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Øresundstolden

1
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Kronborg slot blev opført for at bevogte indgangen til Østersøen 
Helsingør i 1588

Øresundstolden indførtes i 1427 eller 1429 af kong Erik 7. af Pommern. Ethvert 
udenlandsk skib, der passerede en linje mellem Helsingør og Helsingborg, skulle betale en 
afgift. I senere tid nærmere bestemt mellem Kronborgs flagbatteri og Helsingborgs 
nordligste del. Det var ikke tilladt for udenlandske skibe at gå gennem Storebælt eller 
Lillebælt.

For at styrke magten, han udøvede over Øresund, lod han bygge Malmøhus fæstning, 
grundlagde købstaden Landscrone (Landskrona) og gjorde København til hovedstad. Ved 
Helsingør lod han opføre borgen Ørekrog eller Krogen, forgængeren til Kronborg, som 
sammen med slottet i Helsingborg, Kernen (Kärnan), overvågede tolden.

Det var ved Helsingør, de fremmede skibe måtte ligge og vente på at betale Øresundstold. 
Det fik en enorm økonomisk betydning for byen, og gjorde den kendt i hele Europa. Måske 
er det anledningen til, at William Shakespeare lod sit berømteste drama, Hamlet, foregå i 
Helsingør (Elsinore).

I 1567, mens Peder Oxe var rigshofmester, blev det ændret til en afgift af lasten, hvilket 
tredoblede indtægterne. For at undgå, at skibene bare sejlede udenom, blev der også 
opkrævet told ved Storebælt og Lillebælt.

Afgiften var i hele sin tid en væsentlig del af kronens indtægt, men var ilde set i de øvrige 
nationer. Øresundet blev det, man i moderne sprogbrug kalder geopolitisk. For de store 
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søfarende nationer gav tolden påskud til stadig indblanding i den nordiske magtpolitik. Den 
kontroversielle sundtold var altid med som en faktor i krigenes årsager og forløb og de 
standpunkter, som stormagterne tog.

Sverige var fri for Øresundstold i 
perioden 1658-1720. I 1857 blev 
Øresundstolden ophævet efter
internationalt pres på en handels
konference og et tilbud om
erstatning på 33,5 mio. rigsdaler (67 
mili. kr.), fra bl.a. USA. De årlige 
indtægter var på daværende 
tidspunkt omkring 2,8 mio. Rd., så 
betalingen svarede ca. til 12 års 
indtægter. Dette kan synes af lidt, 
men der skal tages højde for, at der 
var stor uvilje mod at betale tolden i 
resten af verden. Af de nationer, der 

forpligtede sig til at betale erstatning, har Brasilien endnu ikke betalt. De skulle have betalt 
en !A mio. rigsdaler (ca. 2 mio. kr.). Ved et officielt statsbesøg i Danmark af Brasiliens 
præsident Luiz Inácio Lula da Silva i september 2007 eftergav statsminister Anders Fogh 
Rasmussen Brasiliens gæld. Foto Helsingør 1588.

Palle Lauring skriver i bogen "Danmark i Skåne" om Øresundstolden: "Øresund, dejlige 
Øresund, strømmen fuld af sild, skibe, penge og blod. I fem hundrede år persede vi penge 
ud af alverdens skippere her. I bytte gav vi Skåne, Halland, Bleking, Gotland og Øsel. Plus 
hvad vi gavmildt udleverede af norsk land. Hvor meget man så vil beregne de fem hundrede 
års toldindtægter til, var det en dårlig handel”.

Et dansk-hollandsk projekt, som er et samarbejde mellem Rigsarkivet i København og de 
hollandske forskningsinstitutioner Rijksuniversiteit Groningen og forskningscentret 
Tresoar, arbejder på at alle sundtoldregnskaberne bliver digitaliseret og vil være 
tilgængelige på nettet i en database inden udgangen af 2013.

De indtastede arkivalier kan findes på: www.soundtoll.nl/www/, linket kan også findes ved. 
evt. at gå ind via www.ssf.dk og klikke på link og derefter Danmark og så Øresundstolden.

Kilder:
- Jakob Seerup: "Historien om de danske vagtskibe i Sundet, på Storebælt og Københavns 
Red" (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Årbog 2010\ ISBN 978-87-7015-004-0; s. 
73-100)
- Erik Gøbel: "Øresundstolden og dens regnskaber 1497-1857" (Handels- og Søfartsmuseet 
på Kronborg, Årbog 2010, ISBN 978-87-7015-004-0; s. 41-72)
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Pilgrimsfærd
En pilgrimsfærd (valfart) er en rejse, der foretages med et religiøst formål. Rejsen vil 
normalt omfatte besøg på et eller flere hellige steder. Både rejsens mål og form kan være 
underkastet forskellige religiøse forskrifter.

Ordet pilgrim kommer fra latin peregrini (= dem, der går mellem markerne), af per og agri 
(= ager, mark). Romerne kaldte sig cives Romani (= borgere af Rom), mens alle andre 
kaldtes peregrini, der bedst kan oversættes med "fremmede". I kristendommen fik ordet 
efterhånden en anden valør.

Antropologerne Edith og Victor Turner beskriver pilgrimsfærd som et frivilligt og 
individuelt initiationsritual. Det skal rense den rejsende og bringe ham nærmere det 
guddommelige, gennem en rejse til et helligt sted, der er tæt forbundet med myter, og hvor 
guddommelige begivenheder har og vil finde sted. Alle de elementer, der omgiver en 
pilgrimsrejse, har betydning. Hvad der sket på og efter hjemrejsen har for eksempel lige så 
stor betydning som på udrejsen. Det samme gælder de relaterede bygningskomplekser, lige 
som tids-dimensioner, mytiske eller folkloristiske superstrukturer, som den litteratur, de 
legender eller lignende, der knytter sig til et valfarststed.

De elementer, som gør helligdommen hellig, defineres af de tilrejsende. Det er dem, der 
giver helligdommen dens betydning, og den får mening fra den kultur, hvor den besøgende 
kommer fra. Helligstedet skabes med andre ord ud fra idéer, den besøgende har bragt med 
sig, og dets karaktér defineres af dets brugere.

Pilgrimsfærd i kristendommen
Inden for katolicismen, bruges pilgrimsfærd som en bodshandling, og er derfor ikke i sig 
selv underlagt en fast liturgi, men indgår som et element i bodssakramentet. Pilgrimsfærd 
har alligevel siden middelalderen spillet en stor rolle. I højmiddelalderen var vejene fyldt 
med pilgrimme, og mange mennesker var på mindst en rejse i deres liv.

Stedernes prominens var forskellige, men det mest betydningsfulde valfartsmål i hele 
middelalderen var Gravkirken i Jerusalem, så Rom og dernæst Santiago de Compostela.

Steder som Canterbury, Køln og Vézelay havde også stor betydning i hele den katolske 
verden, men overalt i Europa fandtes der pilgrimsmål af mere eller mindre lokal betydning. 
De mest kendte steder som Jerusalem og Compostela krævede en lang og besværlig rejse, 
medens andre som f.eks, den af Geoffrey Chaucer beskrevne rejse til Canterbury ikke 
stillede de store krav.

En vellykket valfart var en ny dåb og en mulighed for en ny start på livet, hvor man var 
renset for det tidligere livs synder. På en rejse til Jerusalem blev alle begivenheder og 
problemer indtolket i forståelsen af myten om Jesus’ lidelse og død, og den rejsende kunne 
på denne måde opleve en personlig udfrielse gennem associationen med det guddommelige. 
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I dag foretager især katolikker pilgrimsfærd / valfarter til en række steder, som er knyttet til 
undergørende helgener, blandt de mest populære i vore dage er Demaiciu Kalvarija, 
Emsiedeln, Loreto, Lourdes, Rom og til Santiago de Compostela ad Jakobsvejen. 
Valfartsstederne i Damnark var i den katolske tid ofte hellige kilder.

I nutiden er pilgrimsvandring blevet almindelig også i evangelisk kristen sammenhæng. Der 
arrangeres pilgrimsvandringer til bl.a. Nidaros og Vadstena, og langs hærvejen er der 
indrettet pilgrimsherberger.

Pilgrimsfærd i Islam
En af islams fem hellige pligter er, at muslimer skal foretage en pilgrimsrejse (Hadj) til 
Mekka, mindst én gang i livet i den tolvte måned i den islamiske kalender.

En pilgrimsoplevelse
I august foretog jeg sammen med Anton Blaabjerg, en form for pilgrimsrejse til Vadstena. 
Mit største ønske har altid været at komme til Santiago de Compostela på pilgrimsfærd. 
Men da vi nu alligevel var i nærheden af Vadstena, besluttede vi os for et besøg ved dette 
pilgrimssted.

Det skal dog siges, at vi ikke gik til Vadstena, men kørte i bil - det tælles vist ikke rigtigt i 
den rigtige pilgrimsfærd - men da vi ser os som moderne mennesker, kørte vi. I Vadstena 
ligger Vadstena klostret som blev bygget af Birgitte den Hellige og hendes datter Katrina. 
Da jeg er i slægt med Birgitte den Helliges svigersøn Sigvid Ribbing der var gift med 
Märtha Ulfsdotter, havde det jo endnu mere interesse at besøge stedet.

