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Fra lægdsrulle til sørulle og søværnets arkiver m.m.Fra lægdsrulle til sørulle og søværnets arkiver m.m.
Foredrag af cand.  jur. Jørgen Green, København



Disposition for foredraget
•   Den historiske udvikling af søværnet.
•   Hvor finder jeg oplysningerne?
•   Besvarelse af spørgsmål om søruller og lægdsruller samt
     hæren og søværnets arkiver. 

Mine bøger
•   Slægtsforskerens ABC.
•   Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og
     søværnets arkiver.
•   Jean Baptiste Carpentier og den franske revolution.
•   Kampen om Norge 1788-1814.
•   Det store bedrag. Om danske og norske søfolk
     i Napoleons tjeneste 1808-1813. 
•    Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte.
     En vejledning til slægtsforskere og historisk interesserede. 
•    Slægtsforskning for begyndere (udkommer 10. december).

Bøgerne kan bestilles på Forlaget Grifos hjemmeside
www.grifo.dk
• Håndbog for Slægtsforskere (e-Bog).
     Hos netboghandlerne.

Jeg kan kontaktes på
• green@grifo.dk
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Tak for invitationen



1471: Bådsmænd, bartskærere, trompeterer udskrives fra køb-
stæderne og lenene.
1550:Holmens faste stok (håndværkere, matroser, artillerister,
rugdrenge, spillemænd) samt underofficerer og officerer.
1701: Søofficerer (søkadetter) uddannes fra 1701.
1704: Forordning om søværnepligt for dem, som ernærer sig
ved søfart og deres sønner i sølimitområderne inkl. købstæ-
derne. De værnepligtige omfatter helbefarne, halvbefarne, sø-
vante og usøvante samt skippere og styrmænd. De udskrives
på session.
1800: Danmark indgår det væbnede neutralitetsforbund med
Rusland, Sverige og Preussen om, at orlogsskibe skal beskytte
landenes handelsskibe mod at blive visiteret og opbragt af en-
gelske og franske skibe. England reagerer med at beslaglægge
danske skibe i engelske havne.
1801: Slaget på Reden tvinger Danmark til at udtræde af det
væbnede neutralitetsforbund med Rusland. Samme år kommer
søværnet til at høre under den samme udskrivningsadministra-
tion som hæren.
1802:  Udkom den nye forordning om søindrulleringsvæsenet
i Danmark, som bl.a. udvidede antallet af sølimitområder og
præciserede, hvem der var søværnepligtige.
1806: Napoleon tvinger Danmark til indgå i handelsblokaden
mod England.

1807: Københavns bombardement, ranet af flåde, besættelsen
af Helgoland samt besættelse af de danske kolonier.
1808: Danske søfolk sendes til floden Schelde og Antwerpen
for at bemande 2 - senere 4 - franske linieskibe. Søfolkene ven-
der hjem i 1813. I alt blev der udsendt ca. 3.500 mand. Mange
døde pga. sumpfeber.
1809: Englænderne besætter Anholt.
1811: Forgæves forsøg på at tilbageerobre Anholt. 34 døde, 93
sårede og 396 soldater tages til fange.
1814: Efter tabet af Norge og krigen mod England sker der en
gradvis reduktion af Holmens faste stok.
1850:Holmens faste stok afvikles over en årrække og erstattes
af kontraktansatte.
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 og militærarbejdere
m.m. uden at være indskrevet i sørullen.
1912: Føring af selvstændige søruller ophører. Alle værneplig-
tige udskrives fremover fra lægdsrullen. Det mandskab, som
står i sørullen, bliver tilbageført til landrullen i den samme ud-
skrivningskreds og lægd.
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Tidstavle



Ansvaret for søværnet hørte under admiralitetet (1655-1848)
og herefter under Marineministeriet (1848-1950).
      Under admiralitetet sorterede kommandoen på Holmen,
over divisionerne og kadetkorpset, sager om indrullering, ud-
skrivning, lodsvæsen, søetatens retsvæsen og dens skoler samt
Bremerholms Kirke. 
      I 1805 udskilles indrulleringssagerne fra de almindelige
rækker af kopibøger og journaler og i 1841 mandskabssagerne
(divisionssagerne).
Arkivskaber: Admiralitet
Af underordnede arkivskabere findes:
1657-1657 Søfiskalen
1659-1778 Underadmiralitetsretten med bl.a. skiftebøger
1683-1919 Overadmiralitetsretten
1690-1827 Kommissionsdomstole
1727-1848 Divisionsinspektørerne
1732-1848 4. Departements kontor
1735-1848 Bogholder-, arkiv- og depechekontoret
1757-1848 Overkrigsretter
1807-1847 Generaladjudanten for Søetaten
1807-1808 Afdelingen i Rendsborg
1808-1813 Sødefensionen i Køge
1834-1848  Søetatens Skibsbygningsskoler

Marineministeriet 
Arkivskaber: Marineministeriet
Fik i 1848 ansvaret for hele søkrigsvæsenet
Af underordnede arkivskabere findes bl.a.:
1848-1950 Sekretariats- og Kommandokontoret
Fordeling af post, lovekspedition, personalets ansættelse, uddannelse og
avancement, skibenes bemanding og udrustning, skibschefernes instruk-
ser og rapporter, kadetkorpset, marinens justitsvæsen m.m.
1848-1950 Admiralitetskontoret
Sager vedrørende søværnet faste mandskab, sager vedr. Nyboder, Hirs-
holmene og Christiansø, Søetatens hospitalsvæsen samt civil værnepligt
(blev afgivet i 1925 til Kommissariats- og Bogholderikontoret). Der an-
vendes nogle bogstavsbetegnelser AB eller AD 1  (lods- og hvervningen,
dvs. udskrivningen af søfolk), AB og AD 2 (fyr- og vagervæsen), og AB
eller AD (divisionssager vedr. søværnets faste mandskab) samt fra 1892
ADC (civile sager) og ADM (militære sager). 
1848-1950 Kommissariats- og Bogholderkontoret
Marinens økonomi, anskaffelser, skibenes forsyning med proviant m.m.,
søværnets bygning, beregning af lønninger til officerer, gagebøger for ci-
vilt ansatte, andragender om erindringsmedaljen 1876 m.m.
Marineministeriet blev nedlagt i 1950 og dets opgaver overført
til Forsvarsministeriet. 
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Søværnets ledelse

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=159784&ngnid=159787&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=3&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_detaljer?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=169453&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=165851&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=166047&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_detaljer?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=166565&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=169337&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=163838&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bogholder-%252C+arkiv-+og+depechekontoret&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=158597&ngnid=1022430&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=166552&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=169495&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=160520&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1770124&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Admiralitetet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=3669219&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineministeriet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=231771&ngnid=231774&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineministeriet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=231782&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineministeriet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=232524&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineministeriet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=236242&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Forsvarsministeriet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=276351&ngnid=276354&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Du skal her skelne mellem de søfolk, håndværkere, artillerister
m.fl., der var kontraktansat til fast tjeneste på Bremerholmen
i København og blev kaldt Holmens faste stok, og de ud-
skrevne  værnepligtige søfolk, der siden 1704 blev udskrevet
til midlertidig tjeneste ved søværnet. 

Holmens faste stok
Selv om Christian 3. var den første, som ansatte søfolk og
håndværkere m.fl. til fast tjeneste på Bremerholmen, var det
først under Christian 4. (1588-1648), at Holmens faste stok
antog sin karakteristiske form.
    Det faste mandskab rekrutteredes dels ved hvervning i Dan-
mark og Norge, dels blandt de udskrevne søfolk samt i udstrakt
grad blandt den faste stoks egne drengebørn. 
    Holmens faste stok udgjorde på det højeste ca. 7.000 mænd.
Under Frederik 6. (1808-1839) begyndte man en gradvis
afvikling af den faste stok, samtidig gik man over til åremåls-
‹8ansættelse.
    Under Christian 8. (1839-1849) udgjorde den faste stok ca.
2.300 mænd. 

Skolegang
Børnene gik i skole i Nyboder indtil 1872. Pigerne gik også i
skole og kan findes i de samme arkiver som drengene.

