
 
 

Inledning:  
 
För drygt ett år sedan blev jag uppringt av Kurt Slotte som frågade mig om jag kände till något som kallades 
”Storfurstinnans brev”. Det gjorde jag inte, hade aldrig hört om det. Vi träffades och jag fick i min hand några 
dokument,  bland annat Jarl Häggmans återgivning av historien om Storfurstinnans brev. Här återges brevet med en 
del kommentarer och tillägg. Jag har också inhämtat en del information som Jarl Häggman inte hade tillgång till när 
han relaterade och lägger därför fram en annan hypotes om slutsatsen som dras i slutet av brevet. 
Oberoende om historien är sann eller uppdiktad är den i varje fall en del av släktens historia. 
 
Nedervetil i juli 2010  
Jan-Erik Nygren 
 
 
 

Jarl Häggman: 7.4.1996 
 

STORFURSTINNANS BREV 
 

Min svärfar, Karl Alexander Slotte, brukade berätta om ett gåtfulIt brev som någon gång vid tiden för första 
världskriget anlände till famlljen Elias Slotte på Murick i Nedervetil. Det var undertecknat ”storfurstlnnan Maria 
Feodorovna”. Där ber den höga damen om att få komma på besök hänvisande til släktskap med Slottes. –  
Man kan inte tvivla på att brevet existerat - min svärfar försäkrade att han noggrant läst igenom det flere varv och 
memorerat innehåIlet. Något besök på Murick blev det emellertid inte - en så förnäm gäst ansåg han sig icke vara i 
stånd att ta emot. 
 
Jag fäste mig tidigare inte så mycket vid saken - antog att det var fråga om någon högadlig rysk dam på flykt undan 
revolutionen som sökte tillfällig asyl. Vid jultiden senaste år blev det av någon anledning tal om brevet med min hustru, 
Aslaug.  Jag beslöt mig då för att försöka titta litet närmare på den märkliga historien. 
 
Storfurstinnan Maria Feodorovna blev fort identifierad - det var ingen mindre än den gamla kejsarinnan av Ryssland. 
Hon var född 1847 som prinsessan Dagmar av Danmark och var sedan 1894 änka efter tsar Alexander III.. –  
Där sprack genast min flyktteori! Då Maria Feodorovna nåddes av svallvågorna från revolutionen bodde hon 
nämligen hos sin äldre dotters familj i Kiev. Därifrån förpassades hon av bolsjevikerna till Krim, där hon hölls i 
husarrest på ett släktgods tills kung George V av England sände ett örlogsskepp dit för att evakuera hans gamla 
moster. Via England  kom hon hem till Danmark där hon dog år 1928. 
 
Det aktuella brevet måste alltså ha kommit tidigare. Det är tämligen säkert att den rätta tldpunkten är augusti 1914, 
strax efter utbrottet av det första världskriget. Då råkade Maria Feodorovna befinna sig i England på besök hos sin 
syster, änkan efter kung Edward VII. Hon beslöt då att genast fara tillbaka till Ryssland. Men kriget gjorde resen till ett 
rätt komplicerat företag. Hon fick lov att åka tåg genom hela Sverige upp till Haparanda och sedan från Torneå genom 
Finland till St.Petersburg. På den resan blev hon föremåI för stora hyllningar på flere orter - hon var känd som en varm 
vän av Finland och var därför synnerligen populär. En av de järnvägsstationer där hon uppvaktades var den i 
Gamlakarleby. Det hade tydligen varit storfurstinnans avsikt att därifrån göra en avstickare till Nedervetil 
för att bekanta sig med sina ”släktingar".  Men det blev ju tyvärr inte av. 
 
Dethär tror jag är den yttre ramen kring brevet. Men det verkliga mysteriet kvarstår: Hur i allsindar kunde 
storfurstinnan åberopa släktskap med Slottes? - Jag har försökt överväga en rad olika möjligheter: 
Den första tanken var att storfurstinnan måste ha fått saken om bakfoten och mlsstagit sig. Men Maria Feodorovna var 
känd som en mycket skärpt och tillförlitlig person som ingalunda brukade prata i vädret. Man får nog lov att utgå från 
att det låg något reellt bakom hennes häpnadsväckande påstående - men vad? 
 
En direkt sIäktskap med Maria Feodorovna själv skulle förutsätta någotslags länk till det danska hovet. Att någon från 
Slotte-släkten skuIle ha rört sig i de kretsarna kan man knappast tänka sig. 
 
Då förefaller det mera lovande att granska den ryska sidan.  Där har vi först det faktum att två av Maria Feodorovnas 
barn gifte sig morganatiskt. Kunde någondera av de ingifta lägreståndspersonerna ha haft några släktförbindelser i 
Finland?  De uppgifter jag har hittat i litteraturen gör nog den hypotesen högst osannolik. 
 
En säkerligen signifikant omständighet är den att storfurstinnan väl kände till någotslags släktskapsband, medan den 
andra partn,folket på Murick, var som falna från skyarna då de fick en antydan om saken. Dethär tyder på att det inte 
kunde vara frågan om någon offlciell och legitim släktskapsförbindelse. En sådan skulle ha varit almänt känd och 
troligen omskruten. Man får därför anta att den påstådda sIäktskapen måste hänga ihop med någon utomäktenskaplig 
affär. En som haft massor av sådana var Maria Feodorovnas svärfar, kejsar Alexander II. Han såg det som en 
tjänsteförmån att få gå i säng med vilken kvinna han än ville ha. Detta gav otvivelaktigt upphov till ett antal 
hemlighållna biologiska sIäktskapsband till huset Romanoff, den kejserliga familjen. 
 



Att Alexande II skulle ha haft intim kontakt med någon kvinna av slotte-sIäkten är ytterligt osannolikt. Hans amorösa 
eskapader gällde nog främst, och troligen enbart ryska damer. Om man sätter tilltro till Maria Feodorovnas uppgift om 
släktskap är det mera plausibelt att anta att denna baserar sig på vetskapen om att någon av Alexander II:s 
utomäktenskapllga ättlingar gift sig in i Slotte-släkten. Här har jag bara funnit en enda tänkbar kandidat: 
Maria Golowatscheff, hustru till skalden Alexander,Slotte. Om henne anger Slotte-släktboken bara att hon var född 
1870 i Helsingfors. Hennes föräldrar omnämns inte i motsats till vad som gäller för nästan alla andra ingifta personer. 
Kunde Maria Golowatscheff ha varit naturlig dotter tilI Alexander II?  I så fall skulle hon ha varit halvsyster till Maria 
Feodorovnas gemål, Alexander III, och halvsvägerska till henne sjäIv. Då vore det onekligen motiverat att tala om 
släktskap. 
 