Her ses Birgitte den 
Helliges kiste, hvori 
man fandt to sæt 
knogler. Knoglerne 
skulle være Birgitte den 
Hellige og hendes 
datter Katharina. En 
dna-prøve taget i 2003 
fra kranierne viste, at 
der var en aldersforskel 
på 200 år. Den unge 
viste sig at være for 
ung til at kunne være 
Birgittes datter og den 
ældre Birgitte var for 
gammel til at være 
Birgitte den Hellige 
med mindre hun havde 
spist meget fisk, der 
gør at DNA profilen kan se ældre ud end den egentlig er. Et lårben fra Katharina har ved
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DNA-prøve bevist at det er Katharina der lå i kisten. Og i Vadstena tror man også på, at det 
er Den Hellige Birgitte, der lå i kisten, og at hun havde spist meget fisk.

I dag ligger knoglerne af Den Hellige Birgitte og hendes datter i et sølvskrin placeret på et 
podie i kirken. Der har siden 1393 været en del tumult om skrinet og det har været stjålet og 
fort til Frankrig og tilbage igen - men det er en anden historie.

Efter tre meget travle dage ved slægtsforskerdagene i Norrköping ankom Anton og jeg sent 
til Vadstena og spiste lidt knækbrød og ost samt lidt vin - ikke altervin.

Jeg syntes jeg var lidt træt og ville gå til ro - men Anton 
ville lige sondere kirken og kirkegården. Efter kort tid 
kom Anton pustende retur til værelset og sagde jeg måtte 
komme med, for der var pilgrimsfærd i kirken. Op stod jeg 
og vi skyndte os til kirken for det ville jeg opleve. Vi slog 
genvej over den mørke kirkegård og ankom til en kirke 
fyldt med levende lys. Men ak - det var ikke en 
pilgrimsfærd - men en Back koncert. Koncerten var vældig 
fin - men skuffelsen en ane at skue da det ikke var en 
pilgrimsmesse.

Nå, men oplevelser tager vi med - dem vi kan få. Næste 
dag fik vi set kloster, kirke og slot og ikke mindst 
Rigsarkivet som er at finde på Vadstena Slot. På Vadstena 
klostermuseum kunne man se en fin udstilling om det at bo 
som nonne på et kloster, men også en lille udstilling om pilgrimsfærd.

Pilgrimsfærd til Vadstena ser ud til at være begyndt allerede inden klostret stod færdigt i 
midten af 1380-erne. På den tid var det almindeligt som ved andre pilgrimssteder at sælge 
pilgrimsmærker. I Vadstena har det vist sig, at man har solgt fem forskellige slags 
pilgrimsmærker igennem tiderne. Alle kender sikkert muslingeskallen fra Santiago de 
Compostela der er symbolet for den hellige fisker Jacob. En pilgrimsrejse som Birgitte den 
Hellige selv tog til, og på hvilken hendes mand Ulf blev syg, så rejsen måtte afbrydes og 
parret måtte begive sig hjem til Vadstena.

Et af de fem pilgrimsmærker i Vadstena viser Birgitte den Hellige siddende 
ved en skrivepult med kroppen drejet mod højre. På pilgrimsemblemet står 
der følgende: SANTA BERIDA IN VATST MT - Santa Birgitta i 
Vadstena. Birgitte klostret blev et åndeligt centrum uden modstykke i 
Norden. Pilgrimme strømmede til Den Hellige Birgittes grav. Emblemet 
blev symbol på, at man havde besøgt hendes grav og emblemet blev ført 
med hjem fra Vadstena. Til mm store glæde kunne emblemet købes i 
souvenirbutikken i klostermuseet - måske lidt snyd. Men emblemet hænger 
nu på min væg som symbol på min pilgrimsfærd til Vadstena.



Billedet herunder viser alle de steder i Europa, hvor der findes helgener, som skal besøges 
af en kristen én gang i livet. Ruten strækker sig fra Vadstena i Sverige til Santiago de 
Compostela i Spanien. Jeg kan sige, at jeg nu har besøgt to, Peter i Peterskirken i Rom og 
nu Birgitte den Hellige i Vadstena. To ud af 24 helgener har jeg nu besøgt men kun fået 
emblem ved den ene, da jeg besøgte PetersKirken i Rom var jeg ikke klar over disse 
emblemer fandtes. Men nu ved jeg, hvor vores ferier skal gå til i fremtiden.

Her vises andre foto af 
pilgrimsemblemer bl.a. 
Ursula af Köln, Nicolaus af 
Myra og Jesus nedtagning 
fra korset i Golgata. 
Historien om Sankt Ursula 
af Köln og de elleve tusind

jomfruer der ifølge en legende led skibbrud.. I en jernaldergrav fandt man skelettet af Sankt 
Ursula og de ellevetusinde jomfruer. Emblemet er fundet i Holland og er fra 13OO-tallet.

GBH
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Komtessens Flugt
I anledning af 160 året for zarina Maria Fedorovna, født 
prinsesse Dagmar, er T.K. Jaschtschik bog ”Ved 
Kejserindens side, en livkosaks erindringer” blevet 
genudgivet på Russisk, i en ny og mere fyldestgørende 
udgave. Genudgivelsen er foranlediget af Institut for 
Historie i Skt. Petersborg, der hører under Viden
skabernes akademi i Rusland.

I Billed bladet fra 7.januar 1941, omtales czarens 
livkosak Jaschtschik, en bondesøn fra Sydrusland, som 
købmand på Vestervang 47 i Valby. Hans livs eventyr 
begyndte i slutningen af det 19. århundrede, da Czar 
Nicolai den Anden valgte ham til at blive sin livkosak. 
For en russisk soldat var det den højeste og herligste 
udmærkelse, og Jaschtschik viste sig i særlig grad at 
være værdig til udmærkelsen. Da Kejserrigets fundament 
begyndte at skælve (i 1916-17), sendte Nicolai den
Anden sin trofast livkosak af sted til sin moder, enkekejserinde Dagmar, med den ordre at 
han ikke måtte forlade hende, før hun var i sikkerhed i Danmark.

Jaschtschik fulgte hende til Krim og med engelske krigsskibe først til Malta, siden til 
England og endelig til Danmark og blev hos hende til hendes død (1928). Han arbejdede 
ved hoffet i Eremitageslottet, fulgte zarinaen ud af Rusland og fortsatte med at tjene Maria 
Fedorovna til hendes sidste dage. For denne tjeneste sendte Kongen af England ham hver 
måned 8 pund i pension - lige til 1940. Jaschtschik købte ejendommen Vestervang 47 efter 
kejserinde Dagmars død og lod i den anledning sit monumentale livkosak-skæg falde og 
nøjedes af hensyn til varerne og kunderne med et beskedent fipskæg.

Efter flugten tog enkekejserinde 
Dagmar først til England til sin 
søster, dronning Alexandra.

Jaschik blev aldrig dansk 
statsborger, fordi han ikke ville 
søge om det.
Han levede ligesom de fleste 
russiske emigranter stadig i 
håbet om engang at kunne vende 
tilbage til Rusland.

Foto: Livkosak, Timofei Jaschtschik 
Identitetsbog udstedt i England.

. ............ >- ..M ■■■■
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Men hvorfor nu alt dette.
Jov ! ved registreringen af Politiets registerblade dukkede der en pakke op i Politihistorisk 
Museum som vi ikke var klar over eksisterede. Dette var et udpluk af de efterlyste i 
København. Ca. 1/3 af filmningen af disse blade ligger allerede i de almindelige 
registerblade, da nogle af disse ny fundne er kopier af de i allerede forvejen eksisterende 
registerblade og hvor 2/3 er ikke i de allerede filmede registerblade.

I 1919 fik Statspolitiet en egentlig "Fremmedafdeling", der senere blev til "Tilsynet med 
Udlændinge". Statspolitiets arkiv er afleveret til Rigsarkivet, og rummer bl.a, 
forhørsprotokoller 1913-1953, sager vdr. visum og opholdsbøger, protokoller over 
flygtninge fra Tyskland og Sudeterland samt udlændingesager med et tilhørende 
navnekartotek. Disse arkivalier omhandler meget personlige forhold og er derfor omfattet af 
en tilgængelighedsgrænse på 75 år. Vil du søge om at benytte materialet, forgår det på 
Rigsarkivet. I mange tilfælde kan netop udlændingesagen, eller ansøgning om dansk 
statsborgerskab være nøglen til at finde nyt om indvandrede slægtninge.

Men vi faldt som sagt over tre registerblade med russiske navne, der var efterlyst. 
Nysgerrigheden blev vakt og historien må fortælles.

Oplysninger om Registerbladet
Udfyldt 1-5-1922
Hovedperson Zinarde Mengden, 22-10-1882, Rusland, Komtesse
Adresser:
1-5-1922, Amalienborg, Christian IX Palæ.
1-11-1922 Amalienborg, Christian IX Palæ
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Det der ikke står på registerbladet er 
at det viser sig at være komtesse 
Zinaida Mengden der er 
enkekejserinde Dagmars hofdame.

