
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, 
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med 
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre 
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit 
downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af 
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF- 
filen kun er til rent personlig brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk




2 -

ISSN 0107-539X

Udgives af
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Formand: Anna Margrethe Krogh-Thomsen 
Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke

47 17 92 51

Kasserer: Erling Dujardin
Digehuset 5, 2670 Greve

43 90 86 25

Ansvarshavende
redaktør:

Lone Wredstrøm
St. Kongensgade 89,2, 1264 Kbh.K.

33 32 79 13 
(efter kl. 18)

Øvrige redak- 
tionsmedl.

Inger Lerche
Lewaldsvej 3, 5-D, 2800 Lyngby
Gyda Mølsted
Ajax Alle 18, 2650 Hvidovre

45 87 83 08

36 49 28 78

Besøg på Mormon- Åbningstid:
kirkens slægtshi- Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00-20.00 samt 
storiske center fra kl. 17.00 i forbindelse med arrangementerne i

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn.
Ønsker man at benytte computer, er det tilrådeligt 
at bestille tid ved at ringe i god til Slægtshisto
risk Center i åbningstiden - 38 34 55 70.

Bladet sendes gratis til foreningens medlemmer.
Bladet udsendes 4 gange årligt - sidst i februar, begyndelsen af maj, midt i 
august samt midt i december. Hvis De ikke har fået bladet omkring disse 
terminer, bedes De rette henvendelse til Deres lokale postkontor.

Deadline for forslag til artikler er den 1. januar, 1. april, 1. juli samt den 1. 
november.
Prisen for enkelte numre af bladet er kr. 10. Et årsabonnement koster kr. 40. 
(4 numre pr. årgang) Tilmelding kan ske ved indbetaling på foreningens 
girokonto nr. 2 20 86 28.
Kontingent for medlemskab af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 
koster kr. 100 - samboende medlem kr. 50 årligt.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.



3

Elektronisk efterforskning i USA
Jeg startede med at kigge på hans hjemmeside på internettet. Den så lovende 
ud - han havde 4 slægtstræer registreret, bl.a. Nyholm, med over 7000 navne, 
og et alfabetisk navneregister over ét slægtsmedlem fra hver slægt.

Den 28. januar 98 sendte jeg så et brev til ham med elektronisk post, hvori jeg 
forklarede, hvem Marie Nyholm var m.m. Og aldrig har jeg oplevet noget 
lignende: Allerede samme dag (godt nok tidsforskudt) sendte Niels Høyvald 
svar tilbage samme vej : Marie er fundet, med henvisning til Social Security 
Records, hvori hun optrådte som død i maj 1977. Desuden fik jeg hendes 
løbenummer deri, adressen på det kontor, hvor jeg kunne få kopi af 
dødsattesten, samt et navneregister over en masse Dujardin'er, trukket ud af 
den amerikanske telefonbog.
Desuden "Andet fundet". Her optrådte bl.a. Descendants (efterkommere) of 
Ruth DuJardin:

1 Ruth DuJardin Private - 
.. +Jack Butts 1908 - 1992 
.... 2 Gwen Butts Private - 
.... 2 Sheila Butts Private -

Heldigvis har jeg en god hukommelse, når det gælder navne i slægten, så jeg 
huskede fra Slægtsbogen over familien Nyholm, at dér var omtalt Ruth Marie 
Dujardin, gift med Joch Lee Butts samt descendens. Kunne det mon være...?

Altså fat i Niels Høywald, og endnu engang bede om hjælp hos ham: hvad gør 
man, når man vil købe en dødsattest på Marie Nyholm og ikke kan betale med 
kreditkort? og: hvorfra stammede oplysningerne om Ruth Dujardin?
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Det første problem måtte klares med lidt brevveksling med myndighederne i 
Sacramento, Californien, og endte med, at min bank måtte lave en check til 
tj|em. (Efterfølgende har jeg så fået nogle flotte flerfarvede dødsattester fra 
jjem).

