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1. Hærens og søværnets historiske udvikling frem til 
1920.

2. Danmarks krigshistorie.
3. Gennemgang af de vigtigste arkivalier i hærens og 

søværnets arkiver fordelt på persongrupper.
4. Besvarelse af spørgsmål.
5. Afsluttende bemærkninger.
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Hærens og søværnets udvikling frem til 1920
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1471: Bådsmænd, bartskærere, trompeterer udskrives fra
købstæderne og lenene.
1550: Holmens faste stok (håndværkere, matroser, rugdrenge,
spillemænd) samt underofficerer og officerer.
Hvervede (geworbne) soldater til fods supplerer
udskrevne landsoldater og hvervede gårdryttere i ridende
regimenter.
1661: Rytteriet og infanteriet oprettes.
1684: Artilleriet oprettes.
1701: Forordning om Landmilitsen for bønderne og deres sønner.
Søofficerer (søkadetter) uddannes fra 1701.
1704: Forordning om søværnepligt for dem, som ernærer sig
ved søfart og deres sønner i sølimitområderne inkl.
købstæderne. De værnepligtige omfatter helbefarne,
halvbefarne, søvante og usøvante samt skippere og
styrmænd. De udskrives på session.
1712: Landkadetakademiet oprettes.
1730: Christian 6. ophæver forordningerne om landmilitsen og
de nationale rytterregimenter. Hvervede ryttere antages i
stedet.
1733: Landmilitsen genindføres. Stavnsbåndet indføres for
bønderkarle under 36 år, som ikke må forlade godset,
hvis godsejeren kan tilbyde dem tjeneste. Gælder for
hele landet dog ikke Bornholm, som er fritaget for
værnepligt. Det er godsejerne, som bestemmer, hvem der
skal udskrives. Sessioner for 18-36 årige afholdes hvert
år straks efter Michaelis (29. september).
1741: Stavnsbåndet udvides fra det 9. til 40. år.
Hvis en soldat efter endt tjeneste som soldat ikke vil

overtage en fæstegård på godsejerens betingelser, kan
godsejeren udskrive ham til et hvervet regiment for 6. til
8. år – undertiden op til 10 år.
1764: Stavnsbåndet udvides fra 4. til 40. år.
1788: Frd. af 20. juli 1788 om stavnsbåndets løsning indfører
almindelig værnepligt for bondestanden. Der begyndes
en afvikling af hvervningen af menige soldater til de
hvervede regimenter. Over en periode 2-3 år foretages
der en registrering af alle mænd på landet.
1802: Ordningen med nationale rekrutter ophører i 1802-03.
Overførsel til Landeværnet efter 6 år ved linien og indtil
det 45. år. Hvervningen af menige soldater ophører.
1808: Landeværnet tilknyttes bataljonerne som 
forstærkningsbataljoner (annekterede).Tilbage til 8 år ved linien.

1849: Alm. værnepligt for næsten alle unge mænd født 1826.
1850: Holmens faste stok afvikles over en årrække fra ca. 1850.
1860: Ordningen med amtspas ophører.
1867: Ordningen med stillingsmænd (stedfortrædere) ophører.
1861: Alle værnepligtige indskrives i lægdsrullen. Hel- og
halvbefarende søfolk skal overføres fra lægdsrullen til
sørullen. Herudover udskrives der fra lægdsrullen
mandskab til tjeneste ved søværnet som marineinfanterister
m.m. uden at være indskrevet i sørullen.
1912: Føring af selvstændige søruller ophører. Alle
værnepligtige udskrives fremover fra lægdsrullen.
De, som står i sørullen bliver tilbageført til landrullen
for det samme lægd.
1919: De civile domstole overtager de militære straffesager.
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SEKTION 3

Danmarks krige 
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Oberst Engelsteds kamp med kosakker i 1813



Danmarks krige

1701-14: Danske hjælpetropper i den spanske arvefølgekrig. 
1709-20: Den store nordiske krig.
1733-36: Den polske arvefølgekrig. Mange af soldaterne vendte 
aldrig hjem.

1788: Sverige er i krig med Rusland. På grund af Danmarks traktat 
med Rusland tvinges Danmark med i krigen. Den norske hær 
besejrer en svensk hær ved Kvistumbro. Mange nordmænd 
omkommer på grund af manglende forsyninger, men ellers 
beskedne tab på begge sider.

1801: Danmark besætter kortvarigt Hamburg og Lübeck.  Slaget på 
Reden.

1807: Københavns bombardement, ranet af flåden.

1808-09: Franske, spanske og nederlandske hjælpetropper i 
Danmark, 32.800 mand under ledelse af den franske marskal 
Bernadotte. De spanske tropper gør oprør og bliver af 
englænderne hentet på Langeland. Den norske hær i kamp med 
svenskerne ved grænsen anført af prins Christian August af 
Augustenborg, som senere bliver valgt som svensk kronprins, men 
dør kort tid efter. I stedet bliver den franske marskal Jean Baptiste 
Bernadotte valgt, som svensk tronfølger og adopteret af Karl 13.

1813-14: Det 1. auxiliærkorps (hjælpekorps). Korpset (ca. 10.000 
mand) deltager i krigen på Napoleons side mod en koalition 
bestående af England, Rusland, Preussen, Østrig og Sverige m.fl. 
De danske deltagere får i 1858-59 mulighed for at ansøge om Sct. 
Helena medaljen. Krigen ender med Danmarks overdragelse af 

Norge til Sverige. Den 14. januar 1814 bliver korpset opløst som 
led i fredsaftalen. Nordmændene anført af den danske kronprins 
Christian Frederik (søn af afdøde arveprins Frederik) og fætter til 
Frederik 6. modsætter sig overdragelsen.  

Det 2. auxiliærkorps på 10.000 mand dannes for under Bernadottes 
ledelse at kæmpe mod Napoleon. Bliver trukket tilbage, da den 
svenske kronprins truer med at besætte Jylland på grund af 
Norges selvstændighedskamp. Svenske tropper marcherer ind i 
Norge, hvor prins Christian Frederik er blevet udnævnt til norsk 
konge og landet fået sin egen forfatning. Korpset nedlægges den 
30. maj 1814. Russiske soldater forbliver på dansk grund for at 
sikre, at Danmark overholder fredsaftalen om Norges overgivelse 
Sverige i henhold til fredsaftalen. De russiske tropper trækkes 
tilbage efter, at Norge har opgivet deres selvstændighedskamp, og 
prins Christian Frederik har givet kronen tilbage til nordmændene. 
Samme år vælges den svenske konge Karl 13. til norsk konge. 

