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1722
Hr. Sieur t3l Samtiel Lam6 og adelsfrøken frk. Sybille
Ia Fontaine.
Den 1-8 rnaj L722 er
Samiiel Lami og frk.

velsignet ægteskabet mellem Sieur t3l
Sybille Ia Fontaine, enke efter Sieur t3l
Bonadi, efter dette har været forkyndt tre på hinanden
følgende søndage i den franske kirke i denne by, uden at der
har været nodsigel-ser.
Er uden underskrift
1723
Jacob Colier og Anne Supli
Onsdag den 27. januar er velsignet ægteskab mellem Jacob
Colier ogi Anne Supli efter det har været forkyndt tre på
hinanden følgende søndage i kirken. Denne handling fandt sted
efter bønnen forrest i kirken.
Er uden underskrift.

Laurent Brun og Susanne Ester Didier

3. februar L723 efter onsdagens tekst blev fejret bryltup
pet mellem Laurent Brun og Susanne Ester Didier efter at
dette havde været forkyndt eter reglerne tre på hinanden
Den

følgende søndage uden rnodsigelser.
Har været signeret J. Martin præst.

Pierre Trantsau og Elisabeth Crepin
Onsdag den 7. april :..723 efter bønnen er velsignet og af mig
bevidnet ægteskab mellem Pierre Trantsau, søn af Jacob og

Marguerite Bos, hans ægtefælle, og Elisabeth Crepin, datter
af den afdøde Pierre og og Jeanne Du bois, hans ægtefæIle,
efter at have været forkyndt og uden at der har været
indvendinger.
Har været signeret Jean Martin præst.
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Abraham Du Bois og Marie Elisabeth Du Four

onsdag den 27. oktober L723 er forkyndt forrest i kirken
efter at have været bekendtgjort 3 på hinanden førgende
søndage ægteskab mellem Abraham Du Bois, søn af Abrah. Du
Bois og susanne Mess, og Marie Erisabeth Du Four, datter af
den afdØde P rre [12] Du Four, og som var ancien ved denne

kirke, og af Judith Gante.
Var signeret Jean Martin præst.
1724

Supli og Marie Feu
onsdag den l-9. januar L724 efter bønnen er velsignet ægteskab
mellem Abrah. []-2] supli, søn af den afdøde Doninique og
Marie Feu, datter af Estienne, og det har været forkyndt
efter regren og offentliggjort, uden at der har været nogen
Abraham

modsigelser.
Jean Martin Præst

Jaques la Barre og Catherine Honor6

er fejret ægteskabet mellem
Jaques la Barre, søn af Daniel og Catherine Honor6, datter af
den afdøde Giles, og efter at at være offentliggjort efter
sædvane, og efter at der ikke har været nogen indvendinger.
Jean Martin præst
Den samme dag og den samme time

Jean P re [12] Crepin og Marie

Mess

onsdag den 26. januar L724 er versignet efter bønnen ægteskab
merlem Jean Pierre crepin, søn af den afdøde pierre og Jeanne
Du Bois, og Marie Mess, enke efter Henri Jourdain, datter af
Michel Mess og af Sara Verrienne, efter at det har været

forkyndt efter reglerne og uden, åt der var været
indvendinger. er uden underskrift

nogen

Jean de Laurens og Anne le Blond
Den samme dag og den sanme time er forrest i kirken forkyndt
ægteskab melrem Jean de Laurens, søn af den afdøde p re lLz)
og Ester Hurtienne, og Anne le Blond, datter af Srr t3l le

Blond og Marie Berthe, efter at dette har været bekendtgjort
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og uden, at der har været nogen hindring herfor.
var sigtneret Jean Martin Præst
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Srr t3l Jean Jaques Angeaurs ægteskab
Tirsdag den 30. januar L725 efter bønnen er velsignet
ægteskab mellern Srr t3l Jean Jaques Angeau, sproglærer her i
byen søn af St [3] Jaques Angeau og af Susanne Contesse,
flygtning fra Hannover, og med adelsfrøken Susanne Mussel,
datter af Jean Mussel og Judith Esther, flygtninge fra
Wolfhagen i landet Hessen-Kassel, og det har været
bekendtgjort efter sædvane, og der har ingen indvendinger
været derimod.
såIedes attesteret