Det andet problem hjalp Niels Høyvald mig med på denne måde: Han havde 
fundet navnet på sit program FTM, hvor de sælger CD’er med familietræer. Det 
foregår herefter på den måde, at man skal spørge firmaet om, hvem der har 
leveret oplysningerne, så det gjorde han for mig. Ellers skal man først købe, så 
siden nyde. Samtidig fik jeg så at vide, at man selv kunne søge efter FTM på 
internettet.

6. kilde er altså endnu engang: kontakt til andre slægtsforskere, denne gang til 
et menneske, der kendte til det amerikanske registreringssystem og tilmed 
kunne dansk.

Niels Høyvald udbad sig derpå oplysningerne omkring "World Family Tree 
Submitter" (indsenderen) hos firmaet Family Tree Maker, som havde 
produceret den pågældende CD-Rom. Dette skete lynhurtigt via hans 
elektroniske post, og det var så mit held, at han havde købt den og bad om 
oplysningerne på egne vegne.

3 dage senere svarede Family Tree Maker Niels Høyvald via elektronisk post, 
og da én af fiduserne ved elektronisk post er, at man kan videresende et svar til 
en anden modtager, gik det videre til mig - i alt 4 dage efter første forespørgsel. 
Det kan man da kalde hurtigt. De gør naturligvis lidt reklame for sig selv og 
firmaet Broderbund, som distribuerer det hele.
De henviser til url'en http://www.fainilytreeinaker.com/topten.html med 
solstrålehistorier over, hvordan slægtninge har fundet hinanden. Men samtidig, 
og nok vigtigst i denne forbindelse, får man at vide, hvem der har leveret 
oplysningerne (submitted information) om Ruth Dujardin (dog med forbehold 
for, at vedkommende kan være flyttet i mellemtiden).
Kilden til oplysningerne var Mr. Pitcher, og næste skridt var derfor at sætte et 
brev sammen til ham med anmodning om at videresende det til Ruth eller evt. 
hendes børn.

http://www.fainilytreeinaker.com/topten.html
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Men samtidig kunne jeg ikke nære mig for at kigge på den opgivne 
internetadresse. Dér ligger mange spændende ting, og jeg vil opfordre læsere 
med internetadgang til at prøve den af og derved finde andre spændende links.
I øvrigt burde det efterhånden ikke være noget problem med internetadgang. 
Har man det ikke selv, kan man få det via sit lokale bibliotek.

7. kilde er altså: skrive til en bidragyder til den amerikanske pendant til Hvem 
Forsker Hvad. I USA koster det - selvfølgelig - penge, fordi data forhandles 
kommercielt, og det er nok det eneste, jeg har imod systemet. Det går 
lynhurtigt, og der findes på internettet navneregister til alle de CD-rommer, 
som Broderbund og World Family Tree forhandler. Og så er det selvfølgelig en 
fordel at kunne engelsk.

Næste trin i udviklingen skete, da jeg blev ringet op af en mig ukendt person på 
Frederiksberg. Han forhørte sig lidt og fortalte så, hvorfor han havde ringet til 
mig: Han havde tidligere boet på udveksling hos Gwen Butts og hendes mand, 
og da de havde modtaget mit brev via Mr. Pitcher, havde Gwen ringet til ham 
og bedt ham finde ud af, hvad det var for en mystisk person, der havde skrevet. 
Og få dage efter blev jeg så ringet op fra Californien af Gwen, og vi havde en 
rimelig lang samtale (heldigvis på hendes regning!).
Sidenhen har jeg modtaget breve fra såvel Gwen som hendes søster Sheila, der 
også bor i Californien, så nu vil jeg meget gerne dertil, når jeg vinder første
præmie i lotto. Gwen var i Danmark for nogle få år siden - da kendte vi 
desværre ikke hinandens eksistens, men nu har det vist sig, at hun, Sheila og 
jeg har fælles oldeforældre (Livinus Dujardin og Augusta Christiane 
Jørgensen) i Danmark, som hun ikke kendte noget til. I tilgift har de fået 
foræret en slægtslinje til Flandern (det nuværende Belgien), hvor slægtsnavnet 
kommer fra.

