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LE CERCLER DE LAMONNERIE

Juditha Carolina Cercler de Lamonerie blev født 6. februar 1741 i Vor Frue
sogn i Kalundborg, hvor hun også blev døbt. Hun døde i København 19.
oktober 1805. Hun var det 4. ud af 6. børn i familien bestående af Jean-Isaac
le Cercler de la Monerie, som også blev kaldt Johan Isaac. Han var født ca.
1705-1710 i København og var gift med Sybilla Sophie Dörch/Sybille Sophia
Dorch, som var født 1716 på et ukendt sted. Sybilla døde i København 21.
maj 1762, mens ægtefællen døde 24. juli 1753 på Christiansø.
Judithas farfar var Samuel le Cercler de la Monerie fra Île de Ré, en ø
beliggende vest for La Rochelle ved Frankrigs østkyst i Biscaya-bugten. Han
var gift med først Judithe-Henriette Briand de Crèvecoeur d. 9. juni 1701 og
senere med Elisabeth Douset. Han var formentlig reformert og født 1665 i
Frankrig og døde 6. maj 1714 i København, hvor han både blev gift i Den
franskreformerte Kirke 2 gange og døde 6. maj 1714 og blev begravet fra
samme kirke. Han var løjtnant på et sejlskib. Senere kaptajnløjtnant og
skibskaptajn.
I september 2022 holder ”Les Amitiés Huguenots internationales”
efterkommermøde i la Rochelle, og en del af programmet er en tur til Île de
Ré, hvor man blandt andet besøger Musée Ernest Cognacq. Under
erobringen af la Rochelle fra juli-november 1627 var hertugen af Buckingham
installeret på øen med mere end 6.000 mand. La Rochelle var en reformert
by indtil 1628, hvor kardinal Richelieu erobrede byen fra de reformerte. En del
af handlingen i ”De tre musketerer” udspilles i la Rochelle.
DUPONT/HARTMANN

Judith Dupont, f. 21. juli 1840 i Bogense, der døde 18. januar 1935 samme
sted har slægtninge i Kalundborg, idet hendes datter Elisabeth Pauline Fuchs
(1878-1951) giftede sig med Hans Marius Julius Petersen (1876-1936), som
var født i Kalundborg. Judiths svigersøns forældre var Hans Christian Julius
Petersen (1840-1912) og Mariane Louise Stine Hartmann (1849-1886), som
var datter af rebslageren Johan Salomon Hartmann (1812-1887) og hustruen
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Sophie Michaelsdatter Christensdatter (f. 1815) i Kalundborg. Det er lidt
underligt, at hun kaldes to forskellige ting, men faderens navn var: Michael
Christen Nielsen, husmand med jord og tømrer i Svebølle, Avnsø sogn.
DUPONT/HASS

Hans Jørgen Hass, advokat, jurist, byrådsmedlem, sekretær og bankdirektør i
Kalundborg, f. 23. marts 1872 i Ærøskøbing, død ca. 1950 i Roskilde boede i
Kalundborg med hustruen Sophie Margrethe Dupont Jensen, som var født 3.
juni 1872 i Ærøskøbing og døde 1932 i København. Navnet Dupont stammer
fra Sophies familie, og der er stadig efterlevende slægtninge af denne familie.
Sophies far var bagermester Bernhard Dupont i Ærøskøbing (1846-efter
1889) og hustru Anne Margrethe Dupont, f. 11. februar 1845 i Fredericia og
døbt i Michaelis kirke, død efter 1925. Hendes far var efterkommer af de
huguenotter, der kom til Fredericia ca. 1719, idet hendes far var Francois
(Frands) Dupont, f. 17. nov. 1806, døbt i Den reformerte Kirke i Fredericia,
død 14. september 1860 og gift med Margrethe Sophie Michelsen (18071877).
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