Drengenes uddannelsesforløb
•   8 år rugdreng.
•   10 år kostdreng.
•   12 år kompagnidreng.
•   14 år opløber.
Herefter blev de antaget til uddannelse som håndværkere, ma-
troser, artillerister eller (meget sjældent) som kadetter.

Håndværkere
Tjenestetid på livstid, senere på åremål. Husk, at der også var
håndværkere med på skibene, bl.a.  tømrere og sejlmagere m.fl.

Matroser og artillerister
Tjenestetid 3-5 år. 

Mundering, kost, bolig, løn
Udover mundering, kost og bolig i Nyboder modtog Holmens
faste stok også en mindre pengeløn, som i 1847 androg 180
rdl. årlig for kvartermænd, 118 rdl. for smede i 1. klasse, 70
rdl. til de lavest lønnede håndværkere og fra 68-79 rdl. til ar-
bejdsmændene. 

Frimænd
Matroserne og håndværkerne kunne søge om at være fri for
tjeneste (blev kaldt frimænd) og sejle med koffardiskibe (han-
delsskibe).
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Søværnets mandskab
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Kvartermand, tømmermand, lærling og pensionist fra Holmens faste stok.



Opdeling i divisioner
Fra omkring 1680 blev mandskabet fra eskadrene opdelt i
divisioner og kompagnier:
  Divisionerne omfattede fra begyndelsen kun matroser,
mens artilleristerne – som blev kaldt tøjhusfolket - var ordnet
i 3 selvstændige kompagnier, ligesom håndværkerne var or-
ganiseret for sig selv i håndværkerstokken. 
  Senere fik hver division 1 eller 2 artillerikompagnier. 
• Fra 1719-1730 6 divisioner med 5 kompagnier i hver 
  division.
• 1730 3 divisioner. 
• I 1746 blev også håndværkerne også opdelt i kompagnier. 
• I 1755 blev der oprettet en 4. division.
• I 1814, efter tabet af Norge, blev antallet af divisioner 
  reduceret til 2, hvor håndværkerne udgjorde 2. division.

Arkiverne for Holmens faste stok
De lettest tilgængelige arkiver for den faste stok  er:
• Holmens kirkebøger (1617-2002).
• Divisionsbøgerne (1770-1856).
• Præsentationsbøger (1751-1815).
• Hovedruller for Holmens faste stok (1783-1846).
• Hovedruller for håndværkerkorpset (1820-1880).
• Skibsjournaler i Marineministeriets arkiv.
• Nyboders husbøger (1732-1924). Der fndes flere husbøger.
  De er scannet og ligger på Arkivalieronline (se næste side).
Et godt sted at starte er at kigge i Holmens kirkebøger. Her
vil der ofte ved børnenes dåb og ved vielser og begravelser
stå ved hvilken division, kompagni  og under hvilket num-
mer, den pågældende gør tjeneste. 
Se eksempel på næste side. 
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Rugdreng fra Holmens faste stok

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Divisionsb%C3%B8ger&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=s%C3%B8etaten&b=Pr%C3%A6sentationsb%C3%B8ger&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Hovedruller+for+Holmens+faste+stok&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=173742&henid=173745&epid=173748&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Hovedruller+for+h%C3%A5ndv%C3%A6rkerkorpset&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=173718&henid=173721&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=Skibsjournal&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1629798&henid=1629798&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20411726#308029,63180260


Jørgen Olsen Engelstrup får den 18. januar 1784 døbt sin søn
Søren i Holmens kirke. Udover, at forældrene og faddernes
navne er oplyst, så oplyses det, at faderen er indført i 
1 D: (division), 7 C: (compagni). 
    Ud fra disse oplysninger kan du finde ham indført i
divisionsbøgerne, som skal bestilles i Daisy ved at søge på:
Arkivskaber: Chefen for Orlogsværftet
Arkivsserie: Divisionsbøger

I divisionsbogen for 1. Division findes der et navneregister
opdelt på fornavne, hvor han findes indført i 7. kompagni nr.
84. Det oplyses i divisionsbogen, at han har fået tildelt et
hus. Han kommer fra København, har indgået kontrakt (capi-
tuleret) fra 5. marts 1781 på 3 år, som i 1784 bliver forlænget
med 3 år og i 1887 med yderligere 6 år. Endvidere oplyses
det, at hans datter er taget for betleri og indsat i Kvæsthuset
fra 28. februar 1788 til den 18. marts 1788.  
    Øverst til højre fremgår, at han i 1785 er blevet permit-
teret (dvs. fritaget for tjeneste) for at tage til Norge. 
    Af samme grund er hans nr. i divionen blevet besat af per-
sonen nedenunder: Carsten Nielsen Weysberg. 
    Ved brug af divisionsbøgerne kan man følge den
pågældende tilbage til tidspunktet, hvor han tegner kontrakt
for første gang og fremad, indtil han afslutter sin kontrakt
eller dør. 
    
Nyboders husbøger
De findes husbøger bevaret for Nyboder, hvor man kan være
heldig og finde supplerende oplysninger om familien (se
næste side). Nogle af husbøgerne er scannet og lagt ud på
nettet. 
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https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Divisionsb%C3%B8ger&d=1&e=2017
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Nyboders husbøger 1712-1924

En del af de ældre husbøger er beskadiget så meget af fugt, at de kan være være vanskelige at læse. Alligevel kan det være en
god idé at kigge i dem, da de nogle gange indeholder oplysninger om hele familien, deres flytning og evt. død. Nogle af dem
medtager kun oplysninger om familieoverhovedet. For at finde husbogen, skal man vide, hvilken gade og nr. i Nyboder, som
familien boede i. 
Nyboders husbøger findes i Arkivskaber: Nyboders kommandantskab. Arkivserie: Husbøger for Nyboders beboere. (1732-
1924). Arkivskaber: Søkrigskancelliet. Arkivserie: Husbøger. (1712-1795) (opdelt på divisionerne). Arkivskaber: Nyboders
inspektør. Arkivserie: Husbøger over Nyboder (1721-1797). I folioregistratur 282 (er på nettet) findes en oversigt og en beskri-
velse af de husbøger og deres indhold, som ligger i Nyboders kommandantskabs arkiv. Den dækker ikke de øvrige husbøger.

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Nyboders+husb%C3%B8ger&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=S%C3%B8krigskancelliet+%28S%C3%B8etaten%29&b=Husb%C3%B8ger&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=163699&henid=163702&epid=163705&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Nyboders+inspekt%C3%B8r&b=husb%C3%B8ger&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=170133&henid=170136&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287942#214767,40560955


Siden 1704 er der udskrevet mandskab fra sømilitområderne
til tjeneste ved søværnet.
    Sørullerne for perioden 1704 og frem til 1802 er kun spar-
somt bevaret. De skal findes i gods-, herreds- og rådstuear-
kiverne samt i arkivet for søindrulleringen. 

Søruller 1802-1860
Sørullerne for 1802-60 befinder sig i Justitsministeriets 
arkiv. De er blevet scannet, men de er ikke lagt ud på nettet,
så de skal bestilles til en af Rigsarkivets læsesale.
Arkivskaber: Justitsministeriet
Arkivserie: Søruller
År: 1802 – 1860
De originale søruller findes på Rigsarkivet i København og
som film på de regionale læsesale i Odense, Åbenrå og Vi-
borg. 
Sørullerne fra 1802 er opdelt i opdelt på byer eller steder:
•    Ungdomsruller, som omfatter alle søværnepligtige fra 
    det år, hvor der er forpligtet til at lade sig indskrive i sø-
    rullen, og indtil de bliver overflyttet til hovedrullen.
    Frem til 1840 blev drengene indskrevet kort tid efter 
    fødslen. Fra 1840 efter konfirmationen.
•   Hovedrullen indeholder oplysninger om dem, som er 
    blevet overført fra ungdomsrullen eller som er flyttet til 
    det pågældende lægd og fortsat er søværnepligtige, men 
    som ikke har nået den alder, hvor de skal overføres til 
    ekstrarullen.