De ser med sjældne mellemrum bøm af Oscar's første hustru, og jeg håber på, 
de kan sætte mig i forbindelse med dem, så jeg kan få lidt at vide også om 
hende. Jeg har fået at vide fra Sheila, at hun har sin egen hjemmeside på 
internettet, hvor der bl.a. er scannet billeder ind af min amerikanske familie, så 
nu har jeg set billeder af dem, som ellers var totalt ukendte. Hvis de nogensinde 
er blevet sendt til Danmark, er de forsvundet.
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Du Jardin Photos

Front row: Sheila, Marie, Gwen 
Back row: George, Florence, Ruth

Jackie, Rosamund, Victor, Judy's husband, Judy

Olga, Ruth, Oscar, Marie, Helen
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Se dette var en solstrålehistorie, som burde finde vej til den førnævnte 
hjemmeside, men da jeg har snyltet og ikke købt deres CD-rom, har jeg 
undladt det. Så er de fri for at undre sig.

Opfølgning

Da først kontakten var etableret, startede jeg med at sende to sæt familiepapirer 
til Gwen - det var hendes adresse, jeg først havde fået: Et danmarkskort med de 
vigtigste stednavne markeret. Hvor mange amerikanere kan f.eks. uden videre 
finde Helium på et kort? Derudover billeder af bl.a. Helium kirke og Skt. 
Mortens i Randers, diverse slægtsoversigter og kopier af gamle familiebilleder, 
der heldigvis er bevaret. Deriblandt også nogle af Oscar.
Maries familie har jeg derimod ikke noget om, fordi hun er indgiftet. Endelig 
korte biografier om familiemedlemmerne og billede fra den sidste fætter- 
kusinefest, hvor de fleste var samlet.

Jeg har fået glade breve tilbage, og især Sheila kan huske en hel del ting om sin 
bedstemor Marie, ligesom hun også kender til børnene fra Oscars første 
ægteskab. Hun har bekræftet, at Harold døde ved et flystyrt. Hans bror Victor 
fik tre børn, den yngste Judy bor i Chicago, og Gwen ser hende en sjælden 
gang dér. Og derigennem håber jeg så på at komme i kontakt til nogen, der 
kender til Oscar's første hustru, men jeg har nu ikke hørt fra Judy endnu.

Sheila ligger inde med en hel del spændende dokumenter fra Oscar og Marie, 
og nu har jeg efterfølgende fået fotokopier af dem. Det virker underligt fra 
USA at modtage kopi af to dansksprogede dåbsattester fra Oskar (som han er 
døbt) og Marie, Oscar's ID-kort fra Scandinavian American Line, vielsesattest, 
ansøgningen om amerikansk statsborgerskab og dødsattesten.

Desuden er hun gået på jagt efter passende rammer til mine billeder, der har 
"forkerte" formater. Når hun finder dem, skal de indlemmes i hendes 
billedsamling af slægtninge på trappeskakten - hun har fået billeder helt tilbage 
til Livinus Dujardin og Augusta Jørgensen, altså hendes danske oldeforældre.
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Til gengæld har det ærgret mig lidt, at jeg ikke på samme måde kan forsyne 
dem med beretninger og billeder fra Maries del af slægten. Som vel naturligt er, 
har man ikke ret meget om de indgiftede familemedlemmer. Derfor har jeg nu 
skrevet til lokalarkivet, der dækker hendes fødesogn Helium.

Fra den førnævnte bog om slægten Nyholm ved jeg, at Marie Nyholms bror 
Georg Christian blev sognerådsformand, og derfor regnede jeg egentlig med, at 
der kunne ligge noget om ham og hans forældre. Desuden har jeg ved selvsyn 
konstateret, at både hans og hans forældres gravsten stadig står på kirkegården. 
Desuagtet har jeg endnu ikke hørt fra arkivet endnu, så jeg sætter min lid til, at 
de gemmer brevet indtil den dag, de bliver opmærksom på, at nogen 
interesserer sig for den familie.