Var signeret

J. Martin præst

Jacob Des Uarets og Olinpe Du Pont
Onsdag den 31-. januar L725 efter bønnen er forettet i vor
kirke brylluppet mellem Jacob Des Marets, søn af Pierre og
Marie Devanti6, og Olinpe Du Pont, datter af Str t3l Matthieu
Du Pont og Catherine Noå, efter at det har været bekendtgjort
efter reglerne, og uden at der har været indvendinger.
Er uden underskrift
Abraham

Boitelet og Susanne Du four

7. februar L725 efter bønnen er forkyndt forrest i
kirken ægteskabet mellem Abraham Boitelet, søn af Jean og
Sara Devrienne, og Susanne du four, søn af Pierre og Judith
Gante, efter at det har været annonceret og uden, at der har
Onsdag den

v

været nogen indvendinger.
Var signeret Jean Martin præst.
PAG 4.

Jean Hermann Rosemeyer og enken Du Fresne.
Onsdag den 1-4. februar L725 efter bønnen er velsignet
ægteskab mellem Jean Hermann Rosemeyer, søn af George
Rosemeier og Anne Julienne bosiddende i Langholz i grevskabet
Detrnold t og rned Marguerite Andrine, enke efter Dominique du

Fresne, og det efter at det har været forkyndt efter
reglerne.
Var signeret J. Martin præst.
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Abraham Glaude Maire og

Judith 1e Blond

Den 25. november L727 er forkyndt ægteskabet mellem Abraharn
Glaude Maire og Judith Ie Blond og er velsignet af hr.
Bergendal, den danske præst her på stedet.
Således attesteret og var signeret David Moutoux præst.

Jacob De Vantier og Marie Honor6
Den 18. januar L728 er forkyndt ægteskabet mellem Jacob
DeVantier og Marie Honor6, og er velsignet af hr. Bergenthal,
den danske præst her på stedet.
SåIedes attesteret. Var signeret. D.Moutoux præst.

Jacob Du Pont oq nfisabeth Charnique

25. januar L728 er velsignet ægteskab mellem Jacob Du
Pont og Elisabeth Charnique og er velsignet af hr. Bergendal, dansk præst her på stedet.
Var signeret. D. Moutoux præst
Den

Matthieu Du Pont og Susanne Charnique
Den l-6. marts L729 er velsignet ægteskabet mellem Matthieu
Du Pont og Susanne Charnique, og det er velsignet af mig som

attesterer.

Var signeret D. Moutoux præst
PAG 5.

Jaques Vilains

og Marie Charnique

Den L6. marts er forkyndt ægteskabet mellem Jaques Vilains og
Marie Charnique, og det er velsignet af mig, som attesterer
det. Er signeret. D. Moutoux Præst.

Anthoine Laugier og Jeanne

Armand

Den l-8. oktober L729 er forkyndt ægteskabet rnellem Anthoine
Laugier og Jeanne Arrnand, efter at det tre gange har været

forkyndt, og det er velsignet af mi9,
Er signeret D. Moutoux præst

som

attesterer det.

Abraham Glaude Maire og Marie Soyaux

Den

28. februar er forkyndt ægteskabet
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mel-lem Abraham G1aude

Maire og Marie Soyaux, efter at det tre gange har været forkyndt, og det velsignet af nig som attesterer.
Var signeret D. Moutoux præst
Eksakt kopi ord for ord af kirkens bog.
It{. Hollard præst afsluttet den 21. februar L247.

