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� Hæfter om slægtsforskning:

� DAISY, AO og lægdsrullerne – 50,00

� Kirkebøger og folketællinger – 50,00

� Skifte- og overformynderivæsen – 50,00

� Flytninger, ind- og udvandrede, 

amtsarkiver mv.  - 70,00

� Ejendomshistorie - 70,00

MobilePay og Swipp: 41 16 61 77

Der kan også betales med kontanter.

�Hæfter til salg i pausen



Udvandrerskib ved 
Larsens Plads i Kbhvn. 1882.



Skibe i New Yorks havn





Årsager til udvandring

� Religiøse grupper: Mormoner, kvækere, jøder 
etc.

� Økonomi: Skabe sig en bedre tilværelse.

� Flugt fra fattigdom / hungersnød.

� Politiske flytninge.

� Sendt af sted af kommunen / staten: DK slap af 
med kriminelle / socialister.

� Eventyrlyst.



Udvandrerprotokollerne

- 1868-1940

- Registrerer billetterne, og ikke udvandrerne

- 1868-1909: 327.000 personer

- heraf 220.000 danskere.

- I 1890 boede der 2,1 mio. i Danmark....



Største udvandrerlande i %

Irland,

Norge,

Sverige

Danmark



Største udvandrerlande i %

Irland,

Norge,

Sverige

Danmark

I året 1901 udvandrede der 1.000.000 personer fra 
Europa til Amerika.



Tips

- Begynd med oplysning fra Danske arkiver

- Konkretiser oplysningerne om de udvandrede:

- Hvem?

- Hvornår?

- Hvorfra og hvorhen?



Danske super-kilder

- Kirkebøger – optræder de som faddere eller 
forlovere?

- Folketællinger, hvornår er de der sidste gang i 
DK?

- Skifter – nævnes de i skifter efter relevante 
slægtninge?

- Pasprotokoller

- Lægdsruller (dog kun for værnepligtige)



Danske super-kilder

- Politiets efterretninger – er personerne efterlyst?

- Amtsjournalerne – se under efterlysninger.

- Evt. faderskabssager,



Pasprotokoller

- Indtil 1862 var der amtspaspligt i Danmark

- 1814-1842 i Kbhvn. også til- og afgangslister i KB,

- 1814-1857 i købstæderne også til- og afgangslister 
i KB,

- 1814-1875 på landet også til- og afgangslister i KB,

- fra 1862ff. Pasprotokoller og

- før og efter 1862 afleverede rejsepas



Et eksempel

Klemen Nielsen (Wiborg) og Martha Charlotte 
Rasmusdatter (Bræmer) blev gift i 1842.

Deres datter ved navn Caroline skulle være 
udvandret til USA.



Børn

- Rasmus Nielsen (1843-1920)

- Bodil Kirstine Nielsen (1846-1850)

-Nicoline Ane Kirstine Nielsen (1849-1911-??)

- Christian Frederik Nielsen (1853-1853)

- Bolette Kristine Nielsen (1853-??)

- Christian Frederik Nielsen (1858-??)

- Petrine Knudsine Nielsen (1862-1950)

- Laura Andrea Birgitte Nielsen (1865-1878).



Skifterne efter forældrene

1878: Klemen hensidder i uskiftet bo efter sin kone.

1891: Sønnen Rasmus overtager boet efter 
forældrene - efter afkald fra sine søskende, som i 
øvrigt ikke nævnes.



Jamen, der er jo huset....

- Realregistre

- Skøde- og panteprotokoller



Realregister Føvling sogn, Neder 
Aastrup by, 1860-1963



Tyrsting Herred, 
Skøde- og pantebog, nr 31, 1893.







Politiets Registerblade

- www.kbharkiv.dk

- www.politietsregisterblade.dk





� www.ancestry.com

� Betalingssite, men en del større biblioteker har 
købt abonnement.

� Indekserede scanninger af kilder fra mange 
kristne lande.



www.ancestry.com

� Bl.a. fra bl.a. USA, Canada, UK og Sverige,

� FKT 1840-1940 USA,

� FKT 1840-1911 UK og Canada,

� Passagerlister fra Castle Garden og Ellis Island 
1820-1957,

� Pasansøgninger, USA,

� Ansøgning om statsborgerskab i USA,

� WW1 og WW2 sessionskort mv. fra USA, 
Canada og UK.

� Og meget andet.


