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1. Kort om norsk utvandringshistorie



1.1. Utvandring fra Norge - Nøkkeltall

• Utvandringsperioden: 1825 – 1930
• Ca. 800 000 registrerte utvandrere

[Kilde: https://www.norgeshistorie.no/]



1.2. Push and pull - Hvorfor var det så mange som utvandret? 
• På 1800-tallet skjer det store endringer i samfunnet

 Befolkningsvekst

 Industrialisering/modernisering

 Generell økonomisk vekst (iblandet kortere økonomiske kriser)

• Push-faktorer i Norge
 Mangel på jord -> Bondesamfunnet klarte ikke å sysselsette alle

 Økonomi – Folk hadde råd til å emigrere

 Armod og ren fattigdom var i mindre grad en faktor i motsetning til f.eks. i Irland

• Pull-faktorer i Amerika
 «Mulighetenes land» - Ønske om bedre levekår («gratis jord»)

 Fri religion

• Tydelig sammenheng mellom oppgang- og nedgangstider i Norge vs. Amerika
 1861 – 1865 – Borgerkrigen i USA – Liten utvandring fra Norge

 1899 – 1905 – Økonomisk depresjon i Norge -> Høy utvandring fra Norge



1.3. Amerikansk immigrasjonshistorie - Hovedtrekk



1.4. Generell oversikt - Hvor slo nordmennene seg ned?

Skandinaviere i USA i 1890

Census 2000 – Andel amerikanere med norske røtter



2. Genelle tips for søk etter nordmenn i 
Amerika



2.1. Finn ut så mye som mulig om person(ene) i kilder i Norge

Finn ut så mye som mulig om person(ene) fra kilder i Norge:  

1. Kirkebøker – Utflytterlister (Digitalarkivet)

2. Emigrasjonsprotokoller (Digitalarkivet)

3. Dødsfallsprotokoller/skifteprotokoller (Digitalarkivet)

4. Sjømannsruller (Digitalarkivet)

5. Bygdebøker (nb.no)

6. Aviser (nb.no)



2.2. Tenk og gjør en analyse!

• Ser du etter en ung mann fra Sørlandet som reiste til Amerika rundt 1910? 

 Større sjanse for å finne han i Brooklyn, NY, enn på en gård i Nord-Dakota

• Ser du etter en hel familie som utvandret på 1850-tallet? 

 Denne familien har trolig utvandret til et «helnorsk» township i et county i 

et av de eldste statene (eks. Illinois, Wisconsin)

 Liten sannsynlighet for at familien slo seg ned i en storby

• Ser du etter en sjømann?

 Sjekk mannskapslister på øst- og vestkysten

 Kan vedkommende ha vært sjømann på The Great Lakes?



2.3. Potensielle fallgruver

• Amerika er vanvittig stort! I 1910 bodde det omtrent like mange folk i Minnesota 

som i hele Norge! Ikke anta at første og beste kandidat er personen du leter etter

• Mange personer fikk endret navnet sitt markant etter ankomst USA. Tre grunner:

1. Praktisk grunn - Mange norske navn er vanskelig å uttale på engelsk 
 Samuel Hjertaker –> Sam Hart

2. Uforskylt grunn - Manglende standardisering av navn (som i Norge), navn er 

kildeført basert på kildeførers oppfattelse av navnet. Eksempel:
 Johannes Martin Pedersen vil f.eks. kunne finnes som Johannes/John (M./Martin) 

Pedersen/Pederson/Petersen etc

3. Villet grunn - Noen personer endret navn for å forsvinne/gå under jorden

• Spesielt for sjømenn – Sjømenn som jobbet seg over Atlanteren vil du ikke finne i 

emigrasjonsprotokoller!



3. Ancestry



3.1. Om Ancestry

Ancestry – «Verdens globale Digitalarkiv»:

 10 milliarder historiske kilder (hevdes det!)

 3+ millioner abonnementer

 Hovedfokus: Kilder i USA, Canada, England, Skandinavia, Australia

 Folketellinger

 Fødsler, dødsfall, vielser

 Passasjer- og mannskapslister

 Statsborgerskap

 Gravsteiner

 Avisutklipp

 Slektstre som andre brukere har lagt inn

 Osv

OBS! Oppgitt alder i amerikanske kilder
kan variere til dels mye! 



3.2. Case #1 – Johannes Martin Pedersen (1864 – 1932)

Hva skjedde med oldefars 

nevø som emigrerte i 1882?



3.1. Case #1 – Johannes Martin Pedersen (1864 – 1932)

U.S., Find a Grave™ Index, 1600s-Current - Ancestry.com



4. Newspapers.com



4.1. Om Newspapers.com

• Newspapers.com er en av flere databaser for aviser i USA

• Amerikanske aviser er virkelig en gullgruve av informasjon

 Detaljerte personopplysninger

 Dødsannonser/minneord – OBITs

 Hendelser i dagliglivet er omtalt

• Gifte kvinner er ofte omtalt som Mrs. av ektemannen



4.2. Case #1 – Johannes Martin Pedersen (1864 – 1932)