Til næste år vil jeg desuden udforme en efterlysning på Marie Nyholms 
slægtninge til ”Hvem Forsker Hvad”. Så er ringen sluttet. Vi er tilbage ved 
begyndelsen, og jeg kan så kun håbe på, at der endnu engang er held ved 
bladet. Det bliver så 8. kilde.

Erling Dujardin 
Digehuset 5 
2670 Greve 
43 90 86 25
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Kopi af“Oscar's og Marie's amerikanske vielsesattest med 
bevis for vielsessted. Den er noget festligere end en dansk.
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Kopi af naturalisationsansøgning (dvs. ansøgning om amerikansk stats
borgerskab -for Oscar O;g--f ami 1-i-en ) er bevilget den 26. september 19T7'. 
Bl.a. fremgår alderen på de hjemmeboende børn, samt at Harold er soldat.
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Mit største ønske - min sidste vilje
Mange, der går en tur langs havet, vil gå med et stort ønske om at finde et stort stykke 
rav med et flot insekt indstøbt. - Kun få er heldige at få dette ønske opfyldt. De heldige 
findere vil ofte efterfølgende få ravstykket lavet til et flot smykke. Et ravsmykke vil ofte 
gå i arv til et barn eller barnebarn. Måske bliver det overladt som en gave længe før 
ejeren dør. Måske er det bestemt, hvem der skal arve ravsmykket. Måske indgår det blot 
i fordelingen sammen med mange andre ting. Kun få gange vil det blive smidt væk.

Anderledes er det ofte med de ting, vi slægtsforskere finder. - Vi søger oplysninger i 
årevis. Finder mange småstykker. Mødes og udveksler med andre slægtsforskere. Vi 
bearbejder fundene en smule og leder videre. Renskriver lidt, finder noget andet og 
prøver så måske med noget helt tredje. Mange får ikke lavet den slægtsbog, som de har 
arbejdet på i årevis.

Derfor vil jeg her komme med en opfordring til alle: Stop op, gør status og tænk på, 
hvad du vil med det, du har samlet - og får samlet. Hvem der skal have det, hvis du ikke 
selv når at få lavet slægtsbogen? Har de, der skal rydde op efter os, ikke den 
slægtshistoriske interesse, kan jeg frygte, at en meget stor del af de indsamlede 
oplysninger, som vi med møje har fået samlet, men ikke har fået færdigbearbejdet, ofte 
vil blive smidt væk. Og det er jo ikke det, vi har samlet for!

På trods af, at vi som slægtsforskere nok har samme ønske som dem, der leder efter rav 
- at finde den helt store private samling af oplysninger om ens egen familie - tror jeg, at 
det er få af os, der får vore notater m.v. samlet til en "klump", som andre finder og får 
bearbejdet. Slægtsforskerne bør færdigbearbejde noget af deres materiale i stedet for at 
vente til samlingen er komplet - for det bliver den jo aldrig!

Ingen af os ved, hvor lang tid, vi har tilbage. Og som nævnt er jeg sikker på, at det er 
meget få slægtsforskere, der ønsker deres store indsamlede materiale smidt væk, når 
boet skal gøres op. Hvordan forebygges så denne ulykke?
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Nu! Nu hvor du har tid og mulighed, bør du gennemgå dit indsamlede materiale, dine 
bøger og de ting, du har samlet. Det er dig, der kender dit materiale og ved, hvem der 
kan få mest glæde det. Hvem der kan udnytte dine "fund" og det, du har samlet. 
Gennemgå hylder, skuffer og gemmer. Notér og markér. Hvem skal overtage hvad? Er 
der noget, der blot skal kasseres?

