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INDLEDNING
juni 1947, paa Vej til La Motte-Chalancon, blev
May, under Ledelse af Munkene fra Bodon, saa maa
jeg nødt til at tilbringe en Dag i Valence. I
vel ogsaa La Motte-Chalancon have faaet sin første
L’Archive départementale fik jeg Lejlighed til atBefolkning fra St. May, og alt tyder saaledes paa,
gennemse et middelalderligt Sagførerarkiv, der end at St.-May er hele Armandslængtens ældgamle Hjem.
nu ikke var registreret. Det bestod af fire Svine Jeg har senere skaffet spredte Oplysninger om Mid
lædersbind og var skrevet paa Latin. Deri fandt jeg:
delalderens Armander, hvoraf en Del var adelige, og
1549 Jean Armand, Søn af Pierre fra Arnayon,
som for en Tid skal have ejet hele Arnayon. Men
ægter Antoine Roulet.
man maa ikke vente sig at kunne udarbejde en Stam
1549 12. 4. Jean Armand, Søn af Jean fra Arnayon,
tavle paa et saa løst Grundlag. Først fra 1686 har
ægter Simone La vache.
vi den fuldt paalidelige Linie med tilstrækkelige Op
1584 Jean Armand fra Chalancon køber Jord i
tegnelser om Søn efter Fader.
Chalancon.
St.-May blev plyndret af Longobarderne Aar 568,
Et Par Dage senere besøgte Ebba og jeg Arnayon
af Saracenerne 734 og 929, og i det 14. Aarhundredc
(10 km Vest for La Motte) og traf der Jean Ar af Englænderne eller deres Forbundsfæller Burgunmand, en 50aarig Daglejer, som paafaldende lignede derne. Hver Gang rejste Abbediet og Byen sig af
min Fader og hans Brødre. Han er født i Saint-May sin Aske. Pave Alexander III skænkede 1173 begge
(16 km Syd for La Motte), hvor vi næste Dag fandt
til Munkene fra L’isle de Barbe, nær Lyon. 1305
hans Slægt. De havde alle Slægtens Særmærker: Næ solgte deres Abbed dem til Charles II, Greve af Pro
sen, de store Øjenbryn, det tidlig graanende Haar vence, kaldet den Halte, sammen med hele Ouledalen,
o.s.v. De erklærede alle, at alle Armander oprinde altsaa St.-May, Cornillon, La Charce, Pommerol og
Brieux samt Montmorin. Disse Godser i Ouledalen
ligt stammer fra Saint-May. Af nedenfor nævnte
hørte til Dauphiné, men blev altsaa 1305 solgt til
Grunde synes dette at være rigtigt.
Provence, som de tilhørte indtil den store Revolution.
Denne By hed tidligere Saint- Mary, et Navn, som
I dette Tidsrum kom Oulebækken til at danne Græn
afledes af Sanctus Marius, i det 5. Aarhundredc Prior
sen mellem Provence og Dauphiné, La Motte-Cha
i Abbediet Bodon, hvis Ruiner stadig findes paa
Bjerget St. Laurent oven for St.-May. Denne By lancon forblev i Dauphiné. Min Fader har fortalt,
at de gamle i Slægten talte om, at de egentlig ikke
blev bygget af Pilgrimme, som strømmede til for at
blive helbredet af den hellige Marius. Abbediet an stammede fra Dauphiné, men fra Provence. Saafremt
ses for at være et af de aller ældste i det gamle Gal Slægten altid havde boet i La Motte, vilde den jo
ikke stamme fra Provence men fra Dauphiné. Men
lien, og derfra er de omliggende Byer anlagt.
var den indvandret fra St.-May, stammer den aabenDenne Antagelse har al Sandsynlighed for sig, thi
bart fra Provence. Denne Overlevering i Forbindelse
i Oldtiden laa alle Byer oppe i Højderne for at
kunne forsvares, saaledes St.-May, Chalancon, La med den historisk beviste Grænseflytning bekræfter
Motte-Vieille med flere. Senere, under forholdsvis altsaa min Formodning om, at Slægtens Vugge har
rolige Forhold, blev Lavlandet koloniseret og Byer staaet i St.-May.
Vi kan nu skimte Armandslægten, da den træder
anlagt i Dalene saasom Arnayon, Rémuzat, La MotteChalancon. Et andet Forhold virkede i samme Ret frem fra den forhistoriske Tids Taager i St.-May, og
ning: naar Fjeldskovene var ryddet for at skaffe
følge den ned gennem Middelalderens Omskiftelser
Agerland saavel som Tømmer og Brændsel, og naar over Arnayon og Chalancon til La Motte-Chalancon,
Trærødderne ikke længere holdt paa Jorden, skyllede
hvor den omtales i Jordebogen 1599. Fra 1672 og
indtil vore Dage har vi Daabsattester eller Vielses
denne efterhaanden ned i Dalene, saa kun de golde
attester som Beviser for den ubrudte Rækkefølge fra
Sten blev tilbage. Folk maatte flytte bort, om de vilde
Fader til Søn. Det var en Slægt af Selvcjerbønder,
eller ej.
Men naar hele Egnens Kolonisation udgik fra St.som tillige drev Haandværk, og som muligvis for en
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Tid har været grandseigneurs i Arnayon. I saa Fald
er Adelskabet gaact tabt under Religionskrigene, hvor
saa meget andet gik i Løbet. Om dens enkelte Med
lemmer er hidtil kun fundet faa og tørre Data. Men
vi vil i det følgende forsøge at danne et fyldigt Bil
lede af de Kaar, hvorunder Slægten har levet og
kæmpet sig frem og gjort sig mangfoldig.

Vore Fædres Latid.
Dauphiné er en af Frankrigs gamle Provinser, dens
Hovedstad er Grenoble. Philippe VI erhvervede den
for Kronen i 1349, og siden den Tid blev den et
Len for Frankrigs Kronprins, som derfor benævne
des Dauphin. Under Revolutionen blev de gamle
Provinser ophævet, og Dauphiné blev delt mellem
Departementerne Isère, Drôme og Hautes-Alpes.
Dauphinés Vaabenmærke er en springende Delfin.
Den nordlige og østlige Del af Dauphiné dækkes
af Højalperne, og derfra falder Landet mod Vest
ned mod Rhône og mod Syd mod Provences Sletter.
Det gennemstrømmes af flere Floder, som baner sig
Vej gennem Klipperne ned mod Rhône. Isère (den
hastige) og Drôme har givet Navn til to Departe
menter. Under Snesmcltningen vokser Floderne kata
strofalt, river Broerne med sig og anretter andre Ulyk
ker. Om Somren kan man mange Steder vade gen
nem de mindre Strømme saasom Aygues og Oule.
Dalene, der har et italiensk Præg, hører til Frank
rigs frugtbareste Jorder. Der dyrkes navnlig al Slags
Frugt: Fersken, Abrikos, Blommer, Pærer, Mandel,
Kvæder, Valnød og Oliven. Agerjorden er sparsom
og benyttes mest til Dyrkning af Hvede, Bønner og
alle Slags Grøntsager. Køer ses næsten aldrig, men
Geder og Faar drives til Græsgange i Fjeldene. Vin
dyrkes ogsaa, og Syd for Aygues findes udstrakte
Olivenlunde og Mandelhaver. I vore Dage dyrkes
Lavendler, som ogsaa vokser vildt, og som sælges i
Læs som vore Hølæs til Parfumefabrikkerne i Grasse
ved Rivieraen.
Landet er meget malerisk og skønt, og Solen
skinner næsten hver Dag, om Vinteren er der ofte
Islag. I La Motte behøver man ikke at opvarme
Husene, Gigt kendes kun af Navn, og Folk lever
længe dernede. Man forstaar, at Flygtninge fra dette
Land har haft svært ved at vænne sig til det kolde
og regnfulde Klima i Mccklenborg og Fredericia.
Den historiske Baggrund.

Jean Calvin blev født i Picardie 1509. Han stu
derede Teologi i Paris, men paa Grund af Forføl
gelser flygter han til Genève, hvor han grundlægger
et Akademi, hvorfra talrige reformerte Præster skulde
udgaa. Han tilrev sig efterhaanden Magten i Genève,
som den Gang var en selvstændig Fristad, og 1541 —
1564 førte han et Rædselsherredømme med Baal og
Brand imod dem, som ikke fulgte hans religiøse For
skrifter. Hans Doktrin gaar i Hovedsagen ud paa,
at Mennesket af Natur er syndigt og kun kan frel
ses gennem Troen og aldrig ved gode Gerninger.
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Gud har i sin Alvisdom forud bestemt nogle til det
evige Liv og andre til Fortabelse, altsaa en yderst
pessimistisk Religion. Han anerkender kun to Sa
kramenter/ Daabens og Nadverens. I Forstaaclsen af
Nadveren betragter han Brødet og Vinen kun som
Symboler paa Kristi Legeme og Blod, i Modsætning
til Lutheranerne og Katolikerne, som hævder, at Brød
og Vin gennem Transsubstantiationcn paa underfuld
Vis for en Tid virkelig forvandles til Kød og Blod.
Denne Meningsforskel gav Anledning til et tragisk
Fjendskab mellem Calvinister (Reformerte) og Lu
theranere (Protestanter).
Den kirkelige Reform var begyndt længe før Lu
thers Tid paa Grund af de aabenlyse Misbrug, som
fandt Sted indenfor Kirken, især Gejstlighedens Uvi
denhed og verdslige Liv. Ofte levede Præsten ved
Hoffet eller ved Hæren og lod sit Embede besørge
af en tilfældig Funktionær, ja under Tiden havde den
samme Person flere gejstlige Embeder paa een Gang,
og stundom gav Kongen en af sine Adelsmænds ny
fødte Sønner et Bispedømme i Vuggegave. Derfor
gjorde Kirken i Begyndelsen kun ringe Modstand
mod Reformen. Men saa foretog Pave Paulus III tre
virksomme Indgreb:
1540 stadfæster han Statutterne for Jesuitterorde
nen.
1542 lader han Inkvisitionen reorganisere.
1545 indstifter han Konsiliet i Trient som en per
manent Institution til Renselse og Reorga
nisation af den katolske Kirke.
Medens Lutheranerne støttede sig til Landenes Fyr
ster, hvis Bevaagenhed de forstod at vinde, blandt
andet ved at tillade dem at inddrage Kirkens og
Klostrenes Godser — de vandt især Udbredelse i
Lande med store Kirkegodser — saa prædkedc Calvinisterne, at Kongen var et Menneske og ikke Konge
af Guds Naade, og at han kun havde den Magt, som
Gud gav ham. »Hvad for en Konge,« sagde de om
Charles IX, der ved sin Tronbestigelse kun var ni
Aar gammel, »han er jo en lille Barnekonge. Vi vil
give ham en Vigne og lære ham at tjene sit Brød.«
Derfor kom Calvinismen til at staa som en Friheds
bevægelse med socialt Præg, og de Lande, hvor den
vandt Overhaand, nemlig Svejts, Holland og Skot
land, blev Arnestederne for den Bevægelse, som vi
nu til Dags kalder Demokrati. Reformen i Frankrig
forsøgte sig en Tid med Lutheranismen, men det
gik ikke, fordi den ikke vovede at modsætte sig »Her
rens Salvede«, der som bekendt støttede Kirken. Men
saa bad de Calvin om at sende dem reformerte Præ
ster, og disse forstod at organisere de troende til den
konsekvente og uforsonlige Kamp for deres Tro, som
skulde føre til to Aarhundrcdcrs bloddryppende Bor
gerkrige og Forfølgelser.
For at forstaa, hvorledes godt en Million Refor
merte saa længe kunde trodse 15 Millioner andre
Franskmænd, maa man foruden deres Idealisme og
faste Organisation tage i Betragtning, at Frankrig i
Begyndelsen af dette Tidsrum var delt i flere Her
tugdømmer, hvoraf Kongerne kun raadede over en
kelte. De var Hertuger mellem andre Hertuger, som

kunde kriges indbyrdes og alliere sig med fremmede
Herskere. Ofte søgte de Bistand hos Hugucnotterne,
som jo dannede en stærk politisk, økonomisk og mili
tær Enhed. I lange Perioder var Kongerne mindreaarige og Landets Ledelse i Hænderne paa en For
mynderregering. Man regner 4 Religionskrige under
Charles IX (1562—73) og 4 under Henrik III og
Henrik IV (1574—93). 1589 blev Henrik III myrdet
af en Agent for katholske Oprørere, og paa sit Døds
leje udnævnte han sin Forbundsfælle, Huguenotternes Anfører, Henrik af Navarra, til sin Efterfølger.
Frankrig var den Gang opløst i Borgerkrig, og Hen
rik maatte kæmpe endnu i 4 Aar, inden Paris aabnede
sine Porte for ham, imod at han gik over til Kato
licismen. For at sikre sig sine gamle Vaabcnfællers
Troskab, udstedte han 1598 L’Edict de Nantes, hvis
vigtigste Bestemmelser var:
Troesfrihcd i hele Riget og Ret til at holde Guds
tjeneste overalt, hvor den den Gang fandt Sted.
Ligeret med Katolikker til Erhverv og Embeder.
Ret til Kirkeforsamlinger.
Ca. 100 Sikkerhedssteder, senere 3—400.
Disse kloge og maadeholdne Bestemmelser kunde
meget vel have dannet Overgang til en fredelig Sam
mensmeltning af de stridende Partier, naar blot de
var blevet overholdt. Men 1610 blev den kloge,
stærke og maadeholdne Henrik IV myrdet af Mun
ken Ravaillac, og denne taabelige Skændselsdaad gav
Anledning til en ny Række af store Ulykker for det
franske Folk. Kronprinsen, Louis XIII, var et Barn
paa 9 Aar. Den ledende bliver 1624—42 Kardinal
Richelieu, hvis Program i Korthed var: Tilintetgørelse
af Huguenotterne som Parti og Befæstelse af Kon
gens Magt over Stormændene saavel som over alle
Franske. Han gik straks i Gang med Udførelsen af
første Punkt, og det kommer nu til forskellige Bor
gerkrige, som 1629 ender med Indtagelsen af La
Rochelle, trods Englands Hjælp til Huguenotterne,
og han tilstaar nu i Alaix Huguenotterne den saakaldte Naadesfrcd. Han fratager dem alle Sikkerheds
fæstninger, men lader dem beholde Retten til at holde
Gudstjenester og Kirkeforsamlinger og Ligeret til
Embeder sammen med Katolikkerne, som man ser
en forsonlig og maadeholdende Politik, som hans
Efterfølgere desværre ikke fulgte.
1643 dør Louis XIII og efterfølges paa Tronen
af sin femaarige Søn Louis XIV. Den egentlige Le
der blev Kardinal Mazarin, indtil Kongen selv som
15aarig tog Regeringens Tøjler. Han vilde i sin Per
son forene al Magt, og derfor tog han Kampen op
paa een Gang med Paven vedrørende Besættelsen af
Kirkeembeder og med Huguenotterne, skønt disse for
holdt sig aldeles loyalt mod Kongen baade under
Frondens Oprør og under de talrige Krige. Under
hans 72aarige Regering (1643—1715) var mere end
Halvdelen Krigsaar. Efterhaanden faldt de fleste
huguenotske Adelsmænd fra for at opnaa Kongens
Gunst, og tilbage stod nu, ikke et politisk Parti, men
lovlydige og arbejdssomme Borgere og Bønder. Uden
Stormændenes Hjælp havde de ingen Mulighed for
at forsvare sig med Vaabenmagt, og det var mod

dem, at Forfølgelserne nu blev rettet. Men trods Baal
og Brand lykkedes det aldrig at udrydde Reformen
i Frankrig, hvor den stadig bestaar og endda i vide
Krese nyder Anseelse som frie Mænds Religion. Fler
tallet af Embedsmændene i Banque de France siges
at være reformerte.
Louis XIV fulgte det Princip at sabotere Ediktet.
Deri stod intet om, at de reformerte maatte begrave
deres Døde eller holde Bryllup eller Daab. Altsaa
forbød han dem at holde Begravelse fra Kl. 6—18
eller at være mere end 12 reformerte til Stede ved
Bryllup eller Daab. Børn over 6 Aar fik Lov til
at afsværge deres Tro, og der blev betalt en Præmie
paa 6 Livres til enhver, som omvendte sig. Forføl
gelserne sagtnede noget, hver Gang der var Krig.
Men efter den almindelige Fred 1680 blev det rent
galt. Paa sine gamle Dage kom Kongen under Ind
flydelse af Mme de Maintenon, som paa den Tid
var stærkt religiøs. Ingen af dem var noget Dyds
mønster i deres unge Dage, og nu nærmede Tiden
sig, da de skulde tage deres Regnebrædt. Der var
ogsaa noget Vrøvl med Paven om visse Bispedøm
mer, som Louis havde solgt Indtægten af. Efter Fre
den i Nimwegen 1679 gik Tusinder af Soldater ledig.
Den Tanke laa da nær, »at gøre Pønitencc paa Huguenotternes Ryg«. Louis sparede Kvarter og Lønning
til sine Soldater ved at sende dem ud som »bestøvlede Missionærer«, dermed begyndte Dragonaderne.
Snart indløb Sejrsmeldingcr: fra Poitou 38.000 Om
vendelser paa en Maaned, i Orthez 3800 af 4000
Indbyggere paa en Nat o.s.v. Kongen fik derved det
Indtryk, at der nu ikke var flere Reformerte tilbage
udover nogle faa forvorpne, som der ikke burde tages
Hensyn til, og han beslutter derfor den 18. Oktober
1685 at ophæve Ediktet. De vigtigste Bestemmelser
var: Nedrivning til Grunden af alle Templer. For
bud mod alle reformerte Forsamlinger. Alle refor
merte Præster skulde forlade Landet inden 15 Dag'*
under Straf paa Galejerne. Huguenottcrne mister Ret
ten til alle Hofcharger og til de frie Erhverv. Deres
Børn skal døbes af katolske Præster og opdrages i
den katolske Tro. Det forbydes alle reformerte Læg
folk at forlade Landet, under Straf paa Galejerne. —
Saaledes er Situationen, da vore sikre Oplysninger
om Armandslægten begynder i La Motte-Chalancon.
Nu havde da endelig den gode Sag sejret, og over
alt i Frankrigs katolske Kredse blev Kongens Befa
ling modtaget med Begejstring: af Gejstligheden, der
saa længe havde beklaget »denne uheldige Samvit
tighedsfrihed«; af de største Aander som Bossuet,
Racine, La Bruyère; af Mme de Sévigné, der skrev:
»dette er det største og skønneste, som nogensinde
er blevet udført«. Kun faa, som Vauban (den kendte
General og Fæstningsbygger) og Saint-Simon for
stod, hvilke katastrofale Følger denne Forbrydelse
mod den menneskelige Aandsfrihed vilde faa. Vau
ban beklager Tabet af 12.000 Soldater, 9.000 Matro
ser og 600 Officerer, alle af de bedste, som var flyg
tet i de første Aar efter Rcvocationen. Af Dauphinés
60.000 Reformerte flygtede de 40.000, deraf 5.000
1683—85 og 10.000 1686—87. For hele Frankrig
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opgives Antallet af Flygtninge forskelligt til 300.000
eller 500.000 eller mere.
De Reformertes Organisation.