I Ingen indskrifter
I Ny side 5]
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me1lem denne og

jan. L734 5]

4

Pierre Jourdain og Marguerite Feut
Søndag efter bønnen den 24. januar L734 er velsignet
offentligt i rridericia ægteskabet melrem pierre Jourdain,
født i Hersprung søn af Henri Jourdain og Marie Boeuf og
Marguerite Feut, født i cramzow, datter af Etienne Feut og
Anne schneider. Dette har været bekendgjort efter reglerne
tre på hinanden førgende søndage ud.en, at der har væiet nogen
hindring herfor.
yaque feut ancien t1l
Bovet P.
Pierre Armant og Sara Dufour
før bønnen den 3. oktober L734 er velsignet
offentligt i Fredericia af hr. Bovet ægteskabet mellem pierre
Armant, født i Grossied, datter af Jaques Armant og Barbe
Buriau og Sara Dufour, født i Grossied, datter af pierre
Dufour og Judith Gante. Dette har været bekendtgjort efter
reglerne tre på hinanden følgende søndage, uden at der har
været nogen hindring herfor.
Bovet P.
Isaac du pont ancien secretaire t1l
PAG2
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SØndag

Pj-erre Honor6 og Judith Feut
Søndag efter bønnen den 22. naj L735 er velsignet
offentligt i fridericia af hr. Bovet ægteskabet mellem pierre
Honor6, født i Gramzou, sØn af srr t3l pierre Honor6 og Marie
Demaret, og Judith Feut, født i Gramzou, datter af Etienne
Feut og Anne schneider. Dette har været offentriggjort efter
reglerne tre på hinanden følgende søndage uden, åt der har
været nogen hindring herfor.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien I1l

Vielser
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L735
Lambert Feut og Susanne Dufrene
SØndag efter bønnen den 21. oktober L736 er velsignet
offentrigt i Fridericia ægteskabet mellem Lambert Feut, født
i Gramzou, søn af Etienne Feut og Anne Conradt og Susanne
Dufrene, født i Schwedt og datter af Lambert Dufrene og
Susanne Capelier. Dette har været offentliggjort tre på
hinanden følgende søndage, uden at der har været nogen
hindring herfor.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien t j-l

Jacob Dupont og Marie Devrienne

kl L2 niddag den 7. november t-736 er velsignet
offentligt i Fridericia ægteskabet mellem Jacob Dupont, født
i Walnow, søn af Matthieu Dupont og Catherine No6, og Marie
Devrienne, født i Bagemtihl, datter af Abraham Devrienne og
Marie Favri. Dette har været
Onsdag

PAG3
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annonceret efter reglerne tre på hinanden førgende søndage
uden, at der har været nogen hindring herfor.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien t1l
Jacob Dufour og Marie Catherine Gelin

kl L2. rniddag den l-2 decernber L736 er velsignet
offentligt i Fridericia af hr. Bovet ægteskabet mellem Jacob
Du four, født i Grossied, søn af Pierre Du four og Judith
Gante og med Marie Catherine Gelin, født i I'{urow, datter af
Francois Gelin og Barbe Mercier. Dette har været offentliggjort efter reglerne tre på hinanden følgende søndage ud.en,
at der har været noget ti1 hindring herfor.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien t1l
r-737
Onsdag

.-

Jean Louis Armant og Susanne Marie Honor6

kI L2 den 6. oktober L737 er velsignet offentligt
i Fridericia af hr. Bovet ægteskabet mellern Jean Louis
Armant, født i Hagenau, søn af Jean Armant og Susanne
Elisabeth Perein, og Susanne Marie Honor6 født i Grossied,
datter af Pierre Honor6 og Mari-e Demaret. Dette har været
Søndag
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offentliggjort

søndage uden,

Bovet

P.

efter reglerne tre på hinanden følgende
åt der har været noget til hindring herfor.
Isaac Dupont ancien t1l

Jean Deleuran og Marie Labove

er velsignet of fentligt
i Fridericia af hr. Bovet ægteskabet mellem Jean Deleuran,
født i BerghoLEz, søn af Pierre Deleuran og Ester Cur -

Onsdag den 1-3. novernber L737

4
1737
Curtienne, og Marie Labove, enke efter Caspard Charnique,
født i Friesenheim, datter af Pierre Labove og Sara Devrienne. Dette har været offentliggjort efter reglerne tre på
hinanden følgende søndage uden, åt der har været noget til
hindring herfor.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien t1l

PAG

1738
Abraham Betac og Susanne Cupre.

Fredag kI. L2 den 31. januar L738 er velsignet offentligt
i fridericia ægteskabet me1lem Abraham Betac, født i
Mariendorf og søn af Abraham Betac og Marie Cupre og Susanne
Cupre, født- i Schn61, datter af Daniel Cupre og Catherine
Kinemund. Dette har været offentliggjort efer reglerne tre på
hinanden føIgende søndage uden at der har været nogen

hindring herfor.
Bovet P.