Det finns ett par kända omständigheter som möjligen stöder denhär tankegången: 
 
Storfurstinnans brev blev efter någon tid sänt vidare från Murick till Alexander Slotte i Helsingfors, som eventuellt 
kunde ge någon förklaring på mysteriet. Man kan vara säker på att Alexander Slotte som beläst man och med 
ryskfödd hustru visste vem Maria Feodorovna var. Men veterligen upplyste han aldrig broderns familj på Murick om 
saken. Jag misstänker, att Alexander Slotte väl kände tilI sin hustrus extraordinära börd men inte ville att det i det 
gudliga Nedervetil skulle skvallras om att hon var ett ”syndens barn”. För honom var storfurstinnans brev därför en 
indiskretion som helst skulle tigas ihjäl. 
 
En episod som ser ut att peka åt sanma håll brukade berättas av min svärfar: - Då revolutionen flammat upp härjade 
beväpnade ryska matroser utom all kontroll i Helsingfors. Alexander Slotte kom på en grupp av dem i färd med att 
försöka störta Alexander II:s staty på Senatstorget. Han rusade dit och röt åt dem med så våldsamt ursinne att han 
fick dem att avstå från företaget. Dethär var ett minst sagt livsfarligt tiIltag. Var det månne för Alexander Slotte insikten 
att huliganerna ville förstöra hans egen svärfars staty som fick adrenalinet att koka över? 
 
0m jag har rätt i det ovanstående kan man skissera upp bakgrunden till storfurstinnans brev på följande sätt: 
Som kejsarinna blandade sig Maria Feodorovna säIlan i politiken - med ett undantag. Hon följde nogsamt med allt 
som gällde storfurstendömet Finland. Sålunda  vet man att hon försökte dämpa sin buffliga gemåIs förryskningsiver. 
Det är därför helt klart att hon kände  till och sympatiserade med Carl Johan Slottes uppstudsigatal i lantdagen år 
1891. Det är troligt att hon träffat mannen själv i något officiellt sammanhang. Hon var underrättad om att Slotte 
var hemma från Nedervetil. Vidare visste hon att hennes halvsvägerska ”Maria Golowatscheff”, gift sig med en av Carl 
Johan Slottes söner.  Däremot kände hon tydligen inte till att den sonen var bosatt i Helsingfors. Därför åkte hennes 
brev till Nedervetil där det fick aIla i Elias Slottes familj helt konfysa. 
 
Jarl Häggman 
 

 
SLOTTE, Mathias Alexander, lärare, författare, litteraturkritiker. Han  föddes i Nedervetil den 7 april 1861 och dog i 
Helsingfors den 3 april 1927. Han var son till lantdagsmannen och bondeståndets talman Carl Johan Slotte och hans 
hustru Anna Lisa Varila,  gift 06‐06‐1890 i Helsingfors med Maria ”Masja” Feodorovna Golovatscheff, född 27‐02‐
1870  i Helsingfors, död 15‐08‐1927, (dotter till Feodor Golovatscheff och Ljubov Alexejeva).  
Barn: Anna Elisabeth Alexandersdotter Slotte född 02‐11‐1890. 
           Xavier Alexandersson Slotte född 16‐09‐1893 
Efter att ha genomgått Gamla Karleby Högre Elementarskola avlade han studentexamen vid Åbo Klassiska Lyceum 

och inledde därefter studier vid Kejserliga Alexanders‐Universitet i Helsingfors, men avlade ingen examen. Om det 
gick långsamt med studierna svängde det desto mera i nationslivet. På grund av de anspråkslösa studieresultaten 
beslöt fadern att dra in studiebidragen och Alexander blev tvungen att  låna pengar för att klara uppehället. Detta 

ledde också till en brytning med fadern och Alexander besökte inte hembygden förrän efter faderns död. 

För att klara levebrödet tog han anställning som folkskollärare vid stadens svenska folkskolor, i huvudsak vid 
Nikolaigatans (Snellmansgatans) folkskola, där han kom att stanna i nästan 40 år. 

Men hans stora intresse var teatern och han hade planer på att bli skådespelare. Men dessa planer sköts ganska 
snabbt i sank, delvis beroende på hans dialektalt färgade språk. I stället kom han att ägna sig åt författarskap. Han 

skrev även några teaterstycken, som dock inte kom att ha framgång. 

Han skrev även litteratur‐ och teaterkritik i Hufvudstadsbladet från 1890 ända till sin död 1927. 

Hans prosalster och i synnerhet hans dikter blev dock mer kända. Berättelsesamlingarna ”Karlebybor” 1912 och 
”Solskensfolk”1923. Om Karlebybor säger Alexander själv att meningen är att boken skall vara en harmlös och rolig 
bok. Hans sätt att framställa personerna är något av en protest mot Topelius sätt att skildra den österbottniska 



bondeklassen som en homogen massa bestående av stolta och styva hövdingagestalter. I Solskensfolk  …ser vi  solen 
lysa i breda strömmar över Österbottens odlade bygder och ser dess återglans i det glada skämtet eller den stilla 

humorn….Ett solskensfolk är sannerligen vår svenska befolkning i de glittrande älvarnas och de solfyllda viddernas 
land... 

Han var en av dem som ville skapa en egen finlandsvensk teater och var med och grundade Folkteatern, som han 
också ledde åren 1902‐04. 

