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A. Mindst 82.843 svenskere søgte 
arbejde i Danmark 1850-1914.

B. 1890 havde 33.802 svenskfødte 
fast bopæl i Danmark. Heraf 2.916 
på Bornholm (8,6%) mens øens 
befolkning udgjorde 1,8 % af den 
samlede danske

C. Omkring 20.000 svenskfødte  
husstandsoverhoveder fik dansk 
statsborgerskab. Heraf o. 1500 på 

Bornholm (7,5 % af Danmarks))

D. Vi kender 9.234 oversøiske 
udvandrere fra Bornholm 1850-
1914 – det er 24 % af  løbende 
befolkningstal eller omkring (5 %) 
af de samlede danske udvandring

Svenske indvandrere på Bornholm

Udvandrere i København



”Svenskerloven”
Lov om Tilsynet med Fremmede af 15. maj 1875

Første danske indvandrerlov. I kraft til 1952
Krævede gyldig legitimation og på forhånd sikret arbejde 
(inden 8 dage). Opfyldtes det, fik man en opholdsbog der 

skulle kunne fremvises for politi og arbejdsgivere
Man udvistes hvis man manglede opholdsbog, blev 

arbejdsløs, eller kom i konflikt med loven.

• Politiets registrering af opholdsbøger 1875 – 1924 er desværre fragmentarisk bevaret, 
• hovedsageligt 

Omkring København, samt dele af Lolland-Falster –

SAMT BORNHOLM ØSTRE HERRED (Svaneke byfoged 1875-1917)
https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=21417456#349
155,69365120

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21417456#349155,69365120


Carlsson – Karlsson - Karlsen



Udenlandsfødte i Danmark 1850 -1940 
Kilde: Folketællingerne

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7
https://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm søgedatabaser 
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?pid=1633 Trykt 1787-1981

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7
https://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?pid=1633


SS OTTAWA forlader Københavns havn for New York som det første 
udvandrerdampskib fra København (sidste fra Göteborg!)

20. August 1866 – 6. september 1866







Resultat:
Povlsker 117 – heraf 28 Snogebæk
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Bornholmske Samlinger Om ud- og indvandring 
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2000                                2011                                2013

1901: En ung befolkning >  40.000                      2021: En gammel befolkning < 40.000

1852-1940     Udvandrer næsten 9.000 bornholmere – 2/3 unge mænd – det giver 
kvindeoverskud på øen

1840-1940 Indvandrer næsten 6.000 svenskere – 2/3 unge mænd  - det nedbringer 
kvindeoverskuddet på øen.
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Olsker

HENNING



August Jonas Grönvall

• 9. juli 1865 Født Löderup (Dragon Jonas Grönvall og Anne Göransdotter)
• 1875 Husforhör Löderup, Hagestad – forældre og  4 brødre og 3 søstre
• 1887 afgang fra Löderup til Sandvig
• 1888 hjemkomst til Löderup og gift med Kerstin Åkesdatter (1865-1905)
• men samme år til Sandvig 
• Folketælling  februar 1890, Klemensker 
• April 1890 i Sandvig
• Juni 1890, dåb i Allinge Kirke
• 1893 tilbage i Ingelstorp ved Löderup
• 1894 til Sandvig, Storegade 55 A
• 1896-97  Sandvig-Löderup-Allinge
• 1897 til Allinge, Nørregade 71
• 1901, 1906 Nørregade 71, 
• 1905 enkemand, 
• 1907 gift med Anna Pettersdatter (1873-1949)
• 1908 Dansk statsborgerskab
• 1921 Olsker, 
• 16. januar 1939 begravet i Olsker, kirkebog og gravsten
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Rødt svenske kirkebøger – sort: danske kirkebøger, folketællinger, statsborgerskab og gravsten 
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INDVANDRING

Vigtigste danske registre
https://ancestry.se/search/collections/61607

stort set dækkende for danske kirkebøger 1812-1918 (gratis- tilmelding))

http://www.ddd.dda.dk (gratis)
Nogenlunde dækkende for Folketællinger, begrænset for Indvandrere, (gratis)