Jeg har i de sidste par år været med til at rydde op i to meget store efterladte samlinger. 
Den ene samling blev efterladt "uden varsel", så der ikke var taget stilling til, hvem der 
skulle have hvad, og om noget kunne kasseres. Hvordan hele materialet var registreret 
og arkiveret, var jo også væk, så der lå et stort stykke arbejde i at få materialet delt op og 
få fundet ud af, hvor materialet kunne gøre mest gavn og glæde. - Materialet var jo 
samlet for at blive brugt. At slægtsbogen ikke nåede at blive lavet, var ikke planlagt, og 
berettigede i hvert fald ikke til, at materialet skulle smides væk.

Materialet blev fordelt til fem lokalhistoriske arkiver samt til et par slægtninge. På 
lokalarkiveme har andre slægtsforskere nu glæde af materialet, og slægtningene fik, 
hvad de havde interesse i at gemme. En stor del af bogsamlingen blev foræret til den 
slægtshistoriske forening, hvor afdøde havde været medlem i mange år. foreningen 
solgte bøgerne, og mange, der havde kendt ham, fik nu glæde af dem, og foreningen fik 
en økonomisk gevinst til glæde for foreningens medlemmer.

Den anden samling blev først efterladt efter en længere varsel. Materialet nåede at blive 
sorteret. En stor del blev fordelt, inden han døde, til forskellige "arvinger" - familien, 
arkiver, museer og private. Og resten var der også taget stilling til. Modtagerne kunne 
endog nå at få svar på nogle spørgsmål.

I disse to eksempler mener jeg, indsamlerne måtte være glade for den videre udnyttelse 
af det indsamlede materiale. Desværre kender jeg også eksempler på, at alt "det gamle 
ragelse" straks blev smidt på containeren eller blev brændt.Hvordan og hvornår afleverer 
jeg så mit materiale? Hvordan og hvornår afleverer du dit? Vi ved heldigvis ikke, hvor 
lang tid, vi har igen. Men har vi forberedt os lidt, vil det være lettere for dem, der skal 
rydde op efter os, og materialet vil nok ende der, hvor det kan gøre mest gavn. Vi har i 
det mindste gjort, hvad vi kunne for at forebygge, at materialet ender på containeren.

Selvfølgelig skal vi ikke tro, at livet ender i morgen, men hvor lang garanti har vi? Så 
derfor stop op nu og gør status! Har du en nær slægtning, der gerne vil overtage hele dit 
materiale, et det jo blot at sige til vedkommende (og andre pårørende), at materialet kan
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hentes, når den tid kommer. Men har du det som mange af os andre, må du tage stilling 
til, hvor dine ting skal hen, når du ikke skal bruge dem mere.

Fortæl dine nærmeste om dine ønsker. Tag evt. kontakt til din lokalhistoriske arkiv eller 
slægtshistorisk forening, jeg tror, de gerne vil hjælpe og vejlede dig.
Du kan også beskrive på et stykke papir, hvad du har, hvad det kan bruges til, hvis du 
ikke når det, du gerne vil, og sidst men ikke mindst, hvem skal have dit indsamlede 
materiale? Skal det forblive samlet? Skal det på et arkiv eller fordeles på flere 
lokalarkiver? Er der evt. noget, som en slægtning eller anden slægtsforsker kan have 
glæde af, og derfor skal frasorteres? Hvem skal have din bogsamling? En slægtning? 
Flere? Et lokalarkiv? En slægtshistorisk forening? Lav en kort beskrivelse, hvis du ikke 
laver en hel bogfortegnelse.

Der er spørgsmål nok, så stop op nu - gør det! Vi ved ikke, hvornår det er for sent! 
Tænk på, at alternativet kan være containeren!

Peter Kudsk 
Søvej 7 B 
8800 Viborg 
86 60 08 11

Indbydelse

(Annons)
Ska Du besöka Stockholm? 
Forska gratis första dagen i

Genealogiska Föreningen bjuder Dig 
som är medlem i

* * * (namnet på föreningen) * * * 
att bekanta Dig med samlingarna 

(normal dagavgift 40 kr). 
Sabbatsbergsvägen 20, vid S:t Eriksplan. 