Aar 1557 omtales de to første Reformerte, som
for deres Troes Skyld maa flygte fra Dauphiné. Cal
vins Lære var paa den Tid jævnt udbredt overalt i
Frankrig, og mange Steder boede Reformerte og Ka
tolikker Side om Side i samme By eller endog i
samme Familie. Louis XIVs Intendanter (Provins
guvernørerne) regnede de Reformerte for Landets
bedste Borgere. Hvor de bor, høj nes Moralen. De er
flittige og gennemgaaende velhavende. De beskæfti
ger sig næsten udelukkende med Handel, Agerbrug
og Industri. Uld- og Silkeindustrien er næsten helt
paa deres Hænder.
Kernen i den reformerte Lære var og er jo, at en
hver skal læse Guds Ord. Altsaa maatte han kunne
læse, og det var paa den Tid ikke hver Mands Sag.
De reformerte maatte foruden de sædvanlige Skatter
til Kongen og Kirken (den katolske) selv betale Byg
ning og Vedligeholdelse af deres Templer, lønne
deres Præster og lade dem uddanne, til hvilket Formaal de opretholdt forskellige Akademier, blandt an
dre et i Die, hvor Navnet Armand forekommer flere
Gange. Vi ser da ogsaa, at selv jævne Reformerte
var gennemgaaende bedre instruerede i religiøse
Spørgsmaal end Katolikkerne. Det bærende Princip
i Reformationen er jo Individets Ret til selvstændigt
— men under Ansvar — at tænke og mene, hvad
han vil. Det reformerte Parti var derfor, som tidligere
nævnt, de frie Mænds Parti i demokratisk Aand.
Huguenotterne dannede en Elite, socialt og moralsk,
som hævede sig over Gennemsnittet af deres Lands
mænd.
Hertil kommer saa, at de var langt bedre organi
seret end Katolikkerne. Hvert reformert Sogn havde
sit Consistorium bestaaende af Præsten og 5—7 Æld
ste. Nogle faa Nabosogne forenedes til et Colloque,
og disse dannede indenfor hver Provins en Synode.
For hele Frankrig samledes disse engang aarligt til
en Generalsynode. Disse kirkelige Forsamlinger havde
Myndighed til at vaage over alle religiøse Spørgs
maal, hver indenfor sit Omraade, men desuden til at
udøve Censur, udskrive Skatter og Mandskab, samt
bevilge Penge. De fastsatte saavel de almindelige
Linier som Enkeltheder for Partiets Politik og ud
øvede deres Myndighed meget nidkært. Menigheds
rådene skulde især føre en yderst indgaaendc Kon
trol med hvert Faar i Hjorden — Præstens Benæv
nelse »pasteur« betyder ikke for ingenting Hyrde —
og Kirketugten var meget streng. Naturligvis var det
forbudt at overvære en katolsk Gudstjeneste, og
strengt blev der skredet ind overfor enhver, som blev
grebet i at bande eller i at træde det andet Køn for
nær. Men ogsaa mere uskyldige Adspredelser var
forbudt saasom Dans og Musik, al anden Sang end
Salmesang, Teater og Underholdning af Gøglere,
Akrobater, Trubadurer og Jonglører. Fremdeles var
alt Spil forbudt, Kegler, Billard, Kortspil o. s. v. Søn
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dagen skulde udelukkende anvendes til at gaa i Kirke
eller til Hvile, den maatte ikke benyttes til at rejse
eller til at gøre eller modtage Besøg. Kirketugten
udøvedes derved, at Synderen blev fremstillet for Menighedsraadet til Forhør. Sagen kunde derefter afgø
res ved en Tilrettevisning paa Stedet eller næste Søn
dag fra Prædkestolen. I alvorligere Tilfælde blev den
skyldige en vis Tid udelukket fra Alterens Sakra
mente. Særlig morsomt har de ikke haft det, og man
forstaar, at de har grebet enhver Lejlighed til Kiv
og Strid blot for at faa Tiden til at gaa.
(Boulanger: Le Protestants à Nîmes au Temps de
I*Edict de Nantes.)
Huguenotternes Hære bestod først og fremmest af
det adelige Rytteri, kendt for sin Tapperhed og, hvad
der var et Særsyn, Disciplin. Dertil kom saa i det
Omfang, Krigskassen tillod, hvervede Tropper, Svejt
sere, Tyskere, Skotter, Spaniere o.s.v., alskens sam
menløbet Pak, og endelig dannede Borgere og Bøn
der en Milits, som kunde gøres mobil, dog ikke for
langt fra Hjemmet. Naar det trak op til Krig, sam
ledes Generalsynoden og lavede Lister over, hvad hver
især skulde stille af Mandskab og Penge. Saa gjaldt
det om at hverve en øvet Feltherre, og slige Karle
lod sig betale dyrt. De forlangte en Formue kontant
og Lønningen som Chef for flere Regimenter foruden
en betydelig Part af det forventede Krigsbytte. Det
var ikke usædvanligt, at de afsvor deres Tro og gik
over til Modparten, hvis dette passede bedre i deres
Kram. Flere af dem erhvervede sig fyrstelige For
muer og Godser. — Indtil Richelieu 1629 knækkede
Huguenotternes politiske Magt, havde de 300—400
Byer og Borge som Sikkerhedssteder (altsaa væsent
lig flere end forudsat i Nantesediktet), og de dan
nede saaledes en virkelig Stat i Staten med stor po
litisk Indflydelse. Derfor søgte da ogsaa mange mæg
tige Herrer indenfor eller udenfor Frankrig at drage
dem ind i Krige, som havde lidet eller intet med Re
ligionen at gøre. De saakaldte Religionskrige, senere
Borgerkrige, adskiller sig da heller ikke væsentligt
fra Tidens øvrige Krige. Det skulde da være, at de
blev fort med endnu større Had og Grumhed. Memoi
rer fra den Tid — ogsaa protestantiske — viser klart
nok, at det var Roverkrige, som mest gik ud paa at
erobre Fjendens Byer, Godser og Borge, som man da
beholdt eller blot plyndrede og brandskattede under
tiden i store Feltslag, men for det meste med en
Haandfuld Folk, nogle Ryttere eller en Snes Knægte.
Man plyndrer en Købmand eller røver Kvæget fra
en Hyrde. Man fanger en rig Borger for at faa Løse
penge, man overrumpler en Borg ved at give sig ud
for katolske Soldater til Afløsning af Garnisonen.
Dette udelukker dog ikke, at Religionskrigene des
uden har haft til Formaal at skaffe Huguenotternes
lovlige Rettigheder respekteret eller at den enkelte
Deltager kan have troet at kæmpe for en hellig Sag.
Hvor Huguenottcrne fik Overtaget, forbød de den
katolske Gudstjeneste, trængte ind i Kirkerne for at
tilintetgøre alle Helgenbilleder, ofte tillige Gravste
nene, plyndre de indviede Kar og foretage andre
Ødelæggelser. Katolikkerne gjorde naturligvis Gen

gæld, og saa var Krigen i Gang. De hængte hver
andre i Skovene og paa Vejtræerne. De fyldte dybe
Brønde med Lig, saa man kunde naa dem med Hæn
derne. De smed Lig i Vandløbene, saa Strømmene
blev tilstoppede. Den reformerte Baron des Adrets
fornøjede sig med at drive Fanger op i et Taarn og
tvinge dem til at springe ned paa hans Soldaters
Spyd. Forsøgte de at holde fast, lod han Fingrene
skære af dem. I Soldaternes Spor fulgte Hungersnød
og Pest.
Spørger man nu om, hvilket Parti der havde Ret,
maa Svaret blive, at begge havde Uret i deres Fana
tisme og Grusomhed; men saaledes var Forholdene
nu dengang. For Fyrsterne og andre mægtige laa der
en stor Fristelse i at gaa over til Protestanterne for at
beslaglægge Kirkegodserne. Denne Fristelse forelaa
ikke for den jævne Befolkning, som tværtimod udsatte
sig for frygtelige Straffe og for at miste hele deres
Ejendom, naar de gik over til en anden Religion end
deres Landsherres. Naar de alligevel vovede Liv og
Velfærd med velbcraad Hu, maa det aabenbart være
for at følge en meget stærk Samvittigheds Bud.
Reformen i Dauphiné og Provence.

Om dette Emne har Pasteur Mailhet skrevet et
pragtfuldt Værk, som desværre kun findes i Haandskrift (Man. 657 i Bibi, du Protestantisme français,
Paris). Her anføres et Uddrag, som begynder Side 6:
»Det XVI Aarhundredes Reformation har gengivet
Mennesket Retten til selvstændigt at tro og har fri
gjort ham fra aandelig Trældom. Desuden har den
genindført den hellige Skrift i Gudstjenesten, og paa
Alteret har den sat Bibelen i Stedet for Mysteriet
og saaledes genindført Fromheden i Bibelstudiet. Som
den nødvendige Følge af dette Princip har den lagt
Vægt paa at undervise i Læsning og mere end nogen
anden Religion fremmet Opdragelsen af den brede
Befolkning. Den udøste sin Folkeopdragclse over
Hovedet paa ethvert Barn som en anden Daab, og
netop derved har den overtaget Førerskabet i Ud
bredelsen af Civilisationen.
Født af Friheden har den overalt kæmpet for Fri
heden. Derved er den paa alle Omraader blevet Driv
kraften i en dybtgaaende Fornyelse. Dens Maal var
at bekæmpe Vildfarelser og Misbrug, at bringe Folk
nærmere til Troskab mod Evangeliet. Kristendom
men havde nemlig i høj Grad lidt under Hedenska
bens Indflydelse, dengang Constantin gjorde den til
en Statsreligion. Den forstod ikke at frigøre sig for
de religiøse Tanker, som Barbarerne bragte med sig.
Først kæmpede den imod dem, og senere veg den
Skridt for Skridt overfor Dogmer og Kulthandlinger,
der var ukendte i Urkirken. Disse beklagelige Æn
dringer forøgedes i de følgende Aarhundreder. Navn
lig bestod Kirkens Hierarki ofte af Mænd, som var
uværdige til deres Embeder. Som Eksempel kan næv
nes Kardinal Lorraine, der hævede Indtægten fra to
Ærkebispedømmer, 12 Bispedømmer og Abbedier.
Kirken ejede i visse Provinser % af hele Jordegodset.
I Dauphiné tog Befolkningen med Begejstring

imod de Lærdomme, som Petrus Valdus og hans
Disciple udbredte, da de flygtede for Forfølgelserne
og drog til Levantens Bjerge, d.v.s. til Kirkestifterne
Valence, Champsaur, Valgaudemar og Briançon. I
dette sidste dannede de allerede en blomstrende Ko
loni, da Pierre de Bruys ved sin Prædiken tiltrak sig
Opmærksomheden. Han og hans Fælle Henri ud
bredte deres Lære til Stifterne Gap og Die. Dette
»Onde« blev saa stort, at Pave Clemens VI fra Avig
non den 7. 11. 1352 skrev til alle Biskopper, Abbe
der, Borgherrer, Byraad og Dommere, at de skulde
komme Ærkebiskoppen af Embrun til Hjælp for at
udrydde Kætterne.
Fra 1380 antager Forfølgelserne større Dimensio
ner med den altfor berømte Franciscanermunk og
Inkvisitor François Borelli fra Gap. I 13 Aar lod
denne Fanatiker mere end 250 Mænd og langt flere
Kvinder og Børn »overgive til det verdslige Rets
væsen« (d.v.s. for at brændes levende). I det XV
Aarhundredc sagtnede Forfølgelserne noget under
Vincent Ferrier, men tog saa fat med ny Voldsom
hed. I deres Fortvivlelse henvendte de ulykkelige
sig til Louis XI, som 1478 tog dem under sin Be
skyttelse. 1 Taknemlighed kaldte Kætterne i Valpuch
deres Dal Vallouise.
Det blev kun en kort Frist. Forfølgerne forsøgte
dog at tilvejebringe et Skin af Retfærdighed i deres
Rettergang, og de forsøgte da at overbevise Valdenserne om Forbrydelser og Udskejelser for at faa et
Paaskud til at dræbe dem. Der blev da prædket Kors
tog mod dem. De bevæbnede Befolkninger marche
rede sammen med Tropperne under Anførsel af Grev
de Veras mod disse forhærdede, der i et Antal af
nogle Hundrede havde søgt Tilflugt i en Grotte i
Pelvouxbjergets Side. Det lykkedes deres Fjender at
kaste Brandfakler ind i denne store Hule: Kvinderne
og Børnene blev kvalt, og for ikke at blive fanget,
styrtede Mændene sig i Afgrunden. Man viser endnu
i Dag en Klippe, der kaldes chapcluc, fordi disses
Hatte for en stor Del blev hængende paa dens Sider,
(chapeau — Hat). Denne uforfærdede Skare om
kom helt og holdent, men dens Lærdomme gik alde
les ikke til Grunde med den: den gamle Surdejg gæ
rede stadig i disse modige Bjergboers Hjerter. Fran
çois I overfaldt dem paany. Men allerede gryede en
ny Morgenrøde. Et mægtigt Raab om Frihed genlød
over Bjerg og Dal: Fra Dauphines Dale svarede tapre
Mænd de tyske og svejtsiske Reformatorer, og da
Hertugen af Savoie vilde gentage Udryddelseskrigen
mod Valdenscrnc i Piemont, kom de franske Valdenser deres Troesbrødre til Hjælp. Han tabte flere
Slag og maatte indrømme sine Undersaatter Religions
frihed. (Dette kom senere Flygtningene fra Dauphiné
til gode: saasnart de var sluppet over Grænsen til
Savoie, var de frelst).
I Dromcdalen havde Petrus Valdus saaet en frugt
bar Sæd, og Kætterne var talrige omkring Valence
og Die. Dauphinés Kættere blev opmuntret af »les
barbes« (Onklerne), som blev udsendt af Moder
kirken. De bestod af Haandværkcrc, Læger og Saariæger. De fleste af dem var Lastdragere og Koipor-
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lører, udsendt to og to, en Olding og en Yngling.
Deres Vandring varede to Aar. De solgte Køkken
grejer, men især holdt de Gudstjeneste og uddelte
Evangelier, som de havde skjult under deres store
Kapper. I hver Landsby fandtes et bestemt Hus, som
de kendte godt, og som tog imod dem. De havde
Tilnavnet »de gode Mænd«, og Huset var i Fest, naar
de kom.
Som man ser, var Valdenserne ved Valence, Die og
Barronnies blandt Reformationens første Tilhængere.
»Lastdragerne«, der i saa lang Tid og saa ofte be
søgte dem, holdt dem underrettet om den Bevægelse
for Frihed og Uafhængighed, som løftede Europas
Folkeslag: om Luther, der fastsommede sine berømte
Theser og spredte sin Protest over hele Tyskland;
om Zurich og flere Kantoner, der omvendte sig paa
Zwinglis Bud; om den berømte Plan om at sammen
smelte Valdenserne fra Dauphiné og Provence med
Lutheranerne i Tyskland; (dette strandede som sagt
paa Forskellen i Opfattelse af Nadveren); om Refor
men i Frankrig som først blev taalt men senere under
François I forfulgt, og endelig om de frygtelige
Massakrer ved Cabriéres og Mérindole. Hvor maa
det ikke have oprørt dem, da de fik fortalt, at Bebo
erne i 17 Landsbyer, Mænd, Kvinder og Børn, var
blevet nedhugget og deres Huse brændt....... Saafrcmt
den romerske Kirke ikke med Ild og Sværd havde
modsat sig Evangeliets fredelige og velsignede Vækst,
saa havde Frankrig i Dag været protestantisk.
Lad os ogsaa omtale, at Ungdomslærerne fra Brian
çon, fra Provence, ja endog fra Paris kom og gen
nempløj ede vor Provins hen i September og Oktober
Maaned for at tilbyde deres Tjeneste i Landsbyerne.
De var let kendelige paa den Gaasefjer som de bar i
Hatten, og paa en beskeden Ransel, som de havde
paa Skulderen paa Enden af en Stok. Navnlig valgte
de en Markedsdag eller en Søndag til at fremstille
sig for Byraadet med Bøn om at blive prøvet for efter
bestaaet Prøve at blive ansat som Skolelærer. Først
fremviste de et langt Haandskrift med en 30—40
Blade, hvorpaa Alfabetet var skrevet snorlige op med
alle tænkelige Sving og Kruseduller og Baslemaner,
det hele isprængt med Citater af de latinske Klas
sikere. Naar Tilskuerne saa havde beundret dette kali
grafiske Mesterværk, saa blev Eksaminanden stillet
overfor et eller andet gammelt Pergament, og slutte
lig blev han anmodet om at udlægge den moralske
Sandhed i et af Citaterne i hans ABC-bog: Hvis de
med Ære bestod disse Prøver, blev de antaget til Tje
neste; der manglede nu kun at anvise dem en Bolig
og at fastsætte deres Løn for Vinteren og Foraaret
(100—120 florins).
Den første Tid benyttede disse Løbedegne deres
ABC til Læseforskrift. Men efter Haanden som de
valdensiske Kolportører fik uddelt flere og flere
Evangelier, saa erstattede Lærerne de romerske Klas
sikere med Steder fra St. Johannesevangeliet, fra St.
Jacobs Brev eller fra de canoniske Breve.. .
Det var for at lære deres Børn at kende Religionens
Sandhed, og for at bevare Troskab mod en Sædvane,
som gennem saa mange Aarhunderdcr havde vist sine
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gode Resultater, at de gamle Huguenotter fra første
Færd lagde den hellige Skrift i Hænderne paa deres
Børn og lod dem lære hele Sider udenad, især Sal
merne. Det forklarer os, hvorfor Reformen fra første
Færd af fandt saa mange Tilhængere i Landsbyerne,
og hvorfor vore Bønder holdt bedre ud overfor For
følgelserne end Adelen.«