Isaac Dupont ancien t1l

Pierre Charlo og Anne Catherine Feut
Tirsdag kI 12. den 8. april L74L om efterrniddagen er på
Gyldensteen velsignet ægteskabet mellem hr. Pierre Charlo og
Anne Catherine Flock, som ansøgte om og opnåede kongebrev, da
de fik dispensation fra at lade det offentliggøre t131.
Bovet P.
Isaac Dupont ancien tll

l- 7 4 1,
l-

tNy håndskrift 5l

Abraham Du Pont og Esther Geneet

Har velsignet deres ægteskab torsdag den 1-4. december L74L i
vor kirke efter at det har været annonceret tre på hinanden
følgende søndage før sammenkornsten i kirken.
M. Hollard P. Isaac Dupont ancien
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t_742

Pierre Jourdain og Elisabeth Du fresne

onsdag den 3l-. jauar a742 er velsignet ægteskabet mellern
Pierre Jourdain og Elisabeth Dufresne i vor kirke, efter at
det har været bekendtgjort på tre på hinanden fØIgende
søndage uden rnodstand.
Hvilket attesteres M. Hollard P. Isaac Dupont ancien t1l

3

Jean Francois Louison og Catherine Honor6

Torsdag den 24. oktober L742 er versignet offentligt i vor
kirke af den reformerte præst ægteskabet mellern Jean
Francois Louison, født i Calais og søn af den afdøde Jean
Louj-son og Jeanne Gaude, og Catherine Honor6, født i
Fridericia og datter af Pierre Honord og Marie Dernaret.
Dette har været bekendtgjort efter regrerne tre på hinanden

følgende søndage og uden en eneste modstand.
Dette attesteres
M. Hollard P. Isaac Dupont ancien

1745
4

Jean Killemund og Marie De Marets

Fredag den 28. naj L745 er velsignet i vor kirke ægteskabet
mellem Jean, søn af Pierre Killenund og Marie de Hons t og
Marie, datter af Jacob DeMarets og Olirnpe du pont efter at
det har været bekendtgjort efter reglerne tre på hinanden
føIgende søndage uden rnodstand.

M. HoIIard

P.

1746
5

Jacob Honor6 og Marie Deleuran

Torsdag den 27. januar J-746 er velsignet offenligt i vor
kirke af den reformerte præst hr. Horlard ægteskabet melrem
Jacob, søn af Pierre Honor6, og

PAG6

l-746

Marie De Marets, og Marie, datter af Jean Dele 12)
og Anne Le blond efter at det har været bekendgjort efter
reglen tre på hinanden følgende søndage og prøvet med 2
vidnesbyrd efter ordrer fra kongen, at de begge ikke er

Vielser
s.9

engageret andetsteds. Dette attesteres.
M. Hollard
Jaques feut

loui blon

6

t14l

Jean Vilain og Susanne Dupont

Onsdag den 9. februar 1746 er velsj_gnet offentligt af hr.
Hollard ægteskabet me11em Jean Vilains, søn af Jaques
Wilains og Catherine Du Pont, og Susanne Du pont, datter af
Isaac Du Pont og Anne Vilains, efter at det har været
bekendgjort på tre på hinanden følgende søndage efter
reglerne og det er bevist ved to vidners underskrift, åt
begge parter ikke er enltaltereret andetsteds.
M. Hollard
Jacob Dupon

