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DUPONT
DNA – OG STASVEMÅDER

Rigtig mange slægtsforskere tager en DNA-test for at komme videre i deres
slægtsforskning. Det kan give spændende overraskelser, men også rigtig
gode oplysninger. Arkivar ved Rigsarkivet Michael Dupont har skrevet en fin
lille bog som giver vejledning, når man er gået i gang med det. På Danske
Slægtsforskeres facebookside: ”DNA i Slægtsforskning” kan man også
hente hjælp og links til sin slægtsforskning.
Et par fra Fredericia-kolonien: Judith Foué (Feut) f. 1711 i Brandenburg,
Nord Tyskland, gift med Pierre Honorë (f. 1708 samme sted) gift 1735 i 1735
i Fredericia får datteren Susanne gift med Isac Dupont. Dette par har rigtig
mange Dupont efterkommere og deres DNA-spor kan følges til Ålborg,
Roskilde, Åbenrå, Fredericia, Nykøbing Mors, Vejle og mange flere steder i
dag.
Feut navnet havde også mange varianter: Foué, Fouquet, m.v. Den
almindelige stavemåde i Fredericia var Feut. En huguenotfamilie fra Aisne i
Pikardiet hed også Fouquet.
I starten af DNA-forskningen har mange været tilbageholdende med testning
til slægtsforskning bl.a. på grund af priserne på tests, men det kan varmt
anbefales at forsøge, da vi alle kan blive klogere ved at forsøge at lære noget
nyt, og det kan være med at bekræfte, at vi har fat i de rigtige grene i vores
slægtstræ.
På Reformert Kirkegård i Fredericia ses i hvert fald 4 gravsteder Dupont på
område C og D.
BRIAND (DE CRÉVECOEUR)

Major og miniaturemaler Thomas Briand (de Crévecoeur), født d. 1. august
1707 i Berlin, døde d. 22. februar 1769 i Aabenraa. Han var søn af Isaac
(Jean) Briand de Crévecoeur (1664-1747) og Philiberte Girard (1685-1751).
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Hans hustru Christine Lovise Arenfeldt var født d. 15. marts 1740 i Citadel,
København og døde 25. juni 1763 i Helsingør. De havde sammen en datter
Charlotte Amalie og en søn Jean Frederic. Der er stadig efterkommere af
slægten i Danmark. De fleste skriver formentlig: De Crèvecoeur.
DET DANSKE HUGUENOTSAMFUND

Advokat Jacques René Briand de Crévecoeur (1932-2006) var den første
kasserer i Det danske Huguenotsamfund fra 1968-1969. Siden hans tid har
der været 5 kasserere i alt i foreningen: Hans Aage Hermann, Johanne L. T.
Koudal, Kitte Lyhne-Nielsen, Jens Koudal og nu Peter le Fèvre. Der har
været 4 formænd fra 1968 til nu: Hugues de Cabrol, André Nicolet, Arne
Jacques Hermann og nu Johanne Louison Thorup Koudal.
ARKIV.DK

Søger man Dupont på arkiv.dk kommer der 43 sider frem. Det er en
fantastisk side, som varmt kan anbefales af forsøge at søge efter sine aner
og deres levesteder på, man vil meget ofte finde noget interessant, som har
gemt sig i et lokalhistorisk arkiv.
Her kan man også søge Honoré (208 sider) og Louison (1 side). Det giver et
fingerpeg om, at der er mange efterkommere med navnet Honoré, en del
med navnet Dupont og færre med navnet Louison. Husk også at søge med
forskellige stavemåder, f.eks. er der også Honore uden apostrof (aigu) (23
sider). Der er på fransk både è og é, som giver forskellig udtale. Den første er
accent grave, den anden accent aigu. I le Fèvre er som regel en accent grave
(udtales som Æ) og i Honoré en accent aigu (udtales som med tryk på), også
her kan advares om at le Fèvre kan være i et ord Lefèvre, hvilket er meget
mere brugt i Tyskland.

Kilder:
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