
Lili Kress 

 

Andre undersøgelsesområder: 

• 31.8.1879 og 1.8.1887 fik min morfar hæderstegn for henholdsvis 8 og 16 

års god tjeneste ved Grænsegendarmeriet.  

Kan der findes noget skriftligt om det?  

UAKs svar: Ja, højst sandsynligt. Nemlig i Grænsegendarmeriets arkiv på RA. 
Søg i Daisy (www.daisy.sa.dk) på grænsegendarm, så kommer arkivet 
sikkert op. Det, som du skal bruge er enten en slags stambog eller 
korrespondance, dvs. kopi- eller brevbog. 

• I 1891 rejste min mormor til USA på besøg. Jeg har ikke fundet hende i de 

forskellige udvandrerarkiver.  

Er der andre steder at lede? 

Svar: Ja, f.eks. på www.ancestry.com, hvor der ligger passagerlister og lister 
over besætningsmedlemmer, de såkaldte skibs-manifester online (Ulrich har 
købt abonnement, som du kan låne). Ellers findes på LAK de såkaldte  

Skibsekspeditionssager, der indeholder passagerlister for skibe, der 
afsejlede Københavns Havn. De findes i Københavns Politi’s arkiv. 

• Et anepar rejste 1869 til Sverige, kom senere hjem, manden var i 1883 på 

aftægt i Tune 

o Spørgsmålene er: 

� Hvorhen? 

� Hvorlænge? 
� Hvorfor? 

 

Svar: Uha, kan han have været agent for et dansk bureau, der forsøgte at få 
svenskere til Danmark?  
 
I retsbetjentarkivet for det sted, de rejste fra, findes sikkert pasprotokoller, 
som du kan søge i, måske oplyser indførslen om passet destinationen i 
Sverige. Ellers kunne svenske arkivalier måske oplyse det, men det er nok 
nødvendigt, at du har en idé om, hvilket sted i Sverige, de tog til.  – Du kan 
evt. benytte www.genline.se eller evt. www.ancestry.com, som begge har 
arkivalier fra Sverige. Begge er dog betalingssider. 
 

• Hvem blev indkaldt til de slesvigske krige? Jeg har en liste over de mænd, 

der havde alderen til det. 

Svar: Til krigen 1848-50 indkaldtes kun BONDEFØDT mandkøn, da alm. 
værnepligt først indføres i 1850 med virkning fra fødselsårgang 1825. Indtil 
1849 var kun bondefødt (og sø-født, dvs. mænd hvis fader havde et sø-
erhverv, f.eks. fisker, lods, matros eller skipper). Til Krigen 1864 indkaldtes 



af værnepligtige. Til krigen 1848-50 meldte mange borgersønner sig dog 
frivilligt, så disse kan også findes i hærens stambøger, når disse var korrekt 
ført, hvilket dog ikke altid er tilfældet. En god indgang er medalje-
ansøgningerne og ansøgningerne fra hhv. 1898 og 1914 om hædersgave. 
Folder om dette findes på RA. Ansøgningerne findes på film og i 
publikumsmagasinet. 

• Kan man finde en liste over de personer, der var indført på valglisterne? 

Svar: Ja, på valglisterne (undskyld, at svaret var næsten næsvist). 
Valglisterne ligger som regel i kommunearkivet fra 1849 og frem, da det var 
kommunen der førte tilsyn med anmeldelse til valglisterne.  Om valg til 
Stænderforsamlingerne før 1849 findes også materiale – i hvert fald i 
Rådstuearkiverne for købstædernes vedkommende. – Jeg må lige undersøge 
dette spørgsmål nærmere. 

• Hvor finder jeg rejsepas for 
o (9) Karen Nielsdatter 1823-1888 – tjenestepige 

o (8) Peter Andersen 1820-1885 – tømrer 
 

Retsbetjentarkivet – pasprotokol, hvis de er rejst udenlands eller mellem 
amter mellem ca. 1800 og 1862. 
 

For resten super gode og spændende spørgsmål! Jeg glæder mig til at høre 
om, hvad du måtte finde. 
 
Mange hilsener 
 
Ulrich 