1815: Det 3. auxiliærkorps oprettes i juni, men ophæves igen få 
måneder efter. 

Det danske armekontingent oprettes i november på 15.000 mand 
marcherer til Frankrig, som en del af de allieredes besættelseshær. 
Vender tilbage til Danmark i 1818.

1848-50: Den 1. slesvigske krig. 

1864: Den 2. slesvigske krig, hvor vi mister hertugdømmerne og en 
del af sønderjylland.
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Krigsarkiver

Erindringsmedaljen 1801 (Slaget på Reden).

Krigen i 1813-18.

1. Auxiliærkorps i 1813-14 (Napoleons hjælpetropper).
Sct. Helena-medaljen. Kopi af ansøgninger er opstillet i 
publikumsmagasinet på Rigsarkivet. De originale ansøgninger 
befinder sig i Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for 
Forsvarets Arkivers originale medaljesager.

2. Auxiliærkorps 1814 (14.1. - 30.5. 1814).
3. Auxilliærkorps 1815 (19.6. - 4.12. 1815).
Den danske Armekontingent i Frankrig (1815-1819).

De slesvigske krige 1848-50 og 1864

Lazaretter Treårs-krigen  (også med lazaretter for krigen 1864 
m.m.) i Forsvarets Lægekorps arkiv. 

Tapperhedsmedalje, kun indstillinger, blev aldrig uddelt. 
Arkivskaber: Medaljesager. Arkivserie: Senere ansøgninger.

Erindringsmedaljen  for begge krige, opstillet i 
publikumsmagasinet på Rigsarkivet. Uddelt i 1877.

Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for 
Invalideforsørgelsen.

4. Jubilæumsgaven (1848-50), uddelt i 1898. I 1898 fik veteranerne 
fra 1848-50 tildelt en gave på 100 kr., som et engangsbeløb. 
Beløbet svarer til ca. 6.800 kr. i dagens priser. Ansøgnings- 
skemaerne, som er stillet frem i publikumsmagasinet på 1. sal på 

Rigsarkivet, er opdelt på købstæder, amter og udlandet efter 
ansøgerens bopæl på ansøgningstidspunktet. 

5.  Hædersgaven  på 100 kr. årlig (1848-50) fra 1906. 
Ansøgningerne, som ligger på soldatens efternavn, befinder i  
arkivet for Bestyrelsen for de Militære Underklassers 
Pensionering og Invalidebestyrelsens arkiv. Der findes et register 
til ansøgningerne, som er opstillet i publikumsmagasinet på 1. 
sal på Rigsarkivet. Arkivskaber: Invalidebestyrelsen. 
Arkivserie: Ansøgninger om hædersgaver til veteraner fra 
Treårskrigen (1848-50).

6.  Hædersgaven  på 100 kr. årlig (1864) fra 1914. De originale 
ansøgninger ligger fordelt på nr. i Enkeforsørgelseskontorets 
arkiv. For at bestille ansøgningen skal man finde pågældendes 
nummer i navnekartoteket, som er opstillet på Rigsarkivet i 
publikumsmagasinet på 1. sal. Arkivskaber: 
Enkeforsørgelseskontoret. Arkivserie: Sager vedr. tildeling af 
hædersgaven 1864.

Der findes også en række sager vedrørende hædersgaven for 
1848-51 og 1864 i pensionskontoret, diverse journalsager vedr. 
veteraner. Ligger under pågældendes VV-nummer.

Robert Lemming har udarbejdet registre over døde i krigen 
1848-50; over danske soldater i preussisk og Østrigsk fangeskab i 
1864; sårede i krigen 1864; døde i krigen 1864, indstillinger og 
dekorationer fra 1864; Svenske statsbogere i krigen 1848-50. 

Register over faldne preussere i 1864 af Peter P.E. Gunther.

Faldne sønderjyder i 1. verdenskrig.

Alle registre er opstillet i Publikumsmagasinet på Rigsarkivet.

7

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Slaget+p%C3%A5+Reden&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791068&henid=3791068&epid=3791068&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Slaget+p%C3%A5+Reden&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791068&henid=3791068&epid=3791068&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251810&ngnid=1251813&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251810&ngnid=1251813&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Helena&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=5126182&henid=5126182&epid=5126182&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Helena&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=5126182&henid=5126182&epid=5126182&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Helena&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=5126182&henid=5126182&epid=5126182&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Helena&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=5126182&henid=5126182&epid=5126182&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251821&ngnid=1251824&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251821&ngnid=1251824&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251832&ngnid=1251835&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1251832&ngnid=1251835&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=3309580&ngnid=3309582&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Auxili%C3%A6rkorps&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=3309580&ngnid=3309582&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Lazaretter&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=11210654&henid=11210654&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Lazaretter&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=11210654&henid=11210654&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=medaljesager&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=5122753&ngnid=5122759&heid=5126232&henid=5126232&epid=5126232&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=medaljesager&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=5122753&ngnid=5122759&heid=5126232&henid=5126232&epid=5126232&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Invalidebestyrelsen&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=288994&henid=288997&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Invalidebestyrelsen&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=288994&henid=288997&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Invalidebestyrelsen&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=288994&henid=288997&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Invalidebestyrelsen&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=288994&henid=288997&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Enkefors%C3%B8rgelse&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=289050&henid=289053&epid=289057&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Enkefors%C3%B8rgelse&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=289050&henid=289053&epid=289057&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Enkefors%C3%B8rgelse&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=289050&henid=289053&epid=289057&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Enkefors%C3%B8rgelse&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2012&ngid=&ngnid=&heid=289050&henid=289053&epid=289057&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=veteran&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1654654&henid=1654654&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=veteran&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1654654&henid=1654654&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


SEKTION 4

Har pågældende været dansk eller norsk officer før 1814, så start altid med I.C.W. Hirschs’ 12 håndskrevne bind om »Danske og 
Norske officerer 1648-1814« og V. Richter: Den danske Landmilitæretat 1801-94, bd. 1-2 (1896-97, ny udg. 1977). 
Findes bl.a. på Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek og formentlig også på landsarkiverne. Uddrag fra I.C.W. Hirsch’s bind.

Hærens og søværnets officerer 
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Bøger og opslagsværker om officerer

Danske og Norske officerer 1648-1814 af J.C.W og K. Hirschs. 
Den danske landmilitæretat 1801-94 af V. Richter (2 bind). 
Den danske hærs historie til Nutiden (1876) og den Norske hær 
indtil 1814 af Otto Vaupell.