5/. May.
Paa Grundlag af denne kortfattede historiske Over
sigt skal vi nu høre om Skuepladserne for Armand
slægtens Liv gennem dens første Aarhundreder, nem
lig Ouledalen. Oulc er en Aa, der falder ud i Ayguesflodcn, som atter munder ud i Rhone ved Orange lidt
Nord for Avignon. Nu kører man i Dalene ad mage
lige Automobilveje, men i hine Tider har Flodbred
derne været vanskeligt fremkommelige. Til La Motte
ankom saaledes den første Vogn i 1856. Før den Tid
maatte man vandre til Fods ad vildsomme Fjeldstier
med Bagagen paa sin Ryg eller paa et Muldyr. For
at komme til St. May skal man over Aygues, og der
findes nu en muret Bro. Saa kravler man op ad en Sti
i en halv Snes Sving, og der kommer man til en halv
hundrede smaa Stenhuse i et eller to Stokværk, tæt
sammentrængt for at faa Plads indenfor Fæstnings
muren, som nu er forsvunden. Byen har 70—80 Ind
byggere, men har tidligere vel haft flere Hundrede.
Adskillige Huse staar tomme, det er en døende By.
Ovenfor Byen paa St. Laurcntbjèrget ligger Ruiner
ne af Abbediet Bodon. Kun Ringmuren er tilbage,
Bygningerne er fjernet, og Grunden har længe været
benyttet til Begravelsesplads. Rundt om ligger skør
nede Knogler. Fra Muren har man en vid Udsigt med
en vild vemodig Stemning. Herfra har vore Fædre
værnet Arne og Hjem mod Saracener, Longobarder
og Burgunder. De var dengang sikkert Katolikker.
Vi traf her en fattig gammel Kone Emélic Armand,
som satte os i Forbindelse med de nulevende Arman
der navnlig Joseph. Han levede sine Fædres Liv som
Jordbruger. Hans Jordstykker ligger spredt omtrent
som paa Tagene af Københavns Raadhus og Hotel
Bristol. Til Transport benyttede han en Slæde for
spændt med et Muldyr. Naar det havde regnet, maatte
han og Konen hente deres Jord nede i Dalen og bære
den op i Kurve paa Hovedet. Man forstaar, at Ung
dommen søger hen til andre Steder for at finde bli
dere Arbejdsvilkaar. Emélie fortalte bittert, at hun
havde opdraget fem Sønner. Tre var faldet i Krigen,
een var i Amerika og een til Søs, ingen tænkte paa at
hjælpe hende. Nu ernærede hun sig med en Dat
ter ved at vogte Geder. En Dag, jeg havde arbejdet i
Mai riet, sad hun paa en Sten og ventede paa mig
for at forære mig nogle »tomes«, smaa Oste af Gede
mælk indpakket i Platanblade. Jeg spiste dem sam
men med lidt Hvedebrød og drak Vand dertil som
vore Fædre, naar de havde at spise. Hun ejede to ret
store Huse, men de var intet værd, det ene stod tomt
og forladt. Hun viste os en anden Bolig, hvor hendes
Onkel havde boet indtil for faa Aar siden. Den bestod
af tre Stenrum op ad Fjeldet, det ene skraat ovenover

dc to andre. Eet var til Beboelse, et til Gedestald, et
til Forraad. I Stuehuset, som var 4X5 m stort, gik
langs to sammenstødende Mure en lav Bænk af Sten.
Den har de siddet paa og sovet paa. Bohavet har
bestaaet af nogle Kister og et Bord. I en Væg var
udsparet en Fordybning som en Art Skab. Gulvet var
den raa Stengrund, som de havde lunet med Gødning
og Halm. Joseph fortalte, at Armanderne i sin Tid
har ejet hele Arnayon, som den Gang var en anselig
By. En af dem har været Biskop. Arnayon maa være
gaaet under ved en Katastrofe, thi nu er kun en eneste
Gade med 6—8 Gaarde tilbage. I den har der været
mange Reformerte, og Byen havde sit eget Tempel,
som blev nedrevet 1685 ved Revocationen af Ediktet.

La Motte-ChaldHCon.
Byen er anlagt, hvor Ou lebækken danner et Knæ
og samtidig fra Nord modtager et Tilløb Rif, hvorved
fremkommer en udvidet Dal af Form som en afrundet
Trekant. Den ligger 700 m over Havet, de omlig
gende Fjeldtoppe hæver sig til 1100—1300 m. Man
kender Navnene paa de forskellige Lensherrer fra
1286, som var ivrige Katolikker. 1626 erhvervede
det protestantiske Hus La Morte-Laval Byen og Bor
gen og besad den indtil Revolutionen. (Se man. 659
Farel: Le Diois). Paa Grund af Byens afsides Belig
genhed er den kun lidt omtalt. I dens Omegn slog
Resterne af Valdenserne sig ned, og forberedte Refor
mens Udbredelse.
Vi ved ikke, naar Byen er anlagt, men Arkivaren i
Valence giver mig som almindelig anerkendt Regel:
Oldtiden: Beboelse i Højderne.
Romertiden: som Regel Beboelse i Dalene.
Lenstiden: som oftest paany i Højderne, paa Grund
af Saracenernes Indfald, i befæstede Landsbyer, som
Folk først sent kom ned fra.
I Nutiden: Affolkning.
Oprindeligt har Byen ligget lidt østligere paa et
Fjeld, som kaldes La Motte-Vieille (gamle L. M.).
Jeg har flere Gange kravlet derop (45 Min.). Der
er en fuldstændig Stenørken uden et Græsstraa eller
Tegn til Dyreliv. Hvorledes har Folk kunnet leve
under saadanne Forhold? Det kunde de naturligvis
heller ikke, og dog findes ubestridelige Tegn paa,
at der har ligget en By, nemlig ca. 500 Gravhøje.
Derimod findes intet Spor af Huse eller Fæstnings
mure. Der maa i sin Tid have været jord med Høj
skov som paa de omliggende ubeboede Højder. Naar
Folk saa har ryddet Skoven for at faa Agerland og
Tommer til Hus og Brændsel, og naar Trærødderne
ikke længer holdt paa Jorden, saa er denne skyllet ned
i Dalene, og Folk maatte flytte bort, hvad enten dc
vilde eller ej. Deres Huse har været af Træ som paa
Cæsars Tid. Gravhøjene er aflange Stenbunker, 5—10
m lange. Under Stenene siges at være tre Fliser og
under dem Gravkamret, hvor man kan finde romer
ske og saracenske Mønter, et Eldorado for Arkæo
loger.
Fra 1474 findes (Bibi. dép. de Valence) en Skatte
liste over La Motte (Revision des feux), saa dengang

har der i hvert Fald været en By, men sandsynligvis
har La Motte været anlagt langt tidligere. Den ligger
paa en »motte« d. v. s. en kuplet Bakke. Paa Toppen
laa Lensborgen, som nu er revet ned, kun Hoved
bygningen er tilbage og benyttes nu som katolsk
Kirke. Der findes desuden nede i Byen et reformert
Tempel, som formentlig er bygget paa Ruinerne af
det gamle Tempel, som Kongen lod rive ned 1685.
Rundt om Borgen trænger Husene sig for at faa Plads
indenfor Murene, som nu er revet ned. De er bygget
af Natursten, og da Egnen er kalkfattig, ser de ud som
Ruiner, hvad nogle af dem da ogsaa er, men indeni
er dc meget hyggelige. De har næppe været bygget
om i mange Hundrede Aar. Da de hviler paa Grund
fjeldet, er der ingen Kældere, men Stuen bestaar af
en eller to Tøndehvælvinger. Man faar nærmest det
Indtryk, at en Huleboer har bygget sig en kunstig
Hule. Derinde har han saa sin Familie, sine Geder
og Faar, maaske lidt Fjerkræ og et Muldyr. I Bag
grunden staar en mandshøj Vintønde og en meterhøj
Oliekrukke. I Loftet hænger Bønner, Løg og andre
Grøntsager og tørret Kød og Frugt. Der er godt med
Fluer. Det har nok oprindelig været hele Herligheden,
uden Vinduer eller for megen Luft og Lys. Foran
Husene staar Potter med Nerier, rosa og hvide, og en
Bænk, hvor Folk sidder om Aftenen, en Skik, dc har
bragt med sig til Fredericia.
I mere fordringsfulde Tider har man bygget et Stok
værk til med Opgang ad en Stige eller udvendig Trap
pe eller hos Velhavere som Estiene Armand, i et
Trappctaarn. Gaderne er kun de nødvendigste Mel
lemrum mellem Husene og derfor højst uregelmæs
sige og knudrede. Brolægning var jo overflødig, men
hist og her har man flyttet lidt om paa Klippe
stykkerne for at danne en Art Trappetrin. Den ydre
Husrække er sammenhængende og kredsrund som na
turligt i en Fæstningsby. Bohavet var enkelt, kun
Ægtesengen med en Pragtdyne, et Bord og nogle
Kister. Stole med Straasædcr kom først i Brug efter
vor Slægts Tid. Husfaderens Højsæde var en lille
Kiste til Salt og med to Sidelæn. Salt var højt beskattet
og kostbart, og det kunde derfor være praktisk, at den
gamle satte sig ovenpaa Saltkarret. Paa Helligaftenerne samledes Vennerne hos dem, der havde den største
Stald, hvor man sad lunt og blødt i Gødningen. Ko
nerne maatte paa Skift levere og passe en Olielampe,
som blev hængt op i Loftet. Der blev tændt et Baal
for at stege Kartofler og Roer, og saa gik det løs
med Salmesang, Snakken og Haandarbcjdc. Under
disse Forhold maa man ikke undre sig over, at Fluer
og Utøj drev deres Spil i den lune Luft. Renlighed
er ikke Franskmændenes stærke Side, og i 1588 kom
Pesten til Egnen. Vi har ingen Oplysninger om dens
Hærgen i La Motte, men blandt Dies 8000 Indbyg
gere faldt de 5000 som Blade i Høst, og af 634 Borgcrsoldater blev kun 168 tilbage. Under en ny Epide
mi 1629—30 omkom
af Byens Indbyggere. Byen
kunde ikke betale sine Skatter, men Kongen vidste
Raad: han lod Konsulerne (Byraadet) kaste i Fængsel,
indtil deres Slægt betalte Beløbet.
Efter Bartolomæusnatten 1572 fulgte en Nedsab-
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ling af Hugucnottcrnc overalt i Frankrig paa Befaling
af Dronningregenten Cathérinc af Medicis, undtagen
i Dauphiné, hvor de Reformerte var forholdsvis
stærke. De maatte dog foreløbig holde sig skjult. Men
i 1573 forlader deres Fører Montbrun sit Skjul med
18 Riddere og 20 Knægte, og snart fylker hans gamle
Vaabenfæller sig under hans Faner. Alle blev mobili
seret fra 12 Aar til 60. Han erobrer en Del Smaabycr
og belejrer La Motte, som overgiver sig 7 Dage senere
den 15. maj 1573. Saa drager han videre, og næste
Aar erobrer den katolske Baron Le Gorde Byen og
indsætter Maignant (Maignet) som Guvernør, han
lader alle Huguenotter sætte i Taarnet. Men saa
sender Montbrun sin Løjtnant Gouvernet ud for at
tage La Motte tilbage, hvilket skete. »Da denne Fæst
ning ikke blev undsat, blev den stormet, taget og
hærget. Næsten alle Mænd blev nedhugget af Fjen
den, som næppe skaanede Børnene. Guvernøren Pierre
Maignant blev flaaet og hans Lemmer hugget af et
for et. Saa udskrev de Korn, som de førte til Livron«.
(Mémoires des frères Gay, annotées par le chanoine
Le Chevalier). 1579 holder Notaire Arnaud Forhør i
Sagen (samme Kilde): »Da Flækken La M-C for 5
Aar siden var slaaet ned med Kanonskud af dem med
den foregivne Religion og taget med Storm, saa blev
alle dens Indbyggere, som man fandt, myrdet og
dræbt, deres Indbo plyndret og taget, Byen aabnet
og Muren brudt ned. Flere af de nedskudte Huse
beboes nu af Fremmede, mest Soldater af den nævnte
Religion, som har ægtet Enker og Døttre af dem, der
blev dræbt«. Et andet Vidne forklarer: »Alle Ind
byggere, som man fandt, blev dræbt efter Sigende i et
Antal af 318 og Byen givet til Plyndring. Og disse
Fremmede af den foregivne Religion, som tog de
sande Indbyggeres Enker og Døttre, var grovkornede
og frygtelige Soldater af meget ond og vanskelig
Omgængelse«. (Farel: Le Diois, man. 659 og J-D
Long: La Réforme et les guerres civiles en Dauphiné).
Efterhaanden lykkes det Menigheden i La Motte
at organisere sig taaleligt, men det kneb med at skaffe
en Sjælehyrde til det afsides Kald. Præsten i Nyons
forestod Gudstjenesten, og i 1605—06 maatte Consistoriet i Grenoble beordre Præsten i Vesc til at af
holde 8 Gudstjenester aarligt foruden Helligdagene,
i La Motte.
1613 afholdes en Synode i Die, paa hvilken Pa
steur Richard anklager sin Embedsbroder fra La
Motte, Clément Dauphin, for at have tilvcndt sig
45 écus 23 sols, som han havde paataget sig at bringe
til Richards Moder. Dauphin nægtede at aflevere
Pengene under Paaskud af, at de var frarøvet ham af
Røvere. Der blev saa nedsat en Kommission af Præ
ster og Lægmænd for at undersøge Sagen paa Stedet.
Den erklærer, idet den giver Gud al Ære, følgende:
»Anklagede Clément Dauphin er overbevist om
flere grove Pligtforsømmelser: Han har ikke fulgt
Forskrifterne vedrørende Valg af ældste og har ikke
ført deres Forhandlinger til Protokols. Item haver han
hverken ført Lister over Bryllup og Daab (Dette er
højst uheldigt for vore Efterforskninger). Item haver
han overtroisk ladet sin Hustru gaa hen over Støbe
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kanalen til Kirkeklokken for at helbrede hende for
visse Sygdomme. Item haver han krænket en vis
Kvindes Blufærdighed, og item haver han ikke levet
saa kysk og kristeligt, som han burde. Og endelig:
selvom det ikke kan bevises, at han selv har bundet sig
til et Træ, for at man skulde tro, det var gjort af
Røvere, som da senere skulde have udplyndret ham,
saa er der snarere Grund til at dømme ham derfor
end til at frikende ham«. For alle disse Forseelser
dømmes Clément Dauphin til at have sit hellige Em
bede forbrudt og til at tilbagebetale 45 écus 23 sols
samt Sagens Omkostninger med 10 écus. Denne pin
lige Retssag maa have vakt stor Forargelse i den lille
Hjord, og det har rigtig været Vand paa Katolikker
nes Mølle. Men det bør dog anføres paa Dauphins
Creditside, at han havde draget Omsorg for at opføre
Kirker baade i Chalancon og i La Motte. (Bulletins
Hist, et Lit. tome 35 p. 558).
I 1644 foretager Ærkebiskoppen af Valence en In
spektionsrejse og skriver derom en Beretning, som er
udgivet af Jules Chevalier (Valence 1914 in octavo
L3k): »Alle Sognekirker befinder sig endnu i den
Tilstand, hvori Huguenotternes Raseri har bragt dem
i 1562 og 1567, det vil sige, de er Ruiner. Kirken i
La Motte har været brændt, Taget mangler o. s. v.
Der er 80 katolske Familier og 120 reformerte. De
af den foregivne Religion arbejder uforskammet om
Søndagen og paa andre Festdage og opfører sig upas
sende og skandaløst, naar der er Processioner og man
bringer det hellige Sakrament, og nægter at tage Hat
ten af, og desuden gør de ofte Støj under Gudstjene
sten.« Protestaterne udgør omtrent Halvdelen af Be
folkningen i Drômedalen og deromkring. Det er de
frugtbareste og rigeste Jorder i Die Stift, som alle til
hører Biskoppen og Domkapitlet, tilføjer Chevalier.
Under Religionskrigene blev disse Jorder erobret, og
de nye Ejere havde stor Fordel af at erklære sig for
en Religion, som var saa fordelagtig. Alle Godsejerne
paa disse Kanter var Hugucnotter, som paatvang deres
Fæstere deres Religion (Denne Skildring er uden
Tvivl meget partisk, men desuagtet højst interessant
som Vidnesbyrd om det katolske Synspunkt).
I Archives Nat. findes et Dokument (TT 257)
ifølge hvilket der 1664 blev nedsat en Kommission
af Katolikker og Protestanter for at afgøre, om der
stadig maatte holdes reformert Gudstjeneste i La
Motte. Det blev bevist, at saadan Gudstjeneste havde
været holdt allerede 1596, altsaa to Aar tidligere end
Ediktet. Stemmerne var delte, og Gudstjenesten fort
satte indtil 1685, da Ediktet blev ophævet og Templet
nedrevet til Grunden. Det ejede da foruden selve
Bygningen en Kirkegaard, en Klokke paa 250 kg og
kontant 700 livres 11 sols. Saa sent som 1687 talte
Menigheden endnu 110 Familier, skønt et stort Fra
fald skete i 1683—85.

