
Information til tavlen

For hver efterkommer tilstræber vi at angive følgende oplysninger:

1) NAVN.

At meddele et korrekt navn på en person rummer faktisk ofte en del problemer. Alle
slægtsforskere ved, at kommer vi bare omkring 100 år tilbage, var en persons navn ikke
entydigt fastlagt, men varierede, så det kunne optræde på forskellig måde i forskellige kilder.
Dette gælder både for- og efternavne. Eksemplerne i Troels Winthers efterslægt er legio, men
nogle af de mest typisk forekommende nævnes nedenfor.

a) Stavemåde.

h eller ikke h, f.eks. Tyge, Thyge; Bertel, Berthel; Anton, Anthon; Ester, Esther o.m.fl.

c, ch eller k, f.eks. Christen, Kristen; Claus, Klaus; Cathrine, Kathrine; Jacob, Jakob; Erik,
Erich o.m.fl.

a eller e til sidst, f.eks. typisk i Sønderjylland, hvor man i en kirkebog ført på tysk vil se et a i
slutningen af alle relevante pigenavne, mens det i en danskført kirkebog vil være et e.

v eller w, f.eks. Vilhelm, Wilhelm; Hedvig, Hedwig; Evald, Ewald; Vind, Wind; Vestergaard,
Westergaard o.m.fl.

i, j eller y, f.eks. Nicolai, Nicolaj, Nicolay; Beier, Bejer, Beyer; Høier, Højer, Høyer.

ds, ts eller tz, f.eks. Laurids, Laurits, Lauritz; Mourids, Mourits, Mouritz.

Andre forskelle kan f.eks. forekomme ved navne som

Mathias, Matthias
Frederik, Friderich, Friedrich m.fl.
Kirstine, Kierstine, Kjestine m.fl.
o.m.a.

b) Variationer af det samme fornavn.

Eksempler:

Anders, Andres, Andreas.
Laust, Lauritz, Lorentz; de to sidste i forskellige stavemåder!
Ole, Wolle, Oluf.
Ane, Anne, Anna.
Bodil, Boeld, Botilla; det sidste i forskellige stavemåder.
Henrik, Hinrich, Jendre.
Hanne, Johanne
Merret, Merregreth, Margrethe, Margaratha.
Abel, Abild, Abelone, Appollone.

I Sønderjylland og Sydslesvig ses endog navne som Karen og Cathrine/Catharina at alternere.
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For patronymer træffer man selvfølgelig de samme forskelle som ved de tilhørende fornavne,
altså f.eks. Lauritzen/Lauridsen/Laustsen/Lorenzen m.fl.; Olsen/Olufsen/Wollesen m.fl.

c) Andre problemer med navneangivelser.

Hvis en efterkommer har fået tilladelse til navneforandring, vil vi normalt angive den
pågældende med sit dåbsnavn og derefter med det senere tilkomne navn.

Hvis en efterkommer i sit voksenliv fører et andet navn end det, der står i kirkebogen ved
vedkommendes dåb, vil vi normalt benytte det navn, den pågældende har brugt, f.eks.:
En dreng er døbt Peder Hansen, men er måske opkaldt efter en bedstefar Peder Wind. Senere
optræder han altid som Peder Wind Hansen eller Peder Hansen Wind.
En pige er døbt Anne Cathrine, men optræder senere altid kun som Cathrine.
En dreng er døbt Peder Jacobsen, fordi hans far hedder Søren Jacobsen, men flytter så senere
til et andet sted, hvor man endnu ikke følger den nye navneskik, og her hedder han så Peder
Sørensen.

Et analogt problem er, at en efterkommer, der er døbt med flere fornavne, senere optræder
med navnene i en anden rækkefølge. Også her vil vi benytte den rækkefølge, den pågældende
har brugt i sit voksenliv.

Vi har overvejet en ensretning af navne, men har ikke gjort det. Vi har normalt tilstræbt at
benytte den form eller stavemåde, som efterkommeren hyppigst er nævnt med.

Vi har bestræbt os på at følge ovenstående principper, men kan ikke garantere, at de er
overholdt alle steder på tavlen.

Vi vil anbefale, at brugeren prøver at søge på forskellige stavemåder, hvis man går efter et
bestemt navn.

Vi er godt klar over, at visse slægter lægger meget vægt på en bestemt stavemåde af
slægtsnavnet, så vi vil gerne vide, hvis vi i sådanne situationer har benyttet en form af navnet,
som oplagt virker forkert.

2) FØDSELSDATO.