Danmarks Hær (2 bind) af H. Hjorth-Nielsen (Red). 1934-35.
Faste artilleriofficerer af linien (1764-1889) af P.I. Liebe (2 bind).
Oplysninger om artilleriofficerer 1763-1867 af F.F. Grúner, 
Nerkrologer og biografiet over afdøde officerer o.l. af J. Dencker.
Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 
1814-1932 af T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard. Hagerup. 
København. 1935.

Månedsløjtnanter i Søe-Etaten 1801-1814 af J. Teisen. Særnummer 
af Tidsskrift for Søvæsen. 132. årgang. 1961.

Måneds- og reserveløjtnanter 1848-50 og 1864 af J. Teisen. Særtryk 
af Tidsskrift for Søvæsen. København 1964. 

Personalhistoriske kartoteker på Rigsarkivet:

• Erindringsmedaljen 1801 (Slaget på Reden).

• Prins Carl af Hessens arkiv 1772-1836.

• Berliens Kartotek. Officerer og militære afdelinger 1679-1721.

• Kirurger, Feltskærere, Dyrlæger , Kursmede, Bøssemagere, 
Arsenalbetjente, Sadelmagere, Feltpræster, Fanesmede m.fl.

• Kadetattester (fødsels-, dåbs- og helbredsattester 1700-1960).

• Kartotek over militære skiftesager  1600 - 1960 (hevisning til 
justitsprotokoller m.fl.).

• Schiøpffes samling over danske officerer i fremmed krigstjeneste 
(1815-1959) på Rigsarkivet. Start med at finde pågældendes nr. i 
navneregistrene som står i publikumsmagasinet på Rigsarkivet. 

• Bestallinger for afdøde officerer. 

• Lütkens kartotek over personalia for artilleriofficerer.

•Notater om artilleriofficerer (1800-1900).

• P.F. Rist: Personalhistoriske oplysninger om danske og norske 
officerer i 17. og 18. århundrede. 

• J.H.F. Jahn, samling  1660 - 1847. Personalia for danske officerer.

Arkivalier

Om tjenesteforhold:
• Regimenternes arkiver, bl.a. stambøger.
• Justitsarkivet med bl.a. frisedler (tilladelse til at indgå ægteskab).
• Krigskancelliets
• Overkrigssekretærens 
• Hærens officersskole.

Om straffeforhold:
• Regimentsauditørens arkiv. 
• Generalkrigsretssager.  1757 - 1845
• Overkrigsretten (1908 - 1920)

Søg evt. på officerens navn.
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https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Berliens+Kartotek&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1264477&henid=1264477&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=kursmede&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792040&henid=3792040&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_detaljer?a=&b=&c=Kadetattester&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792070&henid=3792070&epid=3792070&faid=11&meid=3885723&m2rid=6909090&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_detaljer?a=&b=&c=Kadetattester&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792070&henid=3792070&epid=3792070&faid=11&meid=3885723&m2rid=6909090&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Forsvarets+arkiver&b=Skiftesager&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794686&henid=3794686&epid=3794686&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Forsvarets+arkiver&b=Skiftesager&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794686&henid=3794686&epid=3794686&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Schi%C3%B8pffes+samling+&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1261735&ngnid=2649827&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Schi%C3%B8pffes+samling+&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1261735&ngnid=2649827&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Schi%C3%B8pffes+samling+&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1261735&ngnid=2649827&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Schi%C3%B8pffes+samling+&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1261735&ngnid=2649827&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Afd%C3%B8de+officerer&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=9153687&henid=9153687&epid=9153687&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Afd%C3%B8de+officerer&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=9153687&henid=9153687&epid=9153687&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=L%C3%BCtkens+kartotek&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2113972&henid=7892359&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=L%C3%BCtkens+kartotek&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2113972&henid=7892359&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Notater+om+artilleriofficerer&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3797038&henid=3797038&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Notater+om+artilleriofficerer&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3797038&henid=3797038&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Jahn&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2062240&henid=2062240&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Jahn&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2062240&henid=2062240&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=H%C3%A6rens+officersskole&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1246433&ngnid=1246436&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=H%C3%A6rens+officersskole&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1246433&ngnid=1246436&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=krigsret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=166552&ngnid=166554&heid=166556&henid=166559&epid=166562&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=krigsret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1230577&ngnid=1230580&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Vær opmærksom på, at mange officerer valgte at lade kongen 
afgøre sagen uden, at sagen kom for en krigsret. 

Om medaljer:
Alle dekorerede personer, herunder riddere og Dannebrogsmænd 
er at finde i  »Hof & Stat«. Kongelige Dansk Hof og Statskalender. 
Det eneste sted, hvor alle står registreret er i Ordenskapitlet, idet 
det er her fra at oplysningerne til Hof og Stat udgår m.h.t. 
udnævnte personer. Man kan evt. kontakte Ordenskapitlet og høre 
om den pågældende har indsendt en levnedsbeskrivelsen, En del 
levnedsbeskrivelser brændte ved Christiansborg brand i 1884.

Syge officerer:

• Garnisonssygehuset i København (1804-1943).

• Søetatens Hospital (1804-1943).

• Københavns Militærhospital (1818-1963).

Pensioner samt støtte til evt. efterladte:
Enker og børn efter officerer ved hæren og flåden frem til 1846:

• Indskudssager i Den almindelige enkekasse (1739-1846)

Den Almindelige Enkekasse blev oprettet ved kgl. reskript af 19. 
juli 1775. Den var en statsgaranteret enkekasse, som i sig optog 
Landmilitæretatens Pensionskasse (også kaldet den gamle 
enkekasse). I den nye kasse var der tvungen forsikring for alle 
gifte, civile og militære embedsmænd. Den sidste enke, der 
forsørgedes af kassen, døde i 1921. På www.fogsgaard.org findes et 
navneregister, der henviser til arkiverne på Rigsarkivet (den 
almindelige enkekasse). I arkivet for enkekassen findes også et 
trykt register over indskyderne fra 1739-1846.

• Finansministeriets, pensionskontoret (1846-1909).

• Enkeforsørgelseskontoret (1909-1973).

Officererne ved hæren og flåden

Frem til begyndelsen af 1700-tallet var pensioner med sjældne. Ved 
køb af et regiment påtog køberen sig forsørgelsen af regimentets 
officerer. Herudover kunne de få tildelt en gård eller et civilt 
embede af kongen. 