Gå 200 m snett upp i Vasaparken. 
Öppet må-fre 10-16 

Ta med annonsen.
Gäller t o m augusti 1999.
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Den kulørte overklasse
Mange danske familier har rødder tilbage på De Vestindiske Øer. Denne 
artikel handler om forbindelsen mellem de hvide og deres kulørte sam
levere.

Nogle af mine rødder er, via min farmor, i Vestindien. Denne artikel hand
ler om forbindelserne mellem de hvide og deres kulørte samlevere.
De kulørte kvinder havde af gode grunde ofte forbindelse med flere hvide 
efter hinanden ; de hvide levede ofte ikke længe, eller de giftede sig med en 
hvid kvinde - eller de rejste, og så trådte ofte en ny ind. Ved mere langva
rige forhold talte selv myndighederne om "naturligt ægteskab". Der forelå et 
matriarkat - og der skulle stærke kvinder til at holde sammen på de blandede 
børnefamilier, lidt som vi kender det fra mange danske familier i vor tid.

Da jeg var lille - i 1920'eme - var det ikke så længe siden, Danmark havde 
solgt De Vestindiske Øer. 1 min familie talte man endnu om, hvem der 
havde været så unational, at de i 1916 havde stemt for salget ; min far var 
under mistanke.
Interessen for Vestindien kom sig af, at min farfar, der var søofficer, havde 
hentet sin kone på St. Croix under en udstationering omkring 1850 og 
senere var der på flere langvarige ophold. En fætter var med til afleveringen 
til USA i 1917.

En gang om året blev jeg særlig mindet om Vestindien, nemlig på min gud
mor, tante Charlottes fødselsdag, for så holdt hun et større teselskab for 
vestindiske damer. De fleste talte engelsk - det var det første engelsk, jeg 
hørte.
Der var en del myter i familien. Sagen er den, at min farmor var niece, 
grandniece, af Anna Heegaard - den kulørte dame, kvart neger (kvadron) - 
som generalguvernør von Schölten boede sammen med i mange år indtil 
hans sammenbrud og hjemrejse efter slave frigørelsen i 1848. Hun er bl.a. 
kendt fra filmen om Peter von Schölten, hvor Etta Cameron spillede miss 
Heegaard ("Nanan"). Anna Heegaard havde ikke selv børn, så hun tog sig 
meget af sin søsters børn, herunder min oldemor.
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Da jeg var bam , interesserede Anna Heegaard mig nu ikke så meget. Jeg 
var mere optaget af, at Anna Heegaards mormor, Amalie Bernard, havde 
været slave, og at tante Charlotte udmærket huskede hende. Tante Charlotte 
var født i 1848, og Amalie Bernard døde først i 1856, 103 år gammel. Jeg 
blev først sent klar over, at tante Charlotte selv var kulørt - hun var født 
Bentzon, idet hendes far var søn af von Scholtens forgænger som general
guvernør. Han havde i sit testamente lyst sine børn med sin kulørte samle
verske i kuld og køn, som sine børn og arvinger.
Tante Charlotte tegnede et klassisk billede af ”103” som hun blev kaldt efter 
sin død, siddende med turban på i en gyngestol uden for sit hus. Den gamle 
dame lagde vægt på høflig optræden. Hvis en dreng på vej fra skole ikke tog 
huen af, når han gik forbi hende, kaldte hun på ham: "Come back, you 
young rascal". Amalie Bernard var som ældre en anset person, således 
medlem af negermenighedens forstanderskab. Hun havde mange gudbøm.