Matthieu dupont t14l

PAG
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l4l

Jean Deleuran og Anne Dufresne

Onsdag den 2.november L746 er velsignet offentligt i vor
kirke ægteskabet merlem hr. Jean Deleuran, ancien ved samme
kirke og Anne Dufresne, datter af den afdøde Dominique
Dufresne og Marguerite Andr6, efter at det har været
annonceret efter reglerne tre på hinanden førgende søndage
uden modstand og efter at de to enkefolk i overensstemmelse
med Hans Majestæts ordre ved to vidners underskrift har
bevidnet, dt begge parter ikke er engageret andetsteds, dette
attesteres
M. Hollard P.
Lambert Feut
R ose M eyer [14]

1748
Jacob le Fevre og Marie Killernont
Fredag den 24. maj 1748 er velsignet offentligt i vor kirke
ægteskabet rnerrem Jacob re Fevre, søn af Abrah. lL2l Ie Fevre
og Susanne de latre, hans hustru, og Marie Killemont, datter
af Pierre Kirlenont og Marie de Hons hans ægtefærIe, efter at
dett,e har været annonceret tre på hinanden følgende søndage
efter reglerne uden modstand og efter, åt de to enkefolk i
overensstemmelse med Hans Majestæts ordrer har bevist ved to
vidners underskrift, at begge parter ikke er engageret

andetsteds, dette attesteres
M. Hollard præst
Jaques feut

Jacob Dupont

Vielser
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1750
9.

Pierre Devantier og Olympe de Marets

Torsdag den 26. nov. 1750 er velsignet offentligt i kirken
ægteskabet mellem Pierre Devantier, søn af Abrah. lL2l Devatier bosiddende i Gramtzou og af Sara Feut, og Olirnpe
DeMarets, datter af Jacob Demaret, borger samme sted og Lypme
Du Pont, efter at det har været annonceret og offent.Iiggjort
tre på hinanden følgende søndage uden indvendinger, og det
efter ordrer fra kongen har været bevist ved to vidner, åt
ingen af de to enkefolk er engageret rned andre.

Attesteret af
M. Hollard præst

Jaques feut
Jacob demarets

10. Jaques Feut og Marie Du Pont.
Torsdag den L7. december er velsignet offentrigt i kirken af
Hr. Hollard ægteskabet mellem Jaques Feut, søn af philippe
Feut, bosiddende i Gramzou, og Marie Du pont, datter af hr.
Matthieu Du Pont, ancien ved kirken, dette har været
offentliggjort tre på hinanden følgende søndage uden
indsigelser.
Attesteret U. Hollard præst
Jaques Feut
Jaques Villain

1751_
l-1-. Jean Frideric Armand og Charlotte Du pont
Fredag den 8. januar 175L er versignet offentligt i kriken af
pstor Horlard ægteskabet merlem Jean frideric Armand søn af
afdøde Jean Armand fra Grenoble og Charlotte Du pont, datter
af den afdøde Corneille Salomon Du Pont; dette har været
annonceret tre på hinanden fØlgende søndage uden indsgerser.
Attesteret U. Hollard præst
Jaques feut
Jacob Honor6
PAG9
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L2. Jaques Vilain og Catherine Du Pont
Torsdag den 2l-. januar er offentligtgjort og af præsten
velsignet ægteskabet mell-em Jaquesr sØD af Jaques Vilain

Vielser
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l-1-

den afdøde Catherine Du Pont, borger her på stedet r og
Catherine, datter af Isaac Du Pont og Anne Vilain, også
borgere her i byen: efter at det har været bekendtgjort
og offentliggjort tre på hinanden følgende søndage uden
indvendinger.