    Frem til 1849 blev man overført til hovedrullen efter 
    konfirmationen. Fra 1849 som 18-årig.
•   Ekstrarullen indeholder oplysninger om dem, som er 
    overført fra hovedrullen og som ikke forinden er blevet 
    udslettet på grund af fritagelse, alder kassation og døds-
    fald. Frem til 1849 blev man overført til ekstrarullen som 
    50-årig. 
    Fra 1861 udgik man af hovedrullen, som 38-årig og fra 
    1912 som 36-årig. 
    I 1861 blev ekstrarullerne nedlagt.
•   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 i de år, hvor hovedrul-
    len føres, er tilgangsrullen anbragt bagerst i hvert lægd. 
Vær opmærksom på, at hvis der står København ved en 
sørulle, så menes der Københavns amt og ikke staden Kø-
benhavn. Sørullerne for København findes under »Staden
København. De er opdelt på de forskellige kvarterer i Kø-
benhavn, så man skal vide i hvilket kvarter, den pågældende
boede.  
    Der findes en særlig sørulle for Holmens faste stok i Ny-
boder (1803-1815), men mange fra den faste stok boede uden
for Nyboder. Uden for staden København skal man vælge
sørullen for den købstad, som ligger tættest på det lægd, som
den pågældende er udskrevet fra. 
    Fra 1862 blev der kun ført en sørulle (tilgangsrulle).

10

Søværnepligtige og søruller

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8ruller&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Husk også, at søruller – ligesom lægdsruller – findes i for-
skellige mere eller mindre identiske udgaver og derfor kan
findes i mange forskellige arkiver: købstæderne, byfoge-
derne, herredsfogederne, birkedommerne, udskrivningskred-
sene, udskrivningsdistrikterne og amternes arkiver samt i
godsarkiverne.
    Norske søruller (1789-1813) findes som mikrofilm i ar-
kivet for Søindrulleringen. De originale søruller er overført
til Norge.
    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 på-
gældende har gjort. Endvidere oplysninger om skippercerti-
fikat og styrmandspatent, og – i de tidlige søruller – også,
hvor faderen er indskrevet i sørullen. 

Søruller fra 1861-1912
Sørullerne fra 1861 til 1912 befinder sig også i Justitsmini-
steriets arkiv om søruller, hvor de er opdelt på år og købstæ-
der m.m. 
Arkivskaber: Justitsministeriet
Arkivserie: Søruller
År: 1861 - 1912. 
Men modsat sørullerne fra 1802-1860 er det vanskeligt i
Daisy at se, hvilket geografisk område sørullerne for 1861-
1912 dækker.
    Man skal her interessere sig for udskrivningskredsens
nummer. Lægderne er indført i nummerrækkefølge under ud-
skrivningskredsen. 
    

Hvis der f.eks. står: 40-1 40-2 40 1 N 1863 så står udskriv-
ningskredsen nummer mellem 40 1863 N (se billede) lige
før bogstavet 40-1 40-2 40 Gruppenummer.
1 = Udskrivningskredsen
N = Lægdsrulleåret 1863
1863 = Det år sørullen er ført.

På Rigsarkivets hjemmeside under menuen »Lægdsruller –
Kom godt i gang!« finder du en vejledning til brug af  lægds-
rullerne og til disse hjælpemidler: 
•    Sognefortegnelse - oversigt over lægdsrumre i sognene.
•    Lægdsrullenøglen, 1870.
•    Forkortelser i lægdsruller. 
•    Bogstaver i stedet for årstal.
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Udskrivningsningskredsens nr.

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Norske+s%C3%B8ruller&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=170812&henid=15702284&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Justitsministeriet&b=s%C3%B8ruller&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/laegdsruller-kom-godt-i-gang/
https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/laegdsruller-kom-godt-i-gang/
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/03/Sognefortegnelse-oversigt-over-laegdsnumre-i-sognene.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Laegdsrullenoeglen-1870.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/10/Laegdsruller-forkortelser.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/I-laegdsruller-anvender-man-bogstaver-i-stedet-aarstal.pdf


I sørullerne optoges den mandlige befolkning, samt de folk, der
var bosat inden for en nærmere bestemt afstand fra kysterne og
fjordenes kystlinie, de såkaldte sølimiter.
      I rullerne opførtes mandens navn - og ofte tillige faderens
navne, hans fødested og alder samt hans rullebetegnelse bestå-
ende af en kombination af tal og bogstaver, et nummer og et pa-
tentnummer, der fulgte ham under hans tjeneste og gjorde det
muligt at finde tilbage til ham i sørullen. 
      Når det indrullerede mandskab skulle udskrives til tjeneste,
tilgik der distrikternes ordre om det antal, disse skulle stille med,
hvorefter distrikterne indkaldte dem og sendte dem, ledsaget af
en udskrivningsliste, til hvervningen, en institution, som opret-
tedes hver gang større indkaldelser fandt sted. 
      Ved ankomsten til hvervningen indførtes hver mand i den-
nes betalingsbøger, der førtes særskilt for hvert udskrivnings-
distrikt. Her fik han et nummer, som - kombineret med hans
patentnummer - fulgte ham på hans videre tjeneste. 
      I gagebøgerne findes anført, hvilken tjeneste han har gjort,
og hvad der tilkommer ham i penge. I disse bøger findes også
oplysninger om hvilke skibe, han har været udkommanderet på
og om hans evt. hospitalsophold. 
      Hvis han blev udkommanderet til et skib eller anden tjene-
stested, blev han indført på en kommandoliste, hvor han var op-
ført med sit nummer fra hvervningen samt sit patentnummer.
      Ved ankomsten til skibet indførtes han i skibets Kommende
og gående rullemed kommandolistens betegnelser samt en dato
for hans ankomst til skibet og hans afgang. 

Desuden findes ofte for skibene en mandtals- og betalingsbog,
hvor hans tilgodehavende blev optegnet.

Marineinfanterister
Frem til 1861, så fik søværnet sine marineinfanterister fra hæren
enten fra marineregimentet, marinekorpset eller soldater fra de
af hærens regimenter, som lå i garnison i København. Blev kaldt
soldatesken. 
        Marineinfanteristerne, som var kommanderet af officerer
fra hæren, skulle ikke alene deltage i evt. træning og kamphand-
linger, men også være med at forhindre uro og mytteri om bord
på skibet. 
        Efter 1861 blev marineinfanterister og militærarbejdere til
søværnet udskrevet fra lægdsrullen. 
        De vigtigste arkivalier for slægtsforskere – udover sørul-
lerne – er afregnings- og gagebøgerne samt stamrullerne. 
        Af oversigten på næste side vil du kunne se, hvor du kan
finde oplysninger om den pågældendes tjeneste ved søværnet.
        Her skal du skelne mellem: 
•       søværnepligtige m.fl., som blev udskrevet fra sørullen til 
        tjeneste ved søværnet og
•       søværnepligtige, som efter 1860 blev udskrevet fra lægds-
        rullen til tjeneste ved søværnet, uden at være overført til 
        sørullen, og som blev kaldt lægdsrullemandskab. 

12

Udskrevet fra til tjeneste ved søværnet
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Ungdomsrulle

En ungdomsrulle fra Odense Amt for 1810. Mads, søn af Jesper Larsen, Indskrevet i lægd nr. 2. under gammelt nr. 35 og nyt nr.
35. Født i Munkebo. 14 år, søvant. Overført til hovedrullen i 1811, under nr. 33. Han er søvant. Det fremgår, at han har været
på session i 1812. I 1813 er blevet udskrevet og skal rejse til Nyborg 1. april, og at han har gjort et togt under indkaldelsen.
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Hovedrulle for Odense amt 1810

Hovedrullen for 1810 Odense amt Lægd, 1. Kristian Rasmussen, søn af Rasmus Rasmussen, indført under nr. 4. Født i Overbi-
erby 40 år, højde 63 ½ tommer, opholder sig i Bregneur, søvant, fik søpatent i 1803, nr. 206, han er gift, 3 børn senere ændret til
5, hartkorn T. S 3 (tønder korn), F. 3 (fjerdingkar) A ½ (album). Fisker med båd, har været udkommanderet og gjort togter i
1808, 1809, 1810, 1811 og 1812.  Overført til reserven i 1813.
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Udsnit af ekstrarulle Odense Amt 1848

Som nr. 2. på listen genfinder vi Kristian Rasmussen, husmand og bundgarnsfisker, indført i ekstrarullen i 1848 under Odense
amt, lægd 1 (Drigstrup), nr. 2. Født i Overbergbye, 79 år. Opholder sig hjemme. Indrulleret i 1820. Han er gift, 3 børn  Har se-
nest stået i hovedrullen under nr. 206, overført (til ekstrarullen) pga. alder. Har været udkommanderet i 1808, 1809, 1810, 1811
og 1812. Udtjent Sold (soldat).