Så här tecknar J.J.Huldén Alexander Slottes verk: 

Det bästa i Slottes diktning, det som skall leva, har sin upprinnelse i samma erfarenhet som den en annan 
svensk skald av bondehärkomst uttryckt med orden »Jag är ryckt som en ört som sin groningsgrund». För 
Slotte blev omplanteringen en ganska smärtsam process. Med sitt starka temperament, sin utpräglade 
egenart och sin självkänsla hade han svårt att bevara harmoniska förbindelser med sin slätkammade 
omgivning i huvudstaden. Då framträdde hembygden och fäderna för honom i saknadens skönmålning. Han 
mindes de välsignade åkrarna och älvens breda flöde nedanför hemgården, lutande stugor med gröngammalt 
fönsterglas och ståtliga stugor, där husbönderna kort och myndigt sade som saken var. Synerna blev sång, 
och sången återgav hans inre den förlorade harmonien. Han »går genom säden som Herren en gång i 
sabbatsmorgonen tida», han fröjdas över skärsommarens under, då »frysande jord och svartaste mull, där 
drivorna lågo så höga, har blivit till blommor och vaggande guld». 

Det är inte bara blåklint och skogsviol, som växer på barndomsminnenas marker, också trons liljor är där. 
Sin kära ser han för första gången i »Herrans hus. Jag var dig nära i andaktssången, i helga ordet och orgelns 
brus. Och det var sol över altarrunden och blomstertider och sommarljus». Han kommer ihåg, huru han med 
den kära gick till åkern längs en solskensväg, och det är lisa i minnet. »Väl skiljas vi åt av vatten och land, 
men tankarna gå, tankarna gå till solskensvägen och åkern vid strand, där du kärvar i månskenet band». Men 
han har också ett fullmått av fädernas robusta livsglädje och överdåd. Han kan stampa takten, så det knakar i 
tiljor och vas, han dricker, »så det spänner i hängsel- och stropp», och han får kjolarna att »svänga så grant 
omkring präktiga läggar». 

Icke allt vad Slotte har diktat är fullgången poesi, och det mindrevägande skall väl efterhand hopsamlas av 
glömskan. Men dikter sådana som ”Plocka vill jag skogsviol” och ”Slumrande toner”och många fler skall 
leva så länge här finns kvar en svensk, som håller fädernas gärning, sång och minne i ära. Och tacksamhet är 
det vi känner mot den man, som ur sitt eget livs vånda och strider har bärgat åt oss ett så vackert arv. 

Nej, ta hålen nan målar min stugå rö!: bemböling på Gamlakarleby‐mål i tre akter  
Karlebybor och andra: historier ur allmoge‐ och småstadslifvet.  
Toner från stugor och stigar: dikter till folkmelodier,  
Bröllopssvit: tio dikter till folkmelodier tillegnade Brage.  
Sånger och syner : dikter (Folkmelodier);  
Solskensfolk och andra berättelser.  
Hembygd, solbygd!: festdikt för sång‐ och hembygdsfesten i Nedervetil den 21 juni 1925.  

Se t.e.x  Lars Sandbacka: ALEXANDER SLOTTE - Slumrande Toners Skald. 

Om ”Mascha”  
 

Maria Feodorovna Golovatschoff,  
född i Helsingfors 15/2 1870  
Föräldrar Feodor Golovatscheff, född 17.2.1843, död 18.8 1896 i Helsingfors 
Ljubov Alexejeva, född1844?, död 20.4 1886 i Helsingfors 
Maria Golovatschoff ansågs:  1. Bildad 
   2. Välskolad 
   3. Intelligent 
Skola 1881-86:  Demidoffska handarbetsläroanstalten i S:t Petersburg 
Betyg:  1. Uppförande: Mycket gott 



  2. Insikter i vetenskaperna: Mycket gott 
3. Färdighet i handarbete: Utmärkt 

Undertecknat: Kutusov-Tolstoj 
 
Skolan stod under Deras Kejserliga Högheters Tsarens och Tsarevnans omedelbara beskydd. 
 
Arbete:  1. Maria har varit handarbetslärarinna i folkskolor i Helsingfors 

2. Senare varit förståndarinna för Hildur Forsbäck-Sandbergs absedda damskrädderi. Utbildat 
personal 

Gift 06-06-1890 med Alexander Slotte 
    
Bostad:  2-rums lägenhet på Malmgatan 16, 1901 köp av 3-rumslägenhet i Kronohagen Kristiansgatan 
17 (översta våningen), 1900 köp av sommarstuga SOLVIK på Pentalalandet, Kallvik (planer var att bosätta 
sig där som pensionär) 
 Inköptes segelbåt Njord och sedan Fylgia 
1906 fick Maria stipendium från Finlands Allmänna Slöjdförening 
Rest i Skandinavien, Tyskland, Österrike – resulterade i en 15-sidig rapport. Uppgiften var främst 

att studera pappslöjd 
 

 

Feodor Golovatscheff och Ljubov Golovatscheff (f. Alexejeva) 



 

Alexander och Maria Slotte (f. Golovatscheff) och barnen 

Xavier och Anna-Lisa 



 

 

MARIA FJODOROVNA 
Maria föddes den 26 november 1847 under namnet prinsessan Dagmar av 
Danmark. Hennes föräldrar var kung Kristian IX och Louise av Hessen-Kassel.  

Dagmar och hennes äldre syster Alexandra var bästa vänner och delade rum i 
palatset. Även senare i livet skulle de hålla tät kontakt med varandra. Barnen hade 
guvernanter under barndomsåren, och Dagmar blev så fäst vid en av dem, 
mademoiselle Sidonie de l'Escaille från Belgien, att hon fick följa med Dagmar till 
Ryssland som tsaritsans förtrogna. Dagmar fick lektioner i engelska, musik, 
teckning och historia. Hon fick också lära sig rida och hon var mycket förtjust i att 
måla. Barnen hade en lycklig uppväxt. Undan för undan giftes de äldre syskonen 
bort. Alexandra blev drottning av England och Vilhelm blev kung av Grekland 
under namnet Georg I, hellenernas kung. Systern Thyra fick en lägre position, hon 
blev "bara" hertiginna av Cumberland. Snart var det Dagmars tur.  