Del, der fængslede mig, da jeg var dreng, var forbindelsen til det romantiske 
og spændende ved Vestindien, som jeg i høj grad hentede også fra Kap
tajn Marryat, der skrev om napoleonskrigenes tid. Jeg husker fra Peter 
Simple, at den fregat, hvor han var kadet, ankom til Barbados - de unge 
mennesker er meget optaget af de kulørte damer. Da det er klart, at 
guvernøren skal holde middag med bal, arrangerede en velhavende, kulørt 
dame, en miss Austin, en fest til samme aften. Hun regner med, at 
officererne får landlov for at gå til guvernørens middag - og at de så hurtigt 
kan ”sive" og nå hendes fest, der dog er mod betaling. Peter Simple sidder 
her ved siden afen sød dame ved souperen - han fortæller om kvadroneme, 
at nogle af kvinderne er sande skønheder - de har langt, ikke kruset hår, 
store sorte øjne, og man kan se blodet i deres kinder lige så tydeligt og med 
samme virkning som hos en europæisk dame. Peter sidder ved bordet lige 
ud for en stegt kalkun og spørger sin borddame, miss Minerva, om han må 
have den fornøjelse at byde hende et lille stykke bryst. Men så siger hun:"De 
er uforskammet, sir, hvor har De fået deres opdragelse - at tale om bryst til 
en dame. sir, jeg tager et lille stykke kalkunbarm”.

Der var naturligvis sociale skel, ikke bare mellem de hvide indbyrdes og 
mellem hvide og farvede, men også mellem farvede indbyrdes. Etta Ca
meron var alt for sort (men i fgl. filmfolkene, var de nødt til at bruge en "for 
mørkfarvet" person, da v i , nutidsdanskere, ellers ikke ville opfatte personen 
som farvet). Det er efter vores standard ikke pænt at lægge vægt på kuløren,
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men sådan var det naturligvis. Også i Onkel Toms Hytte, der er fra omkring 
1850, spiller kuløren ind - Onkel Tom er sort, og meget brav og udholdende 
- en anden helt, der går mere ind for action, ligner nærmest en smuk euro
pæiske sydlænding ; han kan derfor flygte og optræde stolt, bare han tør.

Når ”103", Amalie Bernard, klarede sig godt økonomisk, hæng det sammen 
med, at hendes datter Mama Susanne, i en årrække levede sammen med en 
danske skipper, kaptajn Cappel, som forliste ved Norges sydkyst i 1798, da 
han endelig begav sig hjem til sin 16 år ældre hustru i København. Mama 
Susanne, eller mrs. Cappel, som hun efter stedets skik kaldtes, og kaptajn 
Cappel er altså mine tiptipoldeforældre. Anna Heegaard var Mama Susan
nes barn med en tidligere forbindelse.

Amalie Bernard havde hjulpet sin herre med at flygte. Han havde været 
kongelig kasserer, men blev kassebedrøver. Han var søn af hofarkitekt Nie. 
Eigtved - måske et sort får, der var ekspederet til Vestindien. Da Eigtveds 
bo skulle gøres op, blev hun annonceret til salt i avisen under betegnelsen 
"en gammel Sambotje", altså ikke lille Sorte Sambo, men "gammel sam- 
boinde". Hendes svigersøn, kaptajn Cappel, købte hende fri. Hun var vurde
ret til 150 rigsdaler, men blev solgt for 200.
En søster til Mama Susanne boede en tid sammen med en kaptajn i Det 
Guineanske Kompagni, der havde bragt en ladning slaver fra dansk Guinea 
til Vestindien - Erich Assenius, søn af sognepræsten på Endelave.

Vi må huske, at alt dette foregik, mens Grundtvig gik i Århus' lærde skole. 
En meget grundtvigsk dame, der boede sammen med min mormor, blev helt 
elektrisk, da hun hørte, at tante Charlotte var født i 1848 tænk at have levet 
så mange år samtidig med Grundtvig! Jeg prøvede aldrig at forklare tante 
Charlotte, hvor heldig hun havde været.

