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MEYLAN 

Tobaksplantør Isac Meylan I Roskilde 

I 1719 kom flere reformerte (huguenotter) til Fredericia inviteret af kongen. 

Men hurtigt var der nogle, der udvandrede til andre byer for at dyrke tobak og 

andet håndværk.  

Isac Meylan var kun i Fredericia i seks uger, så gik turen med 4 andre familier 

til Roskilde: Isac Meylan, Jacob Meylan, Jacob Feut, Abraham Dehon og 

Jacob Fromond. Der blev dyrket tobak, døbt børn i både Roskilde og i den 

fransk-reformerte kirke i København, og man havde mange tobakssvende 

ansat.  

Isac Meylan var lederen blandt denne flok, men han var en meget hidsig 

person og kom gentagne gange i strid med retsvæsenet over skammelige 

beskyldninger og meget andet. Retten var flere gange fuld af medlidenhed 

overfor hans stakkels familie, men han var meget rethaverisk. Om Isac 

Meylan og alle hans kontroverser i Roskilde kan man læse i en artikel fra 

Roskilde museum, se link nedenfor. 

Isac Meylan dør i 1739 i København og bliver begravet der på den reformerte 

kirkegård. Hans skifte ses i Roskilde skifteprotokol i dateret 14.01.1743 fol. 

400B. (nr.172) (Brejl skifter) 

Hans kone Anne Sellert (også kaldet Seller Durieu) gifter sig igen med Martin 

Suchard, også tobaksdyrker. Hun bliver enke igen i 1754.  

Samme år sælger enken sit hus i Roskilde, og en svoger til hendes datter 

køber stedet og fortsætter tobaksdyrkningen. 

I skiftet efter Isac Meylan i 1739 nævnes en søn og en datter, men der en søn 

og fem døtre. En datter Jeanne Meylan bliver formentlig kaldt Johanne og gift 

med den tysk-reformerte Joh. Henrik Crantz. 

MEYLAN 
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Jacob Meilan flytter til Stubbekøbing og bliver gift der, Marie Meylan bliver gift 

Lollier i København. Anne Meilan og hendes Christopher Dehms bor i 

Roskilde. Elisabeth Meilan bliver gift 2 gange, først med Daniel Fournaise i 

den Fransk-reformerte Kirke i København, sidst med Abraham Supply i 

Stubbekøbing, de sidste to ved vi ikke noget om. 

Tobaksdyrkningen fortsatte i Roskilde by frem til 1783. 

FEUT 

Den 25. august 1728 (nævnes i Roskilde) Jacob Feu (1735 Jaques Feu), den 
samme, der tog borgerskab i Fredericia den 16. april 1721 og atter i 
1740'erne". Han var gift med Margrete Daniels. Borgerskab i Roskilde d. 
25.08.1728. 
 
Iflg. www.arkivalieronline.dk (1691-1743 Roskilde Domsogn Viede. Opslag 
102). (12.10.2014, Statens Arkivers billedserver ude af drift 07.07.2022): 
Jacob Feut gift med enke Margrete Daniels i Roskilde 14.12.1736. 
Underskrivere: Abraham Dehon og Jacob Formand (Formond/Fromond). 

DEHON 

Abraham Dehon. Gift med Ellen Thomasdatter. Deres børn bliver døbt i 
Holmens kirke, Trinitatis kirke, Fransk-reformert Kirke i København, Køge og 
Nykøbing Sjælland. Så det er besværligt at finde familien. Det sker også, at 
Dehon bliver til de Haun eller Dehung, hvilket ikke gør det nemmere. 
 
Iflg. www.arkivalieronline.dk (1708-1741 Roskilde Domkirke. Opslag 94) 
(18.08.2009): Abraham Dehung, Catharine Dehung og Anne Dehung er 
faddere til Isaach Mejland og Anne Sellas datter Anne Catharina Mejland i 
1723. 
 
NB: Det er et rigtigt godt bevis for at de alle 3 er i Roskilde i 1723. 
 
Der er 2 sønner, Abraham og Daniel, som begge gifter sig og får børn i 
Danmark. Bemærk de gammeltestamentelige navne, der er så almindelige 
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også i jødiske familier. De blev ofte benyttet af de reformerte familier. Jøder 
og reformerte havde det til fælles, at de ofte kun måtte bo på særlige steder 
for personer, der havde en anden religion end flertallet i befolkningerne. 
 
I 1738 og 1749 er familien i hhv. Køge og Nykøbing Sjælland, hvor både 
Abraham og hustruen Ellen dør. 

FROMOND 

1731-1732 nævnes i Roskilde: TobaksplantørJacob Fromond. 
I Slagelse, hvor Peder Jensen havde et stort spinderi boede adskillige 
plantører, og Jocob Foerman tog borgerskab her d. 17.10.1738, måske er der 
tale om den samme person som tidligere var i Roskilde, som var født i 
Uckermark nord for Berlin mellem floderne Ucker og Randow. 

 

 

Kilder:  

Roskilde Museum: Isaaq Melan-Borgerskab som Tobaksplanteur udi 

Roeskilde 1725 

(https://www.yumpu.com/da/document/view/20047446/isaac-melan-

borgerskab-som-tobaks-planteur-roskilde-museum (07.07.2022)) 

Brejl skifter https://www.brejl.dk/roskilde.html#roskilde1753 (07.07.2022) 

: Roskilde Byfoged Skifteprotokol 1729-1814. Herunder 1753-1762 nr. 345 

(skifte nr. 297-345) Martin Suchard døde 15.10.1754 

Roskilde Borgerskabsprotokol: Isac Melan 05.12.1725 

Huguenotterne i Fredericia 1719-1969, side 29 
 
http://www.koudal.eu/slaegt/f8004.htm#P25306 (07.07.2022) 
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