Tronföljaren Nikolaj Aleksandrovic av Ryssland var 1864 21 år gammal. Han åkte utomlands med sin mor, 
tsaritsan Maria Aleksandrovna, dels för att se ut lämpliga äktenskapskandidater, dels för att vila upp sig i 
sydligare klimat. Han var sjuk, men sjukdomens art hade ännu inte fastställts. Resan gick bland annat till 
Danmark där han träffade den 16-åriga prinsessan Dagmar. Han hade tidigare sett henne på bild och han 
kände genast igen henne. De ryska tronföljarna brukade gifta sig tyskt, men Aleksander II ville bryta trenden 
och föreslog för kung Kristian IX att tronföljaren Nikolaj skulle få tillåtelse att gifta sig med Dagmar. Kung 
Kristian gav sin tillåtelse förutsatt att Dagmar själv samtyckte . Nikolaj stannade i Köpenhamn i två veckor 
och när han reste hade han gjort sitt val. Han anhöll om Dagmars hand. Den 2:a oktober tillkännagavs 
förlovningen. Att Rysslands tronföljare fick lov att gifta sig med en enkel dansk prinsessa kan tyckas 
underligt. Danmark hade just varit i krig mot Preussen och förlorat Slesvig och Holstein. Genom 
äktenskapet skulle banden mellan Ryssland och Danmark stärkas. Var det en demonstration från Rysslands 
sida för att förolämpa Preussen ? Kanske låg också Danmarks geografiska läge i Aleksandr II:s intresse för 
ett kommande äktenskap. Det var avgörande för Rysslands östersjöflotta att ha fri passage genom Öresund 
och Belt. Tronföljarens resa fortsatte till Nice, men han blev bara sjukare. Det konstaterades att han hade 
tuberkulos i ryggraden och en inflammation i hjärnan. I april 1865 förstod man att tronföljaren var döende. 
Tsaren och de närmaste släktingarna reste från Ryssland och Dagmar skyndade iväg från Danmark. Den 24 
april 1865 avled tronföljaren Nikolaj Aleksandrovic i Nice. Efter hans död sades det att han på sin dödsbädd 
bad alla utom Dagmar och den nye tronföljaren Aleksandr Aleksandrovic att lämna rummet. Legenden säger 
att Nikolaj förde ihop Dagmars och Aleksandrs händer på sitt bröst och bad att Aleksandr skulle överta hans 
fästmö. Ingen utom de närvarande vet sanningen. Dagmar ansågs fortfarande passa det ryska hovet och det 
bestämdes att den nye tronföljaren skulle bli hennes man. Aleksandr var dock kär i en annan, furstinnan 
M.E. Meserskaja, enligt hans efterlämnade dagböcker. Han var mycket motstridig gällande förlovning och 
äktenskap med Dagmar. I dagboken skrev han att han fann sig bli tvungen att "välja mellan plikt och 
passion". Den 23 juni, efter ett sorgeår, eklaterades förlovningen. I september reste Dagmar till Ryssland 



under stor pompa och ståt. Resvägen genom Köpenhamn kantades av stora människomassor som ville ta 
farväl av prinsessan. Dannebrogen var hissad på alla hustak. När hon kom till Petersburg möttes hon av lika 
stora folkmassor, alla ville se den blivande tsaritsan. Maria skulle förberedas för att övergå till den ortodoxa 
läran, men eftersom hon inte blivit konfirmerad till den lutherska läran i Danmark ännu, var det inte några 
problem. I ett brev till Aleksandr skrev hon "jag är fullständigt övertygad om att er religion är den enda 
riktiga och jag är glad över att kunna räkna mig till er". I oktober konfirmerades hon och fick namnet Maria 
Feodorovna, storfurstinna av Ryssland. Hon höll fast vid sitt nya namn och den nya tron resten av sitt liv. 
När hon var på besök i Danmark besökte hon den ortodoxa mässan i kyrkan och bad speciellt att inte bli 
kallad "kejsarinnan Dagmar" av danskarna. Den 9 november 1866 stod bröllopet och kungligheter från hela 
Europa samlades i Petersburg. Peter Tjajkovskij hade komponerat en triumfovertyr (opus 15) till 
tronföljarparet som spelades på bröllopet. Det nygifta paret slog sig ner i palatset Gacina, strax utanför 
Petersburg. När de var i staden bodde de i Anitjkovska palatset vid Nevskij prospekt. Man skulle kunna 
vänta sig att äktenskapet ej blev lyckat under omständigheterna som var, men det stämmer inte. Trots att 
makarna var varandras motsatser kompletterade de varandra perfekt. Aleksandr var en stark och trofast man, 
han älskade sina barn och han hade stor respekt för sin lilla hustru. Han är sannolikt en av få tsarer som inte 
hade någon älskarinna vid sidan om hustrun.  

År 1881 mördades Aleksandr II. Maria och hennes Aleksandr blev Rysslands nya tsarpar. Den officiella 
kröningen lät dock vänta på sig. Först ville Aleksandr III göra slut på terroristerna som mördat hans far och 
få ordning i landet. Den 27 maj 1883 skulle kröningen äntligen äga rum. Hela Moskva var i lyckligt uppror, 
till och med den revolutionära organisationen "Narodnaja volja"(folkviljan) lovade att inte göra några 
attentat under festligheterna. Aleksandr II:s liberala reformer fick ett abrupt slut vid hans död. Sonen, 
Aleksandr III, var en hård tsar, reaktionär, antisemit, han försökte få utvecklingen att stå still de tretton år 
han regerade. Hans politiske rådgivare var Konstantin Pobedonostsev, vars paroll var att man skulle "frysa 
ner" Ryssland, för att förhindra att rötäggen som fanns spred sig. Problemet var bara att då sköt man 
problemen framför sig, så att även näste tsar, Nikolaj II, fick problem. Rysslands judar förföljdes, även om 
det inte var i samma omfattning och med samma metoder som under andra världskriget. Förryskning skedde 
i Polen, Baltikum och Finland. All opposition slogs ned, yttrande- och tryckfriheten försvann. På 
universiteten kontrollerades att inga "olämpliga element" fanns. Hemliga polisen tycktes se och höra allt. 
Aleksandrs stora förtjänster under sin regeringstid var att den transsibiriska järnvägen fullbordades och att 
han lyckades undvika krig.  

När Maria blev tsaritsa efter 16 år i Ryssland var hon oerhört omtyckt, societeten följde hennes minsta vink. 
Maria var representativ och elegant, hon älskade fester och hon dansade bra. Hon var duktig på att småprata 
med okända människor och hon hade lätt för att komma ihåg namn. Hon passade perfekt för sin roll. Men 
hon hade också andra kvaliteter, på hennes initiativ skapades flickskolor med fyraåriga kurser och hon 
ansvarade för flera olika förvaltningar och kanslier, bl a var hon ledare för ryska Röda korset. Under hennes 
beskydd stod uppfostringsanstalter, olika kvinnoinstitut, handelsskolor i Sibirien och Moskva, flera sjukhus, 
Aleksandrovskij-lyceet och institutet för föräldralösa barn i Gacina. Hon var också mycket engagerad i vad 
som hände i Danmark.  