• Garnisonskompagnier (Nyborg, 1774-84 og1789-1816, 
Frederiksort, 1764-1816, Fladstrand 1764-1816, Helgoland, 
1764-1816, Korsør, 1777-99, Kronborg, 1793-99, Rendsborg, 
1785-89). Bevaret arkivalier fra Nyborg (1774-1816).

Fra 1764 blev der indført ventepenge (vartpenge) og pensioner til 
hærens officerer. Pensionerne blev bl.a. betalt af Zahlkassen (den 
danske stats og kongens hovedkasse) og nedenstående:

Krigshospitalskassen (1682-1851). Omfatter Kvæsthuskassen (1745 
-1796), Krigshospitals-, Enke- og Pensionskassen (1745-1796) og 
Landmilitæretatens pensionskasse og Krigshospitalskassen.

• Postpensionskassen (1712 - 1786).

• Postkassepensionsdirektionen (1786 - 1816).

• Den almindelige pensionskassedirektion (1816-1842),

• Finansministeriets, pensionskontoret (1846-1909). 

Se side 131 i bogen »Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens 
og søværnets arkiver« vedr. opdelingen i pensionsgrupper.

10

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8etatens+hospital&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234264&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8etatens+hospital&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234264&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+enkekasse&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=141560&ngnid=141563&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+enkekasse&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=141560&ngnid=141563&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.fogsgaard.org
http://www.fogsgaard.org
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitals&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+pensionskassedirektion&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=140404&ngnid=140407&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


SEKTION 5

Hvervede underofficerer, soldater og ryttere
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Rytteri i 1772



Hvervede rytterregimenter

I 1730 nedlægger Christian VI (1730-46) landmilitsen og

stopper udskrivningen af ryttere fra rytterdistrikterne. Fra 1730

og frem til ca. 1790 udgøres rytterregimenterne udelukkende af

hvervede ryttere.

• Den kongelige Livgarde til Hest (1683-1866).
• Gardehusarregimentet (1767-1957).
• Dragonregimenterne (1737-1957).
• Kyrasserregimenterne 1724-1771)
• Holstenske Lansenérregiment (1716-1842).
Herudover findes nationale rytterregimenter og ridende 
jægerkorps.

Hvervede fodfolkssoldater og underofficerer

Frem til 1774 bestod hovedparten af den danske hær af hvervede 
soldater. Efter 1808 blev der ikke længere hvervet soldater og 
ordningen ophørte helt i 1814. 

Oplysninger om disse hvervede skal findes i de enkelte regiment- 
ers arkiver med stambøger, til- og afgangslister, edsprotokoller 
samt straffeoplysninger i regimentsauditørens arkiv m.m. 

Hvervning:

• Generalhvervekommissionen (1764-1810).

• Mønstringer i Rendsborg (1748).

Sygdom:
• Garnisonssygehuset i København (1804-1943).

Pension og forsørgelse af evt. efterladte:

• Krigshospitalskassen (1682-1851). Omfatter Kvæsthuskassen 
(1745 -1796), Krigshospitals-, Enke- og Pensionskassen 
(1745-1796) og Landmilitæretatens pensionskasse og 
Krigshospitalskassen.

• Christians Plejehus. (1767-1854). Arkivalierne befinder sig på 
Rigsarkivet.. På Københavns Stadsarkiv findes der flere 
arkivalier vedrørende de beboere fra  Christians Plejehus som 
forblev i København for perioden (1765-1846). De 

• Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for 
invalideforsørgelsen fra 1851- 1909 (Invalidebestyrelsen).

Kartoteker i Forsvarets Arkiver:

• Drabantgarden og Slesvigske Gendarmerikorps (1700-1800).
• Kartotek over Fodfolkets underofficerer og spillemænd (1800- ?)
• Rytteriets underofficerer (1700-1900) henvisning til stambøger.
• Kartotek over Raket-, Sappeur- og Ingeniørkorpsets Underoff.
• Centralkorporalskolen, Kommandoskoler, Artillerikadetter, 

Stykjunkere (1848-1868).

• Justitsprotokoller for de forskellige dragonregimenter.

• Kartotek over fæstningers justitsprotokoller (1800-1900)
• Livgardens Justitsprotokoller (1680-1696).
• Holstenske Infanterireg., 15 Bat. edsprotokol (1785-1842)
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+kongelige+Livgarde+til+Hest&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240336&ngnid=1240342&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+kongelige+Livgarde+til+Hest&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240336&ngnid=1240342&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Gardehusarregimentet&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240616&ngnid=1240619&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Gardehusarregimentet&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240616&ngnid=1240619&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Holstenske+Lansen%C3%A9rregiment&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240460&ngnid=1240471&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Holstenske+Lansen%C3%A9rregiment&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1240460&ngnid=1240471&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=&c=Generalhvervekommissionen&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1263043&ngnid=1263046&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=&c=Generalhvervekommissionen&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1263043&ngnid=1263046&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Rendsborg&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3796814&henid=3796814&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Rendsborg&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3796814&henid=3796814&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitals&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitals&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Christians+Plejehus&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235229&ngnid=1235232&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Christians+Plejehus&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235229&ngnid=1235232&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=2667
http://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=2667
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=drabantgarden&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791146&henid=3791146&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=drabantgarden&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791146&henid=3791146&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Fodfolkets+Underofficerer&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791637&henid=3791637&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Fodfolkets+Underofficerer&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791637&henid=3791637&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Rytteriets+underofficerer&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791678&henid=3791678&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Rytteriets+underofficerer&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3791678&henid=3791678&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Raket&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792017&henid=3792017&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Raket&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792017&henid=3792017&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Centralkorporalskolen&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792121&henid=3792121&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Centralkorporalskolen&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792121&henid=3792121&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Centralkorporalskolen&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792121&henid=3792121&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Centralkorporalskolen&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3792121&henid=3792121&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=f%C3%A6stninger&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3796780&henid=3796780&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=f%C3%A6stninger&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3796780&henid=3796780&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Livgardens+Justitsprotokoller&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794757&henid=3794757&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=Livgardens+Justitsprotokoller&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794757&henid=3794757&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Holstenske&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794865&henid=3794865&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Forsvarets+arkiver&b=Holstenske&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3794865&henid=3794865&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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Start med at bestille journalregistret for 
det relevante år og pågældendes 
efternavn. Man skal her huske, at 
soldaten kan være indført under hans 
efternavn eller hans soldaternavn, som 
ofte er det sted, som han kommer fra, da 
han bliver indkaldt. (Nogle sjældne gange 
er sagen ikke indført under soldatens 
efternavn eller soldaternavn, men under 
enkens navn.)