På det gamle gravmonument på Ass. 
Kirkegård, for Zinaida Mengden - 
kan man med stor vanskelighed læses 
frøken Mengdens fødeår og dødsår: 
Grevinde Zinaida Georgievna 
Mengden 22.10.1878 - 15.9.1950. To 
datoer er sammenfaldende: 15.9.1934 
døde kejserindens trofaste kosak 
Kirill Poljakov. 15.9.1950 døde 
kejserindens trofaste, hengivne 
hofdame Zinaida Mengden, som 
aldrig selv stiftede familie, men 
tilegnede sit liv til at tjene Maria 
Fedorovna. I 2006 åbnede for første 
gang en udstilling på Assistens 
Kirkegård, der er tilegnet de russiske 
immigranter, kejserinde Maria 
Fedorovnas såkaldte lille hof, som 
disse personer tilhørte.

Måske er sammenfaldet i disse datoer 
for os moderne mennesker, der lever 
i den vestlige verden, ikke særligt 
bemærkelsesværdige, men ifølge kirkekanonen i den ortodokse kirke, som de var og er en 
del af, har dødsdatoen en særlig betydning. På denne dag ihukommes de døde i kirkens 
bønner, og de efterladte mindes deres afdødes liv på jorden. Også vi vil huske dem og 
genoptage mindet om nogle sider fra deres liv. Zinaida Mengden blev født som den yngste 
af fem brødre og søstre i Sankt Petersborg, hvor hendes far var general-major i tsar 
Aleksander den Andens følge. Søsteren Evgemja var 19 år ældre end Zinaida, og efter 
Evgemja kom tre brødre: Georgij, Nikolaj og den yngste Dmitrij, som var fem år ældre end 
Zinaida. Familien havde et særligt nært forhold til kejserhuset, hvilket understreges af, at 
tsar Aleksander den Anden og Maria Fedorovna, der på det tidspunkt endnu var 
kronprinsesse, var Gudfader og Gudmoder ved Zinaidas dåb. I 1904 modtog Zinaida titlen 
"Dame d'honneur de la Ville" (æresdame i byen), en titel, som hendes ældre søster, der var i 
tjeneste hos Maria Fedorovna, allerede havde.

At være "æresdame i byen" betød, at hun ved nogle lejligheder skulle stå til rådighed for 
såvel Nikolaj den Anden og hustru og enkekejserinde Maria Fedorovna. Under vigtige 
ceremonier og højtider, hvor kejserinden skulle have ledsagere, var det netop æresdamerne,
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der skulle følge Hendes Højhed. Zinaidas første tjeneste ved kejserindens hof fandt sted 
under den lille tsarevitj Aleksejs dåb. Nikolaj den Andens eneste søn blev døbt i Peterhof. 
Ud af æresdameme valgte kejserinden en hofdame. I 1912 fik Zinaida Mengden den ære at 
blive hofdame.

En hel række af triste og tunge begivenheder overgik på dette tidspunkt Rusland, og de gik 
heller ikke Zinaida Mengdens familie forbi. I 1904 begyndte krigen mod Japan. Nyhederne 
fra fronten var yderst alvorlige. Mange officerer og soldater blev dræbt, og mange russiske 
soldater faldt under flådens tilintetgørelse i Tsusimsk-slaget. Også de indenrigspolitiske 
konflikter i januar-februar 1905 medførte en dyster stemning, der for altid satte en stopper 
for enhver tanke om adspredelser og et roligt liv. Pårørendes død i familien Mengden 
forstærkede denne tilstand. 11910 døde Zinaidas mor. Hendes far var død nogle år forinden. 
Netop i denne periode, 19. januar 1912, fik Zinaida en invitation til at mødes med 
enkekejserinde Maria Fedorovna. Kejserinden modtog hende med stor kærlighed, og de 
talte længe om Zinaidas familie.

"Ønsker De at blive hos mig?", spurgte kejserinden. "Det ønsker jeg højt, Deres Højhed, 
men jeg er bange for ikke at kunne magte det". "Det er jeg sikker på, at De kan," svarede 
kejserinden og bad hende om - for at få en god begyndelse på tjenesten - at følge med i 
kirke den kommende søndag.

Zinaida Mengden gik fuldstændig himmelfalden ud fra Maria Fedorovnas kammer. Hun 
huskede de ord, der var blevet sagt til hende af en ældre hofdame. Hun sagde: "Jeg 
lykønsker Dem. De bør forstå, at FREMOVER HAR DE IKKE LÆNGERE DERES EGET 
LIV." Men det forskrækkede ikke Zinaida.

Da Zinaida var en helt ung pige, holdt hun af at tilbringe tiden med forskellige adspredelser 
og fornøjelser, men efter mange prøvelser og ulykker modnedes hun og blev parat til at tage 
sværere opgaver på sig. Opgaver, som lagde et stort ansvar på hendes skuldre gennem hele 
livet, men som samtidig gav hende mange glædesfyldte og spændende indtryk. At hendes 
tjeneste hos kejserinden ville føre til så tunge begivenheder og føre til konstant foranderlige 
forhold og i sidste instans til liv og død i Danmark, var der naturligvis ingen, der kunne 
forudse.

Dag efter dag, år efter år, fulgte Zinaida sin kejserinde, og hun blev gang på gang slået over 
kejserindens forstand, visdom, gavmildhed og styrke. De gennemlevede sammen 1917 tsar 
Nikolaj den Andens abdikation, kejserindens børns og børnebørns død, de mange afsavn og 
forhånelser under indespærringen på Krim, rejsen til Maria Fedorovnas fædreland, den nye 
hverdag i Danmark, de alvorlige nyheder som kom fra det plagede Rusland. Zinaida 
Mengden, som var rejst til Danmark uden en kopek på lommen, sendte hjælp til sin 
storesøster Evgenija, som levede i stor nød i Sankt Petersborg. Det ville have været helt 
umuligt, hvis ikke kejserinden med sin sædvanlige betænksomhed havde åbnet en lille 
forretning for Zinaida med kjoler fra Paris, parfume, kosmetik og sæber.
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Den tidligere kommandant på "Polarstjemen", kontra-admiral fyrst Nikolaj Vjazemskij, 
boede i Bergensgade i Kobenhavn hos to damer. Disse damer var så velvilligt indstillede 
overfor Zinaida Mengden, at de tilegnede hende et rum, hvor der to gange om ugen blev 
organiseret salg, efter at der var opnået tilladelse til det fra de danske myndigheder. Varerne 
blev leveret af fyrst Felix Jusupov og hans kone Irina (Maria Fedorovnas barnebarn). De 
ejede et stort atlier i Paris, "Irfe". Kejserinden var meget interesseret i små virksomheder og 
spurgte hver dag om, hvordan det gik i forretningen. Efter kejserinde Maria Fedorovnas død 
i 1928 levede Zinaida Mengden et tilbagetrukket liv, hvor hun fortsatte driften af sin lille 
forretning. I slutningen af 1930'eme blev hendes erindringer nedskrevet og senere udgivet 
som en lille bog. Heri kan man læse om denne russiske kvinde, hvis liv for evigt var forenet 
med kejserinde Maria Fedorovna

Herskab fra den Russiskc zar familie
der ankom d. 20. april 1919 om bord pa HMS Marlborough

Maid AFFANASIEVA, Servant of Grand Duchess Xenia, Maid BALOUSIEVA, Servant of 
Grand Duchess Xenia, Miss COSTER, Nurse. English. Servant of Grand Duchess Xenia 
Miss GREENVELT. Servant of the Empress, Manservant KOLOMINOFF. Servant of 

Grand Duchess Xenia, Maid PAVLOFF. Servant of Grand Duchess Xenia, Maid 
PAVLOVA. Servant of Grand Duchess Xenia, Cossack POLIKOFF. Servant of the 

Empress, Maid SEBOLEFF. Servant of Grand Duchess Xenia, Maid VASSIELEVNA. 
Servant of the Empress, Olga VASSIELEVNA. Servant of the Empress, Manservant 

VIGISS. Servant of the Empress, Cossack YASTCFIICK. Servant of the Empress.
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Oplysninger om registerbladet
Udfyldt 1-5-1920
Count Demtn Mengden, 11-9-1873, Rusland, 
Petrograd, militærmand.
Ægtefælle Countess Sofia Mengden, 21-11-
1874, Rusland, Petrograd
Adresser
1-5-1920 Fra England til Malmogade 10
1-11-1920 frameldt
Særlige bemærkninger: Regbl. II

Oplysninger om registerbladet
Udfyldt 1-5-1920
Countes Vera Mengden , 16-12-1901, Rusland, 
Petrograd.
Adresser
1-5-1920 Fra England til Malmogade 10
1-11-1920 frameldt
Særlige bemærkninger: Regbl. II

Oplysninger om registerbladet
Udfyldt 1-5-1920
Counts Irena Mengden , 18-3-1895, Rusland,
Petrograd
Adresser
1-5-1920 Fra England til Malmogade 10
1-11-1920 frameldt
Særlige bemærkninger: Regbl. II

www.politietsregisterblade.dk

http://www.politietsregisterblade.dk


Assistens Kirkegård

Kirkesognenes deling af Assistens Kirkegårds ældste del
Det russiske hof ligger alle begravet på den russiske afdeling på Assistens kirkegården.
På kirkegårdens to russiske afsnit er begravet over 180 personer, hvoraf mere end de 70 har 
tilhørt kejserinde Dagmars hofstab og omgangskreds. To af disse, livkosakken Timofei 
Jaschtschik og hofdamen Zinaida Mengden, har overleveret oplysninger om deres liv i 
memoireform, udgivet i 1968 og 1943. Men historien om de resterende 68 personer er 
forblevet ufortalt. De fremmedartede gravsteder vækker vores nysgerrighed. Hvem var 
personerne, hvordan kom de hertil, og hvordan formede deres tilværelse sig i Danmark? 
Har du oplysninger der kan belyse dette spændende emne? Så send en mail eller skriv et 
brev til Kulturcentret med dine oplysninger, dit navn og din adresse, center@assistens.dk

www.politietsregisterblade.dk/ debatforum / GBH

mailto:center@assistens.dk
http://www.politietsregisterblade.dk/


Hvorfor slægtsforskning
Ilvad er slægtsforskning, og hvad er det, der driver så mange mennesker til at dyrke denne 
interesse? At finde sine rødder, hvem ens forfædre var, og hvor og hvordan de har levet, er 
nogle af de spørgsmål mange mennesker 
i vore dage stiller sig selv.