Slægten Arnkind.
Navnet Armand stammer ifølge Nyrup fra Sam
mensmeltningen af det frankiske Sprog med det
gal lo-romanske. Det latinske armandus betyder jo

»den som skal bevæbnes« altsaa en Rekrut. Vest for
Rhone benyttedes ifølge Gaudcfroid »armant« om en
Soldat. Navnet Armand maa derfor antages at være
opstaaet rundt omkring og betyder altsaa ikke, at
dets Bærere skulde være i Slægt med hverandre. I
Huguenotlitteraturen træffer vi et stort Antal Arman
der, og mange af dem hedder desuden Jean. Man maa
derfor søge andre Beviser end selve Navnet, inden
man fastslaar, at to Jean Armand betyder den samme
Person eller Fader og Søn.
I Skattelisten af 1474 (Revision des feux, Bibi,
dép. de Valence) findes som sagt ingen Armand i
La Motte eller de nærliggende Byer Chalancon, Volvent og Chaudebonnc. 1584 køber som nævnt Side 1
Jean Armand fra Chalancon Jord i samme By. Han
kan muligvis tilhøre vor Slægt, men paa denne Tid
vrimler det med Jean Armander i SC May og Arnayon; Navnet beviser intet.
Første Gang vi med fuld Sikkerhed træffer vor
Slægt er tragisk og dramatisk nemlig i man. 442 in
quarto, Bibi, du Prot. franç. »Cahier ou sont contenus
les actes d’abjurations de la paroisse de La MotteChalancon Tant ceux de la conversion générale que
ceux de quelques particuliers faits auparavent«: Folio
159 nederst læses:
»Jean Armand et sa femme ont de même renoncé
à l’hérésie de Calvin et embrassé la foy catholique
R. Les dits ans et jour que dessus présent les sous
signés avec moy Roux curé«. (J. A. og hans Kone
har ligeledes afsvoret Calvins Kætteri og antaget den
romersk katolske Religion den 6. November 1685).
Det var sælsomt i min Haand at holde disse gul
nede Blade, der endnu bærer Vidnesbyrd om saa store
sjælelige og legemlige Kvaler. Thi som nedenfor om
talt fandt denne store Omvendelse Sted under Dra
gonernes haardhændede Medvirkning.
Paa Mairiet i La Motte findes »Terrier de la Terre
et Seignerurie de la Mottc-Chalancon en l’année 1599
et »suiuantes« d. v. s. Jordebogen, i hvilken sikkert
baade Reformerte og Katolikker staar opført, og deri
a. Estiene Armand, sebrurier travaillant habitant de
La Motte (Smed boende i og arbejdende i) og
hans Kone Allaise Romans med ialt 17 Artikler
(Jord, Huse o. s. v.).
b. Herculles Armand, cordonnier (Skomager) og hans
Kone Susanne Liautaud, med tilsammen 13 Artik
ler,
c. André og Jean Clérens (mærk nedenfor Marie
Clévans).
Estiene og Herculles hører begge til Byens største
Grundejere. Jordebogen begynder 25 Aar efter, at
Huguenotterne stormede Byen. Deres Fører, Montbrun, havde udskrevet Revl og Krat fra 12 Aar til 60,
saa baade Jean fra Chalancon, Estiene og Herculles
maa vel have været med blandt de frygtelige Soldater,
som huggede Katolikkerne ned og tog deres Kvinder
og Huse. Estiene var som Smed vel stærkere end de
fleste, og det kan have været Aarsag til, at han ud
mærkede sig i Kampen og fik flere Huse end de
andre.
De reformertes Kirkebøger er nok blevet brændt

1685 ved Ediktets Ophævelse. Men vi finder paa Mai
riet de katolske Kirkebøger »Les registres de l’état
civil« for 1639—49 og 1699—1720, og deri nævnes
de neden anførte ved deres Børns Daab:
d. Jacob Armand og Madeleine Nicolas: 1641 Cathe
rine, 1643 Marie.
e. Fr. André og Anne Armand: 1642 Anne.
f. Pierre Armand og Catherine Giraud: 1642 Pierre.
g. Fr. Jousscrand og Anne Armand: 1643 Jeanne.
h. Fr. Bontaux og Anne Armand: 1641 Marie, 1644
Jeanne Louise 1647 Madeleine. Denne sidste gif
ter sig 1673 med Pierre Brochier.
i. Mademoiselle Armand optræder flere Gange som
Gudmoder.
Dernæst følger en Række Dødsfald med angivet
Levealder:
j. Anne Armand 1668—91.
k. Marc de Armand, soldat, —1689.
l. Philibertc Armand 1642—97.
m. Marie Armand 1634—99.
Endelig vor helt sikre Stamfader, som udvandrede:
n. Jean Armand og Marie Clévans: 1686 Anne, 1689
Joseph, 1692 Marie.
o. Sieur Denis Armand og Jeanne Perrin: 1697 Ma
deleine, 1699 Claire. Sr. Denis optræder 1695—99
som Kirkevidne og underskriver alle Byens offent
lige Dokumenter, saa han har nok været Katolik.
p. Jean Armand fra St. May føres 1713 og 1715 som
Vidne ved Bryllupper, hvori ses et Bevis for
Slægtsforbindelsen med St. May.
q. Isaac Armand og Susanne Renaud, hvis Datter
Claudine 1720 gifter sig med Louis Baux. Dette er
sidste Gang, man finder Navnet Armand i La Motte.
Den Jean Armand, som afsvor sin Tro og udvan
drede, er ifølge Brev fra Konsistoriet for den refor
merte Kirke i Berlin død i denne By 1731, 82 Aar
gammel og er følgelig født 1649, det Aar, da Laku
nen i La Mottes Kirkebog begynder. Hans Søn Jean
lader 1704 i Magdeburg sin førstefødte Søn døbe
Jean Nicolas. Navnet Nicolas viser hen til d. Jacob
Armands Hustru Madeleine Nicolas, hvilket tyder paa,
at disse tre Jean’er nedstammer fra Jacob og ikke fra
den samtidige f. Pierre. Navnet Nicolas kunde nok
fortjene at mindes, thi af denne Slægt blev flere
Medlemmer gravet ned paa Markerne, fordi de holdt
ud til Enden og derfor ikke maatte begraves i indviet
Jord. De har været haardnakkedc Kættere. Et yderli
gere Bevis paa Forbindelsen mellem Slægterne Ar
mand og Nicolas har vi i »Livre des mutations«,
Tinglysningsbogen, i La Mottes Arkiv, fo 339:
»Charles Nicolas overdrager 1683 sit Bo til Joseph
Armand, et Hus og en Vigne«.
Det fremgaar af Livres des mutations, at n. Jeans
Hus ligger i en Bydel, som næsten helt tilhørte a.
Estiene. Jean har formentlig arvet sit Hus efter denne,
som vi derfor med nogen Sandsynlighed kan regne for
hans Bedstefader. Vi kan da med ret stor Sikkerhed
opstille følgende Afstamningstavle, hvor A er usik
ker, D og E bevisligt rigtige.
A. Jean fra Chalancon, som 1584 køber Jord i Cha
lancon; hans Søn
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dalen har jeg selv set en solid Jernstang indmuret
vandret i første Sals Højde. Den var forsynet med en
Art Haandjern, hvori en Kætters Haandled blev fast
spændt. Saa styrtede Bødlen ham ud paa Hovedet,
saa han drejede rundt og brækkede Armen paa to
Ledder. Saaledes lod man ham saa hænge. Lige over
for i samme Højde var i en Vinduesfordybning an
bragt et Bur af Træ, omtrent 1 m paa hver Led, og
deri blev saa sat en Mand, som skulde blødgores inden
hans Sag kom for.
»Siden Juli«, beretter et Øjenvidne, ligner Cévenncs, Languedoc og Provence en Slagmark. Man kan
ikke gaa fire Skridt uden at finde et Lig paa Jorden
eller hængende i et Træ«. I Aarene omkring 1685
rasede Dragonerne i Omegnen af La Motte-Chalancon.
1688 blev Alexandre Sambue hængt saavel som hans
Fætter Simon Bernavc, denne udenfor hans eget Hus.
1689 dør Faure i det berygtede Taarn i Crest, hvor
han havde tilbragt to-tre Aar. Samme Aar blev hans
Søn og to andre, Vacher og Rasdas, dømt til Galej
erne paa Livstid. Marie Morin fra Chalancon blev
dømt til Galgen, men paa Vej til Retterstedet faldt
hun død om af Skræk. Marie Lathie blev fort til Gre
noble for at dømmes. Paa Vejen derhen blev en Gen
darme, d. v. s. en Panserridder, saa betaget af hendes
Skønhed og Mod, at han begærede hende til Ægte.
Dette blev bevilget paa Betingelse af, at hun vilde
afsværge sit Kætteri. Men hun svarede, at i Himlen
vilde hun fejre et langt skønnere Bryllup, og hun gik
til Galgen syngende Salmer. 1686 var der Dragonader
i Diculefit, Bourdoux og Sail lans. I denne By tog
Soldaterne 6 unge Piger med til et Hus i Hovedgaden
og hængte dem i Benene over et Ildsted, indtil dc
halvkvalte af Røg lovede at afsværge. 1694 blev 13
Personer hængt for at have deltaget i en reformert
Forsamling. 1687 blev Pasteur Arnaud hængt i en
Poppel i La Motte for at have forestaaet en Forsam
ling i et Hus tilhørende de Cheylanne. Denne Adels
mand kunde have reddet ham, hvis han havde villet
lade Huset nedrive, men saa højt regnede han aabenbart ikke en Præsts Liv.
Om Begivenhederne i Dauphiné har Bibi, du Prot.
franc, indgaaende Oplysninger fra begge Sider, nem
lig Intendant Lebrets Indberetninger til Kongen (man.
444) og den ofte omtalte Pasteur Mailhets man.
658/2. Nedenfor gengives Uddrag af begge, først Le
hret:
»Allerede i April begynder Huguenotterne at knur
re og at vise deres Misfornøjelse temmelig aabenlyst.
Det egentlige Urocenter var Die med sit protestan
tiske Akademi, og naturligvis var det især Præsterne,
som opfordrede deres Sognebørn til at gribe til Vaaben for at forsvare deres Tro. I August sker der et
stort Opløb i Die, hvor Protestanterne forulemper
Katolikkerne som kun udgjorde i/- af Egnens Be
folkning. Paa Markedet i Beaucaire opkøber Prote
stanterne den første Dag alt Bly og alle Vaaben.
Protestanterne opstiller paa et Møde i Chalancon den
28/7 1683 Lister over deres vaabenføre Mænd og
fører stærke Ord: deres Lejr er rede, deres Vaaben
hvæssede. En god Krig lover en god Fred. Dc vil
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holde deres Gudstjenester uden Vaabcn, men kommer
Tropperne, vil de modsætte sig med Vaaben og i saa
Fald vil dc slaa ned paa Egnens Katolikker. Der mel
des om en Troppesamling paa 800 Mand ved Châteaudouble, hvor »cette canaille« skal gaa og eksersere,
som om de var rigtige Soldater. Espenal reparerer
Brecherne i sine Mure, for at den kan tjene til Støtte
punkt for Mændcnc fra Châtcaudouble. Dc rekvirerer
Kvæg og bryder ind i enkelte katolske Huse, og Ka
tolikkerne begynder at bringe deres Ejendele i Sik
kerhed, og naturligvis klager dc til Lebrct«. Jeg ind
skyder her, at dette kunne have været meget godt 100
Aar tidligere, men nu havde Tiderne forandret sig.
Dc fleste mægtige Adelsmænd havde forladt Hugucnotternes Parti, og uden deres Hjælp kunne Bønder
og Borgere ikke klare sig imod Kongen, som nu hav
de centraliseret hele Magten i sin Person og støttede
sig paa Tidens mægtigste Hær.
Imidlertid var der tydelige Tegn til en mindre Folkerejsning, og Lebrct anmoder Kongen om at sende
Tropper for at gøre Ende paa, hvad han kalder »dette
oprørske Paks Uforskammetheder«. Han drager fra
Grenoble til Montclimar i Drômcdalen, og da han selv
har undersøgt Sagen, indberetter han, at den givne
Fremstilling er stærkt overdrevet. Ved Chateaudouble
er der kun 150 Mand, hvoraf 50 har Geværer, enkelte
har Sværd, medens dc fleste kun har Høtyve, Leer eller
endog kun Knipler. Alle er dc meget bange for at
komme i Kast med Dragonerne. En enkelt Præst mel
der sig for at afsværge sit Kætteri og redde sit Skind
og sin Families. Huguenotterncs Sag står slet, siger
han, og jeg føjer til: Oprøret var fra Starten en op
lagt Fiasko.
Den 14. August ankommer Tropperne til Dauphiné,
og af Oprørerne er der kun knap 100 tilbage. Længere
Syd paa skal der dog staa 2.000 Mand ved Taulignan.
Soldaterne skal indkvarteres i dc Byer, som har taget
Del i Troppesamlingerne, men det skal ske med Or
den: Beboerne skal betale 30 sols pr. Rytter, dermed
skal man lade sig nøje og selv købe Mad og Fourage.
Den n/8 rykker Soldaterne ind i Die Stift, Oprø
rerne trækker sig op i Bjergene. Flere Adelsmænd
flygter fra Provinsen, andre melder sig til Lebrct for
at bede om Godtvejr. »Men selv om Ilden løjer af«
skriver han, »slukkes den dog ikke. Hugcnottcrnc har
altfor godt vist deres Uforskammethed og Ondskab
til, at de ikke skulde gribe til Vaaben, saafremt der
skulde vise sig en Lejlighed dertil«. (Han tænker paa
den forestaaende store Krig (den augsburgske Liga)
men under denne viste Hugucnotteme sig aldeles
loyale mod Kongen). Oprørerne trækker sig stadig
længere mod Syd, ind i den store Skov ved Saou, men
da General Saint-Ruth besætter Crest i Skovens Vest
kant, rykker de længere bort mod deres Hjem. De har
tilsyneladende opgivet det hele og vil opløse deres
lille Hær. De besætter ikke Espcnel som bestemt. Men
saa ankommer en ung Mand ved Navn Charnier, Søn
af en Advokat i Montélimar, tidligere Løjtnant, og
giver Sagen en ny Vending. Han vandrer gennem
Byerne i Die og Valence Stifter for at kalde sine Troesfæller til Vaaben, og det lykkes ham at indgive dem