Attesteret M. Hollard præst
Matthieu dupont
Jacob Dupont
l-3. Daniel Fevre

[Abraharn

overstreget] og Marie Supli

Fredag den 23. april L75L er velsignet i kirken af præsten
bevidnet ægteskabet mellem Daniel [Abraharn overstreget 5]
l-e Fevre, sønnen og Marie Supli, født i Stubbekjiøbing, efter
ofentliggørels tre på hinanden følgende søndage uden noqen
indsigelse herimod.
Attesteret M. Hollard præst.
pierre honnore, Jaque de Larnbert Feut

L752
L4. Jacob

De Marets og Catherine Honor6

Fredag den L7. marts a752 er velsignet i kirken og af præsten
bevidnet ægteskabet merlern Jacob De Marets, søn af Jacob De
Marets og Olynpe Du pont r og Catherine Honor6, begge fødte i
Fridericia, den sidste er enke efter Jean Francois Louison,
dette har været offentliggjort efter reglerne tre på hinanden
følgende søndage uden indsigelser.
Dette attesteres M. Hollard
pierre honnore pierre Devanti6

PAG[mangler2)1752
15.

Abraham Du Pont og Susanne

Vilain

Tirsdag den 9. naj L752 er velsignet i kirken ægteskabet
merrem Abraham Du Pont og susanne Vilain, født i Fridericia
efter at det har været offentligqjort og i kirken forkyndt
tre søndage og af to vidner bevidnet, onkler tir brudeparret
den ene og den anden svarer, åt hverhen den ene eller den
anden af parterne er engageret andetsteds og har lovet
ægteskab med andre.

Hvilket attesteres M. Holtard præst Isaac Dupont ancien

Matthieu dupont ancien

Vielser
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1753
16. Jean Henri Honor6 og Marie Du pont.
Torsdag den 6. december er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Jean Henri Honnor6 og Marie Du pont, datter af hr.
Isaac Du Pont ancien efter at det har været forkyndt og
offentliggjort uden indsigerser og ved to vidner bevidnet
og garanterer at ingen af de to parter er engageret
andetsteds.

M. Hollard præst

Jean vilains anciens

Jacob onor6

1754
L7. Francois de Pierre og Jeanne de Marets
Torsdag den L2. december er relsignet i kirken ægteskabet
mellem Francois de Pierre og Jeanne De Marets, datter af
kirkesangeren, efter at det har forkyndt og bevidnet uden
indsigerser tre søndage, og derefter med to vidner garanteret
at ingen af de to parter er engageret med andre.
It{. Hollard Præst
Jacob De vantie Jacob Demaret
1755
18. Jacob Vilain og Susanne Killemond
Tirsdag den 2. april i-755 er evlsignet i vor kirke ægteskabet
mellem Jacob søn af den afdøde Jaques Vilain og Susanne,
datter af Pierre Killemond efter at det har været forkyndt og
offentliggjort tre på hinanden følgende søndage og ved to
vidner en fra hver part garanteret, at ingen af de to parter
har lovet ægteskab med andre.
Hvilket attesteres M. HoIlard præst
pierre kinemund jaque vilein
19

Pierre De Vantier og Susanne Du Pont
Den 15. juni L755 er velsignet efter den armindelige bøn i
kirken ægteskabet mellem Pierre De vantier, født i Gramtzou
og Susanne Du Pont, datter af jacob Du pont og Marie
De Vrienne efter at det har været forkyndt og offentliggjort
tre søndage efter hinanden uden indsigelser, og de to
undertegnede garanterer, at ingen af de to parter er
Vielser
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engageret andetsteds eller har lovet ægteskab.

Hvilket attesteres
M. Hollard præst
pierre Kinemund
20

jaque vilein

Abraham Du Frene og

Judith Deleuran

Fredag den 7.nov L755 er velsignet i kirken ægteskabet mellem
frene og Judith Dereuran efter at det har været
forkyndt og offentliggjort tre søndage efter hinanden uden
indsigelser, de to undertegnede garanterer, at ingen af de to
parter er engageret andesteds e11er har lovet ægteskab.

Abraham Du

Hvilket attesteres
M. Hollard præst
jean de leuran
PAG

pierre devantiee

[mangler 11] l2l

L755

21, Isaac Honor6 og Catherine Du Pont
Torsdag den 4. december 1755 er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Isaac Honor6 og Catherine Du Pont, efter at det har
været forkyndt og offentliqqjort tre søndage efter hinanden uden indsigerser. Parterne indgår ægteskab efter at de to
undertegnede for hver part garanterer, at ingen af de to
parter er engageret andetsteds e1ler har lovet ægteskab.