Enligt flera källor var Maria inte speciellt intresserad av politik. "Kejsarinnan Maria Feodorovna", skriver 
prinsessan Katarina Radziwill, "har icke det inflytande över sin man, som av någon orsak tillskrives henne. 
Hon önskar icke ha det och av naturen har hon inga politiska anlag. Kejsaren håller henne omsorgsfullt 
utanför regeringsangelägenheterna. Hon har aldrig ens försökt att bli förtrogen med dem, utan inskränkt sig 
till sin ställning som mor och societetsdam. Hennes två passioner äro kläder och dans. Dem egnar hon sig åt 
med en iver, för vilken hon då och då milt förebrås av sin höge make." Stig Malmström skriver i boken 
Dagmar, prinsessa av Danmark, kejsarinna av Ryssland att frågan om Marias politiska inflytande inte var så 
lätt att besvara. "Hon var i stort sett politiskt ointresserad", men han tillägger att "kejsarinnan Dagmar utan 
tvivel påverkade sin make i hög grad vad beträffade hans politiska sympatier och antipatier." Man vet att 
hon påverkade Aleksandr angående Tyskland och Otto von Bismarck. Hon hade en bestämd åsikt om 
Tyskland sedan Preussen 1863 tagit Slesvig och Holstein från Danmark, efter detta skulle hon aldrig tycka 
om tyskar eller Tyskland.  



Aleksandr och Maria fick sex barn, Nikolaj 1868, Aleksandr 1869, Georgij 1871, Ksenia 1875, Michail 
1878 och Olga 1882. Maria var en kylig och frånvarande förälder. I första hand kom hennes man, i andra 
hand hennes roll som tsaritsa och först i tredje hand kom barnen. Hon fann barn svåra att tala med, hennes 
rätta jag var den dansande och underhållande tsaritsan. Dottern Olga säger i sina memoarer att de två yngsta 
barnen, Olga och Michail, stod mycket närmare sin far, de var rädda för modern. Hon var tsaritsa även när 
hon hälsade på i barnkammaren och hon visade tydligt att deras lilla värld inte intresserade henne.  

Tsarfamiljen åkte ofta till Danmark och hälsade på, gärna flera veckor i sträck på sommaren. Där samlades 
också Englands och Greklands kungahus. Ute i Europa kallades kung Kristian och drottning Louise för 
Europas svärföräldrar. De hade lyckats gifta bort alla sina barn till kungahus runt om i Europa. Här umgicks 
man privat, politik undveks som samtalsämne. Sommaren 1880 hade tronföljarparet Aleksandr och Maria 
besökt Langinkoski fors vid staden Kotka i östra Finland. Aleksandr blev så förtjust i den vackra naturen att 
han bad att få ett hus byggt vid forsen. Den finska regeringen uppfyllde hans önskemål och byggde ett hus. 
Möblerna hade lokala hantverkare skapat och porslinet kom från svenska Rörstrand. 1889 invigdes huset av 
flera kungliga gäster. Den kejserliga familjens enkla vanor väckte uppmärksamhet bland befolkningen. 
Tsaren ägnade sig här åt att hugga ved och Maria, som tyckte mycket om matlagning, bjöd familjen på 
laxsoppa som hon lagat själv. Däremot var hon inte road av att ta hand om disken. Villan är idag ett 
museum. Familjen seglade också i finska viken med fartyget "Poljarnaja Zvezda" (Polstjärnan). De gick ofta 
iland i små byar. Maria hälsade då gärna på i husen och människorna blev mycket förtjusta i henne eftersom 
hon talade med dem på danska. Hon kallade sig själv "Finlands bästa och mest trofasta vän."  

 Dagmarskällan i Källviken kallas en källa som ofta besöktes av tsar Alexander III med familj. Den 
omgivande skogen sköts som park och varma sommardagar är den ett svalkande besöksmål för många 
ortsbor. Källviken är beläget ca. 5 kilometer från Ekenäs.  

År 1894 dog Aleksandr III av en njursjukdom. Maria blev änketsaritsa efter nästan 30 års äktenskap. Sonen 
Nikolaj blev nu tsar. Han hade inte väntat sig att bli tsar än på många år, fadern var ju bara 49 år gammal när 
han dog. Nikolaj var därför mycket osäker. Efter makens död blev Marias politiska roll mer framträdande, 
folket kände vördnad för henne och hon var inte beredd att lämna rollen som rikets första dam. Hon såg det 
som sin plikt att hjälpa Nikolaj att styra landet. Han frågade sig ofta vad fadern skulle ha gjort i olika 
situationer. Den som hade svaret på frågan var änketsaritsan så han vände sig allt oftare till henne för att få 
stöd och råd. I ett brev från 1902 skriver Maria till Nikolaj angående Nikolaj Bobrikov, generalguvernör i 
Finland: "Jag skrev till dig för att tala om hur jag gladde mig åt det rykte att Bobrikov skulle avgå. Men nu, 
då jag med förtvivlan och vrede har läst om alla nya förhållningsregler, han har föreslagit, och som du har 
godkänt, är mitt hjärta fyllt av ångest och sorg. Det är en fullständig gåta för mig, att du, min käre, gode 
Nicky, som i rättfärdighetens namn alltid har varit så stark, nu tänker låta dig ledas och luras av en sådan 
lögnare som Bobrikov. Och min ångest är så mycket större, eftersom du, då vi senast talade om saken- det 
var i mars i ditt arbetsrum i Vinterpalatset- lovade mig, att du själv skulle skriva till honom och dämpa hans 
alltför stora iver. I Finland där allting hittills har gått så bra och där befolkningen var fullständigt lycklig och 
tillfreds, där styrs nu allt omkull, allting förändras och man sår förvirring och hat- och allt i den så kallade 
"patriotism"ens namn. Ett utmärkt exempel på, vad detta ord egentligen betyder!" Nikolaj Bobrikov 
mördades 1904 av en finlandssvensk student (Eugen Schauman)och studentens minne hyllas än idag.  