I ældre tid var det især adelen og 
præsterne, der havde styr på deres 
slægtshistorie, men i vore dage bliver det 
mere og mere populært at lave sin egen 
slægtshistorie.

I USA er slægtsforskning den hurtigst 
voksende hobby. Jeg tror mange 
mennesker i vor fortravlede hverdag 
mangler et holdepunkt, og her kommer 
slægts-forskningen ind i billedet.

Jeg underviser selv i slægtsforskning, 
gotisk læsning og skrivning, samt EDB 
og har gjort det igennem mange år. Det 
er mennesker i alle aldre og fra alle 
samfundslag, der her melder sig, for 
uden forkundskaber kan det være meget 
svært på egen hånd at besøge vore 
arkiver. Lysten til at lave 
slægtsforskning vokser meget i disse år, 
men desværre begrænses adgangen nu til vore arkiver i hele landet. Også prisen på 
aftenskoleundervisning er steget markant. Mange har derfor opgivet at komme på kursus. 
Nok skal der spares i vore dage, men ikke på livskvalitet, og det er lige præcis det, 
slægtsforskning giver de mennesker, der studerer på vore arkiver.

På billedet her ses min mor Adelheit Toft og hendes lillesøster Cecilia sammen med deres 
forældre ca. 1900. Begge døtre blev født i Løgumkloster, men flyttede derfra til Kiel. Når 
jeg ser på disse billeder, både personerne og gaden i Løgumkloster, får jeg en hel anden 
forståelse for disse mennesker og de forhold de levede under.

EDB og Internet er heldigvis kommet ind i næsten alle danske hjem. Slægtsforskningen har 
selvfølgelig også taget disse midler i brug. Der er virkelig mange store og nyttige 
hjemmesider, der kan hjælpe slægtsforskerne i deres søgning, men erstatte et arkivbesøg 
kan de aldrig. Den helt specielle oplevelse det er at sidde, og lede i gamle arkivalier, og så 
se sin egen forfaders eller anden slægtnings navn stå på papiret. Denne helt specielle følelse 
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dette er, kan umuligt beskrives, den skal opleves, og har man prøvet dette nogle gange og er 
"blevet smittet", kan man ikke stoppe. Der findes ingen "vaccine" imod det.

En anden meget vigtig ting ved slægtsforskning er, at den binder familier og generationer 
sammen. I vore dage mangler mange familier noget at være sammen om, og her er 
slægtsforskning helt speciel.

De ældre har kendskab til personer, historie og har måske endda billeder af ældre 
slægtninge. De unge er med på alt med EDB mm., men alle oplysninger, der skal ind på 
computeren, skal først findes enten hos familie eller på arkiver/nettet, og her kan alle 
familiemedlemmer hjælpe hinanden. Det giver en samhørighed, som mange mangler i dag.

Jeg har gennem slægtsforskning fået kontakt med mange rare mennesker, som jeg nu 
udveksler oplysninger med, mennesker, som jeg ellers aldrig ville have mødt. Det giver mig 
mening i min tilværelse, og det vil jeg gerne give videre til de kommende slægter.

AMKT
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Forårsprogram 2012
VIGTIG!
Ændret mødested ved foredrag: Møder afholdes fremover i Mormonkirkens lokaler på 
Nitivej nr. 8, 2000 Frederiksberg, en sidevej til Nordre Fasanvej.

Onsdag den 11. januar kl. 19.00. afholdes på Nitivej nr. 8 
”Historien om Politihistorisk Museum og lidt om Knud Børge 
Martinsen”. Frank Bøgh, Politihistorisk Museum.
Om Politihistorisk Museum og kildesøgning generelt, bl.a, om 
forløberen for Folkeregistret i Københavns Kommune, der er ved at 
blive digitaliseret, et projekt der åbner uanede muligheder. Hør om de 
systematiserede arkivalier af f.eks, prostituerede kvinder i 1880-1900. 
Også spørgsmål om, hvad fremtiden vil give af muligheder, f.eks, med 
gamle personalearkiver + fotos. Politiet har fotograferet siden 1880 og 
har muligvis Danmarks største samling af fotografier. Hør historien
om Knud Børge Martinsen, en lidt skæv dreng der siden hen blev en respektabel officer 
med en stor karriere foran sig i den danske hær.

I forbindelsen med besættelsen gik det galt for den 
ellers anglofile officer, der pludselig så lyset i den 
tyske hær. Han søgte om at få lov til at gøre tjeneste 
i Waffen-SS, fik tilladelsen og blev officer på 
Østfronten. Han blev chef for Frikorps Danmark og 
siden hen startede han Schalburgkorpset, hvor han 
iværksatte et par drab i Danmark

Onsdag den 8. februar kl. 19.00. afholdes pa Nitivej nr. 8 
”Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets 

arkiver”.
Jørgen Green: cand.jur. og forfatter.
Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for 
slægtsforskere. Her kan der bl.a, findes oplysninger om den 
pågældendes tjeneste, straffe og evt. pensionering samt hjælpen til 
evt. efterladte. Foredraget er en introduktion til de mest relevante 
arkiver, og hvordan man via DAISY kan finde og bestille dem. 
Jørgen Green er aktiv slægtsforsker og forfatter til bøgerne: 
Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i lægdsruller, søruller 
og i hærens og søværnets arkiver.
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Onsdag den 14. marts kl. 19.00. afholdes på Nitivej nr. 8 
GENERALFORSAMLING
Dagsorden efter vedtægterne

Efter generalforsamlingen: Nye tider på Rigsarkivet 
formidlingschef ved Statens Arkiver, cand.mag i historie og 

religion Jeppe Bjørn Høj. Rigsarkivet 
og Landsarkivet for Sjælland m.m. vil 
som bekendt blive sammenlagt fra 1. 
januar 2012 og dette har naturligvis 
betydning for bruger og personale. Ud 
over at fortælle om sammenlægningen 
og de konsekvenser dette har, vil der 
blive fortalt om de seneste tiltag inden
for formidling herunder bl.a, digitalisering af arkivalier, SA's brug 
af de sociale platforme (Facebook, Twitter m.v.). Dette er kun nogle 
af de emner om Statens Arkiver som Jeppe Høj vil komme ind på. 
Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Onsdag den 11. april kl. 19.00 afholdes 
på Nitivej nr. 8 ”Når Døden indtræder: 
Skifter og dødsattester”.
MichaelDupønt, cand.mag. adjunkt.
Hvad sker der, når en person dør? Kom og 
hør om dødsattester og skiftesager.
Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der 
benyttes mere og mere, og som bl.a, kan 
give spændende oplysninger om dødsårsag 
og fødested. Vi skal også se på, hvordan 
man finder frem til et skifte, og hvad

Bods-Attest
Folde Navn eller KjOn: • # //• / ■ .

Aldir (fyldt): > A/y/ tf

Egen eller Forældres Stand og Næringsvei: A <• 
Ugift, gift, Enkestand: fy • - ,

Bopæl: -tf' , /
Dftdsdag: . .fa * f /

Sygdom eller DOdsaarsag: . ,
Utvivbomme Tegn paa virkelig Dbd ere til(t< at Begravelsen i den Henseende

kan tillade.; hvilket, i OvcreenutemmelK med Plakaterne af 2BdeJuni 1829 og 17de Februar 
1832, attc.terea af

Kjabenhavn den ./fart, 186/".
/ ,

4/ /'i
/sfa-S.-O

skifterne indeholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans 
families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på 
arvingerne, er det også det rigtige sted at lede.

Mødested ved foredrag: Mormonkirkens lokaler på Nitivej 8, pa Frederiksberg hver 
2. onsdag i mdr. hvis ikke andet er nævnt. Gæster er velkomne, gæstebillet kr. 25,00.

Forårsudflugten lørdag den 2. juni 2012. Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur 
til nogle spændende steder i egnen omkring Sorø og Ringsted. Vi skal se mange 
interessante ting, og spise et hyggeligt sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. 
Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside 
www.genealogi-kbh.dk
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Betaling for medlemskab m.m. 2012
Bemærk at girokort til brug ved betalingen er indhæftet i dette nummer af 

Slægt <& Stavn, og at der således ikke udsendes særskilt opkrævning

Medlemskabet koster fortsat 250 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for samboende. 
Medlemskabet giver gratis adgang til foredragene samt bladene Slægt & Stavn og Slægten. 
Abonnementsprisen for Slægt og Stavn er 120 kr. (giver ikke gratis adgang til foredragene). 
Udenlandske abonnenter betaler desuden et portotillæg.

