
Kilder til 
utvandringshistorie  
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Ved Fredrik Larsen Lund, Riksarkivet 



• Personhistoriske kilder som dokumenterer flytting ut av landet. 
 
• Flytting ut – ikke inn. 
 
• Tidsperiode: ca. 1820-1920-tallet. 
 
• Bevares av Riksarkivet (RA) eller Statsarkivet i Oslo (SAO) 
 
• Kun en innføring – det er et stort kildemangfold. 
 
• Et eksempel til slutt. 
 

 

De neste 20 minuttene … 



Fast grunn: Folketellingene (RA) 
 
•Nominative tellinger. Lister hele befolkningen med fullt navn.  
 
•Gir holdepunkter + relasjoner mellom folk.  
 
•Statlige tellinger: Særlig 1801, 1865 (søkbar), 1875, 1891, 1900 (søkbar) og 
1910 (søkbar). (1910: Hjemvendte emigranter). 
 
•100 års klausul på statlige tellinger. I 2020 slippes 1920 osv.  
 
•Kommunale (Oslo byarkiv): 1883, 1899, 1902, 1905, 1923. 
 
•Lett tilgjengelige på Digitalarkivet. 





Passprotokoller (SAO) 
 
•Finnes i politi- og fogdearkiver fra omkring 1800.  
 
•Protokoller over utstedte pass. Enkelte originalpass.  
 
•Viser myndighetenes kontroll med flytting. 
 
•Kan vise tidlig utvandring, men ufullstendig. 
 
•Passplikten opphevet 1860 -> ikke lenger nødvendig med pass for å reise 
ut av landet. 
 
•Men fortsatt ført protokoll over de som fikk pass fordi de trengte det.  





Kirkebøker (1800-tallet) (SAO) 
 
•Bestemmelse av 1. desember 1812. 
 
•Flytting til og fra prestegjeldet skulle føres i kirkebøkene.  
 
•Mangelfulle etter 1860, men viktig kilde til utvandring. 
 
•Supplert med opplysninger om vielser, dåp m.m. 
 
•Politiet tok over registeringen av inn- og utflytting fra 1901 -> 
flytteprotokoller i politiarkivene.  
 
•Kirkebøkene er lett tilgjengelige på Digitalarkivet 
 





Folkeregister (1900-tallet) (SAO) 
 
•Folkeregisterloven 1915: Folkeregisteret tok over føring av inn- og 
utflyttingsprotokollen etter prester og politi.  
 
•Folkeregister i Kristiania fra 1. januar 1906.  
 
•En arkivserie med registerkort over utvandrede 1906-.  
 
•Unntatt offentlighet i 60 år.  
 
•Statsarkivet ønsker å skanne kilden. 







Emigrantprotokoller (SAO) 
 
•Viktig kilde til enkeltpersoner, men også for å studere grupper.  
•Anordning 1867, emigrantskipslov 1869: politiet skulle føre kontroll. 
•Emigrantene måtte vise frem reisekontrakter.  
•Protokoller ikke bare ført i Kristiania/Oslo, men også andre byer. 
 
•Oslo politikammer: sammenhengende 1867-1966.  
•White Star-linjen 1883-1923 (også passasjerlister).  
 
•Opplysninger om: navn, alder, hjemsted, reisemål, skipets navn, hvem som 
betalte billetten og medbragte penger. Til dels også om yrke/næringsvei.  
•Fanger ikke opp alle: Inntil 20 utvandrere på direkte skip falt utenfor loven.  
 
•Transkribert og enkelt tilgjengelig (søkbart) på Digitalarkivet.  
 

 

 





Mønstringsruller (SAO) 
 
•Jobb på sjøen betydde ikke utflytting i seg selv, men mange rømte eller 
mønstret av for godt i utlandet.  
 
•Rømte sjømenn – en ”skjult utvandring”. 
 
•På- og avmønstrede sjøfolk i arkiver etter 
mønstringskontorer/sjømannskontorer, bl.a Oslo, Drøbak, Son, Moss, 
Sarpsborg, Fredrikstad, Halden.   
 
•Her kan vi finne spor etter rømninger. 
 
•Materialet kommer gradvis ut på nett.  
 
  
 





Konsulater & 
Utenriksdepartementet (RA) 
 

•Konsulatvesen og utenrikstjeneste: saker knyttet til nordmenn ute i verden.  
 
•Kan være: Søking etter savnede, fengsel/straff, passregistre, matrikler over 
nordmenn, avdøde sjøfolk og andre, arvesaker m.m.  
 
•Arkiver etter konsulater og utenriksstasjoner, eks. New York, Buenos Aires.   
 
•Indredepartementet, Handels- og konsulatkontoret (til 1905). 
 
•Utenriksdepartementet (fra 1906): Arvesaker hvis kun arvinger i Norge.  
 

 

 





Kilder utenfor Norge 
 
Ikke tema i dag, men … 
Utvandrerne reiste et sted. Kan ha etterlatt seg spor der i bl.a: 
 
•Passasjerlister (oftest i mottakerlandet). 
 
•Ulike registre i forbindelse med ankomst osv. Bl.a Ellis Island. 
 
•Manntall. 
 
•Naturalisering (nytt statsborgerskap), militærtjeneste mv.  
 
•Fødsel, vigsel og død.  
 



Johanne og Ole August – en 
kjærlighetshistorie? 
 
 
 
 
•Kort om hvordan kildene viser utflyttingen til et ungt par i 1872. 
  























Johanne og Ole August forlot 
Norge. Etter utreisen er det 
ingen spor i norske arkiver. Men 
hvordan gikk det med dem? 





1849 ……………………………………………………………………………………1872..1873……1876 

Fødtes 

Meldt utflyttet 
 

Giftet seg 

Utvandret 

Giftet seg igjen 

Døde 

Tidslinje Johanne Mathisdatter (1849-1876) 
 



 

www.arkivverket.no 

www.arkivverket.no/digitalarkivet 
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dokumenteneforteller.tumblr.com 

 
 

Følg oss gjerne på Facebook: 
 
www.facebook.com/riksarkivet.no 
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