År 1906 dog Marias far kung Kristian IX 88 år gammal. Maria och hennes två systrar, Thyra och Alexandra, 
köpte egendomen Hvidöre som ligger strax utanför Köpenhamn. Varje år i september fram till första 
världskriget sågs systrarna på Hvidöre. Ofta kom kungliga släktingar och hälsade på.  

På våren 1916 flyttade änketsaritsan till Kiev där dottern Olga tjänstgjorde på ett sjukhus. Maria ägnade sin 
tid åt att inspektera sjukhus och sanitetståg, då hon sedan 1870 var ledare för det ryska Röda korset. Hon 
hörde rykten om Nikolaj och hans abdikation. I mars 1917 träffades änketsaritsan och Nikolaj i Mogilev, 
krigshögkvarteret. Det var sista gången de sågs. Efter revolutionen flydde Maria och ett antal släktingar till 
Krim, undan bolsjevikerna. De isolerades och hörde ingenting från omvärlden. På sommaren 1919 hämtades 
Maria och släktingarna av skeppet H M S Marlborough, systersonen kung Georg hade befallt att de skulle 
föras till tryggheten i England. Maria hade lämnat Ryssland för sista gången. Men änketsaritsan kunde inte 
finna sig riktigt tillrätta, då de tidigare besökt England hade det varit som gäster, nu var de flyktingar. Varje 



ord som sades kunde tas för ett engelskt partitagande för den ryska monarkin och självhärskardömet. Redan 
i augusti lämnade änketsaritsan England och reste hem till Danmark. Hon fick bo i en flygel i slottet 
Amalienborg, nära den nye kungen, brorssonen Kristian X. Han visade tydligt att han ogillade sin släkting.  

Den 13 oktober 1928 dog änketsaritsan Maria, 81 år gammal, med sin Bibel i händerna. Platsen bredvid 
Aleksandr III i Peter Pauls-katedralen står tom, Maria begravdes vid sina föräldrar i Roskilde domkyrka.  

 
 

   

 

 

Alexander ("Sascha") och Maria Fjodorovna ("Minnie") 1868 

 
"Tsaritsorna - åtta kvinnor bakom Rysslands mäktigaste män."  

En C-uppsats av Karin Löwengren  
Uppsala universitet -98  

Källa: Wikipedia 



 
 

Genbegravelse af kejserinde Dagmar ‐ aka Maria Feodorovna 

I 2005, efter flere års overvejelser og forhandlinger, blev den danske og den russiske regering enige om at genbegrave kejserinde 
Dagmar i Peter‐Paul katedralen, hvor hendes ægtefælle havde hvilet i 111 år. Genbegravelsen blev indledt i Danmark med en 

mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke den 23. september, hvorefter kisten bæres til rustvognen af en dansk/russisk æresvagt. 
Undervejs blev der gjort stop ved den russisk‐ortodokse kirke, Alexander Nevskij‐kirken, i Bredgade, hvor kisten velsignes af 
ærkebiskoppen af Berlin. Kejserindens kiste sejlede med "Esbern Snare" til St. Petersborg, hvor kisten blev båret i land ved 
slottet i Peterhof, hvor prinsesse Dagmar i sin tid (1866) først satte foden på russisk jord. Da "Esbern Snare" passerede 

Kronstadt, blev der saluteret fra øen. Den 28. september 2006 blev kisten kørt til St. Petersborg, først til en mindegudstjeneste i 
Isak‐katedralen, derefter til genbegravelsen i Peter‐Paul katedralen. Det danske kronprinsepar, Frederik og Mary samt 

udenrigsministeren deltog i genbegravelsen. 140 år efter hendes første ankomst til Rusland og næsten 78 år efter hendes død 
kom hun nu til at hvile ved siden af sin døde ægtefælle. På grund af diplomatiske forviklinger mellem Rusland og Danmark havde 

dronning Margrethe ikke mulighed for at deltage ‐ vistnok til stor sorg for dronningen. Havde hun været med, ville hun 
formentlig have leet over den danske diplomatmedarbejder, som var så uheldig at falde i graven inde i Peter‐Paul katedralen. 

Källa: Wikipedia 

Alexander II 

År 1838 reste Rysslands tjugoårige tronföljare Aleksandr Nikolajevitj ut i Europa för att kurera sin hälsa och för att se ut en tysk 
prinsessa att gifta sig med. Enligt tradition gifte sig ryska tronföljare med tyska prinsessor, dessa hade oftast inget emot att byta 
religion och bli ledande damer i Ryssland. Aleksandr hade en hel lista med lämpliga tyska giftasvuxna flickor att välja bland. I 
Darmstadt träffade han den fjortonåriga prinsessan Maria. Hon behandlades som en paria av Europas övriga kungahus. På grund 
av hennes föräldrars skandal stod hon inte med på listan över tänkbara gemåler, men Aleksandr bad att få bli presenterad för 
henne. Han bestämde sig på stående fot att han ville gifta sig med henne. Aleksandrs val förvånade föräldrarna, flickan var inte 
myndig och det kejserliga kansliet hade inte godtagit henne som äktenskapskandidat. Men för att markera sin självständighet som 
monark gav Aleksandrs far, tsar Nikolaj I, sonen tillstånd att fria till den unga tyskan, med förbehållet att man väntade ett tag med 
att eklatera förlovningen. Förlovningsfesten ägde rum den 4 april 1840 och i september samma år flyttade Maria till Petersburg. 
Hon konverterade till den rysk-ortodoxa läran och fick namnet storfurstinnan Maria Aleksandrovna. Den 16 april 1841 gifte sig 
Maria och Aleksandr i kyrkan i Vinterpalatset. Sammanlagt åtta barn föddes i äktenskapet: Aleksandra född 1842, Nikolaj 1843, 
Aleksandr 1845, Vladimir 1847, Aleksej 1850, Maria 1853, Sergej 1857, Paul 1860. Av de åtta barnen var det tronföljaren Nikolaj 
som stod Maria närmast. Det var ett hårt slag för familjen när han tjugotvå år gammal dog i Nice av tuberkulos och 
hjärnhinneinflammation.  