Eksemplet neden for viser, at Christian Faninger Nielsen er
blevet overflyttet fra lægdsrullen i Sædding sogn i 1869,
hvor  han var indført under nr. 23. Han er opført som helbe-
faren nr. 5. på den liste, som udskrivningskredsen fører over
befarne. Den 29/11 1869 får han tilladelse til at sejle i uden-
rigsfart med fremmede nationers skibe.
    I 1870 bliver han forlods udskrevet i henhold til § 37 i
Lov om værnepligt, hvoraf det fremgår, at hvis en befaren
værnepligtig ikke inden sit 26. lægdsrulleår har gjort et togt, 

bliver han at indkalde forlods, hvorefter han ikke mere uden
krigsbestyrelsens tilladelse kan udmønstres i udenrigsfart
eller forlade landet, før han har gjort et togt.
    Hvis han fortsat udebliver, vil han blive straffet efter den
militære straffelov som ulovlig udebleven. Det medfører, at
han kan anholdes og bringes til nærmeste militære myndig-
hed for at aftjene sin værnepligt. 
    Da der ikke er indført oplysninger om, at han har aftjent
sin værnepligt, må det antages, at han er udeblevet.
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Fra 1862 blev der blev der fra lægdsrullen udskrevet mandskab
til tjeneste ved søværnet, som skulle fungere som militærarbej-
dere og marineinfanterister m.fl.
      I lægdsrullen er de anført med følgende koder:

Fra 1862
EK 1      Mandskab til søværnet (indtil 1894). 
M 1        Betinget tjenstdygtige til søværnet som militærarbejdere.

Fra 1894
EK 1a     Søværnet særlig egnet.
EK1b     Søværnet, anvendelig.

Fra 1912
K I 1      Søværnet særlig egnet. Skrives nogle gange K I.
K II 1     Søværnet, anvendelig.

Oplysningerne findes fra 1862-1943:
Arkivskaber: Marineministeriet
Arkivserie: Stamruller lægdsrullemandskab
Af stamrullerne fremgår, hvornår han har været indkaldt, hvilket
skib, han har været indkvarteret eller gjort tjeneste på. 
      Endvidere er der oplysninger om udlevering af beklædning,
udbetaling af løn samt hvad pågældende havde til gode ved
hjemsendelsen
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Udskrevet fra lægdsrullen til tjeneste ved søværnet

Marinevagt ved Mysunde i forbindelse med krigen 1848-1850.

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=l%C3%A6gdsrullemandskab&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261385&henid=1261385&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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Skibsjournaler (1650-1993)
Marineministeriet

Marineinfanteriet (afgivet af hæren)
Fra 1741 udskrevet som soldateske.

Fra 1862 fra lægdsrullen.

Marineregimentet 
(1680-1741)

Stambøger fra 1699, diverse år.

Soldatertesken
(1741-1797)

Udskrevet fra udvalgte regimenter. Gagebøger.

Marineregiment/korpset
(1798-1810)

Gagebøger i 3. departements kontor

Soldaterteskens gagebøger
1815-1842

3. departements kontor

Stamruller , lægdsrullemandskab
(1862-1943)

Marineministeriet

Sømandskab udskrevet fra sørullen.
Fra 1863 overført til sørullen fra 

lægdsrullen. Fra 1912 fra lægdsrullen.

Gagebøger for søindrullerede
(1743-1788)

4. departements kontor

Gagebøger 
(1789-1838)

Søindrulleringen

Ruller over hvervningens mandskab
(1817-1847).
Admiralitetet

Afregningsbøger for lægdsrullen
(1848-1895). 

Orlogsværftet. Overekvipagen

Stamrulle over halv- og helbefarne
(1896-1943). 

Marineministeriet

SØVÆRNET

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=Skibsjournal&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1629798&henid=1629798&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=Marineregimentet+&b=&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineregimentet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1238414&ngnid=1238417&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=3.+departements+kontor&b=gageb%C3%B8ger&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=163553&henid=163556&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Stamruller+%2C+l%C3%A6gdsrullemandskab&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=4.+departement&b=Gageb%C3%B8ger&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=164018&henid=164021&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=S%C3%B8indrulleringen&b=Gageb%C3%B8ger&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Ruller+over+hvervningens+mandskab&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1768791&henid=1768791&epid=1768791&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=Afregningsb%C3%B8ger+for+l%C3%A6gdsrullen&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=8931978&henid=8931978&epid=8931978&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Marinemini&b=Stamrulle&d=1&e=2017
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Gagebøger for søindrullerede Lolland 1788

Patent Nr. 25 Morten Jensen. Fra den 19. maj til ankomsten til transportsstedet den 28. maj, har han fået udbetalt 54 skilling.
Kostpenge fra 29. maj til ankomsten i København 2. juni 45 ½ skilling og fra den 3. juni til 23. juni efter præsentationen i Kø-
benhavn, hvor han endnu ikke var optaget i kvæsthuset eller om bord på et af skibene, 24 skilling. I alt 17 rdl. 63 ½ skilling. Af
højre side fremgår, hvad han har fået udbetalt. Han har var været om bord på orlogsskibet Justitia fra den 26. juni til den 7. de-
cember. Hjemsendes 26. december 1788. I samme bøger findes også nogle Holmens faste stoks søfolk fra divisionerne indskre-
vet. 
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Afregningsbog for Nykøbing Falster 1848

Hvervnings Nr. 46, 02. Helbefaren Johan Christian Bejamin Løye. 24 år. Har modtaget hvervnings- og underholdningspenge
fra 9. maj til 12. maj 69 skilling. Været udkommanderet på Orlogsskibet Hekla som Styrmand fra 13. maj til 2. december.



Eksempel fra 1886
Joseph Andreas Christopher Mazur er som halvbefaren ma-
tros overført fra lægdsrullen til sørullen i 1. udskrivningsdis-
trikt, 2. lægd (Frederiksberg), hvor han er indskrevet i
lægdsrulleåret G under nr. 7. 
  Det fremgår af højre side af sørullen, at han den 15. maj
1886 er mødt til tjeneste ved søværnet (påmønstret) og  den
18. november samme år er blevet hjemsendt (afmønstret)
efter at have gjort to togter.
  For at finde oplysninger om hans tjeneste ved søværnet skal
du på Daisy bestille:
Arkivskaber: Overekvipagen
Arkivserie: Afregningsbøger for lægdsrullen*
År: 1886 – 1886

For Mazurs vedkommende er han udskrevet fra 1. distrikt,
lægd 2 i lægdsrulleåret 1886. Afregningsbogen findes under
pakkenr. 238.
  Af afregningsbogen (se billede på næste side) fremgår hans
hvervningsnummer, hvad han har til gode i hyre, hvilket
skib, han har været indkvarteret på og hvilke skibe, som han
har gjort togt med, samt hvad han har fået udbetalt ved hjem-
sendelsen.
  
*) Lad dig ikke forvirre af, at arkivserien kaldes »Afregn-
ingsbøger for lægdsrullen« selv om afregningsbøgerne om-
fatter værnepligtige udskrevet fra sørullen. 
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https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=Afregningsb%C3%B8ger+for+l%C3%A6gdsrullen&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=8931978&henid=8931978&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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Afregningsbog for Joseph Andreas Christopher Mazur. 
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Stamrulle lægdsrullemandskab 1871
Christen Nielsen Ellermands søn, Niels Eskildsen, født 23/9 1848 i Harboøre, konfirmeret i lægdet 1863, udskrives i følge
lægdsrullen for lægdsrulleåret O =1864 til tjeneste ved søværnet ifgl. udskrivningskode EK 1 i 1871. 