Anna Heegaard blev født 1790 - hendes far står i kirkebogen, en dansk em
bedsmand og plantageejer, som i øvrigt samme år blev gift med en dame fra 
den engelske menighed. Hun blev konfirmeret 1804 og fik myndighedsbe
villing ret tidligt - hun ejede i 1821 15 slaver. Hun havde omkring 1815 
forbindelse med en irsk købmand, der af en dansk besøgende beskrives som 
en meget selskabelig og gemytlig herre. Hun var 37, da hun i 1827 flyttede 
sammen med von Schölten.
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Det interessante er ikke, at von Schölten som så mange andre havde forbin
delse med en kulørt kvinde, men at han tog forbindelsen så alvorligt - et 
samliv, der strakte sig over en snes år, og unde forhold, hvor Anna 
Heegaard åbenlyst fungerede som værtinde i deres fælles bolig, 
Bülowsminde. Von Scholtens optræden sammen med Anna Heegaard var 
vel begyndelsen til en ny tid - her var hun - miss Heegaard - værtinde, når 
guvernøren holdt selskab.

Hvordan kom min farmor ind i billedet ? Jo, Anna Heegaards søster boede 
naturligvis også sammen med en hvid mand, en skotte, der hed James Miller 
- ergo hed hun mrs. Miller. Miller døde tidligt - og Anna Heegaard tog sig 
af børnene. Nogle sendte hun til Danmark for at få en passende opdragelse, 
min oldemor, Susanne Miller, hos en dansk præstefamilie, slægtninge til 
Anna Heegaards sidste forbindelse inden von Schölten.
Susan, Susanne Miller, blev gift med en af præstens sønner, dr. Knudsen, 
der senere fik embede som gamisionslæge på St. Croix og drog derud med 
hele familien, herunder den datter, der blev gift med min farfar.
Susanne Miller, gift Knudsen blev altså min oldemor (Granny ). Når mine 
farbrødre drillede hende med, at hun var den første i familien, der var gift, 
svarede hun:”Det brugte man ikke i de dage”.

Hun endte sine dage i København i 1902 som etatsrådinde - hun rakte altså 
fra den victorianske periode bagud til ganske andre forhold, nærmest et ma
triarkat med komplicerede familieforhold - lidt på linje med nogle af vor tids 
flerkulds familier.
Min oldemor arvede Bülowsminde, og familien boede der (så længe de 
havde råd!) - på billedet ser man hvordan.
Granny sidder i midten med en sort tjenestepige stående bag sin stol. Den 
lille pige på gulvet var datter af min oldefar med en datter af husets kokke
pige ”Cook”. Granny tog senere denne pige med til Danmark som sit pleje
barn. Bemærk bogen under gyngestolens gænge - fotografiet skulle jo gerne 
blive skarpt.

Bragt som kronik i Kristeligt Dagblad 14.10.1998.

Johan Garde 
Sydtoftevej 1 
2860 Søborg.
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Genealogen.
Hvem forsker hva i norsk genealogi.

DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning)
Postboks 29 Bryn, N-0611 Oslo
Telf. 47-22 26 66 77
E-mail: disnorge@sn.no
www. sn. no/d i snorge

Udgiver: Slekt og Data.

Ættfrædifelagid (The Icelandic Genealogical Society)
Postholf 829, IS-121 Reykjavik.

Denne liste er afskrevet udsendt af Nordisk genealogisk samarbeidskomité, 
ajourført pr. 28. november 1998.

mailto:dis@vip.cypercity.dk
http://www.cypercity.dk/users/-dko695
mailto:nstgen@online.on
mailto:disnorge@sn.no


Indholdsfortegnelse
Elektronisk efterforskning i USA II. Ved Erling Dujardin s. 3
Mit største ønske - min sidste vilje ! Ved Peter Kudsk s. 11
Annonce. s. 13
Den kulørte overklasse. Ved Johan Garde s. 14
Genealogica. Ved Lone Wredstrøm s. 19
Slægtsforeningsadresser. s. 25

Indsat midt i bladet findes indbydelse til forårets udflugt til Fyn 8. maj

Stadsdragt for en ung Pige. 
Jerslev. L. Fuylede Sogn, Arts Herred. 

Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.