Ved betaling via netbank benyttes korttype 01 og kontonummer 2208628. Hvis det ønskes, 
kan betaling i stedet ske ved bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto 2208628, eller pr check 
til min adresse, endelig kan du også betale på medlemsmøderne. Anfør venligst både 
afsender og medlemsnummer (står over navnet i adressepåtrykket på bladets bagside). 
Offentlige myndigheder faktureres elektronisk.

Sidste frist for betaling er 1. februar 2012
Vi må desværre hvert år udsende rykkere til et stort antal medlemmer. Betal derfor gerne 
med det samme, eller registrér betalingen i netbank allerede nu til senere overførsel, så det 
ikke går i glemmebogen. Det sparer foreningen for arbejde og omkostninger, og dig for et 
rykkergebyr på 20 kr. En automatisk opkrævning via PBS har vi desværre måttet opgive, 
idet det vil medføre for store omkostninger for foreningen.

Lena Sørensen
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FamilySearch’s hjemmeside
Ny og gammel side!

I mange år har vi danskere haft adgang til Mormonkirkens store hjemmeside, der i dag 
indeholder mere end 500 millioner data. Og hver dag kommer flere til. Den 8. december 
2010 blev hjemmesiden opdateret. Det vil sige både og, for den gamle side er stadig i brug 
og vil være det forhåbentlig lang tid fremover, men det vil tiden vise. Den nye side er under 
opbygning, så mange steder på denne bliver man henvist til at bruge den gamle, da mange 
funktioner endnu ikke er overført til den nye. I korte træk vil jeg sige det sådan: Arbejder 
man med danske data, så er det en fordel stadig at bruge den gamle side, men også huske at 
se efter de samme data eller nye på den nye side. Mange danske data kommer nu på den nye 
side, uden at være på den gamle side. Arbejder man med udenlandske data, så er der mange 
gode ting at finde på den nye side.

Borgerlige danske vielser. Den største nyhed med danske arkivalier er, at man nu kan 
finde borgerlige danske vielser. Der er til dato indscannet 45151 vielsesdokumenter. Hvis 
man på den nye side under Records vælger Europa, kommer der en oversigt over alle de 
europæiske arkivalier man er i gang med. Her kan man under de danske vælge: Denmark
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Civil Mamages, 1851-1961. Her kommer en oversigt over hvilke amter og sogne, de indtil 
dato har indscannet, forhåbentlig kommer der flere. Men det må tiden vise.
Forleden dag skulle jeg prøve at finde mine svigerforældres vielsesattest fra 
borgmesterkontoret i Odense. Det gik rigtig fint, den ses her.

Hvad kan man finde på den nye 
hjemmeside!
På den nye side sker der mange ting, men det 
tager sin tid, inden det kommer online. Kirken er 
som nævnt begyndt på at indscanne genealogiske 
materialer fra hele verden og gøre dem søgbare. 
Dette arbejde kunne de jo bare fortsætte med de 
næste 50 år. Men deres mening er at inddrage så 
mange mennesker som muligt i dette store 
arbejde. Kirken indscanner materialerne, og 
ønsker så vor hjælp til at indexerer arkivalierne, 
så de kan blive søgbare på nettet. Dette kan gøres 
hjemme fra ens egen computer. Hvis mange 
hjælper til, kan det komme os alle til gavn. På 
forsiden vælges FamilySearch mdexing. Fra 
starten at 2012 vil det også blive muligt at vælge danske arkivalier.

På foreningens hjemmeside under ”Hent og print”, ligger en ny vejledning til 
FamilySearch.org, dateret 3. sep. 2011, men enkelte af punkterne er allerede nu blevet 
forbedret, så der vil snarest komme en opdatering. Data fra den gamle side under IGI er nu 
at finde under ”Records”. Data fra Ancestral File og Pedigree Resource File, er kommet 
under punktet ”Trees”, men virker ikke på samme måde i den gamle og nye side. På den 
gamle side kan man få oplysninger om indsender, og dataene kan downloades i en gedcom- 
fil. Idet kan de ikke i den nye. Her får man heller ikke oplysninger om indsender, men får til 
gengæld oplysninger om familiernes børn, så jeg anbefaler at bruge begge sider og 
sammenligne dataene derfra. AMKT
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En skoleholderslægt
En dag dumpede der et brev ind af min brevkasse, det var et brev fra en bekendt til en meget 
god veninde jeg har, der bor i U.S.A.

Han bad mig hjælpe ham med at finde hans danske forfædre, som han forgæves havde søgt 
efter. Deres slægtsnavn var Seierup, og skulle komme fra Rudkøbing og Stenstrup på Sydfyn. 
Der var ingen oplysning om hvilken profession, disse personer havde, så jeg gik ud fra at det 
var ganske almindelige bondefamilier, som største delen af Danmarks befolkning var i ældre 
tid. Da jeg imidlertid var travlt optaget med forberedelsen af efterårets aftenskoleundervisning, 
som snart skulle begynde og andre ting, ringede jeg til min veninde og bad hende sige til sin 
bekendt at jeg nok skulle prøve at hjælpe ham, men det blev ikke den første måned eller to. 
Hun lovede at give beskeden videre.

Et par dage efter var jeg inde på Frederiksberg Bibliotek for at finde noget materiale om 
skoleholdere, som jeg skulle bruge. Skoleholdere kan være meget svære at følge, da de tit 
flytter langt omkring, og Danmark har over 2000 kirkesogne, så der er mange steder at lede. 
Jeg sad og læste i en bog fra Skaarup Seminarium på Sydfyn, da jeg pludselig stødte på navnet 
Seierup blandt de nyuddannede lærer. Jeg kom i tanke om navnet i brevet derhjemme og tog 
derfor en fotokopi af siden i bogen og puttede den i mm taske. Derefter fortsatte jeg mit 
arbejde.

Om eftermiddagen tog jeg ind på Rigsarkivet for at fortsætte den opgave, jeg var i gang med, 
med skoleholdeme i Skaarup. Jeg tog folketællingen fra 1845 frem og slog op på Skaarup sogn, 
men kunne ikke rigtig finde, det jeg søgte. Derfor så jeg øverst på siden, for at se om jeg nu 
havde slået op det rigtige sted i bogen. Det havde jeg ikke. Jeg havde slået op på Stenstrup 
sogn, som kom lige efter det sogn jeg skulle bruge. Igen kom tanken til mig, "Ja men det var jo 
det sogn som manden i brevet derhjemme skulle bruge", Som medlem af vor kirke ved jeg, at 
vi får utroligt meget hjælp til at finde navnene på de forfædre, som virkelig venter på, at der 
skal blive gjort arbejde for dem, så derfor sagde jeg til mig selv, "ja så lad mig da lige se, om 
der skulle være nogen familie Seierup her", og ganske rigtig her i Stenstrup sogn fandt jeg een 
familie ved navn Seierup. Her var faderen også skoleholder, så jeg tog i min taske efter 
fotokopien, som jeg havde taget om formiddagen på Frederiksberg Bibliotek, og ganske rigtig, 
det var den samme person.

I folketællingen kunne hele familien aflæses, Far, mor og 7 børn. Den ældste søn var 19 år og 
de 2 næste et par tvillinger på 17 år, en dreng og en pige, derefter 4 yngre børn. Ud for de 3 
ældste børn stod, tydeligt understreget, "Er forstanden berøvet fra fødselen".

Det gjorde et stort indtryk på mig. Tænk at få 3 åndssvage bom, evnesvage som vi i dag siger. 
Det var hendes første børn, og heraf var de 2 endda tvillinger, og så tilmed at beholde dem 
hjemme, og opdrage dem sammen med de yngre søskende. Den hustru og mor må have været 
en helt speciel kvinde. Jeg kunne næsten ikke vente, til jeg kom hjem, for at se om denne 
familie var den samme familie, som manden i brevet derhjemme bad om. Ganske rigtig, det var
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den rigtige familie, som jeg to gange i løbet af 1 dag var "stødt på". Jeg forstod nu, at jeg på en 
eller anden måde måtte omprioritere mine opgaver, så jeg fik tid til at finde denne slægt.

Et par dage senere tog jeg derfor på Rigsarkivet igen, for at starte den egentlige eftersøgning af 
denne slægtslinie. Det gik i begyndelsen også fint, men nåede så til den yngste generation af 
Seierup familien. Faderen var også her skolelærer og flyttede rundt efter alle kunstens regler. 
Hans 6 første bom var født 5 forskellige steder. På et tidspunkt fik jeg den tanke, gad vide hvor 
rigtigt det materiale egentlig er, det man læser i de færdig trykte bøger? I fotokopien jeg havde 
taget stod, at faderen var død i 1856, så jeg prøvede at slå dette op. Det var ikke rigtigt, så jeg 
gav mig til at lede under tude døde mænd”, for at linde den rigtige dødsdato. Dette er ikke en 
dato, som er nødvendig for det genealogiske arbejde, men jeg følte alligevel, at jeg skulle gøre 
det. Pludselig stødte jeg (her blandt de døde mænd) på en lille pige, der var død 1 1/2 år 
gammel, også med efternavnet Seierup, Ved hende stod, "Indført her ved en fejltagelse, men 
forresten født i København", og så hendes forældres navne. Det viste sig at være en datter til 
den yngste skolelærer Seirup, som havde fået sme første 6 bøm rundt omkring på Sydfyn. 
Denne lille datter havde jeg aldrig fundet, hvis ikke hun var blevet indfort her ved en 
"fejltagelse", under døde mænd. Ingen ville have tænkt på, at familien også havde været en tur i 
København.