nyt Mod. Den 29/8 ^a<^er ban Tocsinen ringe fra alle
Kirkctaarne, og henved 300 Mand samler sig ved
Bourdeaux (ikke at forveksle med Havnebyen Bor
deaux). Det kommer til en Fægtning, som Lebrct be
skriver saaledes:
»Monsieur de Saint-Ruth gik haardt løs paa dem
og dræbte et temmelig stort Antal af dem. Af de til
oversblevne flygtede en Deling op i Bjergene, og en
anden paa 40—50 Mand kastede sig ind i et Hus og
værgede sig saa modigt, at de dræbte 6 Dragoner og
saarede flere Officerer, men saa maatte de vige for
M. de Saint-Ruth, som efter at have skudt de fleste
af dem lod sætte Ild paa Huset for at faa en Ende
paa Sagen, saa der blev dræbt hen ved 40, brændt
5—6 og taget 4, hvoraf de tre blev hængt paa Stedet
af den fjerde, som han skænkede Livet som Tak for
denne Bøddeltjeneste. Saasnart jeg fik Nys om dette,
begav jeg mig til Saou for med M. de Saint-Ruth at
aftale Enkelthederne om, hvad vi skulde foretage os,
da det er meget vanskeligt at forudse, om de andre
Huguenotter i Provinsen vil gribe til Vaaben eller
ikke, eller om de tvært imod er blevet saa forkuede, at
de straks underkaster sig Kongens Vilje. Men jeg
havde ikke været her en Time, inden Beboerne i
Dieulefit og Espcncl kom for at underkaste sig og
forsikre mig om deres Troskab, og M. de S-R har ved
en Ordonnans meldt mig, at flere andre Byer har
sendt ham samme Budskab, saa det ser ud til, at Sa
gen her vil gaa meget hurtigt i Orden.«
Lad os fastholde dette rystende Billede: Ruinerne
af det brændende Hus, og Duften af brændte Mænd.
Udenfor de 40 Lig paa Jorden og de tre hængende i
et Træ. I nogen Afstand endnu flere Lig. Der var
mødt Mand af Hus, i flere Byer var Halvdelen eller
flere slået ihjel.
Da Kongen erfarer, at nogen har vovet at skyde 6
af hans Dragoner, bliver han opbragt. Lebret skal ind
berette alle Enkeltheder ved Kampen og de oprørske
Byer: hvormange Huse og Indbyggere, hvem der har
deltaget, hvormange dræbte o. s. v. og de skal straf
fes strengt. Men det er urimeligt, at Kompagniche
ferne skal lide et økonomisk Tab, fordi deres Folk er
faldet, de skal have Betaling for et fuldtalligt Kom
pagni. (Hvilken rørende Omsorg).
Lebret drager nu videre og holder »Justits med
god Orden og Overbærenhed, saavidt det er os mu
ligt«. I Mérignac har der været en Smule Uorden,
men Comte de Tessé med 100 Dragoner ordner Sagen
paa en Time. Hvilken Time for de arme Bønder. Den
unge Charnier undslap fra Masakren ved Bourdeaux
men blev fanget af Bønderne nede ved Avignon og
udleveret til Lebret, der lod ham pine for at faa ham
til at forraade sine Medskyldige. Men han gjorde sig
haard. Saa blev han radbrækket saavel som de andre
af Anførerne, som man fik fat paa. De menige Del
tagere i Oprøret blev hængt.
I Brev af 6. September meddeler Kongen sin Dom:
Jævnes med Jorden skal Templerne i Bourdeaux og
flere andre Byer, saavel som de Huse, hvis Ejere var
blevet skudt, hængt eller brændt i Affæren ved Bour
deaux. Lebret skal fortsætte sine Undersøgelser mod

de skyldige. Men allerede i Brev af 14. September
meddeler Krigsministeren et Udslag af kongelig Naade: Lebret skal ikke forfølge andre end dem, som
allerede er fængslet, og Tropperne skal drage bort fra
Die Stift. Saavidt Lebret. Mailhet skriver:
»Ved Saou ligger en Skov med flere Indgange,
navnlig ved Pertuis i Roubiou Dalen, der vækker saa
gribende Erindringer hos Protestanterne. I en Længde
af 12 km og en Bredde af 4 km rummer Skoven
hemmelighedsfulde Dybder og skjulte Lysninger mel
lem Fyrre og Bøge. Under Desert Tiden (Ørkentiden:
saaledes kaldes den trøstesløse Tid vi her beretter
om) og endog lidt før Revocationen har den ydet et
sikkert Skjul for de Huguenotter, som samledes for
at holde Gudstjeneste i »Le Camp’s de L’Eternel (Den
Eviges Lejr). De havde vænnet sig til at samles der
for at dyrke Gud og synge Salmer efter visse Begi
venheder ved Chåtoudouble, vi skal se under hvilke
Omstændigheder.
Da denne Bys Tempel var revet ned i 1673, saa
plejede de Reformerte at holde Gudstjeneste paa dets
Ruiner, som hos dem fremkaldte saa sørgelige og
gribende Minder. Det varede 10 Aar. Da mange
Troesfællcr sluttede sig til dem, og da deres Ek
sempel blev fulgt mange Steder, saa fik Guvernøren
i Montélimar Nys om Sagen. Han underrettede Hof
fet og forlangte Tropper. Marquis de Pluviel, Kom
mandanten i Crest, tog ligeledes Anstød af Sagen og
sendte Soldater »for at holde Øje med de Reformer
tes Bevægelser«. Protestanterne ved Chateaudouble
vilde trods deres Naadigherres, La Baume, Advars
ler fortsætte deres Gudsdyrkelse. Da nu La Baume
havde en Fejde med en af sine Naboer ved Navn
La Blache, saa lod han om Natten dennes Hus om
ringe, og en af Belejrerne blev endog dræbt i denne
Skærmydsel. Nogle Dage senere lod La Baume et
kroatisk Regiment arrestere 32 Reformerte, som kom
forbi hans Slot i nogen Afstand. Han fængslede nogle
af dem i sit Slot og sendte andre til Valence. Deres
Venner bad straks Intendanten om at lade dem fri
give, da man ikke forstod, hvorfor man vilde blande
deres Brødre ind i en Fejde mellem de to Herrer.
Det fik de hans Ord paa, men da de Reformerte fra
Chateaudouble blev frigivet, saa frygtede 40 af dem
for deres Sikkerhed og begav sig til Saou Skovens
Dybder, hvor de dannede, hvad de i deres bibelske
Sprog kaldte Den Eviges Lejr.
Da nu Biskoppen af Valence og Intendant Lebret
fik dette at vide, saa sendte de Herredsfogeden Ver
non for at love dem Kongens Beskyttelse og de andre
Fangers Frigivelse paa Betingelse af, at de vilde af
levere de Vaaben, de havde med. I Tillid hertil skildtes de. Men paa Hjemvejen erfarede de, at Marquis
en af Pluviel havde sendt Tropper til Crest, og at
disse løb om i Landsbyerne og arresterede Folk. Saa
gik disse stakkels Folk tilbage til deres Skov, hvor
de snart tik Tilløb af deres Troesbrødre, saa deres
Antal voksede til 250.
Førstepræsidenten i Grenobles Parlament, Premier
de Saint-André, befalede dem at gaa hjem, og snart
sendte Kongen sin altfor berømte Feltmarskal Saint-
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Ruth for at »pacificere« Provinsen. Han mødte med
4 Dragon regimenter. Med Dragon-Coland og CondiCavalcrie dannede han »de befæstede Lejre ved Saou
og Bourdeaux«, Barbezièrc og Tcssé lagde han ind i
Crest. Søndag den 30. August forlagdc Le Camps de
L’Eternel sig til Bezaudun, idet den passerede over
Col de Fondorczzc. Deres Forsamling blev forholds
vis talrig, skønt Frygten sammensnørede deres Hjer
ter. Gudstjenesten var næsten endt, da en ung Mand
styrtede ind og raabte, at Dragonerne omringede
Bourdeaux; en anden kom til og sagde, at Kirke
klokken ringede Tocsinen, Bevis paa, at denne Lands
by blev plyndret. Alle strømmede ud i Uorden. Mange
af Menigheden gav sig til at kravle op ad Skrænten
ved Planlara for at komme hurtigst muligt til Hjælp
for deres Brødre. En anden fulgte Vejen langs Aaen
Bine, medens et Par Snese fulgte dc forstes Vej og
dannede Bagtrop. Da dc første i et Antal af 140—
150 kom op paa Sletten Labourcllc lige overfor Bour
deaux, saa faldt dc midt ind imellem Dragonerne,
der stod i tre Eskadroner. Dc trak sig straks ind i
en Vigne, som var omgivet af en Mur af soltørrede
Sten, der gav nogen Dækning. En Kaptajn gik frem
imod dem og opfordrede dem til at kaste Vaabncnc.
En af dem svarede, at det vilde de gøre paa Betin
gelse af, at han garanterede dem og deres Familier
Livet. Saa brændte Officeren Hjernen ud paa ham,
og Slaget var i Gang.
Den anden Deling paa omtrent 60 Mand, der
havde fulgt Aaen Bine, kom til i dette Øjeblik. Dc
blev beskudt og kastede sig ind i en lille Lund. Bag
troppen maatte ligeledes standse lidt højere oppe,
saa de Reformerte i Vigncn maatte slaas med alle tre
Eskadroner. Utilstrækkeligt bevæbnede og een mod
seks gjorde dc en fortvivlet Modstand og skød om
trent lige saa mange Soldater, som de selv mistede.
Af de overlevende gik en Snes Stykker ind i en Lade,
som Soldaterne saa satte Ild paa. Fire af dem, der
vilde flygte, blev taget og hængt paa Stedet. Paa
begge Sider var faldet henved 120 og de blev straks
gravet ned, efter at man havde skamhugget deres
Ansigter; de saaredc Dragoner blev bragt til Hospita
let i Crest, hvor de blev plejet af tre Læger og længe
optog Salene.«
Det var i denne tragiske Kamp, at Marin og Louis
Armand fandt Heltedøden. De formodes at være
Sønner af Jacob Armand, og hvis dette er rigtigt, er
de Brødre til vor Jean D. og Fætre til Jean E. Som
man ser, er der i alt væsentligt god Overensstemmelse
mellem de to Beretninger. Beundringsværdigt er det
at se det Heltemod, hvormed disse slet bevæbnede
Bønder kaster sig ud i den næsten visse Død for at
komme deres Brødre til Hjælp.
Den 30. Oktober 1683 skriver Lebrct:
»De med den saakaldte forbedrede Religion
(R.P.R.) begynder at vakle, der er mange Afsværgel
ser........... Der var 17—18 anklagede her i Byens
Fængsler (Montélimar), hvoraf de vigtigste er Præ
sterne Morin fra Poet-Laval, Lions og Chiron fra
Montélimar og Rozans. Denne sidste er overbevist
om at have samlet 40—50 bevæbnede Protestanter
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(formentlig fra La Motte) og med dem at have besat
Slottet Chalancon i Dauphiné, og i Spidsen for disse
Oprørere at have modsat sig Kongens Troppers Frem
rykning, og for i oprørsk Hensigt og under Vaaben
at have eskorteret en Præst, der vilde tale et forbudt
Sted. Til Straf for disse Forbrydelser er han dømt
til at hænges, men da der kun er een Bøddel i
Dauphiné, og da han paa Retspræsidentens Bud er
rejst til Grenoble, har jeg maattet udsætte Ekseku
tionen til hans Tilbagekomst.
Den nævnte Morin, som ikke var meget skyldig,
har gjort offentlig Afsværgelse. Jeg har lovet ham,
forudsat Kongens Billigelse, at han foruden de 400
livres, som de gejstlige Herrer giver nyomvendte Præ
ster, vil Kongen have den Naadc at tilstaa ham en
Pension paa 30 0 livres aarligt at regne fra den 1. ds.«.
Mærk det Pres, som Katolikkerne anvender for
at købe svage Karakterer til at omvende sig: paa den
ene Side Galgen, Galejerne, Fængsel, paa den anden
Penge. Kongen afslog dog den omtalte Pension.
Mændene fra La Motte omtales ikke direkte i Beret
ningerne om »Slaget ved den brændte Lade«, og i
sidst nævnte Brev har vi vist Forklaringen derpaa:
dc har haft den Opgave at besætte Slottet Chalancon
for at spærre Vejen fra Crest til La Motte. (Ikke
den moderne Automobilvej langs Dalen, som den
Gang ikke var anlagt, men den oprindelige Vej oppe
i Højderne). Deres Præst, Guy Jourdan, var flygtet,
fordi han skulde have været fængslet, og saa har
Giron taget Kommandoen i hans Sted. Sikkert er
det, at La Motte bliver straffet med Indkvartering.
Lebrct skriver nemlig den 2. November 1683 fra
Romans:
»Dragonerne af Regimentet Chevilly (det var det
mest berygtede af dem alle) har nogen Tid ligget
i La Motte-Chalancon i Dauphiné, og jeg erfarer til
min Forbavselse, at Dagen efter deres Afmarch til
Vivaretz har de af den R.P.R. forsamlet sig offent
ligt i deres Tempel og der holdt Bøn i Fraværelse
af deres Præst, som er flygtet og befalet anholdt for
at have prædket paa forbudt Sted. Jeg har ladet
denne Sag undersøge, men da alle Protestanterne i
denne By er medskyldige, og da de findes i meget
stort Antal, og da denne Uorden er sket nogle Dage
førend den kongelige Amnesti er blevet bekendtgjort,
saa har M. de Saint-Ruth og jeg besluttet at straffe
dem for denne Uforskammethed ved at indkvartere
to Kompagnier Dragoner, da vi finder det logisk
strengt at straffe dem, der handler mod H.M.’s Be
falinger og Anordninger.«
Den 8. November svarer Krigsministeren Louvois:
»Kongen har billiget Deres Beslutning om at lade
et eller to Kompagnier Dragoner indkvartere i La
Motte-Chalancon, og at De lader dem underholde paa
Bekostning af dem af denne Bys Beboere, som er den
R.P.R., for dc Voldsomheder, som dc har begaact
ved at samle sig i deres Tempel uden deres Præst.
Og De kan ikke gaa for strengt frem mod dem, der
modsætter ' sig Hs. Maj.s Anordninger og Bestem
melser.«
Sagen ligger altsaa saaledes: Mændene fra La

Motte søger at standse Tropperne ved Borgen Cha
lancon, og til Straf bliver der lagt Dragoner i deres
By, som dog atter trækkes bort i Anledning af Kon
gens Amnesti 14. September. Ifølge Lebrets Brev,
har denne Amnesti dog endnu ikke været bekendt
gjort før efter den paaklagedc Forsamling, et util
ladeligt Smøleri fra Lebrets Side, hvis han da ikke
forsætligt har trukket det ud i ca. 7 Uger. Dagen
efter Dragonernes Afmarch samles Menigheden til
Takkebøn, og dette fremstilles nu som Uorden, Ufor
skammethed, Voldsomheder, og Dragonerne vender
tilbage. Dette sidste har uden Tvivl været værre end
det første. Der foreligger intet om, at de har optraadt med »den sædvanlige Orden og Overbæren
hed«. Derimod foreligger de første Afsværgelser fra
denne Periode.
Vinteren slider sig da hen i Oule Dalen, tung og
trist og lang. Den 2. og 9 . Februar klager Lebret
til Kongen over, at det er yderst vanskeligt at pine
flere Penge og mere Fourage ud af Befolkningen.
Hidtil har de andre Menigheder hjulpet til med
Penge, men nu er Kilden tørret ud. Den 4. Marts
1684 tilføjer han med et Suk: »Lavdauphiné trænger
til et Pust«. Vi tror ham. Han beder Kongen trække
Tropperne bort, og han forlægger sin velsignelsesrige
Virksomhed til Grenoble. Resten af 1684 og Begyn
delsen af 1685 synes Forfølgelserne i Oule Dalen
at have sagtnet noget, men hen paa Efteraaret er
det rent galt. Den 1. Oktober 1685 skriver Lehret’
fra Valence:
»En god Begyndelse lover som Regel en god Fort
sættelse. I Byerne Romans, Valence og Montélimar
er næsten alle Familiecheferne af den R.P.R. om
vendte. En Del af deres Koners Haardnakkethed er
vanskeligere at overvinde, men jeg haaber at finde
Midler til at tvinge dem til at følge deres Mænds Eks
empel. Regimentet Vivionne kom til Die igaar Aftes,
og jeg har lige erfaret, at -/3 af R.P.R. har afsvoret
inden Dragonernes Ankomst.« Han nævner en Del
Byer, som er stærkt rystede, og beder om, at Trop
perne maa blive trukket bort, da de ellers vil ruinere
de gamle Katolikker med deres Indkvartering«. De
nyomvendte var jo som tidligere nævnt fritaget for
Indkvartering i to Aar.
Nu gaar det Slag i Slag med Sejrsmeldingerne:
den 2. Oktober er han i Crest, den 3. i Die. To Dage
senere er Die helt omvendt. Det var jo ellers den
mest haardkogte Protestantby med sit eget Akademi,
og, »hvis Beboere næsten alle er af Religionen, ufor
skammede og oprørske i høj Grad« ....... »Jeg rejser
nu til Montélimar for at ordne en Smule Uorden,
som skal være begaaet af Soldaterne«. Den 6. Ok
tober sker det store Frafald i La Motte-Chalancon,
ved hvilken Lejlighed vor Jean Armand afsvor sin
og sin Families Tro.
Saadan set gaar det hele jo storartet, og den 18.
Oktober 1685 tilbagekalder Kongen Nantes-Ediktet.
Den 1. December skriver Lebret fra Grenoble:
»Jeg tror ikke, der er mere end 5—6 Adelsmænd
tilbage og 3—400 andre, mest Kvinder og Børn. Sik
kert er det, at siden den 8. eller 10. September har

jeg modtaget 60.000 Afsværgelser. Jeg tror endog,
at Sagen er gaaet i Orden med mindre Uorden og
med større Mildhed end i Rigets andre Provinser.
Det gælder nu om at gøre disse nyomvendte til gode
Katolikker og betage dem Ønsket om at flygte ud af
Riget ....... Jeg er bange for, at man plager dem for
meget med Spørgsmaalct om Sakramentet, og foreslaar, at man holder sig til, saa vidt muligt, at for
hindre dem i at prædke deres Religion og i at rømme
ud af Riget. Det øvrige beror paa Gud og paa Tiden,
da Vold og Tvang for at omvende dem og tvinge
dem til at skrifte og gaa til Alters kun tjener til at
forøge deres Afsky for den katolske Religion«. Det
gik nemlig kun smaat med at gøre disse Kættertampe
til virkelig gode Katolikker. Man maa slæbe af med
dem for at faa dem til at overvære en Messe. Og
der er stadig Vrøvl med et stort Antal Savoyarder,
der kom ned fra deres Bjerge for at føre Flygtninge
over Grænsen. Det er rent ud umuligt at forhindre
denne Trafik, man kan ikke holde alle Veje besat.
»Jeg har lige nu ladet arrestere to Savoyarder, der
kom for at føre Flygtninge over Grænsen. Grenobles
Fængsler er nu saa fyldte med Fanger, at vi maa se
at finde et Sted at overføre en Del af dem«.
Hermed tager vi Afsked med denne helt igennem
praktiske Embedsmand, som først paa Aaret 1687
afløses af Intendant Bouchy. Dennes Indberetninger
er ikke nær saa nøjagtige med Enkeltheder, og da
Konsistoriet i La Motte jo blev opløst i 1685, ved
vi intet om La Mottes Historie i de følgende Aar.
Bouchy taler mest om Provinsen som Helhed og ven
der stadig tilbage til det sørgelige Spørgsmål om
Hungersnød eller ikke. De fattige Folk fra Bjergene
har for Skik om Vinteren at søge hen til mildere
Egne for at tjene det daglige Brød. Giver han dem
Pas, vender de maaske ikke tilbage, og nægter han
dem et Pas, dør de og deres Familie af Sult.