Den 18 februari 1855 dog tsar Nikolaj I. Aleksandr II och Maria var det nya tsarparet. Den officiella kröningsceremonin ägde rum 
i augusti 1856. Som ny tsar fick Aleksandr genast ta itu med att lösa problemen vid Svarta havet, det så kallade Krimkriget. 
Rysslands arméer hade invaderat Moldavien och Valakiet och var på väg till Konstantinopel som alltid hade varit ett mål för 
ryssarna. Men motgångarna med den dåligt rustade armén och belägringen av fästningen i Sevastopol gjorde att ryssarna var 
tvungna att dra sig tillbaka. Vid freden 1856 förlorade Ryssland bland annat rätten till områdena kring Donau. Svarta havet och 
Dardanellerna förklarades vara neutralt område. Aleksandr fick också ta hand om många inrikespolitiska problem. Han var den 
tsar som avskaffade livegenskapen år 1861. Många tsarer före honom hade planer på det, men det var en känslig fråga. Lösningen 
blev inte bra för de ca 22 miljoner bönderna. De fick friköpa jord av sina tidigare ägare och många tvingades skuldsätta sig när de 
skulle betala.  

1867 såldes Alaska till Amerika för ca 11 miljoner rubel, ungefär 7,2 miljoner dollar. En del av pengarna för Alaska togs till att 
bygga järnvägar i Ryssland. Aleksandr förbättrade också judarnas situation och han lät oppositionella författare emigrera eller 
släppas från fängelser. År 1874 infördes allmän värnplikt. Men tsarens reformer uppskattades inte av alla. Terrororganisationen 
"Narodnaja volja"(folkviljan) hade som mål att avsluta tsarismen. De utförde ett antal attentat mot tsaren och det var också de som 
mördade honom 1881.  

Tsaritsan Maria Aleksandrovna hade sedan tidigare svagt hjärta. 1860 fick hon palatset Livadia på Krim där hon kunde rekreera 
sig, i present av sin make. Hon ordinerades ofta av läkarna att resa söderut och vila upp sig på kurorter i Tyskland eller vid Svarta 
havet. Hon led av det intensiva hovlivet och Petersburgs kärva klimat. Efter de åtta barnens födelse rekommenderade doktorerna 
henne att sluta ha "intim" kontakt med sin make. Men Aleksandr hade inte en tanke på att gå i celibat för sin hustrus skull. Det 
talades i tysthet i Petersburg om hans kärlekshistorier med yngre kvinnor, man ansåg att han behandlade sin sjukliga hustru 
respektlöst.  Maria blev allt sjukare och snart konstaterades det vara tuberkulos. Hon vistades i Cannes som hade varmare klimat 
men reste snart tillbaka till Ryssland igen. Hon ville dö i närheten av sin familj. Den 3 juni 1880 avled tsaritsan Maria i 
Vinterpalatset. Hon begravdes i Peter-Paulskatedralen.  

Källa: Wikipedia 



 

Utdrag ur tidningen Österbottningen 

Gamlakarleby den 11 aug. 1914 

H.M. Änkekejsarinnan Maria Feodorovna och H.K.H. Storfurstinnan Xenia Alexandrovna 
passerade i lördags Gamlakarleby på hemväg från England. De höga resandena kommo  från Torneå med 
extratåg, som fördes av järnvägsingeniörer. 

I Gamlakarleby war stationshusets fasad wackert dekorerad med flaggor och girlander samt 
röda och wita rosor. Redan långt innan tågets ankomst hade en talrik allmänhet, såwäl stadsbor som 
allmoge från den kringliggande landsbygden, samlats wid stationen. Då tåget kl. 9.16 f.m. körde in, mötte 
länets guwernör, general N. Sillman, wilken föregående dag hitkommit, samt stadens borgmästare, på 
orten bosatta landstatstjänstemän, m.fl. på perrongen. Sedan tåget stannat, hälsades de höga gästerna med 
Kejsarhymnen, utförd av Gamlakarleby hornorkester, samt med livliga hurrarop av den församlade 
mängden. 

Sedan audiens bewiljats, uppsteg general Sillman åtföljd av sekreteraren A. Ladau i H.M:s 
salongswagn, där generalen öwerlämnade twänne praktfulla buketter, den ena av wita rosor med widfästa 
wita band till H.M. Änkekejsarinnan och den andra av ljusröda rosor med band i samma färg till H.K.H 
Storfurstinnan. Widare täcktes H.M. Änkekejsarinnan emottaga en bukett  blommande ljung och en riwa 
med hallon, som till H.M. öwerräcktes av en liten flicka Aula Lassila, därwid behagade H.M. räcka lilla 
Aula sin hand, yttrande på swenska: ”Tack, mitt snälla barn!” Då H.M. wisade sig i det öppna kupéfönstret 
med de erhållna blommorna i handen, utbröto nya hurrarop, beledsagade av Kejsarhymnens toner, och när 
tåget långsamt ångade ut från bangården, följdes detsamma av musik och hurrarop, under det H.M. 
fortfarande uppehöll sig vid kupéfönstret, hälsande folket med wänliga nickningar. 

Under audiensen hade H.M. anmodat general Sillman att till allmänheten  framföra H.M:s 
tack för hyllningen. H.M. war djupt rörd öwer befolkningens ådagalagda tillgiwenhet och gåworna. Detta 
tolkades för allmänheten av borgmästar J.G.R Lind. 

Den stund, H.M. stod ansikte mot ansikte med menigheten å stationen och så att säga i 
omedelbar rapport med denna, bar en nästan högtidlig stämning. Bland folket woro många, som för länge 
sedan haft lyckan att se H.M. och som i friskt minne bewarade H.M:s wid tidigare besök i wårt land wisade 
wänlighet och wälwilja mot landet och dess folk. Och alla gladdes ej mindre öwer H.M:s  wänliga och 
flärdfria uppträdande än äwen öwer det det förtroende som wisades folket härutinnan, att H.M., trots den 
närwarande tidens  oro, trädde fram inför detsamma utan några som helst säkerhetsåtgärder. Dessa och 
dylika tankar och känslor fingo uttryck i ord, när folket långsamt avlägsnade sig enwar till sin werksamhet, 
och mången uttalade hög den önskan, att H.M. måtte lyckligen uppnä resans mål. Alla uttalanden wittnade 
om, att det folk, hos wilket H.M. nu befann sig, hör till H.M:s mest trofasta, bland wilket H.M. under alla 
förhållanden kan känna sig fullkomligt trygg. 

