
Links:    ind- og udvandrede. 
 
UDV: 
 
Flere lande: 
www.ddd.dda.dk  - gå ind på udvandrere  -  her er søgemuligheder blandt 394000 udv. Fra 1869 – 
1908, der har købt oversøisk billet i Danmark. 
 
Samme sted kan man gå ind på indvandrere og finde de udviste fra 1875 til 1919 og de er jo også 
en slags udvandrere. 
 
www.emiarch.dk -  her kommer du også ind via ddd.dda 
 
Farum immigrantmuseum har de samme oplysninger som ddd.dda 
 
www.Danpa.dk  her kan søges efter private breve, manuskripter, fotos m.v. 
 
www.Familysearch.org  her kan du søge i andre lande efter dine aner. 
 
 
Norge: 
www.arkivverket.no  -  Norsk rigsarkiv – under links (lenker) er der adgang til andre arkiver m.v. 
 
www2.hivolda.no/ahf/historie/lesja/bygdeboker.htm  -  mange links 
 
Bog: Mandtal over borgere i Trondheim 1686 og en for 1722. 
 
Amerika: 
www.Ellisisland.org/search/passsearch.asp     med skib til Amerika fra København   
 
www.genealogi-kbh.dk  gå i Sitemap og find meget om udvandring fra Bremen m.v. 
 
www.ballinstadt.de   en tysk side vedr. udvandring via Hamburg , med søgemulighed 
 
www.cyndislist.com/ships.htm - skibslister m.v. 
 
www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp  - det er en 
udvandrerliste fra Vejle i årene 1879 – 1887 med søgemulighed. 
 
www.norwayheritage.com   norsk side med udvandrerskibe 
 
www.rootsweb.ancestry.com   Amerikansk side med søgemulighed 
 
www.surnamenavigator.org  - vælg Danebrog -  med søgemulighed på efternavn 
 
www.danes-in-argentina.dk  vælg f.eks ”Slægt” og Opret indlæg. 
 
www.ancestry.com   Vælg Search (søg) i den øverste bjælke.  Denne side er i perioder gratis. 
 
Australien: 
 
Australien: rojensen@bigpond.net.au 
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INDV: 
 
Fra flere lande: 
Bog: ”Indvandrerne i Danmarks Historie”  af Bent Østergaard 
 
www.ddd.dda.dk  gå  ind på indvandrere, hvor der er søgemuligheder vedr. indfødsretstildeling 
1776 – 1960 og arbejdsophold 1812 – 1924  m.v. 
 
www.genealogi.no/kilder/DAA/DAA/reg-htm Danmarks Adels Årbog - mange indvandrere 
 
www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/linksamling  (bemærk de to bindestreger under linien 
– underscore) 
Her er links til Norge – Sverige – Tyskland – Vestindien m.v. 
 
 
Hollændere: 
St. Magleby lokalarkiv: www.dragoer.dk/Page1215.aspx  (hvis det driller kan du gå på Google og 
søge ”St. Magleby lokalarkiv”. 
 
www.amagermuseet.dk  
 
www.taarnbybib.dk  (måske også hollændere) der er links til Kolera 1853, Brandtaksation og meget 
mere. 
 
 
Skotter m.v.: 
www.helsingor.dk/museum  
 
 
Huguenotter: 
www.Fredericiakommune.dk - gå ind på Borgerservice og søg oppe i højre hjørne på Huguenotter. 
 
www.Fredericiahuguenotter.dk     en hjemmeside med meget om Huguenotter 
 
Man kan også låne en lille bog der hedder: Huguenotterne i Fredericia. 
 
www.viborghistorie.dk  - klik på historie m.v. og se bl.a. om Bruunshåb i Asmild 
 
 
Jøder: 
Jødisk genealogisk selskab i Danmark: www.jewishgen.org/jgs-denmark  
 
www.Familysearch.org har fået en ny side med Jewish Family History 
 
 
Brødremenigheden (herrnhutter) 
www.christiansfeldcentret.dk  her kan man læse om byen. 
 
 
Kartoffeltyskere: 
www.kartoffeltysker.dk 
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Tyske embedsmænd: 
Søg på Google: tyske embedsmænd 1750 – så kommer der nogle sider hvor man bl.a. kan læse om 
den røde bygning, hvor kancelliet var. 
 
 
Polakker: 
Bog: De polske indvandrere på Lolland Falster. 
 
www.geocities.com/olejasz/morys/roearb.htm  - her er lidt historie 
 
Søg på Google: polske roepiger  -  så kommer der mange forslag til emnet. 
 
 
Svenske: 
www.svar.ra.se    svensk – her er brugerbetaling – er lig Arkivalier Online 
Det koster 995 sv.kr. årligt – 695 for  ½ år  - 245 mdl., Når man har betalt, får man et klippekort, 
der giver rabat på betalingen på arkiverne. 
 
www.dis.se   -  svensk – du skal være medlem 
 
www.genealogi.se   svensk – forskellige links 
 
www.ddss.nu  - svenske kirkebøger for Sydsverige 
 
Arkiv for det nordlige Sverrig ligger i Vadstena – arkiv for Skåne og Halland i Lund og Blekinge i 
Ronneby. 
Man betaler et gebyr på svenske arkiver, men via www.svar.ra.se  kan man opnå en rabatordning – 
læs der.. 
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