Vi tilstræber for alle efterkommere at angive den fulde fødselsdato med dag, måned og år,
hvilket naturligvis ikke altid kan lade sig gøre. Som alle ved, kan der i kilderne godt kan være
afvigelser mellem de datoer, der angives ved fødsel, konfirmation, vielse og død. Her har vi
normalt valgt den dato, der står ved personens fødsel.

Med hensyn til omtrentlig angivelse af fødselsår har vi fulgt følgende principper:

a) Brug af ca.

ca. 1823 betyder, at vi ud fra aldersangivelser ved f.eks. vielse, død eller i folketællinger kan
slutte, at vedkommende må være født i dette år eller et naboår.

ca. 1823/27 betyder, at der er så store uoverensstemmelser i de ovenfor nævnte
aldersangivelser, at man kun kan placere vedkommende som født i et interval.
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b) Brug af o. (omkring).

o. 1610/20 betyder, at vi ud fra, hvad efterkommeren ellers foretog sig (blev gift, fik børn,
studerede, havde embede e.l.) kan slutte os til et interval, hvor det er sandsynligt, at
vedkommende er født.

3) FØDESTED.

Vi har forsøgt at angive et præcist fødested for efterkommerne i form af købstad eller sogn og
landsby, efter følgende principper:

a) Landsogne.

Fødested Brøns s. (Astrup) betyder, at personen er født i landsbyen Astrup i Brøns sogn.
Fødested Brøns s. betyder, at vi kun ved, at personen er født i Brøns sogn.
Fødested Brøns betyder, at vedkommende er født i Brøns by, altså i selve sognebyen.

Det skal siges, at vi i nogle tilfælde ikke har angivet sognet, men kun landsbynavnet,
gårdnavnet e.l. Det vil vi løbende ændre på, så sognet altid nævnes.

b) Købstæder.

Købstadens navn angives som fødested, evt. med sognekirken i parentes, hvis vi kender den,
f.eks. Ribe (Doms.), Ålborg (Bud.), i tilfælde, hvor der er flere kirker i byen.

c) København.

Vi har forsøgt at skelne mellem København og Frederiksberg, men kan ikke garantere, at det
er helt konsekvent. Også her vil vi så vidt muligt angive sognekirken, men det er kun
gennemført i beskedent omfang.

d) Udlandet.

Her har det været vanskeligere at gennemføre en systematisk måde at angive fødestedet på, og
i mange tilfælde er det kun landet, der er nævnt. I Sydslesvig har vi tilstræbt den samme
praksis som for Danmark. I USA har vi forsøgt i hvert fald at angive staten.

4) VIELSESDATO og - STED

Sognet er angivet som sted, og på samme måde som ved fødested forsøger vi at angive kirken
i de tilfælde, hvor der er flere muligheder i en købstad eller i København.

5) DØDSDATO og - STED.

Med hensyn til omtrentlig angivelse af dødsdato har vi bl.a. anvendt følgende principper:
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Død 1696/1704 betyder, at vi ved, at efterkommeren levede på et tidspunkt i 1696, men at vi
ved, at vedkommende var død på et tidspunkt i 1704.

Død tidligst 1785 betyder, at vedkommende levede på et tidspunkt i 1785.
Død senest 1785 betyder, at vedkommende var død på et tidspunkt i 1785.

Med hensyn til dødsstedet har vi fulgt de samme principper som ved stedsangivelser ved
fødsel og vielse, men med et par muligheder mere:
Specielt inden for de sidste 100 år er det blevet mere almindeligt, at folk ikke døde hjemme,
men på et hospital e.l. I det omfang vi ved det, har vi angivet dette i parentes efter bynavnet,
f.eks.
Død i Tønder (sygeh.)
Død i Bredebro (plejehjem)
Død i København (Rigshosp.) m.fl.

Endvidere har vi i mange tilfælde tilføjet specielle omstændigheder i forbindelse med
dødsfaldet, f.eks. selvmord; druknet; faldet i 1. verdenskrig o.l.

Vi har normalt ikke angivet datoer og steder for dåb, konfirmation og begravelse, hvilket
naturligvis kan kritiseres. Men her har vi altså valgt at skære lidt ned på datamængden.

6) BOPÆL og ERHVERV.

Principielt har vi forsøgt at angive disse ting i en enkelt sætning, f.eks. Husmand i Rejsby;
Købmand i Ribe; Grosserer i København. Dette er selvfølgelig ikke altid tilstrækkeligt, og vi
har derfor tilstræbt at angive vigtige ændringer i erhverv og bopæl ved variationer af
ovenstående grundform, f.eks:

Husmand, senere gårdmand, i Rejsby.
Købmand i Ribe, senere i Varde, så grosserer i Århus, sidst i København.

