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Hvad kan vi nå?

• Arkivalier om rejsende

• Lægdsruller

• Københavns Politis udvandrerprotokoller

• Skibsekspeditioner

• Politiets Registerblade

• Pasprotokoller



Det er et puslespil …

• … at stykke en persons færden sammen fra 
fødsel til død

• Man skal se mange forskellige arkivalier 
igennem afhængig af personens alder, køn, 
nationalitet og erhverv

• Hver gang, man finder sin forfader, får man 
endnu en brik til puslespillet



Nogle arkivalier om rejsende

• Danskere/udvandrere
– Københavns Politis udvandrerprotokoller 

(www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne)
– Pasprotokoller
– Kirkebøgernes til- og afgangslister
– Tyendeprotokoller (afløser til- og afgangslisterne)
– Lægdsruller
– Ellis Island (New York, www.libertyellisfoundation.org)
– Politiets Registerblade (www.politietsregisterblade.dk)

• Udlændinge/indvandrere
– Fremmedprotokoller
– Pasprotokoller
– Indfødsretssager (www.ddd.dda.dk/immibas/immibas2.asp)
– Politiets Registerblade (www.politietsregisterblade.dk)

http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne
http://www.libertyellisfoundation.org/
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.ddd.dda.dk/immibas/immibas2.asp
http://www.politietsregisterblade.dk/


Lægdsruller

• Fortegnelser over de mænd, der kunne 
udskrives til militærtjeneste i hæren

• Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig 
opholder sig



Amter og udskrivningskredse

• 1788-1869: Fortløbende lægdsnumre inden for 
hvert amt

• 1869: 6 udskrivningskredse, fortløbende 
lægdsnumre inden for hver kreds

• OBS: Købstæder bliver lægder 1843-, før den tid 
skal tilflyttere findes i tilgrænsende landsogne 
(tilflyttere til København noteres fx i Hvidovre 
lægd!)





Forskellige typer ruller

• Hovedruller 1789-1871: Fortegnelser over 
samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år

• Tilgangsruller 1795-1956: Fortegnelser over dem, 
der blev optaget i rullen i et givet år (enten fordi 
de nåede den værnepligtige alder, eller fordi de 
flyttede til lægdet)

• Omskrevne ruller 1871-1956: Fortegnelser over 
dem, der stadig var værnepligtige og boede 
samme sted efter 11 år



Lægdsrullerne i AO

• Findes i AO under ”Find din slægt”

• Dækker hele landet

• Centralt førte ruller



Hvordan finder man en lægdsrulle?
• Sognefortegnelse, sogneordnet oversigt over 

de enkelte sogne med lægdsnumre og 
amt/udskrivningskreds



Eksempel

• Christian Jørgensen, 14 år, ses i Tølløse By og 
Sogn i folketællingen 1801. 

• Hvor er han født, hvem er hans far, og hvad 
bliver der senere af ham?



Begynd med Sognefortegnelsen

• Tølløse Sogn:

• Dvs. Tølløse Sogn skal o. 1801 findes under 
Holbæk Amt, lægd 5



Vælg lægdsruller 1789-1864



Vælg Holbæk Amt, 
find en hovedrulle ca. 1801



www.genealogi.dk

Bladre sognet igennem



Christian Jørgensen flytter

• Flyttehenvisning: 9 a 231

• Intet amt nævnt = samme amt

• 9 = lægd 9

• a = årstal A

• 231 = løbenr. i lægd 9, år A



Københavns Politis 
udvandrerprotokoller

• Ved lov 01.05.1868 og 25.03.1872 blev det 
pålagt politiet at føre kontrol med de 
autoriserede udvandringsagenter, bl.a. at 
rejsekontrakten blev overholdt

• I København var det 3. politiinspektorat

• Arkivalierne hedder ikke udvandrerprotokoller, 
men ”registre over …”

• Ingen bilag bevaret



To typer udvandrere

• Direkte udvandrere: Personer, som direkte 
befordredes fra dansk havn til 
udvandringsstedet

• Indirekte udvandrere: Personer, som via en 
udenlandsk havn nåede udvandringsstedet



Indgang til protokollerne

• Dansk Demografisk Database, dækker 398.000 
udvandrere i perioden 1869-1908



Udvandrerprotokol, direkte 1885



Udvandrerprotokol, direkte 1915 



Udvandrerprotokol, indirekte 1915



Skibsekspeditioner

• Udvandrere, der købte billet direkte hos 
rederiet uden om en rejseagent (ikke 
registreret i udvandrerprotokollerne)

• Kan være registreret i Københavns Politis lister 
over skibsekspeditioner



Eksempel på skibsekspedition 1915



Også mandskabslister



Politiets Registerblade 1890-1923

• En forløber for folkeregistret, alle over 10 år

• Find familien i Politiets Registerblade, 
www.politietsregisterblade.dk

• Brug avanceret søgning

http://www.politietsregisterblade.dk/


Søgeresultat





Pasprotokoller

• Kan bruges til at

– følge en persons færden

– finde ud af hvor en person kommer fra

– finde ud af hvor en person rejser hen







Hvem skulle bruge pas?

• Indtil 1846: Indlændinge og udlændinge

• 1846-1862: Udlændinge

• 1862-1875: Udlændinge bortset fra 

svenskere, nordmænd og englændere

• 1875-1917: Ingen (dog opholdsbog)

• Efter 1917: Udlændinge



Hvilke indlændinge skulle bruge pas?

• Indtil 1846: Alle stænder

• Bortset fra:

- Embedsmænd i tjeneste 

- Skippere, sømænd, lodser

- Personer bosat inden for 2 mil



Hvornår skulle man bruge pas?

• Når man skulle krydse vand (fx færgested) 

eller rejse til udlandet

• Lov 07.08.1846:

… Pas paa Reiser mellem forskiellige Steder i 

Kongeriget … ophæves, saa at Sø- og 

Landreiser i saa Henseende sættes under lige 

Vilkaar.



Kunne man selv vælge ruten?

- Kunne vælge destinationen

- Skulle altid tage den korteste vej

• Lov 26.01.1819:

… om de ere forsynede med Passe, om de 
have taget nogen anden end den korteste Vei, 
for at komme til det i deres Passe bestemte 
Sted.



Passets gyldighed

- 3 dage fra udstedelsen 

- Indtil 1839: Til én rejse

- Efter 1839: Til flere rejser



Hvornår skulle passet forevises?

• Ved overnatning på rejse

• Ved bosættelse

• Ved overfart

• Muligvis også ved gennemrejse



Hvad er en pasprotokol?

• Myndigheders registrering af:
– Udstedte pas og pasbøger

– Foreviste pas og pasbøger



Hvad er der bevaret?

• København
– Pasprotokoller over udstedte pas 1788-1850 

(Københavnske pasregnskaber)

• Provinsen

– Helsingør 1804-

– Korsør 1798-

– De fleste retsbetjente først o.1820 ff.



Hvad fortæller pasprotokoller over 
udstedte pas?

- Udstedelsesdato

- Navn

- Fødested

- Udseende

- Erhverv

- Destination

- Evt. kautionist



Hvad fortæller pasprotokoller over 
foreviste pas?

- Forevisningsdato

- Navn

- Erhverv

- Udrejsested og -dato

- Sidst forevist

- Destination



Udstedte pas



Foreviste pas før 1846



Foreviste pas efter 1846



Spørgsmål?