M. Hollard præst
jean vilains
jaque vilien

1 7 5 7 LL756 skrevet ovenil.
22 Pierre Louis Du Pont og Marie Honor6.
Torsdag den 7. januar L757 er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Pierre Louis Du Pont, født i Erlang, og Marie Honor6
datter af Pierre Honor6, sønnen, efter at det har været
forkyndt og offentligjort tre søndage efter hinanden og ved
de to undertegnede personer garanteret, at hverken den ene
errer den anden af brudeparret er engagteret andetsteds eller
har lovet ægteskab.
M. Hollard præst
Jaques Feut
Isaac honore
23

Pj-erre Supli og Dauphin6 Sara Laugier

Tirsdag den den 25. oktober 1-757 er velsignet i kirken
ægteskabet melrem Pierre supli og Dauphin6 sara Laugier efter

Vielser
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et det har været forkyndt og offenligqjort tre søndage efter
hinanden uden indsigelser; de to underskrevne garanterer, at
ingen af de to parter, som indgår ægteskab er engageret
andesteds ved at have lovet ægteskab.
Dette attesteres
M. Hollard præst

pierre devantiee pierre honor6
1757
24

Abraharn

Pierre og Judith Supli

Torsdag den 27. oktober L757 er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Abraham Pierre og Judith Supli, efter at det har været
offentliggjort og bekendtjort efter reglerne tre på hinanden
følgende søndage uden indsigelser, og de to underskrevne mænd
bevidner, dt ingen af brudeparret er engageret med andre ved
at have lovet ægteskab.

Dette attesteres
M. Hollard præst

pierre honor6
Frans Depier

25

Pierre Armand og Susanne Du frene

Fredag den 16. december L757 er velsignet i kirken ægteskabet
mellern Pierre Armand og Susanne Du frene, enke efter Lambert
feu, efter at det har været annonceret efter reglerne uden
indsigelser, og ved de to underskrevne som vidner på at
hverken den ene eller den anden af ægtefællerne er engageret

eller har lovet ægteskab.
Hvilket attesteres
Ir{. Hollard, præst
Jacob Nore
Jean de luran
med andre

-
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Jaques Honor6 og Judit Du Pont.

Torsdag den L9. januar L758 er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Jaques, søn af Pierre Honor6 her på stedet, og Judit
datter af hr. Isaac Du Pont, ancien ved kirken, efter at det
har været offentliggjort og bekendtgjort tre søndage efter
hinanden uden indsigelser, og ved de to underskrevne som
vidner at hverken den ene el1er den anden af ægtefællerne
er engageret andesteds el1er har lovet ægteskab.

Dette attesteres
M. Hollard præst
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Jacob Demairai

Isaac

27

dupon

Daniel Deleuran og Catherine Vilains

Fredag den 3. februar er velsignet offentligt

merrem Daniel Deleuran og catherine

ægteskabet

Vilain efter at det har
været offentligrgjort efter reglerne på tre søndage efter
hinanden og ved de to som underskriver som vidner på, åt
hverken den ene eller den anden af ægtefælrerne er engageret
andesteds eller har lovet ægteskab.
Dette attesteres
It{. HoIlard præst
jaque vilien
pierre kimon
1_759
28

Pierre Du Pont og Judith

De Marets

Torsdag den 22. marts 1-759 er velsignet ægteskabet rnllem
Pierre Du Pont og Judith De Marets eftter at det har været
offentliggjort og efter reglerne tre søndage efter hinanden
bekendtgjort, og ved de to underskrevne som vidner på, åt
hverken den ene errer den anden af ægtefællerne er engageret
andetsteds ved at have lovet ægteskab.