Jeg finder enkens ansøgning indført 
under »Forsinge, Niels Christiansens enke, 
Johannes Hansdatter« og tre journalnumre: 
D 4579, 6328, H 534. Hvert bogstav og tal 
betegner en ekspedition i sagen. Som 
absolut hovedregel befinder journalsagen 
sig med alle sagens dokumenter under 
det sidste journalnummer, i denne sag H 
584. Jeg kan så bestille journalsagen H 
584, som befinder sig på Rigsarkivets 
fjernarkiv.

Arkivskaber: Invalidebestyrelsen

Arkivserie: Journalsag

Hvis soldaten er blevet invalid, så findes der også oplysninger i lægeprotokolen.
I invalidebestyrelsens arkiv findes der også mange andre arkiver, bl.a. en række fonde.

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalregister&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3557777&henid=3557777&epid=3557777&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalregister&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3557777&henid=3557777&epid=3557777&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalsag&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=329163&henid=329166&epid=329169&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalsag&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=329163&henid=329166&epid=329169&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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I journalsagen befinder sig et 2 siders ansøgningsskema og alle sagens dokumenter, som f.eks. fødselsattester, vielsesattest, 
skrivelser fra sognets præst og sognerådet samt evt. andre skrivelser og dokumenter i sagen). Ud fra oplysningerne, kan man søge 
efter hans stambog i 3. linie-infanteri bataljons arkiver og 17. infanteriregiments arkiv (17. Linie-Infanteri-Bataillon). Bemærk, at 
Rigsarkivet nogle gange staver bataljon som »Bataillon«, så nøjes med at skrive i søgefeltet »Arkivskaber« f.eks »15. bat« så finder du 
både bataljon og bataillon. Det fremgår også hvilket lægd, han er udskrevet fra, hvornår han har gjort tjeneste, hvornår han er 
blevet gift samt børn i og udenfor ægteskabet. Oven for vises enkens ansøgningsskema. For invalider findes et andet skema 
ligeledes på to sider.

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=3.+linie+infant&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1239415&ngnid=1239419&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=3.+linie+infant&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1239415&ngnid=1239419&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=17.+infanteri&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1239682&ngnid=1239689&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=17.+infanteri&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1239682&ngnid=1239689&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


SEKTION 6

Landsoldater og nationale rekrutter 
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Fodfolk og rytteri 1740



Nationale udskrevne landsoldater i perioden 1702 - 
1788

Lægdsruller og oplysninger om udskrivningen kan findes, hvis de 
er bevaret i godsarkiverne, byfogedens arkiver, herredsfogedens 
arkiver og evt. også i amtets arkiver. Det er er begrænset, hvad der 
er bevaret,

Omfanget af tjenesten afhang af om hæren var sat på krigsfod eller 
på fredsfod.

I fredstid deltog pågældende i eksercits- og skydeøvelser i sognet 
samt bataljons- og regimentsøvelser hvert eller hvert anden år 
afhængig af landets militære og økonomiske situation. Senere 
gennemgik landsoldaten en rekrutskole på 8 uger, og hvert andet 
år skulle deltage i øvelser af 5 ugers varighed.

Fra 1788 skulle landsoldaterne stå 8 år i linien, 8 år i 
forstærkningen og 8 år i en reserveklasse. Inden for de første 8 år 
skulle vedkommende gøre 2 års garnisonstjeneste.

De har ret til at stille med en stillingsmand (ophører i 1860) og 
bytte lodtrækningsnummer. De må også gerne flytte, men hvis de 
flytter ud af amtet, skal de stille kaution for at få udstedt et 
amtspas (afskaffet i 1867).

Landrekrutter fra 1764-74, 1778-1803

Landrekrutter var udskrevne soldater fra lægderne, som modtog 
håndpenge og gjorde fast tjeneste ved regimenterne på lige fod 
med de hvervede, men med fortrinsret til at blive frimænd.  
afskaffet i 1803.

Oplysninger om tjenesten:

Oplysninger om tjenesten skal findes i arkiverne for det regiment, 
som den pågældende gjorde tjeneste ved, og i regimentets auditørs 
arkiver, hvis pågældende er blevet straffet.
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Fodfolk og rytteri 1800



SEKTION 7

Værnepligtige soldater fra 1788
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Fodfolk 1813



Oplysninger om menige soldater, som er udskrevet fra lægdsrullen 
til hæren skal findes på grundlag af oplysningerne i lægdsrullen, 
hvor det fremgår om den pågældende har været indkaldt, hvornår 
han har været indkaldt og til hvilket værn, han har været indkaldt.

Herefter skal oplysningerne findes i regimentet eller bataljonens 
arkiver vedrørende stambøger/stamsedler og evt. også, hvis han 
har været straffet, i regimentets eller bataljonens auditørs arkiv.

NB. De nyere stamblade kan evt. befinde sig i Krigsministeriets 
arkiv.

Selv om det af arkivet fremgår, at der findes stamblade tilbage til 1823, så 
er det først omkring 1930, at man begynder af udtage stambladene fra 
regimenternes og søværnets arkiver. 

Hvis den pågældende har været syg, er kommet til skade eller er 
død under tjenesten, kan der findes oplysninger i følgende arkiver:

Sygdom og kassation under tjenesten:

• Garnisonssygehuset i København (1804-1943).

• Københavns Militærhospital (1818-1963).

• Regimentets kassationsprotokoller.

Pension og evt. støtte til efterladte:

• Krigshospitalskassen (1682-1851). Omfatter Kvæsthuskassen 
(1745 -1796), Krigshospitals-, Enke- og Pensionskassen 
(1745-1796) og Landmilitæretatens pensionskasse og 
Krigshospitalskassen.

• Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for 
invalideforsørgelsen fra 1851- 1909 (Invalidebestyrelsen).
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Livjæger, landeværnsmand, borgerofficer og garde til fods i 1807

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Krigsministeriet&b=Stam&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261327&henid=1261327&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Krigsministeriet&b=Stam&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261327&henid=1261327&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Krigsministeriet&b=Stam&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261327&henid=1261327&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Krigsministeriet&b=Stam&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261327&henid=1261327&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitals&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitals&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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Frode Valdemar Frederik Brandt, søn af Carl J. Brandt, født i København i 1851, 63 tommer høj. Det fremgår, at han har været indkaldt 
den 15/1- 74 til den 28/9 75 og igen fra den 13/8 76 til den 28/9 76. Endvidere står der, hvor han er flyttet fra: 1-1-Æ-4014, dvs. 1. 
udskrivningskreds, lægd 1 = København i Lægdsrulleåret Æ = 1875 , hvor han er indskrevet under nr. 4014. Det fremgår også, at han er 
udskrevet til 4 Dragregmt = 4. dragonregiment. Længere nede fremgår det, at han er fraflyttet til 1 -1- A - 3146. dvs. han flytter tilbage til 
1. udskrivningskreds, lægd 1 = København i lægdsrulleåret A = 1877 , hvor han er indført under nr. 3146. Bemærk, at han får et nyt litra 
og et nyt nr., når han vender tilbage til København. 
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Her er så Jens Christian Wiingaard, som er indskrevet i lægdsrulleåret Æ = 1875 under nr. 4861. Han er søn af detailist Rudolf Theodor 
Wiingaard, født i Sankt Knuds sogn i Odense den 16. februar 1879, udskrevet til Forpl. Kps. dvs. forplejningskorpset, hvor han er mødt 
den 1/11 1905 og hjemsendt den 8/10 1906. Der er anført en række adresser, som han har boet på i København.
Det fremgår, at han er kommer fra I-2-Z 472, dvs. 1. udskrivningskreds, lægd 2, hvor han kan findes under lægdsrulleåret Z =1874, nr. 
472. Det fremgår også, at han er stud. juris.  I 1902 har han været på session, hvor han er blevet målt til 68 tommer. I parentesen fremgår 
hvilken enhed, man bedømmer han er velegnet til = EK9T. Uds. betyder udsat indkaldelse i 3 år. I 1905 er han fortsat 68 tommer høj, man 
beslutter at udskrive ham til EK2. Han har trukket lodtrækningsnummer 1835. Det fremgår også, at han den 7/3 1906 er blevet udnævnt 
til underkorporal og den 8. oktober 1906 til korporal. Men hvad står forkortelserne EK9T og EK 2 for?



Udskrivningskoder fra 1855

Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere:
MA 1" Infanteripionerere, ambulancesoldater.
MA 2" Køresvende og hestepassere (hestevartere).
MA 3" Alle øvrige militærarbejdere.
Først fra 1862 kom der koder på de tjenstdygtige
1862
Ubetinget tjenstdygtige
EK 1"Søværnet.
EK 2 "Gardere til hest og til fods.
EK 3"Kavalerister, artillerister, trænsoldater.
EK 4"Ingeniører, artilleriets konstabler, håndværkere samt 
" mandskab til pontonkompagniet.
EK 5"Infanterister.
Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere
M 1" Militærarbejdere ved søværnet.
M 2" Infanteripionerer og ambulancesoldater.
M 3" Køresvende og hestepassere.
M 4" De øvrige militærarbejdere ved hæren.
1869
Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere
M 1" Militærarbejdere ved søværnet.
M 2" Forplejningskorpsets mandskab.
M 3" Køresvende og hestepassere.
M 4" De øvrige militærarbejdere ved hæren.

1876
Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere
M 1 " Trænsoldater og hestepassere.
M 2" Sygepassere.
M 3" De øvrige militærarbejdere ved hæren.
1894
Ubetinget tjenstdygtige
EK 1"Søværnet
EK 2"Fodfolket.
EK 3"Livgarden.
EK 4"Rytteriet.
EK 5"Feltartilleriets kopnstabler.
EK 6"Feltartilleriets trænsoldater.
EK 7"Fæstningsartilleriet.
EK 8"Ingeniører.
EK 9T De tekniske afdelinger.
EK 9H  Hestepassere og trænsoldater.
EK 9S" Sundhedstropperne.
Herudover kan der være tilføjet et a = særlig egnet eller et 
b = anvendelig.
Svar:
EK 9T, står således for de tekniske afdelinger.
EK 2  står for fodfolket.

I 1912, 1925 og 1947 kom der igen nye koder. Koderne skal findes i 
de bekendtgørelser, som bl.a. findes på Rigsarkivet.
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I lægdsrulleåret S = 1869 under nr. 15 er Søren Peter Sørensen, søn af hsmd (husmand) Søren Sørensen boende Breet Mk (Breet mark), 
indskrevet i lægdsrullen. Han er således 17 år ved indskrivningen. 

Nedenunder står der 1875 Uds. Pas. 1.D.2.  Hvad betyder det?



Udskrivnings- og kassationskoder fra 1912

Ubetinget tjenstdygtige
K I 1"Søværnet, særlig egnet.
K II 1"Søværnet, anvendelig.
K I 2"Fodfolksregimenterne, særlig egnet.
K II 2"Fodfolksregimenterne, anvendelig.
K I 3"Livgarden, særlig egnet.
K II 3"Livgarden, anvendelig.
K I 4"Rytteriet, særlig egnet.
K II 4"Rytteriet, anvendelig.
K I 5"Feltartilleriets konstabler, særlig egnet.
K II 5"Feltartilleriets konstabler, anvendelig.
K I 6"Feltartilleriets trænkonstabler, særlig egnet.
K II 6"Feltartilleriets trænkonstabler, anvendelig.
K I 7"Ingeniører, særlig egnet.
K II 7"Ingeniører, anvendelig.
K I 8"Kyst- og fæstningsartilleriet, særlig egnet.
K II 8"Kyst- og fæstningsartilleriet, anvendelig.
1912
Betinget tjenstdygtige (militærarbejdere)
K II 9 " Trænet, anvendelig
K II 10a" Arbejdstropper, kan følge med på marsch.
K II 10b" Arbejdstropper, kan ikke følge med på march.
Særlige vedtegninger kan være tilføjet ovennævnte:
F = Egnet til forplejningskorpset.
H = Egnet til heste og træntjeneste.

L = Egnet til dyrlægetjeneste.
S = Egnet til sundhedstroppern.
T = Egnet til teknisk korps. 
Kassationskoder
Kassationskoderne er meget omfattende. På landsarkiverne findes 
de relevante cirkulærer, hvor man kan se, hvad koderne betyder.

I = Romertallet angiver, at han er uskikket til al krigstjeneste.
Bogstavet angiver, hvor legemsfejlen, manglen, sygdommen eller 
svagheden er lokaliseret.

