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Siri Tove Anthon, 24. dec. 1889 -18. jun. 1890
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1 INDLEDNING
På en kirkegård ved Honolulu i staten Hawaii langt ude i Stillehavet, står der en gravsten
over en lille pige der kun nåede at leve i knap 6 måneder. Ser man den på kirkegården,
skænker man måske den ikke så mange tanker, og de færreste ved formodentlig, at hun
blev født i København mere end 11.000 km væk.
Over 300.000 danskere udvandrede til Amerika i årene 1850 til 1914. Det var drømmen
om et bedre liv fri for fattigdom og sociale åg der lokkede mange til at rejse. I 1862 indførte
den amerikanske regering deres Homestead Act, der gjorde det muligt at erhverve sig et
stykke uopdyrket jord på 160 acres – altså omkring 118 tønder land, hvilket svarede til en
stor gård i Danmark. Jorden var gratis, så længe man bandt sig til den i fem år og lovede
at opdyrke den. Herefter kunne man få amerikansk statsborgerskab. For en dansk
husmand var det en uopnåelig drøm, der i Amerika kunne blive til virkelighed.1
Den nyfødte Siri Tove Anthon var én af dem. Sammen med sine forældre og sine to
søskende rejste hun ikke alene til Amerika, men tværs over, og videre til Honolulu på
øgruppen Hawaii langt ude i Stillehavet.

2 SIRI TOVE ANTHON
Siri Tove Anthon kom til verden juleaften, den 24. dec. 1889. Formodentlig hjemme hos
forældrene på adressen Ny Adelgade 3, 2. sal., som lå i Helligånds Sogn.

Udsnit af kirkebogen (kontraministerialbogen) for Helligånds Sogn i København
Forældrene er sukkerkoger Julius Alexander Anthon og hustru Marie Christiane Lund.
Ved hjælp af politiets mandtaller kan vi se at familien flyttede til pensionatet i Ny
Adelgade året før, de var ikke på adressen i maj 1889, men først i nov. 1889.
Kort efter fødslen, den 1. feb. 1890, var der folketælling, så her får vi yderligere oplysninger om familien. Det fremgår her, at de boede til leje hos Anna Marie Carstens, der
drev pensionat her med hjælp fra to tjenestepiger. Familien bestod af:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Julius Alexander Anthon, 34 år, sukkerkoger
Christiane Marie Anthon, 28 år, hans hustru
Else Marie Anthon, 6 år
Inger Anthon, 3 år
Pigebarn uden navn, født 24/12-89

https://www.dr.dk/nyheder/webdok/udvandrerne. Tekst af Karen Lerbech, DR Historie
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Udsnit af folketællingsskema for Ny Adelgade 3, 2. sal. Optællingen fandt sted pr. 1. feb.
1890.
Siri var endnu ikke døbt ved folketællingen, det blev hun først 30. marts 1890 i
Helligåndskirken. Faddere ved dåben var:
1.
2.
3.
4.
5.

Frk. Marie David
Fru Thora Anthon
Fru Christiane Styrup
Hr. James Anthon
Hr. Rasmus Lund

Thora Anthon var barnets farmor, Rasmus Lund hendes morfar og James Anthon hendes
farbror.
Julius Alexander var søn af den velhavende købmand af samme navn, Julius Alexander
Anthon, der sammen med sin bror, Ludvig Holberg Anthon, var de første danskere der
bosatte sig på Hawaii, eller Sandwich-øerne som de blev kaldt dengang. 1840’erne og
1850’erne var meget profitable for de to brødre og de vendte begge velhavende tilbage til
Danmark2. Desværre døde de begge få år efter deres hjemkomst, efterladende 2 enker og
en række børn.
Den 1. maj 1868 blev lov om tilsyn med udvandreres befordring stadfæstet. Fra da af
måtte ingen optræde som udvandringsagenter uden særlig tilladelse. Befordring af
udvandrere måtte heller ikke ske uden særlig tilladelse og der skulle stilles sikkerhed fra
befordrerens side. Der skulle udarbejdes en skriftlig kontrakt med enhver udvandrer, og
der var også bestemmelser for kontraktens indhold og udformning. Udvandringsagenten
2
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skulle aflevere kontrakten med genpart til politiet der forsynede den med påtegning før
den blev udleveret til udvandreren. Politiet registrerede alle kontrakter i en
udvandrerprotokol, som i dag er tilgængelig digitalt via Det Danske Udvandrerarkiv.

Hjørnet af Ny Adelgade (nr. 9) og Grønnegade. Ny Adelgade 7 kan ses i venstre side af
billedet. Københavns Museum. Foto af Johannes Hauerslev (Public Domain).
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Den 28. april 1890 får politiet forevist udvandrerkontrakten for familien. Skibsnavnet er
ikke angivet, da de rejser indirekte, altså via en udenlandsk havn. Bestemmelsesstedet er
angivet til New York.
Opslag i udvandrerprotokollen for Siri.
Forældrene og de 2
søskende kan findes i
separate opslag.

Den 17. maj 1890 ankommer familien til New York. De har rejst med skibet ”Gellert”,
der lå i fast rutefart på ruten Hamburg – Le Havre – New York. Den præcise afrejsedag
kender jeg ikke, men Gellert ankom til Hamburg den 30. apr., og da rejsen typisk tog 1213 dage, er Gellert altså afgået fra Hamburg ca. 4-5. maj.3

Passagerliste fra S.S. Gellert, der ankom til New York 17. maj. 1890 (Ancestry.com)
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På Gellert kunne man enten rejse på dæksplads (Steerage), eller i kahyt (Cabin). Julius
Anthon var som nævnt søn af en velhavende købmand og havde i 1883 fået udbetalt
noget af sin arv, så økonomien har været til en kahyt.

S.S. Gellert som den så ud da den blev bygget. Blev ombygget i 1881.4
Fra New York rejste familien videre til San Francisco, formodentlig med tog.

Artikel fra The San Francisco Call, søndag den 1. jun. 1890.
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Billedet af ukendt oprindelse, oplysninger fra http://www.norwayheritage.com
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Uddrag af passagerliste fra ”S.S. Zealandia, afsejlet fra San Francisco 31. maj 1890,
ankomst 7. jun. (Ancestry.com).

”S.S. Zealandia” (billede fra Will Lawson, "Pacific Steamers")
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Den 7. jun. stiger familien i land i Honolulu og er derfor afsejlet fra San Francisco den 31.
maj. De har haft 14 dage til at rejse fra New York. Med et transkontinentalt tog kunne
turen på den tid gøres på 83 timer5.
Rejsen til Honolulu foregik med dampskibet ”S.S. Zealandia”, der sejlede på ruten San
Francisco – Honolulu – Auckland – Sydney.
For Siri Tove Anthon endte rejsen her i Honolulu, 11 dage efter at familien ankom.
Familien rejser senere videre til øen Kauai, hvor Julius Anthon får arbejde som
sukkerkoger hos Kilauea Sugar Co.
Han bliver dog ikke længe her. Et par år efter rejser familien til Seattle og får amerikansk
statsborgerskab. Han dør her 10. sep. 1941.

O’ahu Cemetery hvor Siri ligger begravet.
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http://www.history.com/this-day-in-history/express-train-crosses-the-nation-in-83-hours
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