Der er mange tilfælde, hvor vi ved, hvor en efterkommer har boet, men ikke kender erhvervet.
Dette er angivet med prikker: … i Ribe.

Tillidshverv, titler m.m. er angivet efter levnedsforløbet, adskilt fra dette med et semikolon,
f.eks.

Gårdmand i Rejsby; sognefoged.
Grosserer i København; kammerråd.

Vi har så vidt muligt forsøgt at undgå forkortelser i beskrivelserne af bopæl og erhverv af
hensyn til læsevenligheden, men i visse tilfælde har der været så mange skift for en enkelt
person, at der - specielt i tidligere versioner af BK - ikke har været plads til at angive hele
forløbet. Derfor forekommer der, forhåbentlig letforståelige, forkortelser. Helt konsekvente
har vi næppe været med hensyn til at overholde alt det ovenfor nævnte; dertil er der for mange
variationer og specielle forhold, der gør sig gældende, så vi i de tilfælde må gå på kompromis
med intentionerne.
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7) ÆGTEFÆLLERS FORÆLDRE.

Det er vores hensigt at angive alle ægtefællers forældre, i første omgang med navne, sidenhen
også med yderligere data.

Dette er foreløbig kun gennemført for en beskeden del af efterkommerne.

8) ÆGTEFÆLLERS EVT. ANDRE ÆGTEFÆLLER.

Hvis de indgiftede ægtefæller har været gift flere gange, er det vores hensigt at angive de
andre ægtefæller med navne og data, evt. også angive børn i de andre ægteskaber.

Dette er foreløbig kun gennemført for en meget beskeden del af efterkommerne.

KILDER, NOTER M.M.

Til et seriøst genealogisk arbejde hører, at de fremlagte oplysninger bliver dokumenteret med
henvisninger til de benyttede kilder, det være sig arkivalier, opslagsværker, trykte
slægtsbøger, hjemmesider e.a. Dette betyder også, at andre forskere i mange tilfælde vil
kunne finde supplerende oplysninger i de anførte kilder. Det er imidlertid et punkt, hvor
tavlen på nuværende tidspunkt lader meget tilbage at ønske, men et punkt, som vi fremover
vil arbejde med at forbedre.

På en slægtstavle, der tager sit udgangspunkt helt tilbage i 1400-tallet, og som indeholder
adskillige forgreninger allerede i 1500- og begyndelsen af 1600-tallet, bliver det naturligvis
væsentligt at dokumentere, at disse forgreninger er rigtige. Dette er gjort i de to artikler, der
kan læses i link nr. 3 og 4, hvor formålet netop har været at give omhyggelige begrundelser
for de anførte efterkommere og deres placering på tavlen. Vi opfordrer derfor brugere af
denne tavle til at læse de pågældende artikler, hvis man ønsker at vide, hvorfra oplysningerne
stammer vedrørende de første 5-6 slægtleds personer.

Vi tilstræber ikke at komme med detaljerede henvisninger (som f.eks. AO-numre) i
forbindelse med ethvert opslag i f.eks. kirkebøger. Det vil være fuldstændig uoverkommeligt
med det meget store antal personer, og i øvrigt er et meget stort antal af oplysningerne
indsamlet før Arkivalier Online eksisterede.

Som hovedregel kan vi sige, at 1) datoer (fødsel, vielse, død) angivet i forbindelse med et
stednavn betyder, at de stammer fra egne undersøgeler i de pågældende kirkebøger og
personregistre, og at 2) angivelser af erhverv og bopæl stammer fra egne undersøgelser i
kirkebøger, personregistre og folketællinger. I langt de fleste tilfælde er der ikke på tavlen
angivet nogen kilder. Hvis sådanne oplysninger ukontrolleret er taget fra trykte kilder, trykte
slægtsbøger, private henvendelser, hjemmesider o.a. vil vi arbejde på, at kilden er angivet.

Under noter vil vi anføre alle mulige specielle forhold, der er relevante for den enkelte
efterkommer, f.eks. hvis der i kilderne forekommer modstridende oplysninger, eller hvis der
på anden måde kan være tvivl eller usikkerhed om nogle af de meddelte oplysninger. I enkelte
tilfælde vil vi her også anføre hypoteser eller formodninger om slægtsforhold, som på
nuværende tidspunkt ikke er taget med på grund af for stor usikkerhed.