Jeg fandt efterhånden mere og mere af slægten, men den yngste skolelærer blev ved at drille 
mig. Jeg havde fundet 6 bøm til ham. De to yngste var født i Rudkøbing, Hans hustru var kun 
27 år, så jeg følte meget, at der var flere bøm til denne familie. Jeg prøvede at følge andre grene 
af familien, for at se om han skulle dukke op som fadder til nogen af sine søskendes børns dåb, 
men intet gav resultat. At finde hvor en dansk familie flytter hen efter 1870, kan være næsten 
håbløst, og denne mand var tillige skolelærer, så han kunne være flyttet til hvilket som helst af 
Danmarks ca. 2000 sogne. Jeg kunne begynde at læse Bispearkivemes ansøgninger fra 
skolelære igennem, men dette kunne blive et fuldtidsjob de næste 2 til 3 måneder, og så megen 
tid kunne jeg ikke afse til denne opgave.

Jeg fik så den indskydelse, at jeg kunne prøve at se om der stadig fandtes nogen ved navn 
Seierup i Danmark. Den eneste telefonbog jeg havde herhjemme, udover Københavnerbøgeme, 
var en gammel bog fra Odense området. Den havde vi beholdt, da vi tømte min svigermoders 
lejlighed efter hendes dod. I denne slog jeg op, og der var en eneste person med efternavnet 
Seierup Jeg ringede nummeret op, det var en gammel mand på ca. 80 år. Jeg spurgte ham da, 
om han kendte noget til en skolelærerslægt Seierup, og nævnte nogle af de navne, jeg havde 
fundet.

"Ja det gjorde han da rigtig nok. Den ene var hans farfar og den anden hans oldefar. Han kunne 
fortælle mig en del historie om familien, og at familien var flyttet fra Rudkøbing og helt op til 
Nøvling sogn, i Nordjylland, og her var resten af børneflokken blevet født. Jeg havde jo de 6 
første, men han sagde, at der i alt skulle være 14 bøm i denne familie. Han fortalte endvidere, at 
alle de ældste bøm i familien var udvandrede, og kun hans fader og en yngre søster var blevet 
tilbage i Danmark, så der var ikke mange til at videreføre slægtsnavnet. Tænk at kunne slå op i 
en tilfældig telefonbog og finde en efterkommer ud af Danmarks lidt over 5 millioner 
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mennesker. Det synes jeg er en fantastisk oplevelse, en af de specielle oplevelser, som vi 
slægtsforskere oplever, og som giver os lysten til at arbejde videre med det genealogiske 
arbejde.

Næste dag var jeg på arkivet og fandt de sidste 8 børn født i Novling sogn, de 6 af disse var 
dode inden de blev 2 år. I alt fødte denne kvinde 14 bom og mistede de 7 som små. Jeg har selv 
prøvet at miste et lille barnebarn ved vuggedøden, og ved at det at miste et lille barn, aldrig kan 
blive en rutine for en familie, og derfor tænker jeg tit på, hvordan de mennesker dengang har 
kunnet klare hverdagen, med al dens modgang og medgang.

Ved at lave slægtsforskning og lære om, hvordan vore forfædre har levet, opdager man, hvor 
godt vi har det i vor moderne tid og især her i vort lille “smørhul” Danmark.

Af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

Billeder fundet på nettet af mine
forfædres slægtninge der udvandrede til

Anna Margrethe Krogh-Thomsen
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Vejledning til hovedkilder i USA
til forskning i danske indvandrerslægter

og deres efterkommere

Det er vigtigt at samle så mange oplysninger som muligt om hele familien, ikke bare om ét 
medlem, da man aldrig ved, hvad der kommer til at være den afgørende kilde (den såkaldte 
”støvsuger-metode”). Hovedkilderne er nævnt her, men der findes mange andre.

• Døds-, begravelse-, vielses, og fødsels, og navne/dåbsattester (glem ikke 
vielsesansøgninger!).

• Nekrologer og gravstensindskrifter
• Avisartikler om et ægtepars 25., 40. eller 50. års bryllupsdage
• Avisartikler om ”runde” fødselsdage, især i småbyer og ude på landet
• Bedemandsfirma handlinger
• Kirkelige handlinger (især de lutherske kirker)
• Folketællinger hvert år der ender med - 0 (1930 og tidligere)
• Folketællinger for år der ender med - 5 i staterne som f.eks. Wisconsin, 

Minnesota, Iowa og Nebraska
• Statsborgerskabsansøgninger og naturaliseringsderivater, (inden 1920 drejer det 

sig kun om mænd over 21. Børn under 21, og hustruer der fik statsborgerskab 
sammen med manden). Børn født i udlandet, der fyldte 21 inden faderen blev 
statsborger, måtte selv ansøge og efter 1920 måtte kvinder også selv ansøge

• By-, township- og amtshistorier i de områder, hvor indvandrerne slog sig ned
• Medlemskabsregistreringer for Det Danske Brodersamfund (findes på Family 

Flistory & Genealogy Center på Det Danske Immigrantmuseum og på the Danish 
American Library & Archives i Biair, Nebraska), Det Danske Søsterskab i 
Amerika og lignende loger og foreninger

• Social Security ansøgninger og dødsregistret
• Militære registreringer for 1. og 2. Verdenskrig (evt. også Borgerkrigen, den

Spansk-Amerikanske krig, og Korea-Kngen)
• Ejendomshandler og ”homestead”-overdragelser
• Skifte og testamenter
• Og sidst, de voksende antal online kilder

Medens du samler data og dokumenter fra kilderne foroven, er det en god idé at lave en 
tidslinie over hver indvandrer for at holde styr på dem. Efterhånden får du samlet nok 
oplysninger om en familie til at kunne danne et godt billede af deres liv og færden i det nye 
land. Og så har du nok detaljer så det skulle kunne lykkes at komme i kontakt med 
nulevende slægtninge i USA. Husk at mange danske indvandrere forandrede deres navne 
eller den måde de blev stavet på, så glem ikke at søge efter - son såvel som -sen, og bliv 
ikke overrasket, hvis dm Jens Jørgensen er blevet forvandlet til John Johnson.

Kilde: The Danish Immigrant Musum
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Branden i Skejby
Juleaftensdag 1898 indebrændte fem børn i landsbyen Skejby ved Århus, mens deres 
forældre var på arbejde. Sagen vakte opsigt og blev dækket af aviserne, både af Aarhus 
Stiftstidende og Demokraten, der på det tidspunkt blev redigeret af den stærkt engagerede 
Peter Sabroe. Børnenes begravelse udviklede sig til en massedemonstration, hvor 
århusianske arbejdere markerede deres solidaritet med de efterladte og deres utilfredshed 
med forholdene, de arbejdede under.

Et frygteligt Drama:
Fem Børn kvalt af Kulos
(Aarhus Stiftstidende 24.12.1898)
Ved Bladets Slutning erfarer vi, at der i Nat er sket en frygtelig Begivenhed i Landsbyen 
Skejby ved Aarhus, idet 5 Børn er kvalte af Kulos. Børnenes Fader er Røgter hos Gaardejer 
Karl Jessen i Skejby.

Vor udsendte Reporter hjembragte følgende triste Enkeltheder fra Ulykken:
Husmand Lars Svensson og Flustru boede med deres 6 Børn i et lille Hus på Skejby Mark. I 
Morges kl. 5.30 gik Moderen til Kolkjærsgaard for at malke, mens Faderen samtidig gik til 
Gaardejer Karl Jessen, hvor han tjener som Røgter.

Inden Moderen gik, havde hun tændt Ild paa Kakkelovnen for at lune de kolde Stuer for de 
små, der nu skulde passe sig selv, indtil Forældrene kom tilbage, og for at Ilden skulde 
holde sig, havde hun fyldt Kul i Ovnen.

De 5 af Børnene, 2 Drenge paa 8 og 7 Aar og 3 Piger fra 3-5 Aar, var hjemme og sov trygt, 
det sjette Barn, en lille Pige paa 6 Aar, tilbragte Natten paa Reginehøj hos nogle 
Slægtninge.