Dette attesteres
M. Hollard præst

Jacob Demarai pierre Devantie

1759
29

Nicolas Herbelschmidt og Anne Marie Schneider

Tirsdag den 27. november L759 er velsignet i kirken
ægteskabet, mellem Nicolas Herbelschmidt og Anna Maria
Schneider, datter af afdøde Johann Adam Schneider, begge fra
Palatinatet Electoral, efter at det har været annonceret
efter reglerne på tre på hinanden følgende søndage uden
indsigelser og efter at de to parter i overensstemmelse
med ordre fra Hans Majestæt er prøvet og ved de to
underskrevne som vidner på at ingen af dem er engageret
andetsteds ved at have lovet ægteskab.
Dette attesteres
M. Hollard præst
Sarnme indskrift på tysk
uIæselige underskrifter
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30

Pierre Armand og Susanne Deleuran

Torsdag den 29. nov L759 er velsignet i kirken ægteskabet
mellem Pierre, søn af den kendte Jean Armand og Susanne,
datter af Jean Deleuran, efter at det har været bekendtgjort
og offentliggjort efter regrerne tre søndage efter hinanden
uden indsigelser oq efter ordre fra Hans Majestæt ved to
underskrevne vidner bevidnet, åt ingen af de to parter er
engageret andetsteds eller har lovet ægteskab.

Dette attesteres

Ir{. Hollard præst
Jacob Dupont Jean de Leuran

1760
31. Johann Wendel
Mandag den

14.april

Schwan og Anna
L76O

Barbera Zahn.

er velsignet i kirken ægteskabet

rnllem Johann Wendel Schwan, født i Palatinatet, og Anna
Barbera Zahn, efter at det har været bekendtgjort og
offentriggjort tre søndage efter hinanden uden indsigerser
ægteparret ved de to underskrevne vidner bekræfter, at
hverken den ene eller den anden af parterne er har lovet
ægtekab til anden side.

Hvilket attesteres
M. Hollard præst
Samme indskrift på tysk
Underskrevet i den tyske version af Petter
Johan Herbelschnidt

1760

IIndskrift på tysk]
26. naj L76O er viet offentligt disse følgende
4 brudepar efter at ægteskaberne har været offentriggjort tre
søndag efter hinanden.

Mandag den

Dette attesteres
M. Hollard præst

1
2
3
4

Johann Adam Albrecht og Eva Catherine Dijrin
Christian Engelhart og Anna Barbwra Albrechtin
Michel Johann
og Eva Margeretha Sattlerin
Peter Falther
og Anna Margeretha dhlschlågerin

Herefter nok en indskrift på tysk:
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underskrevet

36

Johann Leonhardt Crårner og Anna Catherina Lemrnin.

Tirsdag den 3. juni er velsignet i kirken ægteskabet mellem
Joh. Leonhardt cråmer og Anne catherine Lemmin efter at det
har været bekndtgjort og offentligjort tre søndage efter
hinanden uden indsigerser og her ved to vidner bekræftet at
ingen af de to har lovet ægteskab til andre.
Dette attesteres M. Hollard.
[Tysk tekst: ]

Underskrevet
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Anthoni Paul

Noter

til Fredericia Kirkebog afsknift:

t1]

Ved mange indførsler har en "ancien" ved menigheden skrevet under sammen med
præsten. En ancien var medlem af forstanderskabet ved kirken. Det svarer til at være
medlem af menighedsrådet i vore dage.

l2l

Der mangler noget i originalteksten eller denne er svær at ræse.

t3]

Titlen "Sieur" svarer til det danske den velærværdige hr. XX. En lidt finere titel end
bare at være hr.

l4l Arstal mangler
tsl Bemærkning til teksten indsat af Randi Ottosen
t6l Eneste indførsel med denne underskrift
l7l Kun med denne underskrift
t8] Forkortelse for Moise Hollard
t9] R=Regiment
[10] Foreløbig sidste underskift
pasteup pr€St eller past.=pr@st

[11]

P. for

l12l

P ere eller lignende forkortelser for Pierre

Abr. Forkortelse for Abraham
Lignende forkortelser
[13] Dvs. at de tre lysninger på hinanden følgende søndage ikke har fundet sted.
[1

4] Vidner/forlovere ved ægteskaber

[15] Fra N.C. Lukman: Fredericia kolonien

- Vort lille Frankrig.

Udgivet af Universitetsforlaget , Arhus 1939. Side 44.
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