Le Desert. Orkenen.
Med dette dramatiske Navn betegner man den sør
gelige Tid, som fulgte efter Nantes-Ediktets Ophæ
velse, og som skulde blive den tungeste for Frankrigs
Protestanter. Tidligere var det gaaet baade op og ned
for dem, og saa længe Ediktet bestod, bestod ogsaa
Haabet om bedre Tider. Nu var ethvert Haab om
lempelige Kaar for dem tilintetgjort. Forfølgelserne
tog til, Landet var ruineret af de langvarige Krige.
Især den store Krig, som Louis XIV førte mod om
trent hele Europa, »Den augsburgske Liga« 1692—97,
foregik for en stor Del i Dauphiné, og Kongen lod
alle sine Tropper, som skulde gennem Drômedalen
til eller fra Krigsskuepladsen, indkvartere hos de nye
Katolikker. Om Tilstanden i Dauphiné skriver Ge
neral Vauban:
»Min Rejse har ført mig gennem de ulykkelig
ste Egne af Landet, som for det meste er brændt af,
hvor Fjenden har brændt Sæden og fourageret, og
hvor man har kunnet saa lidt eller intet. Sygdomme
og Sult dræber og vil dræbe de tre Fjerdedele af Be
folkningen omkring Embrun og Gap inden Udgan
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gen af næste Maaned, medmindre Kongen i sin
Godhed vil give dem eller laane dem fornødent
Korn. Jeg tillader mig at sige, at af alle Ulykker,
jeg har set i mit Liv, er ingen gaaet mig til Hjertet
som denne.«
Tusinder af de bedste Troesfæller var dræbt eller
vandret ud af Landet, den protestantiske Adel havde
for en stor Del svigtet, Præsterne var landsforviste
eller henrettede. Som aandelige Vejledere havde Pro
testanterne kun Lægprædikanter eller de saakaldte
»smaa Profeter«, som blev uddannet i en hemmelig
Skole. Det var for det meste Børn eller unge Men
nesker, som forstod gennem flere Dages Bøn og Faste
at hensætte sig i en Ekstase, hvorunder de talte i Tungemaal og forudsagde Fremtiden (uden synderligt
Held). Det har vel drejet sig om en Art Hysteri,
men kunde man vente sig andet efter to Hundrede
Aar saa strenge Forfølgelser? En af disse smaa Pro
feter skal omtales her, fordi hun var født i Crest
og optraadte paa vore Fædres Egn. Hun hed Isabeau
Vincent. Da hendes Forældre døde, kom hun i Huset
hos en Onkel, som satte hende til at vogte Faar. Hun
kunde hverken læse eller skrive, men havde lært en
Del af Davids Salmer udenad. I sin Ekstase forud
sagde hun Babylons nær forestaaende Fald og Jeru
salems Genoprettelse. Hun skal have været meget
grim, men under Ekstasen forvandledes hendes Træk,
saa hun fik Tilnavnet »den skønne Isabeau«. 1688
begyndte hun sin Virksomhed som Profet i en Alder
af 17 Aar, men et Aar senere blev hun sat i Taarnet i Crest, man kender ikke hendes videre Skæbne.
I Borel, Biographie de Brousson, Nîmes 1852, gen
gives et Brev af ukendt Forfatter om et Møde, som
er betegnende for vore Fædres Kaar paa den Tid:
»Nogen Tid efter, at vore Brødre havde rejst den
hellige Krig i Ccvcnnes, fik vi Besked om, at om
tre Dage vilde Brousson holde en Forsamling ved
Vergèze. Det var i en stor Hule, som den Almæg
tiges Haand havde skabt i den østlige Skraaning af
en Højde, dækket med Oliventræer. Aabningen var
saa lav, at man maatte krybe ind. Oliventræerne, disse
Fredens Tegn, syntes at love os Sikkerhed, da deres
Grene dækkede vort Tilbagetog.
Om Morgenen den aftalte Dag, for at aflede Mis
tanken, klagede nogle over Sygdom, som de ikke led
af, andre gik aabenlyst til Messe; men samtidig blev
Salmebøgerne gravet op af Jorden sammen med de
Vaaben, som havde undgaaet Eftersøgningerne. Kvin
derne skjalv, men de fraraadede ingen at gaa til
Mødet, thi de vilde selv derhen; Ønsket om at.træffe
Brødrene gav dem Mod til at trodse Faren. Hvor
denne Dag dog forekom os lang i Forventningen om
en stor Glæde og Frygten for en stor Fare. Endelig
kom da Natten, og en isnende Regn gjorde Mørket
tættere; Gud begunstigede os; vi gled hemmeligt ud
af vore Boliger, hvor vi efterlod vore Oldinge, for
tvivlede over ikke at kunne følge os, og vore Mødre,
som bad saa inderligt for os. Jeg var ikke 18 Aar;
jeg fulgtes med min Broder, Søster og Fader; paa
Vejen saa vi vore Vagter, som lovede at passe godt
paa.
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Forsamlingen var allerede talrig, da vi kom. Fra
hele Vannage kom der Folk; Kvinder, Piger, Børn,
Vandet flød af deres gennemblødte Klæder. Vinden
susede gennem disse Klippespalter med en klagende
Fløjten. Der var kun nogle faa Lygter, hvis svage
Skær gjorde Grottens Mørke endnu frygteligere.
Midt i Forsamlingen sad Brousson i grove Bonde
klæder, som var endnu tarveligere paa Grund af
Snavset fra Vejen. Kvinderne havde lagt deres sorte
Forklæder paa den Stol, som gjorde det ud for en
Prædikestol. Paa en Sten var udstillet Kalken og
Brødet til Altergangen. Gudstjenesten begyndte med
Bibellæsning og Salmesang. Aah, hvor det dog pas
sede godt til Forholdene. Naar vi hørte den ulykke
lige Fulcran Rey fra Nîmes, som varetog denne Del
af Gudstjenesten, og som derved indviede sig til
Martyriet, frøs vi alle mere. Vi hørte ikke Uvejret,
vi tænkte ikke paa Dragonerne.
Prædikeren havde valgt disse mindeværdige Ord
af Jesus: Kun den skal frelses, som bliver stand
haftig indtil Enden. For at vise, at Frelsen er for
beholdt dem, der stadig kæmper Troens Kamp, frem
førte han Eksempler paa de gamle Blodvidner; der
næst udmalede han vore Dages Martyrers Mod, som
forvirrede Dommerne i Retten, rørte Bødlerne ved
Hjulet og i Himlen modtog Livets Krans. Derefter
udmalede han de fejge Afsværgeres Lidelser i den
evige Ild og i dette Liv, oprevet af Samvittigheds
kvaler. Oh, hvilke Angerens Taarcr flød ikke i dette
Øjeblik, hvor mange Løfter om at holde ud. Under
disse Taarer velsignede Præsten Brødet og Vinen;
saa bøjede vi alle Knæ for Herren, bad ham tilgive
os og styrke os, da pludselig hørtes et Raab: »Dra
gonerne, flygt.« I samme Øjeblik meldte en Salve
Musketild os, at vor sidste Time var nær. Sige, hvad
der skete i Grotten kan jeg ikke. Det tykkeste Mørke
omgav os. Soldaternes Eder blandede sig med de
døendes Skrig i et frygteligt Haandgemæng. Jeg ved
ikke, hvordan jeg kom bort og hjem til min for
tvivlede Moder.
Mine Slægtninge var endnu ikke kommet og kom
aldrig. Min Fader blev fundet i en Afgrund med
knust Hjerneskal; min Broder havde faaet en Kugle
i Brystet, og min Søster var blevet ført til Taarnet i
Constance sammen med de andre Kvinder, som blev
taget til Fange. 15 Dage senere ledsagede jeg min
Moder til en anden Forsamling.«
Under Krigen 1692—97 var Beboerne naturligvis
flygtet i stort Antal, saaledes nogle protestantiske
Bønder fra Venterol, Vinsobres og Nyons 30 km SV.
for La Motte, som havde søgt Tilflugt i det lille neu
trale Fyrstendømme Orange. Da saa Freden endelig
kom, vilde de jo gerne se at komme hjem, og den
20. 9. 1697 begav dc sig da paa Vej. De turde ikke
drage gennem dc katolske Landsbyer og forsøgte der
for at vade over Bækken Aygues ved Camaret. Slots
herren paa Serrignan, M. Taveau, havde imidlertid
faaet Nys om Sagen, og han klatrede op i sit Taarn
med en Kikkert. Da han havde fået Syn for Sagn,
bevæbnede han 150 Bønder og befalede dem at over
falde Protestanterne. Til Tak for Ulejligheden maatte

de plyndre dem, de fik fat paa. Protestanterne maatte
jo ikke have Vaaben, og ved denne Lejlighed havde
de derfor kun seks Knipler til at forsvare sig med.
Det kom da ogsaa til en jammerlig Dræbning. Mange
faldt, andre blev saaret, og de faa undslupne blev
jaget og snappet op bag Gærder og i Skove. Kvin
derne blev ført frem for M. Taveau i bar Særk,
blandt dem tre unge Piger, hvoraf den ene havde
mistet et Øje, den anden et Øre, og den tredie havde
faaet et Hug over sin Kind, saa den hang ned.
Det var under Indtrykket af saadanne Begiven
heder, at Jean Armand besluttede at opgive det hele
og flygte. Vi har ingen Oplysninger om selve hans
Rejse, kun de Lister, som blev ført i Genève og i
Lausanne over de Flygtninge, som var blevet under
støttede af deres Troesfælier, og hvoraf Afskrifter
findes i Bibi, du Prot. franc, nemlig for Genève
man. 151/1:
»Jean Armand avec sa femme et deux enfants de La
Motte-Chalancon 1697« og for Lausanne man. 833:
»Armand (Jean) de la Motte-Chalancon. Sa femme
et trois enfants. Attestation 4. Sept. 1699«.
At der kun nævnes to Børn for Genève, maa vel
bero paa en Fejlskrivning, men jeg gør endnu en
gang opmærksom paa, at den ældste Søn Jean, som
kom til Fredericia, ikke er med her. I man. 833
nævnes ganske vist:
»Jean Armand de la Motte-Chalancon, sortant de
France, assisté 28. octobre 1703«, men det kan ikke
være nogen af vore, som 1703 begge var i Tysk
land, men formodentlig er det en af deres Slægt.
Naar vor Jean afsvor sin Tro 1685, hvorfor blev
han saa boende endnu i 12 lange og brydsomme Aar?
Ja, han har vel først haabet paa bedre Tider, og saa
kom de tre Børn 1686—89—92 og derefter Krigen.
Først da denne er forbi, og da det yngste Barn er
fem Aar gammelt, vover han sig ud paa det farlige
Æventyr. Han har sikkert maattet lade det hele staa
og kun kunnet tage den knappeste Bagage med sig.
Thi havde han forsøgt at sælge noget, var han sik
kert straks blevet arresteret.

Flugten.

En raakold Dag i Aaret 1697 staar en lille Familie
udmattet, frysende og sultende foran Døren til »La
bourse française de Genève«, den franske Understøt
telsesfond i Genf. Det var Jean Armand med Kone
og tre Børn, Anne, Joseph og Marie i Alderen 11,
8, 5 Aar. De har maattet efterlade Gaarden med
Indbo og Faarene, for hvis de havde forsøgt at sælge
noget, var de straks blevet fængslet som mistænkt for
Flugtforsøg. Og Straffen var for Mændene Døden
eller Galejerne, for Kvinder Fængsel paa Livstid i
et fugtigt Fangehul, hvor Tøjet raadnede paa Krop
pen, og Børnene vilde være blevet sat i et Børnefængsel til Opdragelse i den katolske Tro.
De havde vandret mange Nætter ad vildsomme
Gedestier i Sne og Slud, og Dagene havde de til
bragt i en Grotte eller skjult under Høet i en Lade,
thi alle Vejene var bevogtet af Dragonerne. De har

