraham Melens og hustru.

Vedr. familie nr. 17 på listen pr. 30.09.1720'.
Denne familie kaldes Loy ditto, hvilket formentlig er en fejlskrivning af familiens efternavn, som
egentlig er Guitaux.