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet (gratis)
• Københavns folkeregistre (1890-1923) – 1,7 million personer, heraf 110.000 svenskfødte

• Vigtigste svenske registre 

• https://www.arkivdigital.se Bedste svenske søgeregister (betaling)

• https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen Simplere 
personsøgning, sværere at finde kilderne (gratis)

• https://www.familysearch.org/ ofte overraskende god (gratis)

• https://ancestry.com Bedst ved international søgning (betaling) 

https://ancestry.se/search/collections/61607
http://www.ddd.dda.dk/
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet
https://www.arkivdigital.se/
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
https://www.familysearch.org/
https://ancestry.com/


UDVANDRING
•

• Søgedatabase for Københavns Politis registre til udvandrere 1868-1908 
• https://udvandrerarkivet.dk

• MORMONUDVANDRING FRA DANMARK 1852-1868
• https://user.xmission.com/~nelsonb/newbook.htm tryk herefter på ”The Journey is the reward”
• Passagerlister for Skandinaviske mormoner København-Liverpool 1852-1874 (medtager også mindreårige) 

https://history.churchofjesuschrist.org/overlandtravel/
• Søgbare lister på rejsende mormoner fra St. Louis/Omaha til Utah 1847-1868 
• https://saintsbysea.lib.byu.edu/
• Søgbare lister på mormoner København-Liverpool-New York/New Orleans 1852-1914 (ofte mangelfulde)
•

• DIVERSE FRA ANKOMSTLANDENE 
• https://familysearch.org
• GRATIS Ud over alm. personsøgning på verdensplan, næsten 3.000 digitale samlinger. Bl.a. de australske og 

New Zealandske ankomstlister
• http://www.inci.org.br/acervodigital/livros.php
• GRATIS - Indvandring (fortrinsvis europæisk) til Brasilien via Sao Paulo
• https://ancestry.com
• BETALING Det mest omfattende eksisterende  søgeapparat og digitale samlinger for danske indvandrere 

særligt til USA. Omfatter bl.a. samtlige ankomstlister til USA m.m. samt Hamborglisterne der 1850-1934 
omfatter en betydelig del af den danske udvandring, ikke mindst den sønderjyske

• https://findagrave.com
• Søgedatabase 175 millioner gravsten på 490.000 kirkegårde i 240 lande (dog med overvægt på USA)
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Konklusion vedr. kilderne til 
indvandringen

• Kilderne til Indvandringen burde bygge på loven om arbejds- og 
opholdstilladelser af 1875

• Men kilderne er dårligt bevarede og endnu dårligere 
databaseført.

• I stedet må kirkebøger og folketællingerne i både Sverige 
(Norge) og Danmark benyttes. Det er derfor vigtigt at de er 
søgbare og databaseført!

• Afgørende vigtige kilder for såvel slægts-, lokal-, lands- og 
international historie
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Konklusion vedr. kilderne til 
udvandringen

• Perioden 1850-1868 er domineret af mormon- og 
udvandringen, overraskende velbevarede og søgbare kilder!

• Perioden 1868-1935 er helt unikt velbevaret for Danmarks 
vedkommende, men sørgeligt dårligt publiceret misrøgtede 
hvad såvel digitalisering og søgning angår (søgning 1868-1908, 
digitalisering kun 1868!)

• Heldigvis er andre afgangshavne (Hamburg, Liverpool m.fl.) og 
ankomsthavne i Nordamerika og Australien/New Zealand bedre 
digitaliserede og søgbare – men de fleste mod betaling.

• Afgørende vigtige kilder for såvel slægts-, lokal-, lands- og 
international historie

• Se nærmere herom: https://udvandrerhistorie.dk/digitalisering
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https://udvandrerhistorie.dk/digitalisering


https://henningbender.dk =
https://udvandrerhistorie.dk =

https://utvandring.dk

Email: hbender@mail.dk,

Telefon: 4041 3664

Adresse: Kirsebærhaven 3, Snogebæk, 3730 Nexø
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