Oplysninger om hans tjeneste kan findes i Marineministeriets arkiv under arkivserien Stamrulle lægdsrullemandskab for året
1871. Det fremgår af stamrullen hans løbnr., hvervningsnr., corpsnr. og hvilken kreds, lægd og nr. han er udskrevet fra, samt
hvor han står i lægdsrullen. Endvidede hans navn, fødested, fødselsår, og at han er mødt til tjeneste ved søværnet 1. april 1871.
Af højre side fremgår hans Permissions- og indkaldelsesnr. 219. Det oplyses, at han boet på logiskib fra 1/4-8/6, været om bord
på Skonnerten Absalon fra 9/6-23/6, 22/7-4/8, på batteriet Gorm 24/6-21/7 og hjemsendt 4/8 1871. 

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_detaljer?a=Marineministeriet&b=Stamrulle+l%C3%A6gdsrullemandskab&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261385&henid=1261385&epid=1261389&faid=11&meid=2868695&m2rid=6287032&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es
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Stamrulle lægdsrullemandskab 1920

Jens Albert Rasmussen udskrevet  5/3 1920 til søværnet fra 5. udskrivningskreds, lægd 466, hvor han i lægdsrulleåret P = 1917
er indført under nr. 11. Han er iflg. lægdsrullen udskrevet til tjeneste ved søværnet den 5. marts 1920. Tjenestekode K1
     Det fremgår af stamrullen for lægdsrullemandskab for året 1920, som ligger i Marineministeriets arkiv,  at han er fisker.,
født i Sæby den 23/9 1899. Han er 169 cm høj, har blondt hår, blå øjne, middel af vækst. 
     Han er mødt 5/3 1920 og hjemsendt 29/7 1920.  Han bor Strandgade 32, Sæby. Det oplyses, at han har været på kasernen
fra den 5/3-29/3, på krydseren Gejser fra 29/3 - 21/4, på kasernen fra den 21/4 og frem til 29/7, hvor han hjemsendes. Hans
stilling ved søværnet var artillerist.  
     Det oplyses, at han under det sidste ophold på kasernen har fået vidnesbyrdet »Meget tilfredstillende«, som er næsthøjeste
bedømmelse. Medens der ikke foreligger nogen oplysninger af hans første ophold på kasernen og tjenesten på Gejser. 



Børnene i Nyboder
Siden 1628 har der været skoler i Nyboder:
•      1628 Holmens skole.
•      1640 Nyboders skole.
•      1750 Gammelholms drengeskole.
•      1816 Søetatens Drengeskole
•      1816 Nyboders pigeskole. 
Arkiverne (1786-1873) findes under: 
Arkivskaber: Søetatens Skoler
Også i arkivet for Holmens sogn, kan der findes arkivalier om
søetatens skoler samt i arkivet for Nyboders kommandantskab.

Søværnets underofficerer
•      1867 Flådens Underofficersskole.
•      1888 Søværnets Underofficerskole.
•      1903 Elevskolen
•      1909 Konstabelelevskolen.
•      1916: Konstabelskolen.
•      1922: Dæksofficersskolen. 
Arkiverne (1869-1932) findes under:
Arkivskaber: Søværnets Dæksofficerselevskole

Styrmænd
Allerede under Christian 4. blev der oprettet en navigations-
skole for søværnets personel. Ved siden af de styrmandsskoler
(navigationsskoler), som var oprettet uden for søværnet, så var
der også i 1743  blev oprettet en styrmandsskole (kaldt lærlin-
geskolen) på Holmen, men den blev nedlagt allerede i 1747.
Der er ikke bevaret nogen arkivalier fra skolen.
      Der findes arkivalier bevaret fra navigationsskolerne uden
for søværnet fra 1674, hvor mange af søværnets styrmænd fik
deres skipper- og styrmandscertifikater. 

Søofficererne
•      1701 Søakademiet.
•      1740 Søkadetakademiet.
•      1869 Søofficersskolen.
•      1903 Kadetskolen (søkadetskolen).
•      1932 Søofficersskolen.
•      1951 Søværnets Officersskole. 
Arkiverne (1700-2008)  findes under:
Arkivskaber: Søkadetakademiet.
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Nyboders+skole&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=14424048&ngnid=14424049&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Holmens+sogn&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=790930&ngnid=790934&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Nyboders+kommandantskab&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=173100&ngnid=173102&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=&c=s%C3%B8v%C3%A6rnets+under&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1248911&ngnid=&heid=10395923&henid=10395923&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=navigationsskole&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8kadetaka&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1248727&ngnid=1248732&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Erindringsmedaljen for deltagelse i de slesvigske krige
Arkivskaber: Medaljesager
Her findes en række ansøgninger om medaljer, hædersgaver
og hæderspatenter m.m. Bl.a. ansøgningerne om tildeling af
erindringsmedaljen for deltagelse i de slesvigske krige 1848-
1850 og 1864. Der indkom i alt næsten 120.000 ansøgninger
om tildeling af erindringsmedaljen som blev indstiftet i 1876.
Ansøgningerne er fordelt på krigen 1848 og krigen 1864. 
Ansøgningerne om erindringsmedaljen for krigene 1848-1850
og 1864 er blevet scannet og lagt ud på Arkivalieronline.

Jubilæumsgaven 1848
I 1898 fik veteranerne for 1848-50 tildelt en 40-års jubilæ-
umsgave. Ansøgningsskemaerne er fordelt på amter og befin-
der sig i arkivet for Finansdepartementet, Sekretariatet. Et
navneregister er opstillet i læsesalen på Rigsarkivet i Køben-
havn.

Hædersgaverne i 1906 og 1914
I 1906 fik veteranerne fra 1848-50 mulighed for at søge om
Hædersgaven på 100 kr. pr. år for resten af deres liv. 100 kr. i
1906 svarer til 6.500 kr. i dag. Ansøgningerne befinder sig i
Enkeforsørgelseskontorets arkiv fordelt på amt og navn.

I 1914 fik veteranerne fra krigen i 1864 den samme mulighed. 
Ansøgningerne befinder sig ligeledes i Enkeforsørgelseskon-
torets arkiv, men fordelt på nummer. Sagerne kan bestilles ved
at angive sagsnummeret, som findes i navneregistret, som er
opstillet på Rigsarkivets læsesal i København. 

Tapperhedsmedaljen
I 1848-1850 blev der slået medaljer for tapperhed og for fæd-
relandskærlighed. I 1864 blev der ligeledes slået medaljer med
spænder for tapperhed for deltagelse i slaget ved Sankelmark,
Mysunde samt Dybbøl, men ingen af medaljerne blev uddelt
af politiske årsager, man ville ikke fornærme Preussen.

Sct. Helena medaljen
Under arkivskaber Forsvarets Arkiver findes ansøgningerne
om Sct. Helena medaljen, som i 1858 af Napoleon 3. blev til-
delt de søfolk og soldater, som deltog i krigen 1808-1813 på
Napoleons side. Bl.a. de overlevende, som var udstationeret
ved den franske flådebase ved Schelden, og de soldater, som
deltog i felttoget i Nordtyskland i krigen mod England, Sve-
rige, Rusland m.fl., som førte til tabet af Norge.   
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Medaljesager&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=5122753&ngnid=5122759&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/15
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/15
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=finans&b=jubil%C3%A6umsgave&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3291520&henid=3291520&epid=3291520&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=288994&henid=288997&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=H%C3%A6dersgave&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=289050&henid=14791821&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Sct.+Helena&d=1&e=2017
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Ansøgninger fra flåden

Også fra flådens personel indkom der ansøgninger om erindringsmedaljen. Ansøgningerne om bl.a. erindringsmedaljen for 
krigen 1848-1850 og 1864 kan findes i Marineministeriet, Sekretariats- og Kommandokontoret, hvor der også findes en række
arkivalier om forfremmelse og bedømmelse for søofficerer m.fl. Der findes også en filmrulle i arkivet medaljesager.