næppe rejst alene, for kun de rigeste kunde hver
for sig leje en Fører, som de saa fulgte efter til
Fods i Sne eller Søle, forklædte som hans Lakajer,
medens han selv red foran som en Grandseigneur.
Nogle forklædte sig som Lastdragere med Varebal
ler paa Hovedet eller med en Trækvogn. Andre ma
skerede sig som Jægere eller som Soldater til Afløs
ning af en Garnison. Kvinderne udstyrede sig som
Ammer eller Bondekoner, og de kønneste smurte sig
med Sod for at undgaa Mændenes Efterstræbelser.
Til Held for Flygtningene var Soldaterne ikke altid
lige ivrige for at udføre Kongens Befalinger. Dels
af Medlidenhed, dels for Penge hjalp Grænsevag
terne under Tiden Flygtningene over Grænsen og
tjente en ekstra Skilling ved at være Fører for dem.
som de havde Befaling til at arrestere. Men det
hændte rigtignok ogsaa, at de forraadtc dem, som de
havde ladet sig betale for at frelse.
Som almindeligt blandt undertrykte Folk havde
Huguenotterne organiseret flere faste Rejseruter, hvor
Flygtninge kunde faa Mad, Skjul og Raad under Vejs.
Kom de først i Nærheden af Genève, kunde de regne
med Hjælp af de svejtsiske Vagter og Brændehug
gere. Fra Dauphiné søgte de fleste østen og norden
om Grenoble for at komme over Grænsen mellem
Montmélian og Chambéry. Var de først kommet saa
vidt, faldt de ned paa deres trætte Knæ og takkede
Gud for Frelsen, for nu var de i Savoie og altsaa
udenfor Louis XIV s Magtomraade. Saa fulgte de
Landevejen over Aix-les-bains, Rumilly, Frangy og
Merlioz, en lang og drøj Vej i Højalperne, især om
Vinteren. De var nogenlunde i Sikkerhed, men Hjælp
kunde de ikke vente før i Genève.
Under slige Vilkaar maa vor lille Familie have
stridt sig frem. De har nok været med i et større
Rejseselskab under Ledelse af nogle Savoyarder eller
af Troesfælier, der var vendt tilbage fra Svejts under
største Livsfare for at hjælpe deres Venner ud til
Friheden. Maaske har de haft Muldyr med til at bære
Bagage og Levnedsmidler. Stort andet ved vi ikke om
dem, siden det gik godt. I modsat Fald kunde vi
maaske have fundet deres Navne i Listerne over de
henrettede eller Galajslaverne. Men i saa Tilfælde
havde vi jo ikke siddet her.
Vi har ellers nok af Beretninger om mislykkede
Flugtforsøg, af hvilke gengives nogle enkelte fra
vore Fædres Egn. Et Selskab fra Mens paa 45 Per
soner blev anholdt i Oiram, for dér havde Bønderne
opdaget dem og ringet Tocsincn. De blev alle fan
get, og den 22. 8. 1685 blev 4 dømt til Døden, 11
til Galejerne paa Livstid og 9 til fem Aar i Jern.
80 Mænd, 80 Kvinder, 26 Piger og 54 Børn med
deres Ejendele paa Muldyr drog den 25. 4. 1686 ud
fra Mizoen, Besse og Clavens (maaske Marie Clevans
Hjemsted) under Anførsel af 6 Troesfælier, som tid
ligere var undkommet til Svejts og nu var vendt hjem
for at frelse deres Venner. De vilde søge frem ad den
sædvanlige Vej over St. Jean de Maurienne og Cham
béry. Men Præsterne i disse Byer kom under Vejr
med Sagen og meldte det til Kommandanten i Gre
noble. Hele Skaren blev da godt nok fanget og ført
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til Grenoble og sat i Taarnet. Tre af Førerne blev
dømt til Galejerne, tre til Galgen og deres Hoveder
sat paa Stage paa bestemte Steder, den enes foran det
Hus, hvori hans Kone og Børn boede. De øvrige
sad saa længe fængslet, at de fleste døde, inden de
slap ud. Ikke desto mindre lykkedes det i de følgende
Aar 50 Familier fra samme Egne at slippe bort over
Grænsen.
Et tredie Hold blev overfaldet, medens de forsøgte
at vade over Isère ved Vorcppc .
Nu fik vor lille Familie udleveret en Tærepenge
og anvist Kvarter hos en Familie i Genève.’ Man kan
ikke tilstrækkeligt prise den broderlige og opofrende
Gæstfrihed, som de fransktalende Kantoner i Svejts
udviste mod deres franske Gæster. I Genève, Lau
sanne og andre Byer blev oprettet Hjælpekasser.
Svejts var jo ingenlunde noget rigt Land, navnlig
skortede det paa Levnedsmidler. Byraadene foran
staltede offentlige Indsamlinger og Indkvarteringer,
de paalagde endog særlige Skatter til Fordel for de
franske Flygtninge. De kolde Alpevinde, som fra
alle Sider stryger ned fra Fjældene, gjorde det nød
vendigt at skaffe de forkomne Franskmænd varmere
Klæder. Saa tog Svejtserkonen af Familiens egne
Klæder eller købte paa Kredit hos Kræmmeren. Hu
sene i Svejts var ikke store, men der blev sat 6—7
Sengesteder op i hvert Rum. I 10 Aar underholdt
Genève med sine 16.000 Indbyggere 4.000 réfugiés,
en Fjerdedel af Byens Indbyggertal. Men i Længden
kunde det ikke blive ved. Der kom stadig nye Tu
sindtal af syge og sultende Flygtninge, som der
maatte og skulde skaffes Plads til, og saa maatte de
først ankomne give Plads for de sidst ankomne.
Franskmændene befandt sig ellers saa vel blandt de
calvinske og fransktalende Svejtsere, med hvem de
havde saa meget tilfælles. Mange af dem havde ind
rettet sig med lidt Haandværk eller Købmandskab,
Bønderne havde maaske tilsaaet en Stump Jord med
medbragt Hvede, og dc vilde nødig bort, inden Sæ
den lod sig høste. Men af Sted skulde enhver, som
ikke havde opnaaet Borgerskab, og dette var kun dc
velhavende beskaaret. (Ovcnstaaende efter Michelets
Frankrigshistorie).
Tyskland var ikke noget behageligt Land at drage
til: det laa endnu hen efter 30-Aarskrigen med øde
Marker og afbrændte Byer i en stadig Tilstand af
Hungersnød, saa allerede af den Grund var nye Mun
de at mætte ikke velsete. Men dertil kom, at baade
katolske og lutheranske Præster ansaa Calvin isterne
for fæle Kættere. Og saa forstod man ikke hinandens
Sprog. Tyskerne beskyldte Franskmændene for at be
sudle Brøndene, Franskmændene klagede over Kosten,
og ved en enkelt Lejlighed beskyldte de en Kone
for at have lagt Fiskekroge i Maden for at omkomme
sine Gæster. Det kom til regulære Slagsmaal, og
Franskmændene vilde uden Tvivl have bukket un
der, hvis ikke fremsynte Fyrster var kommet dem til
Hjælp.
Jean Armand med Kone og tre Børn opholder sig
i Genève fra 1697 til 3. 4. 1699. Samme Aar faar
de i Lausanne Visum til Indrejse i Tyskland.
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»Armand (Jean) de la Motte-Chalancon, sa femme
et 3 enfants, vont en Allemagne. Attestation de 4.
Sept. 1699«.
De drager nu i cet Stræk sammen med andre Flygt
ninge til Neuhaldenslebcn. For at forstaa det følgen
de maa vi se lidt paa, hvordan Kolonisationen fore
gik. Om den ældste Søn ved vi foreløbig kun, at han
forlod Frankrig tidligere end 1698. I dette Aar for
søgte Louis XIV nemlig at formaa nogle af dc flyg
tede til at vende tilbage, og Intendanterne skulde
indberette derom. Disse Indberetninger fandtes i
Archives Nationales, TT 243 pièce 47, men de blev
bortført af Tyskerne. Under La Motte-Chalancon
fandt jeg blandt de bortdragne men ikke hjemvendte
»Jean Armand, Marie Clevans sa femme, deux fils
et deux filles«. Heri er aabenbart medregnet den
ældste Søn, Jean.

Huguenotkoloniev i Tyskland.
Frem for alle andre staar Kurfyrst Friederich Wil
helm som de reformerte Flygtninges mægtige Ven
og Beskytter. Hans Land laa endnu øde hen efter
30-Aarskrigens frygtelige Hærgninger, og straks efter
sin Tronbestigelse arbejdede han paa at tiltrække
Huguenotter til sine mest ødelagte Byer. Det var
altsaa ikke blot af religiøse eller humane Grunde,
at han tog sig af de reformerte. Og Flygtningene
maatte overalt lægge megen Sved og vise stort Taalmod, inden de fik Held til at skabe sig et Hjem blandt
Ruinerne. Men uden Kurfyrstens Hjælp vilde dc
sikkert og hurtigt være gaact til Grunde.
Tre Uger efter Nantes Ediktets Ophævelse udsteder
Fr. Wilhelm sit Potsdam Edikt i 500 Eksemplarer.
Det blev naturligvis straks forbudt i Frankrig, men
dets Indhold bredte sig som Ild i tørt Græs blandt
de franske reformerte. Dets vigtigste Bestemmelser
var følgende: Han lover alle »religionnaires« sin Be
skyttelse og indbyder dem til at nedsætte sig i hans
Lande. De som forlader Frankrig over dets Øst
grænse, skal søge ind i Svejts over Genève og udover
Schaffhausen, de skal selv hjælpe sig frem til Frank
furt a. M. Fra Nordfrankrig skal de søge frem til
Amsterdam. Begge Steder skal de melde sig til Kur
fyrstens Agenter og grundigt forhøres for at slaa
fast, om dc virkelig er »religionnaires« eller Faggeløjtere, som kun søger Lejlighed til at blive under
støttet og faa deres Varer toldfrit frem. Naar disse
Formaliteter er overstaaet, faar de en Tærepenge og
anvist Kvarter den første Tid. Senere bliver de sendt
derhen, hvor de passer bedst ifølge Livsstilling og
andre Forhold. De faar Valg mellem forskellige Byer,
hvor dc kan slaa sig ned. De faar Toldfrihed for alt
deres Gods og Skattefrihed i 6 Aar. Dc har Ret til
at overtage Huse eller Gaarde, som ligger øde hen.
Vil de bygge selv, faar dc frit Tømmer, Sten, Kalk
og Grund. Han sikrer dem fri Borgerret og Mesterret,
og vil de anlægge en Fabrik, faar de særlig Støtte
dertil. I enhver fransk Koloni skal der ansættes en
fransk Dommer, og Gudstjenesten skal være refor

mert. — Kurfyrsten har saaledes gjort alt, hvad der
stod i hans Magt for at hjælpe sine nye Undersaatter
til Rette.
Da nu Svejtserne blev nødt til at sende en Del af
deres Gæster bort, sendte Franskmændenc 1698 to
Adclsmænd til Kurfyrsten for at anmode ham om
Optagelse og Hjælp. De blev vel modtaget, og Kur
fyrsten lod straks foretage en Indsamling til dem.
Da denne havde givet tilfredsstillende Resultat, lod
han disse Svejtserréfugiés drage i eet Stræk til Ber
lin for at blive sorteret. Formodentlig har han ladet
dem følge den Rute, som han havde organiseret i
1685 over Ulm, Nördlingen, Erlangen og Baircuth.
I disse Byer og videre frem var indrettet Natkvarterer
med omtrent 30 km Mellemrum og sørget for friske
Forspand. Rejsen foregik til Fods men med udskrevne
Vogne til at køre Bagagen saavel som Børn, Oldinge
og syge. En Del af Emigranterne forblev i Berlin,
men mange blev straks sendt videre til Neuhaldensleben og andre nærliggende Smaabyer.
Ncuhaldensleben, som ligger 30 km NV for Mag
deburg, havde 1682 lidt svært af Pesten, der bortrev
762 af dens Indbyggere, og 20 Aar tidligere havde
en Ildebrand lagt mere end Halvdelen af Byen i
Aske. Kolonikommissæren meddeler Byraadet Kur
fyrstens Hensigt at anlægge en Huguenotkoloni i
Byen. I Begyndelsen af Oktober sendes en Kommis
sion derhen, og allerede den 8. 10. 1699 er Kolonien
saa vidt organiseret, at den første Gudstjeneste kan
afholdes. Samme Dag vælges Konsistorium. Da den
Skolestue, som blev benyttet til Tempel ikke var
stor nok, tillader Magistraten Kolonien at benytte
Jacobskirken. Til Havebrug udlægger Magistraten en
Strimmel Land paa 300X70 Skridt, altsaa mindre
end 10X70 Skridt pr. Familie. Senere faar Kolonien
til Leje yderligere et Stykke paa 120X35 Skridt, alt
saa stadig altfor lidt. En Smule Agerjord blev udlagt
i vidt adskildtc Lodder. Værst var det dog med Hus
rum. Pastor Roure havde saaledes kun eet opvarme
ligt Værelse med Kammer til sin Familie og et
Tyende. De andre har næppe haft det bedre. Men
saa bliver der ydet et rentefrit Laan paa 45 Mark til
enhver, der vil bygge selv, og 1704 er der bygget
22 Huse. Kolonisterne har haft det smaat de første
Aar, skønt den fattige Magistrat og velhavende Ven
ner gjorde deres bedste for at hjælpe dem. Gennemgaaendc havde Kolonisterne i Neuhaldenslcben det
vistnok bedre end i de fleste andre Kolonier. Aar
1700 er Kolonien vokset til 41 Familier med 170
Sjæle, et Tegn paa dens Trivsel. De vigtigste Erhverv
var Agerbrug og Tobaksdyrkning, særlig det sidste
var anset.
Ovenstaaende er et Uddrag af Muret: Gcsch. der
Fran. Kol. in Brandenburg-Preussen.
Den saakaldte Koloni liste giver en Oversigt over
alle franske Kolonier i Kurfyrstens Lande ifølge Op
tælling Nytaarsaftcn. Men disse Lister er ikke fuld
stændige, da mange Emigranter kan have flakket om
paa afsides Steder. Listen for 1699 er udgivet af
Béringuier og forsynet med alfabetisk Navneregister.
Deri findes for Neuhaldenslcben:

»Jean Armand, quincaillcr, du Dauphiné, 5 per
sonnes«.
I Bibi, du Prot. franc, man. 81 findes en nøjagtig
Afskrift af Listerne for 1700, hvori for samme By:
»Jean Armand, laboureur, de la Motte-Chalancon
en Dauphiné, 5 personnes«.
Han var altsaa Blikkenslager eller Smed ligesom
hans Bedstefader Estiene. At han næste Aar staar
som Landarbejder maa ikke undre, han har slaact
sig igennem som bedst. Naar Grandjean i sin Af
handling Side 19 nederst mener at have fundet den
ældste Søn Jean omtalt, beror det paa en Misforstaaelse; denne Jean omtales ikke i nogen af de to Lister.
Derimod har Grandjean Æren for at have konstateret,
at den gamle Jean døde i Berlin 1731, som tidligere
nævnt. Og dermed er han ude af denne Saga.
Hans ældste Søn Jean træffer vi derimod i Meck
lenburg, hvorom meget fyldige Oplysninger findes
Geschichtsblätter Deutsch. Huguenottenvercins.
Mecklenburg havde lidt frygteligt under Svensker
nes og Wallenstein^ Hærgninger, og da der ankom
mer et Skib med franske Flygtninge til Rostock,
fremsætter Borgmesteren og Raadct i den Stad Bützow
et Andragende til den aller naadigste Landsherre:
»falls diese Leute noch bei der Hand und ferner
Belieben tragen sich in diesem Lande niederzusetzen»,
da at sende dem til deres By. Med klædelig Aabenhjertighed angiver Byens Fædre som Formaal med
deres Henvendelse, at derved kunde »dieser nahrlose
und in den letzten Ziehungen liegender Ort« atter
blive hjulpet paa Fode, og de føjer til »wo sie eben
so gut als in Rostock oder sonstens wo ihre Handtierung treiben konnten, auch Raum und Platz genug
fänden, und wo in Besonderem eine Walkmühle
vorhanden wäre«. Den er jo tydelig nok: Plads og
Rum har de nok af, dertil en Vadmelsmølle, men
ellers er Bützow et erhvervslost Hul i de sidste
Krampetrækninger. Sagen løb ud i Sandet.
Men 10 Aar senere genoptog den daværende Hertug
Planen om at sende en Koloni til Bützow og sendte
sin Commercien-Inspektor Ulmer til Halle for at ind
byde derboende Franske til Mecklenburg »und zwar
solche, welche man für Kapitalisten hielt«. De skal
faa de sædvanlige Privilegier men dog ikke fri Reli
gionsøvelse. »Würden sie dann auch die Communion
in ihren Kirchen verlangen, so könnte solches ihnen
gar nicht schwer fallen, die weil sie von hier etwa 5
Meilen zu reisen hätten, so wären sie in Mark Bran
denburg, und sollten ihnen dazu kein Hindernis ge
macht werden«. Hertugen synes dog ikke at have
stolet paa at,hans Gæster vilde gaa 5 Mil for at kom
me til Alters. Ulmer maa ikke lade Sagen strande paa
dette Spørgsmaal, men desuagtet kom han tomhændet
hjem, skønt han stillede i Udsigt, at Franskmændene
skulde bo i Schwerin.
Da den følgende Hertug udsteder et Edikt paa
Fransk og benytter en Franskmand, Salomon Jordan,
som Talsmand, saa kommer der imidlertid Liv i For
handlingerne, skønt Emigranterne skulde bo i det
erhvervsløse Hul Bützow. Denne By laa jo midt i
Hertugdømmet og lige langt fra Lübeck, Hamborg,
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Rostock og Wismar, og paa den anden Side ikke
længere fra Østersøen, end at man derfra kunde drive
Handel med Danmark, Sverige, Preussen, Livland
og Kurland, alt dog, naar Isen ikke lagde sig hin
drende i Vejen. Saa megen Ros burde vist have gjort
Franskmændene mistænksomme, men en Del lader
sig dog indfange, men de synes hurtigt at være rejst
bort igen. Men nu har Hertugen faaet Blod paa Tan
den, og hans næste Forsøg krones med Held. En Kam
merprotokol af 1(i/12 1704 nævner alle de Franskmænd, som faktisk kom, og deriblandt en Uldkræm
mer og Sæbesyder Armand, som uden Tvivl er den
samme, som 1722 ankom til Fredericia. Samme Proto
kol klager over, at alle Kolonisterne er ludfattige.
Franskmændene havde nok at kæmpe med. De
holdt ikke af det fugtige nordtyske Klima, de forstod
ikke Tysk eller tysk Sæd og Skik. Kolonien stod under
»Verordnung« af Generalmajor von Bergholz, som
holdt streng Disciplin, og det var ikke Franskmændenes Livret, dengang saa lidt som nu. Værst af alt
var det dog, at Afsætningsmulighederne næsten fuld
stændig svigtede. Hertugen gjorde saamænd sit bed
ste for at hjælpe dem. Han oprettede et Salgsmaga
sin for de franske Varer, han gav sine Købmænd
Ordre til at aftage et vist Kvantum, han forbød al
Omløben af »Hausieren und Savoyarden«. Lige lidt
hjalp det. Saa slog Franskmændene sig paa Tobaks
avl, og det er vel der, at Jean har lært denne Kunst.
I en Kammerprotokol af -*2/g 1704 nævnes de Franskmænd, som havde lovet at komme, og deri »Armand,
sa femme, un enfant, ouvrier en Laine«, og i en an
den af Ki/jj samme Aar »Jean Armand ist ein Woll
kämmer und Seiefensieder, ist pauvre, doch arbeitet
er bald in Bützow, bald in Güstro, und suchet derge
stalt sein Brot wo er kann. Hat 8 l/2 Thaler Trans
portgeld bekommen.« Vi kan nu fastlægge følgende
Holdepunkter for Jean Armands Liv.
1702 gifter han sig i Magdeburg med Marie Anne
de Coucy. I Vielsesattesten betegnes han som
Søn af Jean Armand fra La Motte-Chalan
con i Dauphiné.
1703 lader han sin Søn døbe Jean Nicolas, i Ber
lin.
1704 ankommer den lille Familie til Butzow, hvor
1707 Sønnen Abraham bliver døbt. Indførelsen af
denne Daab i Kirkebogen tillader os, at fastslaa, at den saakaldte Marianne Coinne’s
Efternavn i Virkeligheden er stavet Coiceui.
Dette Navn skrives ogsaa de Coucy, Cocu,
Coqui o. s. v. Og dette sammenholdt med
Vielsesattesten af 1702 i Magdeburg slutter
Kæden fra La Motte-Chalancon til Frede
ricia.
Om Jean Armands sidste Aar i Mecklenburg og
i Fredericia henviser jeg til de meget værdifulde Op
lysninger derom af Louis Grandjean. Her skal blot
gøres opmærksom paa det usandsynlige i, at en fransk
Famlilie skulde have givet sine to Drenge rent tyske
Navne, nemlig Johann Hartwich 1715 og Johann
Friedrich 4719. Det har den heller ikke gjort. Som
det ogsaa fremgaar af Grand jeans Afhandling, hed de
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Jean Louis og Jean Frédérich. Men da de blev døbt
af en tysk lutheransk Præst, har denne givet Luft for
sin Uvilje mod de fremmede Kættere ved at omskrive
Navnene til Tysk.
Hermed slutter denne Beretning om Jean Armands
25 Aars Omflakken i Swciz og i Tyskland.

