14 generationer - Indledning.

I 1996 udgav vi (Hans-Ole Mørk og Svend Jacobsen) bogen ”10 generationer med rod i marsken”,
en efterslægtstavle i 3 bind for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns sogn i
Sønderjylland. På denne tavle er Troels Winther selv 1. slægtled, og tavlen er så ført op til 10.
slægtled, som er hans tip6-oldebørn. Probanden levede i 1400-tallet, og efterkommerne i 10.
generation er typisk født i midten og slutningen af 1700-tallet.
Interessen for denne bog har været overraskende stor. De 3 eksemplarer, der kan hjemlånes, har i
de 20 år, der er gået, været udlånt næsten hele tiden, og ofte har der været ventetid, specielt på
bd. 1 (de første 8 slægtled). Det til trods for at bogen efterhånden må siges at være noget
forældet. Således har det vist sig, at enkelte personer var fejlplacerede, og det er nu selvfølgelig
rettet, men først og fremmest er der tilkommet en masse nye efterkommere i de første 10
slægtled. Alene 10. generation indeholdt i 1996 2.452 personer, men i dag kender vi 2.888.
Formålet med ”14 generationer med rod i marsken” er, at:
1) Rette op på fejl og mangler i ”10 generationer”, det vil f. eks. sige fjerne forkert placerede
personer, rette forkerte årstal m.m. og tilføje de næsten 500 nye efterkommere der er fundet
siden 1996.
2) Præcisere oplysningerne om de enkelte efterkommere, f. eks. tilføje datoer der helt manglede i
den gamle tavle, og ikke mindst
3) Sætte yderligere 4 slægtled på, altså tilføje børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn til så
mange som muligt af 1996-tavlens efterkommere i 10. generation.
Det er naturligvis punkt 3 ovenfor, der er det helt store projekt. Af de ovenfor anførte 2.888
personer, vi nu kender i 10. generation, ved vi, at de 942 har efterkommere. Ud over
korrektionerne under punkt 1 og 2 har der altså skullet laves 942 små efterslægtstavler i 4
slægtled med en person i 10. slægtled som proband. Omfanget af disse supplerende tavler
varierer naturligvis meget, lige fra tavler, der kun indeholder 1 person i 11. slægtled, der ingen
efterkommere har, til tavler hvor efterslægten i de 4 slægtled svulmer kolossalt op og indeholder
mange hundrede personer.
Det er klart, at et så omfattende projekt ikke kan gennemføres uden ”hjælp udefra”, og et stort
antal slægtsforskere har da også arbejdet med større eller mindre afsnit af slægten. Vi vil gerne
udtrykke en stor og hjertelig tak til de mange, der dermed har leveret væsentlige og uvurderlige
bidrag til den samlede efterslægt af Troels Winther.
I mange situationer har vi selvfølgelig også søgt information på Internettet og derigennem fundet
ganske mange nye efterkommere. I de fleste tilfælde har vi forsøgt at tjekke oplysningerne, om
ikke andet så ved stikprøver, for at undersøge pålideligheden af dem, men det er naturligvis
uoverkommeligt at gøre det 100%. I nogle tilfælde har vi derfor medtaget de fundne oplysninger
uden kontrol, hvis vi har anset den pågældende kilde for troværdig, mens vi i adskillige andre

tilfælde har udeladt efterkommere, som vi har fundet på diverse hjemmesider, som vi ikke helt har
turdet stole på - måske i flere tilfælde uretfærdigt.
Da der inden for de første 14 slægtled forekommer adskillige ægteskaber mellem Troels Wintherefterkommere, der er fra hver sit slægtled, optræder deres efterkommere pga.
generationsforskydningen ikke kun i de første 14 slægtled, men også i slægtleddene efter, ja, i et
enkelt tilfælde faktisk helt op til 18. slægtled, i databasens efterkommeroversigter.
14. slægtled indeholder på tavlen 9.254 efterkommere, som er født mellem 1818 og 1978, typisk
mellem 1860 og 1930. Følgelig er det store flertal af de 9.254 personer døde. Der er dog også en
del nulevende efterkommere i 14. slægtled og ligeså enkelte i 13. og sågar i 12. slægtled. Her har vi
gjort det, at vi har ladet de relativt få nulevende efterkommere i 12.-14. slægtled fremstå med den
fulde fødselsdato ligesom for de øvrige efterkommere, men vi vil naturligvis - på anmodning
herom - ændre denne til fødselsår, hvilket ifølge Datatilsynet er uproblematisk i forhold til
persondataloven.
Det følger af ovenstående, at der i 15. slægtled og i mange tilfælde også i 16. er afdøde
efterkommere, som vi godt kunne medtage, men vi har besluttet at skære tavlen af efter 14.
slægtled under alle omstændigheder på grund af de uforholdsmæssigt mange nulevende
efterkommere i 15. og efterfølgende slægtled. Dette betyder selvfølgelig, at vi er i besiddelse af
ganske mange oplysninger om efterkommere i 15. og 16. slægtled og videre frem (p.t. kender vi
omkring 7.000 efterkommere alene i 15. slægtled og omkring 10.000 i 16.-21. slægtled), så vi vil
være i stand til at videregive oplysninger om disse efter forespørgsel, dog selvfølgelig ikke om
personer, der kan tænkes at leve i dag.
Af de ovenfor nævnte 2.888 efterkommere vi kender i dag i 10. slægtled, gælder det om de 527, at
vi intet ved om deres skæbne. En stor del af dem er sandsynligvis døde som børn eller unge, uden
at vi har kunnet konstatere det, men en del har givetvis levet et helt liv et eller andet sted og kan
sagtens have talrige efterkommere, som vi slet ikke ved noget om og som altså ikke er med på
tavlen. Det samme gælder naturligvis for de efterfølgende slægtled. Det kan sagtens tænkes, at
der rundt omkring sidder slægtsforskere, som har kendskab til personer på tavlen, hvor vi ingen
oplysninger har. I sådanne tilfælde, eller hvis nogen i det hele taget har supplerende oplysninger til
tavlen, beder vi om, at man henvender sig til os, så tavlen til stadighed kan blive mere og mere
korrekt og komplet.
Vi har valgt at lægge Troels Winthers efterslægtstavle ud til offentliggørelse på nettet nu, hvor den
indeholder så mange oplysninger, at mange vil kunne finde nyt til egne slægtstavler. Men vi vil
gerne gøre opmærksom på, at vi fremdeles vil arbejde med tavlen og udlægge flere oplysninger.
Faktisk har vi allerede nu kendskab til adskilligt flere efterkommere end de, der er med på tavlen,
men vi har endnu ikke nået at indtaste dem eller bearbejde de indsamlede data. Vi opfordrer
derfor brugerne af tavlen til jævnligt at gå ind og undersøge, om vi har lagt nye oplysninger ud.