Da Moderen efter 2 Timers Fraværelse kom tilbage til Hjemmet mellem Klokken 7 og 8 i 
Morges laa hendes 5 Børn kvalt af Kulos. Stuerne var fulde af Røg, om den stammede fra, 
at Kakkelovnen har været i uorden, Spjældet for eller hvad, vides ikke. Men Osen havde 
været saa stærk, at alt Liv var udslukt hos Børnene. Deres Lig laa i Sengene som var det 
sovende Børn. De er døde uden Smerte, uden Bevidsthed om Døden. De kom ikke til den 
fattige Julefest, deres Forældre her kunne berede dem, men de havde sikkert faaet en rig 
Erstatning, hvorimod de stakkels Forældre er fuldstændig betagne af Fortvivlelse. Skønt der 
er den yderste Fattigdom til Huse, og skønt det tit og ofte har knebet for dem at skaffe 
Brødet til de Smaa, saa havde de dog ikke raad til at undvære dem. Og saa miste fem paa én 
Gang og paa en saa trist og frygtelig Maade! Man fatter de stakkels Menneskers Ulykke og 
Øjeblikkets bundløse Fortvivlelse. Den eneste Trøst i Sorgen er den lille 6-Aars Pige, der 
ved et rent Tilfælde har undgået at følge sine Søskende i Døden.

Ulykken har naturligvis gjort et stærkt Indtryk oppe i Skejby, hvor Naboerne, Gaardmænd 
og Husmænd, nu kappes om at hjælpe de arme Mennesker med den første Trøst og Støtte.
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Også her i Byen vil det frygtelige Drama gøre et gribende Indtryk. Efterretningen om det 
kommer som en skærende Dissonans i Julefestens glade Hymne og vækker utvivlsomt hos 
alle Ønsket om at kunde hjælpe de stakkels fattige Forældre i Skejby, dobbelt fattige nu.

Kan vi end ikke yde dem en virkelig Trøst i deres bitre Sorg, saa kan vi søge at hjælpe dem 
med Penge, Penge til Begravelsen af deres 5 smaa og Penge til i det hele at hjælpe paa det 
fattige tomme Hjem. Og den Hjælp paakalder vi ikke forgæves i Aarhus, hvor der altid er et 
stort Hjerte og en aaben Pung for de Ulykkelige og Fattige.

Vi aabner en Indsamling til Lars Svensson og Hustru og beder vore Læsere sende et Bidrag 
paa Tirsdag.

Fem Børn i Skejby dræbt af Røg
(Demokraten 24.12.1898)
I Morges tidlig er der sket en forfærdelig Ulykke i Landsbyen Skejby, der har kostet 5 Børn 
Livet. Landarbejderens triste sociale Forhold har krævet saa stort et Offer, som tænkes kan. 
Carl Jessens Røgter i Skejby har nemlig i Morges fristet den uendelig triste Skæbne at miste 
sine 5 Børn.

I Morges var Fader og Moder gaaet paa Arbejde; Manden til Hr. Jessen, hvor han er Røgter, 
og Moderen til ”Kolkjærgaard”, hvor hun malkede. Før Moderen gik, gjorde hun Ild i den 
usselige Kakkelovn, der fandtes i den elendige Hytte, lidet anende, at det var sidste Gang, 
hun skulde kaste Blik paa sine Børn i sovende Tilstand. Da Forældrene stod op, var 
Klokken om ved 3, og Kl. 7.30 fandtes alle 5 Børn kvalt af Kulos. Af de stakkels Smaa 
havde de 3 øjensynlig gennemgaaet store Lidelser. De to Mindste laa stille hen med Smil 
om Mund.

Som man kan tænke sig, vakte den skrækkelige Ulykke, der raaber til Himlen om den 
danske Landarbejders fortvivlede sociale Forhold, den største Opsigt. - Hurtig skikkedes 
Bud til Aarhus efter Læge. Hr. Mohnsen, der ved 1 O-Tiden ankom, kunne kun konstatere, at 
Børnene var døde. Da Ulykken og dens Omfang blev Moderen bekendt, lammedes hun 
fuldstændig. De, der saa den stakkels Kvinde, fortæller, at de aldrig har set noget 
forfærdeligere. Det var, som om hun pludselig blev til et levende Lig. Man frygter, at hun 
har mistet Forstanden.

Manden var ligeledes som forstenet i Smerte. Vel havde det været tungt at skaffe Brødet til 
de 5, men den fattige Mand elskede jo sine Børn. Da Moder og Fader stod over for de 5 
Barnelig, kunne vi have ønsket alle Landets Velhavere og fyrstelige Personer og Præster 
nærværende. Mon De da ikke havde faaet en knugende Følelse af den ganske Eksempelløse 
Armod, som raader blandt vort Lands flittigste Klasse.

Her har vi et Hjem, der knuges til Jorden af Sorg, fordi den udbyttende Klasse opløser 
Familielivet ved at tage Mand og Kone fra Hjemmet og lader Børnene skøtte sig selv.
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Medens i disse Dage tusinder af Mødre er optaget af at pusle og hygge i Hjemmet til 
Julehoj tiden, maa Røgter Lars Svendsen og Hustru begge gaa fra Hjemmet for at slide de 
Penge sammen, som der skal til, for at Julegrøden kan komme paa Bordet.

Lars Svendsen er Røgterens Navn. Han er en 55-aarig Mand, krumbøjet og gusten af Slid 
og Slæb. Familien bor til Leje i en Hytte paa Skejby Mark. Familien har endnu et sjette 
Barn. Flan blev i gaar sendt til sin Tjenesteplads i en anden Landsby, men skulle have 
kommet hjem til Juleaften.

Det skrækkelige Drama indeholder i sig en frygtelig Anklage mod det kristne Samfund og 
kaster lige som ved et Lynglimt et Lys over de umenneskelige Forhold, hvorunder vore 
Landarbejdere lever.

Tekst til billede.
Fotografiet af de fem døde Børn hang over Moderens Seng til hendes Død i 1949.
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Slægtsforskning
Mel. Mandalay (Erling Winkels melodi)

1. Jeg har fået mig en hobby, jeg er blevet ganske bidt 
af at finde mine aner, derfor sidder jeg nu tit 
på en stol på læsesalen med en gammel protokol 
mens jeg søger mine rødder bagud, helt til Hedenold 
Først jeg tænkte bare på 
til min oldefar at nå,
men der var en enkelt ting, jeg ikke rigtig forudså: 
At når først man rigtig kan, 
fænger gnisten til en brand!
der er altid mer at finde, hvis man bare ved hvordan.

2. Det var svært dengang i starten, for jeg kunne ingenting, 
og det tog mig mange uger, for jeg rigtig kom i sving. 
Bare det at lære skriften tog en masse af min tid, 
ja, men øvelse gør mester, og jeg øved mig med flid. 
Kirkebogen var min start, 
Folketælling fulgte snart,
og med fæstebrev og skifte tog det hele mere fart. 
Og jo mer jeg kom i vej, 
blev det mere klart for mig:
Det var ikke bare kilder, det var mennesker som jeg.

Jeg har levet med blandt slægten, fulgt dens liv i lyst og nød, 
jeg har grædt, men i det stille, når et lille barn er død,
jeg har set de unge kæmpe for at bedre deres kår
og har glædet mig, når husmandsønnen fik en bondegård.
Nogles lykke sank i grus,
og de kom på fattighus,
andre gik det ganske modsat, de fik liv i sus og dus. 
Druknet i et gadekær,
officer i kongens hær,
de har alle en historie, og jeg kender en og hver
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4. Det er hyggeligt at samles i et godt og festligt lag 
om en fælles interesse, sådan som vi gør i dag. 
Jeg vil dog ha’ lov at sige - det er ikke en protest - 
men jeg savner nu de mennesker, jeg kender allerbedst. 
Måske er det hjernespind, men de lever i mit smd 
og i tusindvis af noter, som nu fylder bind for bind. 
Det er godt med vin og mad, 
men jeg ønsker nu jeg sad
på min stol på læsesalen med et gammelt guldnet blad.

N.H. Frandsen

Slægtsforskning på Højskolen Snoghøj
I sammenarbejde med Torben Egens fra Højskolen Snoghøj og Gitte B. Høstbo kan du 
komme med til en spændende uge med slægtsforskning. Kurset er opbygget for alle, både 
nybegyndere og øvede vil få stor glæde af kurset. Kurset vil bestå af 4 foredrag i løbet af 
ugen. Hvad laver et lokalarkiv?, Skøde- og pantevæsen, Person-oplysninger i kommunernes 
sociale arkivalier, Højskolens historie. Ugen vil også bestå af workshops, hvor vi om 
formiddagen vil arbejde med hvad vi kan finde på nettet. Der vil være mulighed for at 
arbejde på egen hånd eller i grupper. Hjælpen vil være til stede, når vi går i stå. Der vil være 
undervisning i hvad vi kan finde på nettet. Der vil blive mulighed for at lave anetavler enten 
på computer eller på rigtigt papir. Desuden indgår tur til Landsarkivet i Sønderjylland samt 
sejltur til Hindsgavl Slot og kirker i Fredericia. Pris incl. mad og forplejning 3600 kr.
Læs mere på højskolens hjemmeside WAvw.snoghoj.dk samt i næste nummer af SLÆGTEN.
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SSF har fået ny hjemmeside. Det flotte foto som er gennemgående på alle siderne med 
gårde, kirke forfædre og gravstene er designet af formanden for Storkøbenhavns 
Slægtshistoriske Forening - Anna Margrethe Krogh-Thomsen.
SSF er meget taknemmelig for designet, som viser netop det SSF står for. Nutid og fortid, 
levende og døde, små og store, unge og gamle.