Hainanl-Slæglerne Armand, De vant bier,
Dupont, Pent, Lejêtre mjl.

Honoré,

I den foregaaendc Afhandling har vi hørt om Armand-Slægten fra Dauphiné. I den følgende skal om
tales de Familier, som Jean Armand traf i Feredericia
saavel som Slægten Coucy fra Picardie. Alle disse
Famlier blev giftet ind i hverandre, vor Slægt bærer
i sine Aarcr Blod fra dem alle. De fleste af dem har
boet i Grevskabet Hainaut, som ligger SV for Bru
xelles i den sydlige Del af det nuværende Belgien.
Dette Grevskab, hvis Hovedstad Mons har udstaaet
utallige Belejringer, gik mange Gange fra Haand til
Haand mellem Kongerne af Frankrig og Spanien.
Katolikkerne har altid haft Overhaand i Hainaut,
men der fandtes dog en stærk reformert Menighed.
Vi har kun faa Oplysninger om de nævnte Slægter,
men den, der interesserer sig for deres Oprindelse,
vil kunde faa Besked derom ved Henvendelse til Bi
bliothèque Walonne i Leyden imod en rimelig Be
taling. Nedenfor skal gives en Redegørelse for de
Vilkaar, hvorunder vore Forfædre har kæmpet og lidt,
og hvorfor de til Slut flygtede til Tyskland og senere
kom til Fredericia. Yderligere og meget indgaaende
Oplysninger om disse Forhold findes i N. Lukmann:
Frcdericiakolonien.
Paa Reformationstiden blev hele det Omraade,
som nu dækkes af Holland, Belgien, Luxembourg og
en Strimmel af Nordfrankrig benævnt Lavlandene,
Les Pays-bas eller Niederlande. Det var et meget rigt
Land, som foruden en berømt Klædcindustri og et
frodigt Landbrug havde den Fordel at ligge paa den
store Handelsvej fra England til Tyskland og Italien.
Det tilhørte Kongen af Spanien, som desuden ejede
det meste af Italien og af de sydamerikanske Kolonier,
og han var saaledes paa den Tid Europas mægtigste
Fyrste. Lavlandene var delt i 17 Provinser, der blev
ledet af en Statholder.
Da Reformen begyndte paa disse Egne omkring
1520, gav den sig de samme Udslag som andre Ste
der: Reformatorerne og deres Tilhængere brød ind i
Kirker og Klostre, fordrev Præster, Munke og Non
ner og begyndte at rense de hellige Steder for alt,
hvad de ansaa for Hedenskab. De nedbrød Altrene
og samlede Stumperne deraf saavel som Helgenbil
lederne i fri Luft og satte Ild til. Naturligvis opstod
der virkelige Batailler. I Byen Gent brændte Refor
matorerne seks Munke levende. Den spanske Inkvi
sition blev sendt derop, og siden 1523 flammede
Kætterbaalene overdaadigt. løvrigt blev Kætterne be
handlet efter følgende Regel: Sværdet for Mænd, le
vende Begravelse for Kvinder, Baalet for frafaldne.
Den, som overbevistes om at have trykt et kættersk
Skrift fik efter Omstændighederne et Øje slaaet ud

eller en Haand hugget af, eller han blev brændemær
ket.
De første Reformatorer var Lutheranere, der som
bekendt anerkente Fyrsternes guddommelige Udvæl
gelse. Da Kongen imidlertid ansaa det for sin Hoved
opgave at udrydde alle Kættere, og da Lutheranerne
ikke vovede at modsætte sig Herrens Salvede, kom
de i en umulig Situation. I 1544 skrev Menigheden i
Hainaut derfor til deres Troesbrødre i Strassburg om
at sende dem en Organisator, og de faar saa sendt
Pierre de Brully, en Elev af Calvin. Han blev ganske
vist forraadt og brændt kort efter sin Ankomst, men
hans Efterfølger førte hans Værk videre, og saaledes
blev Reformen i Lavlandene ledet i reformert Retning.
Den reformerte Lære, Calvinismen, kom til at præ
ge Udviklingen i Sweiz, Holland og Skotland i en
udpræget demokratisk Retning og har derved spillet
en afgørende Rolle i Europas aandelige Udvikling.
Imidlertid kom en af denne fanatiske Tids mest
fanatiske Kætterudryddere, Philip II, paa Tronen i
Spanien. Hans Søster, Margrete af Parma, var Stat
holder i Lavlandene. Da hun mærkede, at Reformati
onen var ved at tage Magten fra hende, bad hun sin
Broder om at sende Tropper til Hjælp, og Aar 1568
kalder han Margrete hjem og sender i Stedet den
gamle Blodhund Hertugen af Alba med 10.000 ud
valgte spanske Soldater. Han slog sig ned i Bruxelles,
hvor han lod rejse 60 Galger, og alene i denne By
lod han i løbet af nogle Aar 18.000 Mennesker hen
rette. Befolkningen flygtede i Tusindtal og den blom
strende Havneby Antwerpen laa hen som en død By.
Trods disse Forfølgelser udbredtes Kætteriet. Men da
saa Alba begyndte at udskrive enorme Skatter, rejste
ogsaa Katolikkerne sig, saa alle de 17 Provinser laa
i aabent Oprør. Saa blev Alba kaldt hjem Aar 1576
og afløst af den frisindede og mere smidige Alexander
Farnese, som straks udstedte en Kundgørelse, La Pa
cification de Gant. Han indførte fri Religionsøvclse
og mange kloge Bestemmelser for at beskytte Mindre
tallene. I hver By og større Landsby skulde der være
en Kirke for hver Religion, ikke for tæt ved hinanden.
Desværre gik Fanatikerne paa begge Sider af med
Sejren. Katolikkerne i Hainaut erklærede, at de vilde
intet vide af Pacificationen, de vilde ikke slette en
Tøddel af deres Religion. Alexander fik dog Held
til at genindføre Roen i dc 10 sydlige Provinser, det
senere Belgien, som var beboet af Franskmænd, de
såkaldte Waloner, og hvor Katolikkerne var i Flertal.
Men de 7 nordlige Provinser havde faaet nok. 1581
erklærede de sig uafhængige, og efter en heltemodig
Frihedskamp blev de 1648 anerkendt som Kongeriget
Holland. Ingen af vor Slægt stammer derfra.
I mange Aar herskede der en næsten uafbrudt
Krigstilstand i Lavlandene mellem Frankrig og Spa
nien. Borgerne i deres Fæstninger klarede sig nogen
lunde, men Bønderne paa det aabne Land blev brand
skattet fra begge Sider og mishandlet paa den raaeste
Maadc. Der blev dog ikke lagt Hindringer i Vejen
for at flygte, og de drog bort i Titusinder. De fleste
drog til Holland eller England, men adskillige drog
opad Rhinen til Pfalz, hvor de paa Forbøn af Dron

ning Elisabeth fandt et midlertidigt Fristed. Her træf
fer vi i Friesenheim Familierne Deleuran 1668, Feut
og Labove 1679, Devanthier 1661, og i Mannheim
Matthieu Dupont 1667, Marie Coppé 1670, der alle
aabenbart er flygtede for Albas Grusomheder, samt
David Cocu (Coucy) 1680, flygtet fra Picardié, da
Louis XIV erobrede dette Landskab.
Pfalz, dette rige og skønne Land, blev under 30Aarskrigen hærget af Gustav Adolf, dernæst af Wal
lenstein og saa endnu engang af Svenskerne. Kun
2 pct. af Befolkningen var i Behold, da Kurfyrst Karl
Ludwig 1649 vendte tilbage. Men han opfordrede
Befolkningen til at vende hjem og indbød Flygtninge
fra Frankrig og Belgien til at slaa sig ned i hans
Land. Han var den første, som udstedte Nybyggerne
de senere saa almindelige Privillegier, og en halv
Snes Aar senere havde hans Land rejst sig af sin Aske.
Allerede for men især under Albas Rædselsherredømme havde mange Walonner slaact sig ned i Pfalz og
oprettet Kolonier ved Rhinen, især i Mannheim. Det
var mest velhavende Folk, som næsten til Stadighed
sendte Penge til deres nødstedt Troesfæller i Svejts
og andet Steds og hjalp gennemrejsende paa enhver
Maade. Det hele gik meget godt i nogle Aar, men
saa skete der det frygtelige, at Louis XIV 1689 lod
begge Rhinbredder brænde for at sikre sin højre
Flanke mod et Fremstød over Rhinen, medens han
kæmpede i Lavlandene. Beboerne havde ingen anden
Udvej end Flugt. Flygtningenes Strøm delte sig i For
skellige Retninger. Af dem der interesserer os, gen
finder vi i Gramzow og Gross-Ziethen 90 km N.
Berlin, Hainaut-Familicrne Armand, Honoré, Feut,
Devanthier og Lefèvre, som havde boet sammen i
Friesenheim, medens de Familier, som havde slaaet
sig ned i Mannheim, Dupont, Coppé og Cocu/Coucy,
drog til Magdeburg. Vi skal høre lidt om disse nye
Tilflugtsteder.
Familicfædrencs Forsamling i Mannheim sendte to
Talsmænd til Kurfyrsten af Brandenburg for at bede
om Hjælp. De blev vel modtaget og fik anvist Bo
liger i Magdeburg, som Kurfyrsten havde erhvervet
1648, og som var blevet brændt og plyndret af Tillys
Tropper. Der fandtes allerede en fransk Koloni, der
var meget lidt populær blandt Byens tyske Beboere.
Dens Hovederhverv var Uldvæveri og Strømpestrik
ning, men det gik kun maadeligt med Afsætningen.
Hertil ankommer saa 1689 Mannheim-Kolonien i et
højtideligt Optog med Præst, Borgmester, Læge og
Apoteker kørende i Spidsen, derefter Vogne med
Kvinder, Oldinge, Børn og Syge, medens Mændene
marcherede bagefter. Denne Koloni bestod af Fransk
mænd, Tyskere og Flamlænder og den blandede sig
ikke med den franske Koloni. Den medførte sin egen
Organisation og slog sig sammen med den tysk re
formerte Menighed.
I denne By opnaar David Cocu/Coucy Borgerskab
den 15. Juni 1689 under Navnet David Coqui, se
Deutsch. Geschlb. Bind 39 Side 164. Bibi. Wal. de
Leyde giver følgende to Dødsattester:
1694 sept. 25. Décédé à Magdeburg:
Anna Bécar femme de David Cocu, âgée de
39 ans.
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169zi oct. 2 Décédé à Magdeburg:
David Cocu, âgé de 35 ans.
Det ovenfor givne Dødsaar for David Cocu, 1711,
maa formodentlig være forkert. Datteren Marie Anne
er kun to Aar gammel, da dc flygter fra Mannheim,
og hun bliver forældreløs i en Alder af 7 Aar. Hun
er vel saa blevet opdraget hos et Medlem af den tal
rige Famlilie Coqui, se Tollin: Die Gesch. der franz.
Koloni von Magdeburg, No. 9094. Og man kan gæt
te paa, at det var hos den Abraham Cocy, som findes
i Rôle des Réfugiés dc Magdebourg 1789, spater mit
königlich Erlaubnis Coqui. Hendes næstældste Søn
faar nemlig i Bützow Navnet Abraham, der saaledes
er indført i Familien Armand. Samtidig faar vi en ny
Bekræftelse paa, at Familien Cocu/Coucy antager
Navnet Coqui. 1702 gifter den 15-aarige Marie Anne
dc Coucy sig med den 30-aarige Jean Armand for at
dele med ham et fattigt og omflakkende Liv. Sandsyn
ligvis er hun død i Mecklenburg 1715.
Gramzow og Gross Ziethen ligger i Provinsen Uc
kermark N. for Berlin. Landsbyerne laa øde hen, Mar
kerne var sprunget i Skov. Potzdam-Ediktet havde
givet Kolonisterne de sædvanlige Privillggier, som
imidlertid 1710 blev forandret derhen, at Franskmæn
dene fra nu af skulde regnes for Fæstere ligesom
Tyskerne. Dc skulde dog endnu i 10 Aar være fri
for Hoveri mod en særlig Afgift. Men trods alle
kongelige Anordninger gjorde Amtmændene, hvad
der passede dem. De slæbte Franskmændene til Ho
veri og U1 vejagt, dc fratog dem deres Enge og gav
dem til Tyskere. Derfor havde en sachsisk og især
en dansk Agent let ved i 1719 at bevæge et stort An
tal Bønder til at drage bort. Henved 40 Familier drog
da til Fredericia.
løvrigt har vi fra Ludwigs Stamtavler, Kolonilistcn
m. m. følgende Oplysninger:
Honoré: 1686 Mons, 1705 Gramzow, 1711 Branden
burg, 1713 Gross-Ziethen.

Bulletin litt, et hist. Bind 46. 1546: Thomas
Honoré fra Maulx dømmes til Tortur og Brand
sammen med 13 andre for Deltagelse i Møde.
Samme, Bind 8: Adam og Isaac Honoré fra Pi
cardie dømmes til Galejerne for Deltagelse i
Møde, 1687.
Deleuran: Pays-Bas, 1685 Friesenheim, 1694 Berg
holz, 120 km. N. for Berlin. Kolonilisten 1699
nævner Nr. 2104 Pierre Deleurette, Laboureur
des Palatinats (Pfalz), sa femme et quatre en
fants Bergenholz. ...»Pierre dc Leurette (Deleu
rette, Deleuran) geb. zu Friesenheim. Sohn des
Michel Deleurette und Ester Vantier. Ein Sohn
Abraham geht zu Vierraden. Ein anderer wird
Bauer in Bergholz. Zwei Söhne von Pierre D.,
die 1719 nach Fredericia in Dänemark kommen,
haben dort eine zahlreiche Nachkommenschaft«.
Devanthier: f. 1637 i La Leu (Pays-Bas) ...»De ud
vandrede fra Pays-Bas, boede først i Frienscnheim; da Pfalz 1689 blev ødelagt af Franskmæn
dene, flygtede de til Woddow 120 km N. for
Berlin.
Navnet Devanthier kendes ikke mere i Belgien,
derimod Vanthicr eller Wanthier. La Leu skal
være Brainc L'alleud 20 km S. for Bruxelles;
her led Napoleon sit uoprettelige Nederlag, hvor
senere Byen Waterloo opstod. Alleud betyder
et Leen fritaget for Afgifter.
Feut fra Hainaut, 1679 i Friesenheim, 1706 i Gram
zow.
Le Fevre 1647 i La Lcud, senere Bernhof (Pfalz),
1684. Bergholz. Kolonilisten: Nr. 2026 »Anthoine Le Févrc, Laboureur, des Pays-Bas, sa
femme et huit enfants, à Walmow (Branden
burg), Löckcnitz. Nr. 2098 »Abraham Le Févrc,
Labourreur, du Palatinat, et sa femme à Berg
holz.

EFTERSKRIFT
Hermed slutter min Beretning om vor Slægts Op
rindelse og Vandringer. Dens ene Rod skyder op
fra Dauphiné, de øvrige fra Hainaut og Calais med
omliggende Egne for ad forskellige Veje at mødes
i Fredericia i den Stamme, hvoraf vi er udgaaet. Vore
Fædrc var Selvejerbonder, en enkelt Gren, de Coucy,
stammer ned fra fransk Høj adel.
De hørte alle til den Tids Frihedskæmpere. De
holdt ud i Hjemmet, saa længe der var Gnist af Haab
om bedre Tider. Men da det viste sig umuligt at sikre
Børnenes Opdragelse i den Tro, som for dem var den
eneste sande, saa greb de til den sidste fortvivlede
Udvej: Flugten.
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Vi maa beundre disse Mænds og Kvinders Frisind
og takke dem, fordi de udviste den Sjælsstyrke at
ofre deres timelige Velfærd og døje Lidelser og Fa
rer for at sikre deres Efterkommere den største af
alle Rettigheder: Retten til at tænke frit.
Det er en stor Arv at komme af Godtfolk. Men
denne Arv er dødt Gods, hvis ingen løfter den. Det
er vor Sag at sætte os grundigt ind Slægtens Historie
og bringe den videre til vore Børn og nærmeste Slægt.
Derfor har jeg umaget mig med disse Efterforsk
ninger.
Hellerup, Februar 1952.
Otto Hermann.

