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BOSCH DE LA CALMETTE 

Bosch de la Calmette: Antoine Bosch de la Calmette, brev- & lavadel, nat. 
1777, uddød 1820. 

Pierre Antoine Gérard (de) Bosc de la Calmette (21. september 1752 i 
Lissabon – 7. april 1803 i København) var en dansk amtmand, gehejmeråd 
og godsejer. Han var også kunstner og havearkitekt og var medvirkende til, at 
den romantiske strømning blev kendt i Danmark. 

Han var søn af den hollandske gesandt i Portugal, Charles François de Bosc 
de la Calmette, der 1759 blev forflyttet til København. Moderen hed 
Antoinette Elisabeth de Godin. Under jordskælvet i Lissabon 1755 blev han 
sammen med sin bror, Charles Louis de Bosc de la Calmette, frelst af sin 
guvernante, der bar børnene mellem ruinerne ud af byen. Han fulgte med 
forældrene til Danmark i 1759.  

Han blev 1769 kornet reformé ved Garden med sekondløjtnants karakter, 
1770 virkelig kornet, derefter 1772 ritmester ved et kavaleriregiment, men 
trådte senere ind i garden igen, efter at den 1772 på ny var oprettet. I 1774 
blev han kammerherre og i 1777 blev han naturaliseret som dansk 
adelsmand og udnævnt til gehejmeråd. Kort efter (17. januar 1777 i Den 
reformerte Kirke i København) blev han gift med (Anna) Catharina Elisabeth 
baronesse Iselin (født 5. december 1759 i København som datter af 
schweizeren konferensråd, baron Reinhard Iselin og Anna Elisabeth født 
Fabritius (de Tengnagel)), kaldet Lisa. Hun døde i Genève 29. maj 1805 og er 
sammen med sin mand begravet i kapellet ved Damsholte kirke på Møn.  

I 1783 blev han amtmand over Møn Amt og i 1794 tillige over Nykøbing Amt. 
11. november 1793 (eller 1801?) blev han hvid ridder.  

D’AGAR 

d'Agar, Paul d’Agar. Iflg. Louis Bobé: "L'immigration des francais en 
Danemark. Leur concours intellectuel et materiel", side 87: Paul Agar eller de 
Agard. 
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Hofmaler Jacques d’Agar (1640-1715) var en af de første huguenotter i 
København. 

DE CORMAILLON 
 
de Cormaillon, adelig. Charles Damas de Cormaillon var dronningens 
generalløjtnant og dronningens rådgiver. Han døde 1712. 

DE DOMPIERRE DE JONQUIÈRES 

de Dompierre de Jonquières. Protestantisk adelsslægt fra Pikardiet, hvor 
slægen Dompierre havde godserne Liéramont og Jonguières. Familien var 
protestantisk, formentlig reformert. 

DE FONTENAY 

Brødrene viceadmiral Charles Frédéric Le Sage de Fontenay (1723-89) (1. 
gren) og kontreadmiral Antoine Nicolas Le Sage de Fontenay (1725-89) (2. 
gren) blev ved patent af 3. juni 1778 og optaget i dansk adelig stand med 
navnet de Fontenay. Slægten skriver sig Le Sage de Fontenay. 

DE RICHEBOURG 

de Richebourg: Louis Morillon de Richebourg. 
 
Iflg. http://www.jromer.dk/22801250 (04.07.2020): Louis-Morin Morillon de 
Richebourg: 
 
Louis Morrillon de Richebourg, f. 1685 i Sens i Bourgogne, død 1736 i Kbh. 
(Den Franskreformerte Kirke i Kbh.). Stammer fra en markgreveslægt, 
fordrevet som huguenot fra Frankrig. Borgerskab i Kbh. som sprogmester. 
 

LE SAGE DE FONTENAY 
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Le Sage de Fontenay: Jacob (eller Abraham) le Sage til Villars (Carl Frederik, 
Anton Nicolai og Robert Anton le Sage, Ur- & højadel, ca. 1500, nat. 1778, 
nulevende. 

Iflg. http://www.skislekt.no/adel/Fontenay.htm (14.08.2010, virker stadig 
07.07.2022): Jacob le Sage. 
 
En gammel fransk Adelsslægt, hvis oprindelige tilnavn var le Sage. Jacob le 
Sage til Villars, † 1500, der under kongerne Ludvig XI og Carl VIII tjente i 
forskellige højere embeder, er stamfader til de linjer af slægten, der udbredte 
sig i Frankrig, Schweiz, Holland og Danmark. Slægten stammer fra Pikardiet. 
 
Iflg. 
http://finnholbek.dk/genealogy/showmedia.php?mediaID=655&medialinkID=2
1371 (18.09.2013, virker stadig 07.07.2022):  
 
le Sage de Fontenay - våbenskjold (coat of arms): 
Burgundisk adelsslægt, hvis stamrække begynder med Jacques le Sage 
(1460-1500), seigneur de communes et de Villars. Senere kaptajn Antoine le 
Sage (f 1699) kom omkring 1686 til Danmark og antog navnet le Sage de 
Fontenay. Hans sønnesønner, viceadmiral Charles Frédéric le Sage de 
Fontenay (1723-89) (1. gren) og kontreadmiral Antoine Nicolas le Sage de 
Fontenay (1725-89) (2. gren) blev ved patent af 3. juni 1778 og optaget i 
dansk adelig stand med navnet de Fontenay. - Slægten skriver sig le Sage de 
Fontenay. 

Død af pest under felttoget i Sachsen i 1700. 

VALLEAU 

I København (Kilde: Erik Louis Clément's oversættelse af Daniel Louis 
Cléments bog fra 1870): Huguenot Historisk Personregister. København 
1685-1870) (2020): 

Pierre Vallau fra Aunis, handelsmand, valgt omkring 1696 som presbyter i 
København. Han ser ikke ud til at have været presbyter fra 1702. 
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Jean Vallau, vinhandler, indsat som presbyter sammen med Isaac de 
Beaupoil 16. februar 1727. Denne Isaac var fra Châtelleraud i Poitou, 
handelsmand og var gift med en Vallau, flygtning fra Ile de Ré nær 
huguenotfribyen la Rochelle. Hustruen døde i en alder af 70 år d. 4. marts 
1748. Vinhandler Jean Vallau, var blevet fattig og måtte søge hjælp hos 
kirken, og han trak sig tilbage i september 1755 og døde d. 6. juni 1767; gift 
med Anne de Chéseau, død d. 8. marts 1771 i en alder af 80 år. NB: Det må 
være denne Jean Valleau, der er bror til Etienne Valleau i Holbæk. 

Jaques Valleau hjalp med religionsundervisning til unge mennesker i Kbh. 
Han var kateket fra 1709 til 7. maj 1724, hvor han døde i en alder af 73 år. 

Desuden kendes en Elizabeth Valleau, d.a. købmand Pierre Valleau og 
Elizabeth Josenelan des Martin. Denne Elizabeth Valleau var gift med 
Alexandre Godefroi, f. 09.01.1675 i la Rochelle., gift 18.02.1701, døde i 1737. 
(Kilde: Johanne Koudals database, men er endnu ikke på internettet 
07.07.2022) 

 


