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LOUISON - LUDVIGSEN

I skifteprotokollen for Vejle finder vi i januar 1805 tjenestekarl Hans
Ludvigsen, død 28 år gl. Han var ugift og hans mor Elisabeth Killemond og
hans søskende i Fredericia arver ham. Hans Ludvigsen hed oprindeligt Jean
Louison, og han var født i Fredericia i den reformerte koloni. Her kom de
første tilflyttere med tilknytning til Frankrig og Nord Tyskland i 1720. I 1721
var der 61 familier og 224 personer var bosat i byen og flere var på vej.
Hans far var Francois Louison og hans mor Elisabeth Killemond. Hele
familien ses på folketællingen i Fredericia i 1787, og i 1801 er Hans
Ludvigsen tjenestekarl hos Jens Jensen Pagh i Dronningensgade 15. Hans
Ludvigsen blev begravet på den reformeret kirkegård i Fredericia og ses også
i kirkebogen her under døde i 1805. Heldigvis havde hans søskende
efterkommere, og der findes efterkommere fra denne familie i dagens
Danmark.
En af Fredericia-efterkommerne Francois (Frantz) Louison var købmand,
høker, brændevinsbrænder og favnsætter i København. Han var født i
Fredericia d. 22. august 1781 og tilsluttede sig Den Fransk-reformerte Kirke i
København. Han blev gift med Johanne Helena Erlandsdatter Lind og fik i alt
10 børn, hvoraf en af sønnerne fik navnet William-Kilemond Louison i 1817.
Dennes lillesøster Zoe-Benjamine Louison blev gift med hattemagersvend
Jørgen Larsen fra Karlebo, og en gren af deres slægt findes på Island den
dag i dag. Zoe-Benjamine var som ældre beboer Treschows stiftelse. Hun
kom i avisen med en artikel om, at hun skulle stamme fra Napoleon
Bonapartes bror Joseph, hvilket ikke er sandt. Familien stammer fra
Fredericias reformerte, hvilket blev helt klart, da også stammoderens navn
Killemond, blev brugt til et af Francois’ børn.
STAVNING: KILLEMOND – QUINNEMOND & DELEURAN - DØLLERAND

Når vi tager netop denne unge mand, Hans Ludvigsen alias Jean Louison,
med her, er det for at gøre opmærksom de mange måder de reformerte
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navne skrives på I Danmark. Quinnemond bliver til Killemon, Deleuran bliver
til Døllerand/Dølleran osv. Hvis man arbejder med disse slægters historie,
skal man ind i mellem tænke i lydskrift, for at finde ud af et navn og
sammenhæng.
De reformerte familier i Fredericia omfattede både familier af fransk
afstamning og reformerte familier af vallonsk afstamning samt familier.
Desuden var der enkelte familier, der havde reformert religion, men ikke
sikkert var af huguenotafstamning, hvis de havde relation til Den reformerte
Kirke i byen.
Præsten Moïse Hollard (præst fra 1740-1782 i Den reformerte Menighed)
angiver d. 21/2-1747 i kirkebogen, at kirkebøgerne før præsten Jaques
Bovets ankomst i 1733 var meget dårligt ført, og der var mange løse lapper
med notater vedr. kirkelige handlinger.
Det er en god forklaring på, hvorfor der mangler personer født, gift, død i
perioden 1721-1747. En del personer, der mangler i den reformerte kirkebog,
kan dog findes i Trinitatis sogn eller Sct. Michaelis sogn i præsteløse
perioder.
Stavemåder meget; dette kan skyldes flere ting f.eks. den omstændighed, at
ikke alle præster havde fransk som modersmål eller respekterede den
traditionelle stavemåde, ligesom myndigheder og præster/degne i folkekirken
havde vanskeligt ved at stave/forstå de fremmedartede navne. Undertiden
kan også den gotiske skrift med dens udfordringer betyde, at der kan være
usikkerhed om tydningen af enkeltbogstaver. Endelig kan fransk-skrivende
præster oversætte navne fra andre sprog til fransk for at gøre den skrevne
tekst mere læseværdig på fransk sprog.
SUPLI

I Vejle boede også tobaksspinder Johan Henrik Ditz Supli, som blev født d. 4.
april 1803 i Sct. Michaelis sogn, Fredericia og døde d. 25. dec. 1884 i Vejle.
Han var gift med Marie Bruun, født i juli 1797 ligeledes i Sct. Michaelis sogn i
Fredecia, som døde d. 1. marts1869 i Fredericia. Deres datter Lovise Lucie
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Charlotte Sypli blev født d. 3. sept. 1839 i Fredericia og gift med Christian
August Carl Peschardt, som også var efterkommer af en huguenotfamilie,
idet forfaderen Julien Peschardt født før 1708 i Frankrig, død d. 28. maj 1757
i Augustenborg. Han kom til Augustenborg i Sønderborg amt, hvor han var
taffeldækker og lakaj.
Der er stadig mange efterlevende Supli’er i Danmark og også her forskellige
stavemåder: Suppli, Sibel, Sipli, Sibler, Sible osv. Nogle efterkommere har
taget navnet Funding.
Johan Henrik Ditz Supli var søn af Charles Antoine Supli, f. d. 14. oktober
1757 og fra Den reformerte Menighed i Fredericia, der døde d. 22. september
1808 i Fredericia og blev begravet via Den reformerte Kirke. Da hans hustru
Carolina Dorothea Hiort var luthersk, dvs. fra Folkekirken, blev de viet i Sct.
Michaelis sogn d. 2. september 1791. Hun var født d. 5. april 1767 i Sct.
Nikolaj, Kolding, som datter af Christian Hiort og Anna Barbara Christophers
Datter, og hun døde i Trinitatis sogn, Fredericia d. 18. august 1842. De havde
i alt 8 børn; de 7 yngste blev alle født i Fredericia.
DUPONT I GREIS

Senere flytter flere familier Dupont til Grejsdalen for at være linnedvævere på
væveriet i Grejsdalen eller på Grejsdalens stole og møbelfabrik. Søger man
på arkiv.dk og Dupont, Vejle kommer flere billeder frem: fx Abraham Dupont
og familie i Vejle i 1915 på Grejs bakke nr. 7. Foto nr. B57141, Vejle Lok.
Arkiv.

Kilder:
Dansk Demografisk database
Brejl skifter, Vejle 541
www.arkiv.dk Dupont i Vejle
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