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier? a=&b=erindringsmedalje&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=231782&ngnid=& heid=232265&henid=232268&epid=232273&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&so rt=3&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Medaljesager&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=5122753&ngnid=5122759&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Sygdom og indlæggelser:
•     Garnisonssygehuset i København (1797-1943). Omfatter 
      også arkivet for Søetatens Hospital (1804-1943).
•     Søkvæsthuset (1683-1899). Fungerede også som fattighus
      og arbejdsanstalt for Københavns fattige og løsgængere.
•     Københavns Militærhospital (1918-1963). Omfatter også
      Københavns Garnisonssygehus (1818-1918).

Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte
Du skal her skelne mellem: 
•     Officerer.
•     Hustruer og børn. 
•     Holmens faste stok, underofficererne og de søværneplig-
      tige før 1848.
•     Holmens faste stok, underofficererne og de søværneplig-
      tige efter 1848.

Søofficererne
For søofficerernes vedkommende er det nemmest i første om-
gang at kigge i de bøger, som findes om søofficerer. Her vil der
som regel stå, hvornår den pågældende er blevet pensioneret og
død. Ud fra disse oplysninger, kan du hurtigere finde frem til
en evt. pensionssag og enkepensionssag m.m.
      Da Krigshospitalskassen ikke havde tilstrækkelige midler
til at dække udgifterne til pensioner, blev det i 1712 bestemt, at
en betydelig del af postvæsenets overskud skulle anvendes til
udbetaling af pension. 

Denne kasse blev kaldt postpensionskassen, som blev admini-
streret af: 

1712-1786: Generalpostdirektionen, Postpensionskassen.
1786-1803: Postpensionskassedirektionen. 
1803-1823: Den Forrige Skatkammeradministration.
1816-1842: Den almindelige Pensionskassedirektion.
1842-1987: Pensionskontoret.
Ansøgningen om pension blev indsendt til Admiralitetet (1683-
1848), som udarbejdede en forestilling til kongen.
      Frem til 1786 blev udgifterne til pensionering af officerer,
enker og børn betalt af Krigshospitalskassen, som fik sine mid-
ler fra afdrag i lønnen, efterladt arvekapital, bøder og overskud
fra Assistentshuset samt postpensionskassen m.m.
      Kvæsthuskassen, Krigshospitals-, Enke- og Pensionskas-
sen og Landmilitæretatens pensionskasse udgør i arkivmæssig
henseende en kasse under Krigshospitalskassen.

        I 1793 oprettedes den søe-militære pensionsfond, hvortil
alle officerer betalte 5 pct. af deres gage. Fonden indgik i
Kvæsthuskassen (Krigshospitalskassen). 
        Efter Grundlovens vedtagelse blev det i 1851 bestemt at
søofficerer svarende til andre kgl. udnævnte embedsmænd
havde ret til pension og invalideforsørgelse, og at udgifterne
skulle afholdes af  pensionskontoret i Finansministeriet. 
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Garnisonssygehuset&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1234261&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=3&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=S%C3%B8kv%C3%A6sthuset&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1254916&ngnid=1254919&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=K%C3%B8benhavns+Milit%C3%A6rhospital&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1235027&ngnid=1235030&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=postpensionskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1699072&ngnid=1699074&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=3&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+Forrige+Skatkammeradministration&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=124167&ngnid=8496365&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+Pensionskassedirektion&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=140404&ngnid=140407&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Eksempel på ansøgning om egenpension og 
enkepension m.m. i perioden 1816-1842

Ansøgningen blev indsendt til Den Almindelige Pensions-
kassedirektion af det kollegie eller kontor i statsadministra-
tionen, hvor embedsmanden havde været eller var ansat. For
søværnets vedkommende gennem admiralitetet. En kopi af
ansøgningen kan som regel findes i kopibøgerne for dette
kollegie eller kontor. 
   Indgangen til Den Almindelige Pensionskassedirektions
pensionssager er de forskellige navne registre, journalkort og
kartotekskort. 
   For slægtsforskere er de vigtigste arkivalier dem, som er
nævnt under: 
   Nr. 1. Ansættelsesstedets skrivelse vedr. ansøgningen. 
   Nr. 6. Ansættelsesstedets forestilling til kongen med kon-
gens resolution. 
   Nr. 7. Journalsagen med sagens dokumenter.
   Herudover findes der kortfattede oplysninger i Den Almin-
delige Pensionskassedirektions arkiver bl.a. i de årlige pen-
sionsreglementer, hvor pensionisten er indført under ansæt-
telsesmyndigheden. 
   Udbetalingen af pensionen kan følges i anvisningsbøgerne
for Den Almindelige Pensionskassedirektion, som er ordnet
efter de institutioner, som udbetalte pensionen. I København
var det de forskellige statslige forvaltninger, hvor den på-
gældende havde været ansat. I provinsen amtsstuerne eller
det lokale toldkontor. 
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1. Ansøgning indsendes til Den Almindelige 
Pensionskassedirektion. Kopi af ansøgningen 
findes i ansættelsesmyndighedens Kopibog.

2. Den Almindelige Pensionskassedirektion 
modtager ansøgningen, som indføres 
i Pensionsjournal for embedsmænd.

5. Ansættelsesmyndigheden indfører accepten
i ansættelsesmyndighedens Journal. 

3. Resolutionen noteres i Fortegnelser over 
ansøgninger om pensioner og tillæg.

4. Skrivelse sendes til ansættelsesmyndigheden
med accept af ansøgningen. Afsendelsen indføres 

i Ekspeditionsprotokollen.

8. Den Almindelige Pensionskassedirektion 
indskriver forestillingen med kongens resolution 

i Protokoller over pensionsforslag.

6. Ansættelsesmyndigheden fremsender 
herefter en forestilling til kongen, som indføres

i Kongelige Reskripter.

9. Den Almindelige Pensionskassedirektion 
indfører bevillingen af pensionen i 
Pensionsjournal for embedsmænd. 

10. Den Almindelige Pensionskassedirektion 
afsender en ny forestilling til kongen, som indføres

i Navneregister til forestillinger.

11. Udbetalingen af pensionen overgår nu til 
Den Almindelige Pensionskassedirektion. 

Forestillingen indføres i Registre til forestillinger.

13. Bevillingen af pensionen optages i det 
førstkommende Pensionsreglement året efter.

12. Endvidere indføres pensionen i Protokol 
over af- og tilgang ved pensionsreglementet.

7. Alle sagens akter samles i journalsagen

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+Pensionskassedirektion&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=140404&ngnid=140407&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+Pensionskassedirektion&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=140404&ngnid=140407&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=140404&ngnid=140407&heid=140541&henid=140544&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Fortegnelser+over++ans%C3%B8gninger+om+pensioner&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Fortegnelser+over++ans%C3%B8gninger+om+pensioner&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Ekspeditionsprotokol&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=pensionsforslag&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=140464&henid=140467&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Pensionsjournal+for+embedsm%C3%A6nd&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Navneregister+til+forestillinger&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=10566978&henid=10566978&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=.&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=10566978&henid=10566978&epid=10566978&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Pensionsreglement&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=140492&henid=140495&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Protokol++over+af-+og+tilgang&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Protokol++over+af-+og+tilgang&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+Almindelige+Pensionskassedirektion&b=Journalsag&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=140532&henid=140535&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Efter 1842
Fra 1842 overgik behandlingen af kgl. udnævnte embeds-
mænd til Pensionskontoret.
    Grundloven i 1848 gav embedsmænd udnævnt af kongen
en ret til pension. 
    Pensionssagerne (journalsagerne) er opdelt i sagsgrupper
benævnt med bogstaver afhængig af ansættelsessted og stil-
ling.
Eksempler på sagsgrupper:
A      =  Mænd af søværnet
B      =  Enker efter mænd af søværnet.
D      =  Mænd af hæren.
E       =  Enker efter mænd af hæren.
E.M. = Embedsmænd (inkl. officerer).
H.K. =  Ansatte ved Hærens Krudtværk.
K.D. =  Civile håndværkere i hæren.
K. E.=  Enker efter civile håndværkere i hæren.
M.A.=  Flådens civile håndværkere.
M.B. =  Enker efter flådens civile håndværkere. 
U.K. =  Ansatte ved den militære klædefabrik i Usserød.
For at finde en pensionssag (journalsag) skal man finde på-
gældendes journalkort i et af de kartoteker eller registre, som
findes for pensionskontoret. 
    På kortet vil der ofte være en række ekspeditioner angivet
med tal og årstal, som henviser til en ekspedition i sagen,
men øverst vil der som regel stå et sagsgruppenummer an-
givet med et, to eller tre bogstaver og et nummer, som jour-
nalsagen skal findes under. Men hvis der f.eks. Emb, som er
forkortelsen for embedsmænd, så skal journalsagen findes
under E.M: og ikke EMB.