P.t. præges forsiden af hjemmesiden den just udgivne slægtsforskerpris som gik til ”Ved du 
hvem du er”, der blev overrakt i Bjerringbro på årets Slægtshistoriske weekend.
Ligeledes præge siden af at SLÆGTEN har fået ny redaktør, som er Tommy P. Christensen. 
Om ham kan der læses på wvvw.ssf.dk
Hjemmesiden har fået en begivenhedskalender der bl.a, viser dagens arrangementer, så man 
kan se, om der er et foredrag i nærheden af en som man har lyst til at høre.

Desuden er der i overbjælken masser af gode sider som man kan få en aften til at gå med. 
Ikke mindst den gode linksamling som SSF forsøger at opbygge til glæde for alle.

GBH
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Bøger og CD’er
Ny slægtsbog af Kirsten Rosenkrantz
”Familien på Store Lundergaard - en slægtshistorie gennem
126 år”. Bogen kan købes hos www.Kahnus.dk

På togt mellem København og Tranquebar i 
1748-1750
Dødstrusler mod kaptajnen, anklager om uhygiejnisk 
madlavning og en kok, der begår selvmord. Bølgerne går højt i 
bogen ”Mellem København og Tranquebar”, der udkommer i 
dag.

I en stor del af 1700-tallet var Asiatisk Kompagni den eneste 
danske virksomhed, der havde ret til at handle på Indien og 
Kina. Næsten hvert år gennemførte kompagniet mindst to 
sejladser til Asien, hvor det bl.a, indkøbte indisk bomuldstøj og 
peber samt kinesisk te og porcelæn.

Mellem København og Tranquebar følger et togt med et af 
Asiatisk Kompagnis skibe - Kronprinsessen af Danmark - fra 
Danmark til Tranquebar og retur i 1748-50.

Bogen er skrevet på baggrund af informationer fra skibsproto
kollen og skibsjournalen, der begge befinder sig på Rigsarkivet. Skibsprotokollen er 
gengivet i sin helhed i bogen.

Rigsarkivet har protokoller fra langt de fleste af sejladserne til Asien. Protokollerne giver et 
fint indblik i livet ombord på skibene, der normalt havde en besætning på langt over 100 
mennesker. Mellem København og Tranquebar - på rejse med Asiatisk Kompagnis skib 
Kronprinsessen af Danmark 1748-1750 er udgivet af Palle Kvist med indledning og 
redaktion af overassistent, cand.mag. Michael Dupont og seniorforsker, ph.d. Jørgen 
Mikkelsen, der begge er arkivarer i Statens Arkiver.
Bogen kan købes på vores medlemsmøder til 175.-kr så længe lager haves.

Ny CD fra Helsingør Byfoged
Helsingør har altid været en af Danmarks mest internationalt 
orienterede byer. Det internationale præg kommer også til 
udtryk på CD’en, idet en bemærkelsesværdig stor del af de 
portrætterede var født uden for landets grænser. Amerikanere, 
10 fra Finland, 6 fra Østrig, 35 fra Norge, 3 fra Rusland, 37 fra 
Tyskland og 274 fra Sverige.
Pris 150.- kr. kan bestilles hosjanlib@mail.danbbs.dk
Læs mere på www.genealogisk-forlag,dk
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Arkiver
Danmarks Kirker
Fra tirsdag den 11. oktober er det via den nye hjemmeside 
www.danmarkskirker.natmus.dk muligt at finde detaljerede 
og illustrerede beskrivelser af hundredvis af danske kirker. 
Nationalmuseets store bogværk ”Danmarks Kirker” bliver 
digitaliseret, og de første 14.000 sider er allerede nu 
tilgængelige. Det skyldes en særlig bevilling fra Kirkeministeriet.

Søg, og du skal finde hundredvis af kirker
”Danmarks Kirker” indeholder omfattende beskrivelser af kirkebygningerne, deres 
kalkmalerier, inventar og gravminder.

Hvis man er interesseret i den lokale kirkes historie, vil vide noget om altersølvet, 
kirkeskibet, den mærkelige sten i murværket eller personerne på epitafiet, er der stor 
sandsynlighed for, at man kan finde svaret på danmarkskirker.natmus.dk.

Med en bevilling på 300.000 kr. har Kirkeministeriet ønsket, at de mere end 37.000 
bogsider, der indtil videre er udgivet, skal kunne læses af en større kreds end dem, der 
køber bøgerne. Beløbet har rakt til, at cirka 14.000 sider om kirker i de tidligere 
Ringkøbing, Århus, Vejle, Odense, Svendborg, Maribo og Bornholms amter er blevet 
indscannet og lagt på intemettet i form af søgbare pdf-filer; 1 for hver af de 509 kirker, 
kapeller, kirkesale og kirkegårde man foreløbig kan læse om.

Også forskerne kan begynde at glæde sig Museumsdirektør for Nationalmuseet, Per 
Kristian Madsen, udtaler: »Det er med stor glæde, at Nationalmuseet nu tager hul på at gøre 
sin viden om de danske kirker let tilgængelig ved så at sige at forære et digitalt eksemplar af 
”Danmarks Kirker” til alle interesserede. Med digitaliseringen er det nu muligt på en langt 
enklere måde at manøvrere i det store bogværks mange kirkebeskrivelser, og på sigt er der 
åbnet for en udvikling af tværgående fritekstsøgninger af fx personnavne. Det vil være af 
stor betydning for forskningen, ikke mindst for lokalhistorien.«

”Danmarks Kirker” vil fortsat udkomme i bogform og kan som altid købes hos den lokale 
boghandler, i Museumsbutikken på Nationalmuseet eller på nettet: 
www.museumsbutikken.dk.

“Danmarks Kirker” har været under udgivelse siden 1933 og fylder nu 57 bind på mere end 
37.000 sider. I dag dækker værket alle kirke røst for Storebælt og i 7 jyske amter samt dele 
af Vejle, Ringkøbing, Odense og Svendborg amter. Udgivelsen folger den amtsinddeling, 
der var gældende ved værkets begyndelse - derfor er der ikke taget hensyn til senere 
kommunal-, amts- og regionsreformer. Nationalmuseet udgiver ”Danmarks Kirker” med 
støtte fra Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Kulturministeriet og 
Kirkeministeriet.
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Stadsarkivet i København har hermed fornøjelsen, at indbyde til et brugermøde onsdag d. 
30. november kl. 15.15 i Hovedkassen her på rådhuset. I 1969 indsamlede Københavns 
Kommune erindringsmateriale fra pensionister i kommunen. Erindringerne er en guldgrube 
for den, som vil komme tæt på livet i Kobenhavn i årene omkring indgangen til det 20 
århundrede. Garbi Schmidt, som er professor i kultur- og sprogmødestudier på Roskilde 
Universitet bruger materialet aktivt i en kommende bog om indvandring på Nørrebro. I 
hendes oplæg vil kun komme tæt på de liv, som erindringerne fra Nørrebro beskriver, et 
barneliv præget af leg på Fælleden, mode med datidens originaler, og billige boliger, men 
også fattigdom, sult, død og vanrøgt. Stadsarkivet byder som sædvanlig på the og kaffe 
samt en småkage. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig. Dette gøres ved at 
sende en mail til lajoerOdT.kk.dk Mødet slutter kl. 16.45

Det Danske Udvandrerarkiv
Alverdens gode historier om danskerne, der drog ud, skal nu gøres mere tilgængelige. Det 
Danske Udvandrerarkiv i Aalborg har taget hul på den store opgave det er at digitalisere det 
enorme arkiv. En halv mio siders materialer samt tusindvis af billeder skal gøres 
tilgængelige på nettet, så vidnesbyrdet fra danske udvandreres fortid bevares.
Arkivets hjemmeside www.emiarch.dk

Bauers Kalender
Som alle nok ved er Bauers Kalender udgået, men kan findes på hjemmesiden: 
www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Hjælp - Inskription på et kobberkrus fra Hannes minde
På et indleveret kobberkrus hos egnsmuseet Hannes Minde står en inskription. 
Men hvad står der.

Måske nogle af vores læsere her i Slægt & Stavn kan hjælpe os med at oversætte teksten. 
Oversættelsen kan sendes til redaktoren på mail: janhbOnail.danbbs.dk

Låget: MÆTFI - LOGH - SKAL - LAND - BYGIÆ

På tin kruset: ÆN - VILDE - HVER - MAN - 
ORIÆS - AT - SIT - EGFIÆT - OG - LAT A - MAN 
- NYTÆ - IAFNÆT - THA - TURFTÆ - MAN - 
ÆKKI - LOGI I - VITH - ÆN - ÆNGI - LOGH - 
ÆR - ÆMGOTII - AT - F YLGHÆ - SUM - 
SANÆND -1 IVARE - MAN - AUER - UM - 
SANNÆND - FIVARE - MAN - AUÆR - UM - 
SANNÆND - THÆR - SKAL - LOGH - LETÆ - 
FIVILKT - RÆT - ÆT - VARE - ÆI - LOGH - A - 
LANDÆ - THA - FIAUTUÆ - HIN - MEST - 
TI-IÆR - MEST - MATTA - GRIPA.

Fotoet er ikke det omtalte her i artiklen.
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