A = Ingen bestemt legemsdel, f.eks. sindssygdom, åndsvaghed.
B = Sæde i hovedet.
C = Sæde i hals og krop.
D = Sæde i overekstemiteterne.
E = Sæde i Underekstremiteterne.
Tallet angiver hvilken fejl, mangel, sygdom eller svaghed, det 
drejer sig om. 

Uds. Pas. I.D.2.
Uds. Pas. = Udygtighedspas.
I = Uskikket til al krigstjeneste.
D = Sæde i overekstemiteterne.
2 = Betydelig svinde i arm eller hånd med nedsat kraft.
Manglende underretning om flytning ud af lægdet, 
udeblivelse fra session eller indkaldelse bliver angivet med 
Før 1869: § 18, § 42, § 43 og § 44.
Fra 1869: § 13, § 14, § 37, § 49 og § 50.
Fra 1912: § 13, § 29, § 43 og § 44.
Bøder fra 2 til 200 rdl. (fra 4 til 400 kr.). Evt. arrest. Udeblivelse fra 
indkaldelse kunne straffes efter den militære straffelov. 
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Christian Faninger Nielsen, faderen Niels Olesen, fødested Green, født i 1842  er overflyttet som  helbefaren nr. 5  fra lægdsrullen for 
samme lægd (Sædding). Den 29/11 69 anmeldt, at han tager hyre med fremmede nationers skibe. I 1870, hvor han er 28 år, bliver han 
forlods indkaldt i henhold til § 37, men dukker ikke op og formentlig aldrig udskrevet til tjeneste.



SEKTION 8

Mandskab udskrevet til søværnet

25

Modsat den »faste stok« fik de værnepligtige ikke udleveret nogen beklædning. Billedet er fra 
1860. Til marinen valgte man små, men stærke folk. Op til krigen i 1813 hersker der stor nød og 
utilfredshed i Nyboder på grund af de udeblevne lønninger.



Sørullemandskab

Siden 1704 er der udskrevet mandskab fra sømilitområderne til 
tjeneste ved søværnet.

Sørullerne for perioden 1704 og frem til 1802 er kun sparsomt 
bevaret. De skal findes i gods-, herreds- og rådstuearkiverne.

Efter 1802 kan de findes på Rigsarkivet og på landsarkiverne.

Søruller fra 1802 følger lægdernes opdeling og er opdelt i:

• Ungdomsruller, som omfatter alle søværnepligtige fra det år, 
hvor der er forpligtet til at lade sig indskrive i sørullen, og indtil 
de bliver overflyttet til hovedrullen.

• Hovedrullen indeholder oplysninger om dem, som er blevet 
overført fra ungdomsrullen eller som er flyttet til det 
pågældende sogn og fortsat er søværnepligtige, men som ikke er 
nået den alder, hvor de skal overføres til ekstrarullen.

• Ekstrarullen indeholder oplysninger om dem, som er overført 
fra hovedrullen og som ikke forinden er blevet udslettet på 
grund af fritagelse, alder kassation og dødsfald.

• Tilgangsrulle er en fortegnelse over dem, som enten er tilflyttet 
eller har opnået den alder, hvor de optages første gang i sørullen. 
Tilgangsrullen føres hvert år, men de år, hvor hovedrullen føres, 
er tilgangsrullen anbragt bagerst i hvert lægd. 

Sørullerne for 1802-60 befinder sig i Justitsministeriets arkiv. 
Arkivserie: Sørulle (NB i ental). Hvor de kan findes 

Sørullerne fra 1861 til 1912 befinder sig også i Justitsministeriets 
arkiv om søruller , hvor de er fordelt på år og købstæder m.m.. For 
Københavns vedkommende på de forskellige kvarterer i 
København. Vælg den købstad, som ligger tættest på lægdet.

Men modsat sørullerne fra 1802-1860 er det vanskeligt på Daisy at 
se, hvilket geografisk område sørullerne for 1861-1912 dækker.

Man skal her interessere sig for udskrivningskredsens nr., Lægder- 
ne er indført i nummerrækkefølge under udskrivningskredsen, 
som man finder i bogen »tekst mangler«

Hvis der f.eks. står:

40-1 40-2 40 1 N 1863,

så står udskrvningskredsen nummer lige før bogstavet

40-1 40-2 40 Gruppenr.

1 = Udskrivningskredsen

N = Lægdsrulleåret 1863

1863 = Det år sørullen er ført.

Husk også, at søruller – ligesom lægdsruller – findes i forskellige 
mere eller mindre identiske udgaver og derfor kan findes i mange 
forskellige arkiver (købstædernes, by-, herreds- og birkefogdernes 
arkiver, i godsarkiverne, arkiverne for udskrivningskredsenes og 
-distrikternes arkiver og i amternes arkiver m.m. Sørullerne 
indeholder frem til 1861 flere oplysninger end lægdsrullerne. Indtil 
1861 bl.a. om vedkommende er gift, antallet af børn, erhverv og 
samt oplysninger om de togter, som den pågældende har gjort. 
Endvidere oplysninger om skippercertifikat og styrmandspatent.
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http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=3185307&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=3185307&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=3185307&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=3185307&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8rulle&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Lægdsrullemandskab udskrevet til tjeneste ved 
søværnet

Fra 1862 blev der udskrevet mandskab fra lægdsrullen til 
søværnet, som skulle fungere som militærarbejdere og 
marineinfanterister m.m.

I lægdsrullen er de anført med følgende koder:

Fra 1862

EK 1 Ubetinget tjenstdygtige til søværnet.

M 1 Betinget tjenstdygtige til Søværnet som militærarbejdere. 
Ophører i 1876.

Fra 1894

EK 1 Ubetinget tjenstdygtige til søværnet.

Dem, der er udskrevet fra lægdsrullen til søværnet har koden 

M 1, Fra 1894  EK 1a eller EK1b,  Fra 1912 K I 1.

Oplysningerne om disse personers tjenesteforhold skal findes i 
søværnets arkiver.

Søværnets gagebøger, mandskabsruller skal bruges for at finde ud 
af, hvor og hvornår den pågældende har gjort tjeneste og hvilke 
skibe, han har været indlogeret og sejlet med. Endvidere er der 
oplysninger om udbetaling af løn og hjemsendelsespenge. 
Arkivalierne befinder sig hos forskellige arkivskabere og kaldes 
noget forskelligt (se oversigten).