Eksempel på kartotekskort for 1914 fundet i:
Arkivskaber: Pensionskontoret
Arkivserie: Navneregister
Registret dækker perioden 1890-1939 og omfatter 14 pak-
kenumre. Nr. 12. indeholder efternavnene fra Ra, F - St.

Journalsagen Emb 5402 bestilles:
Arkivskaber: Pensionskontoret,
Arkivserie: Journalsag litra E.M. (husk punktummerne).
År: 1914 - 1914. 
Hvis man ikke søger på EM, så finder Daisy ikke sagerne. 
    E.M.sagerne er opdelt før 1919 og efter 1919. Da det
fremgår af kortet, at sagen er startet i 1914, er det  under sa-
gerne før 1919, man skal finde journalsagen.
    Arkivserien består af 69 fysiske enheder. I nr. 61. befinder
journalsagerne EM 5356 - EM 5430 sig og blandt disse EM
5402.
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=navneregister&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=288114&henid=288117&epid=288121&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=Journalsag+litra+E.M.&c=&d=1914&e=1914&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=288189&henid=288192&epid=288195&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Officersenker og efterladte børn
Oplysninger for perioden frem til ca. 1848 findes i Krigsho-
spitalskassens arkiver for officerernes vedkommende frem
til ca. 1790, for enkernes vedkommende frem til ca. 1848.
Fra 1816-1848 også i Den Almindelige Pensionskassedirek-
tion og Pensionskontorets arkiver hvor der bl.a. findes et,
navneregister til forestillinger med kgl. resolutioner. 
    Fra 1775 skulle officererne indbetale til Den Almindelige
Enkekasse for at sikre deres hustruer og børn. Den Almin-
delige enkekasse ophørte i 1842 med at modtage indskud,
men fortsatte sine udbetalinger indtil 1965, hvor den havde
opbrugt sin formue og staten overtog udbetalingerne. 
    For at finde en indskudssagen skal man kende indskuds-
sagens nr. Det kan man bl.a. finde på Fogsgaards hjemme-
side, hvor man kan søge på såvel indskyderens og hustruens
navn. Når man har nummeret kan man bestille indskudssa-
gen i Daisy ved at skrive:
Arkivskaber: Den almindelige enkekasse
Arkivserie: Indskudssager
Fra 1842 skulle der betales til Livrente- og Forsørgelsesan-
stalten af 1842. 
    Skiftede navn i 1871 til Livsforsikrings- og Forsørgelses-
anstalten af 1871 og i 1893 til Statsanstalten for Livsforsik-
ring. Arkiverne findes samlet i arkivet for Statsanstalten for
livsforsikring. 
    Desværre findes der ikke noget samlet register til dette
omfattende arkiv. Der findes nogle filmruller af meget dårlig
kvalitet, men det er meget vanskeligt at finde frem til en evt.
bevaret sag. Men da sagen blev indsendt til pensionskontoret
i Finansministeriet, så kan man prøve at finde oplysninger
om sagen i Pensionskontorets arkiv.

Vær opmærksom på, at selv om det officererne havde pligt
til at gøre indskud i enkekasse, så kan man finde mange an-
søgninger om supplerende hjælp uden for enkekassernes ar-
kiver, ligesom en del officerer undlod at gøre indskud i
enkekassen. 

Oversigt over registre
•    Navneregister til protokol over pensionsforslag
    (1816-1848)
•    Register over pensionsansøgninger embedsmænd
    (1830-1848)
•    Register til pensionsprotokol for Hertugdømmerne, 
   embedsmænd (1848-1849)
•  Register til pensionsprotokol for Hertugdømmerne, enker 
   m.m. (1848-1849)
•  Register over embedsmænd pensioner (1850-1867)
•  Register til gratialejournaler (1853-1863)
•  Register til enkeforsørgelsesskemaer (1855-1909)
•  Navneregister inklusiv P II og militære underklasser
   (1890-1939)
•  Register til anvisningskopibøgerne for embedsmænd
   (1905-1919)
•  Navnekort til pensionssager (1923-1970), kaldes også for 
   »Navnekort døde«.
•  Register for pensionister, uden år (1924-1930)
•  Pensionskontoret, journalregister (1940-1959)
•  Navnekort til pensionssager (1940-1980).
Registre vedr. Enkeforsøgelseskontoret (1909-1926)
•  Navnekort (1897 - 1956).
•  Journalkort (1900-1988).
•  Registre til journaler (1918 - 1923).
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=3173983&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret+&b=register&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=10566978&henid=10566978&epid=10566978&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+enkekasse&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=141560&ngnid=141563&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Den+almindelige+enkekasse&b=&c=&d=1&e=2017&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/
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Den+almindelige+enkekasse&b=indskudssag&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=141863&henid=141866&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Livrente-+og+Fors%C3%B8rgelsesanstalten+af+1842&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=340497&ngnid=340499&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Livrente-+og+Fors%C3%B8rgelsesanstalten+af+1842&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=340497&ngnid=340499&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Livrente-+og+Fors%C3%B8rgelsesanstalten+af+1842&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=340493&ngnid=2825894&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Livrente-+og+Fors%C3%B8rgelsesanstalten+af+1842&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=340493&ngnid=2825894&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=10567334&henid=10567334&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=140831&henid=140834&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=1&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=4037233&henid=4037233&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=4037233&henid=4037233&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=4037272&henid=4037272&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=4037272&henid=4037272&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=1825454&henid=1825454&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=1629683&henid=1629683&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=288820&henid=288823&epid=288825&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=288114&henid=288117&epid=288121&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=register&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=288094&henid=288097&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=15535653&henid=15535656&epid=15535653&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=Navnekort+til+pensionssager&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=&heid=288171&henid=288174&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Pensionskontoret&b=register&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=289138&henid=289141&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Pensionskontoret&b=&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=15535662&henid=15535662&epid=15535662&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=287917&henid=287920&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=287909&henid=287912&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2015&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=1778052&henid=1778052&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Søværnets underklasser og deres familier
Der var ingen fast pensionsalder for Holmens faste stok. Man
blev ved med at arbejde  evt. til en reduceret aflønning eller
modtog en lille pension fra kvæsthuskassen. 
      Fra 1735 skulle der ske afdrag med 1 pct. til en søindrulle-
ringsfond, som senere indgik i Kvæsthuskassen. 
      De menige søfolks pension blev betragtet som en form for
fattigunderstøttelse. 
      De søfolk, der efter 20 års tjeneste på grund af svagelighed
fik pension, blev kaldt kvæsthuspensionister. 
      De søfolk, som på grund af svagelighed eller skade måtte
forlade tjenesten før de 20 år var gået, blev kaldt almisselem-
mer.  
      Før 1851 kan oplysninger om pension til søværnets un-
derklasser findes i 2. divisions mønsterskriver og i Søkvæst-
husets arkiver.
      Nogle af pensionisterne kan findes i divisionsbøgerne i ar-
kivet for Chefen for Orlogsværftet. 
      I 1814  overgik disse to klasser til forsørgelse hos Køben-
havns Fattigvæsen.
      Men der ikke mange arkiver bevaret om disse i Køben-
havns Stadsarkivs arkiver. En søgning i Starbas giver følgende
resultat på Søetatens pensionister. 
      Efter slaget på Reden i 1801 blev der over hele landet ind-
samlet penge til de sårede og dræbtes efterladte. Pengene blev
administreret af Kommissionen til understøttelse for kvæstede
og faldnes efterladte (1801-1857), som tog stilling til de ind-
sendte ansøgninger. 
      Tilsvarende blev der i forbindelse med den første slesvigske
krig i 1848-1850 indsamlet penge af Centralkomiteen af 1848.
      