GENOM NÅDIGT TELEGRAM 

av den 10 augusti har Hans Majestät Kejsaren behagat anbefalla Generalguvernören över Finland att 
frambära Hans Kejserliga Majestäts tack till trupperna och befolkningen som hälsat Hennes Kejserliga 
Majestät Änkekejsarinnan Maria Feodorovna under Hennes Majestäts färd från Torneå samt betygat 
Hennes Majestät sin warmaste kärlek och tillgiwenhet. 

Av Hans  Excellens Generalguvernören telegrafiskt underrättad om denna Monarkens ynnest 
är jag lycklig att få bringa detta till allmänhetens kännedom i det mig Nådigst anförtrodda länet. 



N. Sillman 
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Tämän seurakunnan jäsen,Suomen kansalainen 
Feodor Golovatscheff kuollut 18.8.1896 Helsingissä.  Merkitty vv. 1910-20 pääkirjaamme.  
Ei merkintää milloin ja missä syntynyt eikä mistä tullut seurakuntaamme. 
 
Puoliso: Ljubov Golovatscheff, s. Aleksejeva, kuollut 20.6.1886  
Ei merkintää vihkipäivästä. 
 
Heidän lapsensa: 
1) Natalia Golovatscheff, syntynyt 3 .8.1867 kuollut 12.6.1868 Helsingissä, H:gin ort. 
2) loan Golovatscheff, syntynyt 17.9.1868 kuollut 2l.3.1888 Helsingissä,H: gin ort. 
3) Maria Slotte s. Golovatscheff,syntynyt 15.2.1870 ei tietoa pois muutosta. P.so: 
Mattias Aleksander Slotte.Vihitty 25.5.1890. 
4) Pavel Golovatscheff syntynyt 10.6.1871 ei tietoa poismuutosta. Puoliso  
Maria-Jozefina, s. Jakovleva. Ei merkintää vihkipäivästä. 
5) Vasili Golovatscheff, syntynyt 2.1.1873 ei tietoa poismuutosta. P.so: Senni  
(sukunimestä ei saa selvää) Vihitty 19.7.1897. 
6) Aleksandra Vikström s. Golovatscheff,syntynyt 20.3.1874 ei tietoa poismuutosta. 
Pso: Gustav Fridrich Vikström. Vihitty1.9.1890. 
7) Aleksandr Golovatscheff,syntynyt 17.6.1875 ei tietoa poismuutosta. 
B) Aleksi Golovatscheff, syntynyt 17.9.1876 kuollut 17.9.1885. Helsingissä H:gin ort. 
9) Nikolai Golovatscheff syntynyt 5.11.1877 kuollut .9.11.1877. Helsingissä H:gin ort 
10)Anna Stepanoff? s.Golovatscheff,syntynyt 2.1.1879,ei tietoa poismuutosta P. so: 
Edvard Konstantin Stepanoff? Vihitty 1.10.1899. 
11)Konstantin syntynyt 29.12.1880 kuollut 16.10.1945 Helsingissä H:gin ort. 
12)Olga Golovatscheff syntynyt 15.6.1885 kuollut.9.1885 Helsingissä H:gin ort, 
 
Helsingin ortodoksisessa seurakunnan  kirkkoherranvirastossa  

Helsingissä 24.3.2010 
 
Kommentar: Åtminstone ett av Marias syskon (Pavel) antog tillnamnet Aho efter frigörelsen från Ryssland. 
Ättlingarna lever fortfarande kvar i Finland.  
Källa: Raija Kallio gift med Bengt Slotte. 

 
 
 

En hypotes 
 
Kan Ljubov Golovatscheff, f. Alexejeva (Maria Golovatsheva‐Slottes mor) vara utom äktenskaplig  dotter till 
Alexander II? 
Då  kunde det se ut så här: 
 

Alexander II 17.04.1818 ‐ 13.03.1881 
Barn bl.a.                                                           |   
Ljubov Alexejeva , f.c. 1844?   ‐   d.20.6.1886     ‐‐     (halvsyskon) ‐‐          Alexander III  10.03.1845 – 01.11.1894 
gm. Fjodor Golovatscheff, f. 17.3.1843‐  d. 18.8.1896              gm Maria Feodorovna 26.11.1847‐13.10.1928 
         |                                                                                                                                          | 
Maria Golovatscheff, f. 1870                        kusiner                                                  Tsar Nikolai II     
 
 



Ljubov och tsar Alexander III skulle vara halvsyskon och Ljubov skulle då vara ”halvsvägerska” till Maria Feodorovna.  
Tsar Nikolaj II och storfurstinnnan Xenia Alexandrovna skulle vara Maria Slottes storkusiner.  
Tsar Alexander III skulle vara Maria Slottes ”morbror”.  
Tsar Alexander II skulle vara Maria Slottes morfar. 
 
Maria Slotte var född 1870 och kunde nog  i och för sig vara dotter till Alexander III (som gifte sig 1866), men å andra 
sidan verkar den Golovatscheffska familjen ”höra ihop” bra. Troligare är då att Maria Slottes mor, Ljubov Alexejeva, 
är utomäktenskaplig dotter till Alexander II. Han var känd för sina erotiska eskapader utanför äktenskapet. (Han hade 

åtminstone 7 kända uä. barn). Dessutom passar Ljubov tidsmässigt in rätt bra. Hon föddes 1844? (anteckning på ett 
fotografi).  Det verkar otrolig att Alexander Slotte kunnat hemlighålla det för sina syskon om Maria Golovatscheff 
varit ”kejserlig” dotter. 

Tyvärr tror jag att det aldrig kommer att kunna bevisas, men det är ju en hypotes. 

NB. I Helsingfors adresskalender för åren 1888‐89 finns endast en Golovatscheff.  
Det är: F. Golovatscheff, handlande, adress: Rödbergsgatan 14.  
Det kunde vara”vår” Fjodor Golovatscheff. 
 
(Obs! Maria Feodorovna kallas här storfurstinna, men som framgår av artikeln ovan borde hon egentligen kallas 
änkekejsarinna , men  hon föredrog själv att kallas storhertiginna). 
 
Jan‐Erik Nygren 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


