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LOUISON 

Så er touren slut i Sønderborg. Danmark klarede det så flot. Undervejs fik vi 
beretninger om mange forskellige huguenot familier. Også i Sønderborg har 
der i nyere tid været efterkommere af de reformerte slægter.  
 
Susanne Louison, født i oktober 1838, død d. d. 25. september 1889 i 
Sønderborg. Susanne var fra Fredericia og datter af arbejder og daglejer 
Daniel (Jacob) Louison (1803-1848) og Susanne Honnoré (1805-1870) og 
blev gift d. 1. december 1826 i Den reformerte Kirke i Fredericia i 1860 med 
arbejder Johan Petersen Grøn (også Grön og Grün). De havde mindst 2 børn 
Marie Susanne Grön og Johanne Grön, og Marie Susanne blev gift med 
Johan Heinrich August Reher d. 8. februar 1885 i Hamburg. Parret fik også 
børn i Hamburg, så der kan være efterkommere i Tyskland. 
 
Navnet Grön findes i Gross Ziethen i Uckermark, Brandenburg, blandt 
huguenotter omkr. 1700. 
 
Så nu kan vi stille cyklen, tage et hvil!  
 
Dog ikke uden at omtale: 
 

HONORÉ – EN AF DE DYGTIGE CYKELRYTTERE I TOUREN 

En af årets Tour de France ryttere er Mikkel Frölich Honoré fra Fredericia, 22 

år gl.  

Som navnet antyder, er han efterkommer af én af de mange 

huguenotslægter, som kom til Danmark i 1719 inviteret af kongen til at 

komme netop til Fredericia for at dyrke tobak og grøntsager og befolke byen, 

som ingen rigtigt ønskede at bo i. Derfor fik de nye inviterede familier fra 

Brandenburg særlige privillegier. 
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Fra Fredericias Rådsstueprotokol 3. september 1720 ses to familier Honoré: 

Pierre Honoré (den yngre) med konen Judith Feut og 7 børn og Gille Honoré 

med konen Marie og et barn.  

Pierre Honoré, den ældre, far til Pierre den yngre, var fra Mons i det nordlige 

Belgien (dengang Frankrig), og Gille fra Wasquies også fra samme område.  

Pierre Honoré, den ældre, døde fra konen Elisabeth Suppli ca. 1689, men 

hun blev gift igen med Gille Honoré, hans bror. 

Det er den yngre Pierre, som kommer til Fredericia med konen Judith Feut og 

børn. Hans stedfar Gille (hans farbror) og hans kone nr. 2 Maria Corné, 

kommer også med til Danmark. Gille Honore er død ca. mellem 1720-1724 i 

Danmark.  

I 1735 ses Pierre Honoré (den yngre) i Norgesgade, Fredericia, som 

tobaksplantør. Han dør i 1765, 79 år gammel. Judith Feut dør i 1783 også i 

Fredericia. 

I bogen: ”Kongelig indbydelse – Fra fransk reformert til dansk reformert” af 

Rosa Engelbrecht kan man læse mere om Fredericia koloniens historie. 

Samme forfatter har skrevet det lille fine hæfte: ”Reformert Menigheds 

kirkegård. Fortællinger om folk og skæbner”. I de sidste omtales rigtig mange 

gravsten med Honoré navne.  

Mikkel F. Honoré er højst sandsynligvis fra Pierre-familien.  

Honoré slægten breder sig med rigtig mange efterkommere over hele landet. 

Mikkel F. Honore fortæller selv, at hans morfar var cykelrytteren Jørgen 

Honoré. 

 

Kilder: 

Reformert Menighed i Fredericias stamtavle over Louison-slægten 
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