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Det særegne landskab Cevennerne
Languedoc
Rummede en fjerdedel af Frankrigs protestanter (ca. 200.000). Monarkiet ønskede at de
skulle forsvinde. Martyrene samtyggede i at dø uden at gøre modstand, men de fleste
foretrak at kæmpe snarere end at give efter for den despotiske vilje. Deres modstand
reddede et humant syn på den franske protestantisme.
Camisard-krigen dækkede 4 af de nuværende departementer: la Lozère, l’Ardèche, le
Gard og l’Hérault.
Cevennerne har en særegen natur: dybe, øde dale med skov og krat, kontrast til det tæt
beboede lavland ned mod Middelhavet og Rhône. Afstandene er ikke særlig store og
overgangen føles stærkt.
Foruden Cevennerne er i området Arles, Pont du Gard, Avignon, Nîmes, Aigues Mortes
og Montpellier. Le Musée du Désert ligger i den lille landsby Mialet, et godt stykke
oppe i Cevennerne.
Cevennerne. Languedoc og Provence var områder med særlig mange huguenotter.

Musée du Désert i Mialet
Le Musée du Désert - ørkenens museeum
Ligger i den lille landsby Mialet, et godt stykke oppe i Cevennerne. Museet er
indrettet i et gammelt hus fra slutningen af 1600-tallet: Mas Soubeyran. Her
fødtes i 1680 en af lederne i modstanden mod statens undertrykkelse: Pierre
Laporte, også kaldet Rolland efter den berømte ridder, som hjalp Karl den Store
med at kæmpe md saracenerne. Den måde, hvorpå huset er bygget, er typisk
for egnen: Det består af flere små bygninger, som er indbyrdes forbundet med
hinanden. Museet rummer minder om de reformerte, især i det område
(huguenotter som de kaldtes i 1500-1600-tallet): deres baggrund, deres liv, og
deres kamp mod statsmagten.
Huguenotterne var ikke ligestillede med katolikkerne. Der var ikke tale om, at
den protestantiske kristendomsopfattelse blev anset for at være ligeværdig med
den katolske. Huguenotterne var en anerkendt stat inden for staten, som var
nødt til at have garantier.
I længden viste det sig, at denne måde at indrette sig på ikke kunne forenes
med statens interesser, når kongen var enevældig og katolik. Nantes-ediktet var
et politisk, ikke et religiøst aktstykke. I de følgende år var der gang på gang
sammenstød. Hertil kom, at pavedømmet aldrig anerkendte ediktet, men gjorde
hvad det kunne for at bekæmpe det.

Marie Durand 1711-1776
Fange i Constance-tårnet
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Det Danske Huguenotsamfund

Jean Cavalier 1681-1740

Camisardkrigen
Da Ludvig XIV i begyndelsen af 1700-tallet gjorde et fornyet fremstød mod de
reformerte, der var tilbage i Cevennerne, blev deres vrede så stor, at det i 1702
kom til væbnet modstand. Der blev en regulær krig mellem kongens tropper og
de reformerte. Man har givet denne krig navnet: Camisard-krigen ”La guerre des
Camisards”. Man mener, at navnet stammer fra betegnelsen for den dragt, de
reformerte bar, camise, bluse = en provencalsk form for det franske ord chemise
(skjorte). De reformerte trak en skjorte over sig om natten for at kunne
genkendes af deres våbenfæller.
En af dem, der udførte kongens ordrer: Bâville, kongelig embedsmand, fik i 1685
ansvaret for at kongens ordrer blev udført i området. Han blev kaldt ”Kongen af
Languedoc”. Han idømte bøder, fjernede børnene, nægtede at vie de
reformerte, sendte dem til galajerne, på skafottet, ligene kom på lossepladsen.

Pierre Laporte 1680-1704 kaldet Rolland
Pierre Laporte
Han får tilnavnet Rolland. Han er militærmand: uddannet dragon. Vender efter
endt tjeneste tilbage til Cevennerne. Bliver kaldt: ”General for Guds børn”.
Dygtig soldat. Strateg. Sørger for sine mænds forplejning m.v. Både sejre og
nederleg. For at nedlægge våbnene kræver han ret til frit at holde reformerte
gudstjenester. Vil ikke drage i landflygtighed. 1704 bliver han forrådt. Flygter,
men bliver indhentet og slået ihjel.
Gédéon Laporte
En anden leder. Han er 40 år gammel, da opstanden bryder ud. Falder i et slag.
Sammen med 12 andre, bliver hans hoved udstillet på broen i Anduze. Han
bliver erstattet af sin nevø.

Jean Cavalier 1681-1740
Jean Cavalier
Hans barndomshjem blev revet ned på Bâvilles ordre. Han var døbt i en
reformert kirke, men ved Nantes-ediktets ophævelse afsvor hans forældre den
protestantiske tro, og han blev opdraget katolsk og konfirmeret i en katolsk kirke.
Samtidig fulgte han om natten sin mor til de hemmelige gudstjenester. Han blev
bager i en landsby nær Alès. Da han bliver truet med at blive anholdt pga. sin
religiøse overbevisning, flygter han til Genève. I sin landflygtighed hører han, at
der er udbrudt en opstand. Faderen er blevet sat i fængslet i Carcasonne.
Moderen i Tour de Constance. Han vender tilbage til sin hjemegn og kaster sig
med liv og sjæl ud i kampen. Han er både dygtig til at slås og besidder gode
talegaver, fortæller om sagen og overbeviser. Kæmper mod kongens tropper i
1704, men indser, at han må slutte våbenstilstand i 1704. Camisarderne er
utilfredse og vil ikke følge ham. Han overlever, forlader sit land og ender sine
dage som guvernør på Jersey.
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