Uanset om den pågældende er udskrevet til tjeneste ved søværnet 
fra lægdsrullen eller sørullen, så skal øvrige oplysninger findes i de 
samme arkiver:

Sygdom og indlæggelser:

• Garnisonssygehuset i København (1804-1943).

• Søetatens Hospital (1804-1943).

• Københavns Militærhospital (1818-1963).

Pension og evt. støtte til efterladte:

• Krigshospitalskassen (til 1851)

• Invalidebestyrelsen efter 1851. - 1909.

• Finansministeriet, pensionskontoret

Oplysninger om straffeforhold kan findes  i disse arkiver:

• Holmens chef, Takkelmesterens arkiver (1814-1862)

• Skibsjournalerne i Marineministeriets arkiv.

• Den kombinerede Rets arkiver (Søetatens auditør).

Om sygdom, pension og støtte til evt. efterladte, se under 
sørullemandskab.

27

http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234265&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8etatens+hospital&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234264&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8etatens+hospital&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=1234264&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Milit%C3%A6rhospital&b=Kassation&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=&heid=4547070&henid=4547070&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Invalidebestyrelsen&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=2055572&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Holmens+chef&b=straf&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=172988&henid=172991&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Holmens+chef&b=straf&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=172988&henid=172991&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=skibsjournal&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1629798&henid=1629798&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=skibsjournal&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1629798&henid=1629798&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+kombinerede+ret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=166290&ngnid=166292&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+kombinerede+ret&b=&c=&d=1&e=2012&f=&g=&h=&ngid=166290&ngnid=166292&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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Afregningsbog i 1881 for en 
værnepligtig af sørullen:

Helbefaren Peder Søren Pedersen, 
født 1861 i Byrum sogn, 5 kreds, 
468. lægd, lægdsrulleåret F nr. 2.
Han har fået udbetalt hjemme- 
underholdsningspenge 5 rdl. pr. 
måned fra den 22. februar til 4. 
april. Han har været indlogeret 
på kaserneskibet Dronning Marie 
fra den 5. april til 29. april og har 
gjort tjeneste på opmålingsskibet 
Marstrand fra den 30. april til 29 
september. hjemrejsepenge, han 
har ikke fået  nogen beklædning 
udleveren. På højre siden fremgår 
de beløb, som han har krav på. 
Beløbene er indført som rdl. og 
omregnet til kroner og øre. På 
højresiden fremgår de beløb, som 
han allerede har fået udbetalt. Ved 
slutafregningen den 29/9 1887, 
får han udbetalt 115,85 kr. 
Yderligere oplysninger kan findes 
i skibsjournalerne i 
Marineministeriets arkiv. 
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SEKTION 9

 Håndværkerne var ansat på livstid. 
Matroser og artillerister på åremål. Som 
regel 8 år med mulighed for forlængelse. 
Mange af dem bor i Nyboder. Bliver efter 
ranet af den danske flåde i 1807 reduceret 
fra ca. 6.000 mand i 1808 til ca. 2.500 mand i 
1839. I 1850 begyndte man at afvikle den 
»faste stok«. Den faste stoks arkiver befinder 
sig på Rigsarkivet.

Det er altid en god idé at starte med at 
kigge i Holmens sogns kirkebog, som ofte 
indeholder oplysninger om de indførte 
personers tilknytning til Holmen.

Invalider og pensionister blev beskæftiget 
ved divisionerne. Fra 1800 - 1840 overgik 
pensionistudbetalingerne til Københavns 
fattigvæsen (Søetatens pensionister). 

Holmens kirkebøger kan findes og ses på 
www.arkivalieronline.dk.

Der findes også begravelsbøger og -protokoller 
for Holmens sogn (1688-1879).

I Nyboders mindestuer findes protokollen for 
Holmens tømrers ligkasse med indbetalinger og 
udbetalinger (1824-1909).

Holmens faste stok
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Holmens faste stok ca. 1850. Fra venstre en kvartermand, 
tømmermand, lærling og pensionist. Men også mange 
arbejdsmænd og løsarbejdere var ansat på Holmen.

http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=10578
http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=10578
http://www.arkivalieronline.dk
http://www.arkivalieronline.dk
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Holmen&b=Begravelses&d=1&e=2012
http://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Holmen&b=Begravelses&d=1&e=2012
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Hvis man har en person, som har tilknytning til »den faste stok«, så er det altid en stor hjælp at kigge i Holmens kirkebog, for at se, hvad der 
står i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I forbindelse med Johan Ferdinand Olsens dåb fremgår, at faderen, Frederik 
Christian Olsen er arbejdsmand i 1 D (division), 2 Cp (compagni), No 31 samt, at de bor i Løvegaden 20 (i Nyboder). Ud fra disse 
oplysninger kan man på Rigsarkivet, publikumsmagasinet på 1. sal kigge divisionsbogen for 1. division for året 1828. Se næste side.
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Ud fra oplysningerne i kirkebogen kan man så gå videre i de rulle- og mandtalsbøger samt divisionsbøger, som befinder sig på 1. sal i 
publikumsmagasinet på Rigsarkivet, som dækker perioden 1770-1880 samt i Nyboders husbøger, som befinder sig samme sted. Ved brug 
af divisionsbøgerne kan man følge personen fra det tidspunkt, han blev ansat og til at han enten har udtjent eller er død. Frederik. C. Olsen 
er ansat som arsenal arbejdsmand ved. 2. kompani nr. 32. Hans gage udgør 3 rigsdaler. Hertil kommer så bolig og naturalier samt 
kvarterpenge. Født i København i 1800. Antaget 24. januar 1820 som lærling i artilleriet. Blev karl nr. 194. 1. januar ved artilleriet nr. 129.  
Den 1. januar 1825  flyttet til 2. kompagni nr. 31.  Afgår til nr. 191 den 1. januar 1831 (se under dette nr. i samme divisionsbog). Kontrakten 
udløber 1. januar 1828, forlænger kontrakten den 29. marts 1828 med yderligere 3 år fra 1. januar. Indført i husbogen side 177. Afg. (afgået). 
Hospitalsophold i 1826 og 1830 oplyst.
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Af divisionsbogen fremgår, at 
han den 24.2. 1834 har 
rekapituleret, dvs. forlænget sin 
kontrakt, med 3 år fra 1. januar 
1834. Han bor fortsat i Nyboder. 
Konen har været indlagt på 
Søetatens Hospital den 6. marts 
1835. Datteren Oline den 14. 
marts og konen igen den 26. 
april, død den 3. juli 1835.