Det store behov for økonomisk støtte til krigsinvaliderne og de
dræbtes efterladte familier førte i 1851 til oprettelsen af Besty-
relsen for de militære underklassers pensionering og for invali-
deforsørgelsen (Invalidebestyrelsen). Oprettelsen skulle sikre
de militære underklasser (underofficerer, Holmens faste stok,
menige og de civilt ansatte af samme rang) mulighed for pen-
sion og invalideforsørgelse samt støtte til evt. efterladte hustruer
og børn såvel i forbindelse med krigshandlinger som i fredstid.

        Modsat de øvrige pensionsarkiver er dette arkiv forholds-
vis nemt at finde en sag i, hvis blot man husker, at soldater og
søfolk nogle gange skal findes under deres soldaternavn og ikke
under deres efternavn.
        Invalidebestyrelsen blev nedlagt i 1909, hvor Pensionssa-
gerne blev overtaget af Pensionskontoret i Finansministeriet og
enkepensionssagerne blev overført til Enkeforsørgelseskontoret
frem til 1926, hvor også disse sager blev videreført af pensions-
kontoret.
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=M%C3%B8nsterskriver&b=pension&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=S%C3%B8kv%C3%A6sthuset&b=pension&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=S%C3%B8kv%C3%A6sthuset&b=pension&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=Divisionsb%C3%B8ger&d=1&e=2017
http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=10578&laes_mere=ja
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Kommissionen+til+Underst%C3%B8ttelse&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=104070&ngnid=104073&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Kommissionen+til+Underst%C3%B8ttelse&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=104070&ngnid=104073&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Centralkomiteen+af+1848&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1504586&ngnid=1504594&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


For at finde en sag i Invalidebestyrelsens arkiv, skal man starte
med at bestille:
Arkivskaber: Invalidebestyrelsen
Arkivserie: Journalregister
Her skal du vælge det  register, som dækker det år, hvor an-
søgningen er blevet indsendt. Registrene ligger på efternavn
eller soldaternavn. Soldaternavnet er som regel det sted, hvor
den pågældende boede før indkaldelsen.
      Journalsagens akter fremføres hver gang der sker en eks-
pedition i sagen. Du skal derfor bestille sagen på det sidste bog-
stav og nr. f.eks. H 584, som du finder i registret.

Hvis der kun står er nummer, så skal du se på det sidst nævnte
bogstav før nummeret. Da hvert bogstav repræsenterer et helt
år kan der godt stå flere numre, hvis der er sket flere ekspedi-
tioner i årets løb. Hvert nr. henviser til et notat indført i jour-
nalen og i kopibøgerne. 
      Vær også opmærksom på, hvis den pågældende invalid
eller enken fortsat er i live i 1891, så skal du også kigge i de
registrene fra 1891-1909. Efter 1909 kan der ligge oplysninger
i Enkeforsørgelseskontoret og/eller Pensionskontorets arkiv. 
     I journalsagen vil der ligge et stort udfyldt ansøgnings-

skema samt en række bekræftede afskrifter af bl.a. kirkebogen
med oplysninger om manden, hustruen og børnenes dåb, vielse
m.m. 
      Hvis den pågældende er blevet invalid, så kan du bestille
lægeprotokollen med lægens håndskrevne notater for det år,
hvor han har indsendt ansøgningen. 
      Hvis den invalide soldat dør, så vil hustruen, hvis hun er i
live, og de er blevet gift før manden blev invalid, indsende et
ansøgningsskema om enkepension m.m. 
      Invalidebestyrelsens arkiv indeholder mange flere oplys-
ninger bl.a. også arkivalier fra Centralkomiteen af 1848’s arkiv
samt en række udbetalingsprotokoller frem til 1909.
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Bestyrelsen for de militære underklassers 
pensionering og for invalideforsørgelsen 

(1851-1909)

1. Journalregister

2. Journalsager

3. Lægeprotokoller

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalregister&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3557777&henid=3557777&epid=3557777&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Enkefors%C3%B8rgelseskontoret&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=287850&ngnid=287852&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Bestyrelsen+for+de+Milit%C3%A6re&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=329138&ngnid=329141&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalregister&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3557777&henid=3557777&epid=3557777&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=Journalsag&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=329163&henid=329166&epid=329169&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Invalidebestyrelsen&b=L%C3%A6geprotokol&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=329347&henid=329350&epid=329353&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


For værnepligtige i marinen samt hel- eller halvbefarent mand-
skab,vil stamoplysninger kunne findes: 
•     Afregningsbøger for lægdsrullen (sørulle) (1848-1895)
•     Stamruller over sørullemandskab (1896-1911).
•     Stamrulle, mandskab halv og helbefarent (1912-1943).
•     Stamruller, lægdsrullemandskab (1862-1943). 
•     Navneregister til Kystdefentionen (1922-1932).
•     Stamruller, Kystdefensionens mandskab (1932-1943). 
•     Stamblade, Kystartillerbataljonen (1877 - 1930).
•     Register over værnepligtige i Marinen (1861 - 1864)
•     Lægdsrulle over søværnets værnepligtige,
      2-5 Artilleribataillon, (1886-1904). 
•     Sønderjysk rulle marinen (1908-1920).
Findes soldaten ikke i den militære stambladssamling, kan det
skyldes, at stambladet befinder sig i det militære arkiv (f.eks.
regiment og kompagni) opdelt efter indkaldelsesår og regi-
ments- eller kompaninavn. 
      På Arkivalieronline under Find din slægt findes en række
militære Stambøger og personalefortegnelser bl.a. møsterruller
for Christiansø Fæstning (1750-1855), og frimandsprotokoller
(1803-1808), stambøger (1790-1810), til- og afgangsliste (1803-
1806) og Varia, dvs blandet indhold (1803-1810) for Marinere-
gimentet. I 1809 deltog 200 af regimentets soldater i et  mytteri
på Christiansø. Regimentet blev nedlagt i 1810.

I samme arkiv findes bl.a. stambøger for Københavns Søbefæst-
ning, 1. artilleribataljon (1867-1919).
        I Krigsministeriets arkiv findes en omfattende samling af
stamblade for officerer, menige, stampersonel og  underofficerer
samt civilt ansatte, som har gjort tjeneste i hæren, søværnet, fly-
vevåbnet i nyere tid opdelt på navn eller fødselsdato.
•   1880 Officersstamblade, Hæren og Flyvevåbnet.
•   1900 Officersstamblade, læger, tandlæger og dyrlæger.
•   1900 Officersstamblade, lærere ved forsvarets skoler.
•   1823-1999 Stamblade (menige, stampersonel og 
    underofficerer samt civile); hæren, søværnet, 
    flyvevåbnet. Opdelt efter fødselsdato.
Samlingen indeholder militære og civile stamblade opdelt efter
fødselsår- og dag og består hovedsageligt af hærens og flyve-
våbnets personel. De militære grader er; menige (værneplig-
tige), konstabler, korporaler eller sergentgruppen samt civilt
ansatte i forsvaret. Militære stamblade er enkeltark, med mili-
tære og personlige oplysninger om den enkelte soldat eller civilt
ansattes tid i forsvaret. 
        På nogle stamblade, er tillige påsat et lille portrætfoto. Mi-
litære stamblade op til fødselsår ca. år 1900, findes kun i be-
grænset omfang. For soldater født før år 1900, findes
stamoplysningerne normalt i personens militære stambog (f.eks.
regiment og kompagni).  
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https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=&b=+Kystdefentionen&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1247553&henid=1247553&epid=1247557&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Marineministeriet&b=stamrulle&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261413&henid=1261413&epid=1261417&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Marineministeriet&b=Stamblade+kyst&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261424&henid=1261424&epid=1261428&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Marineministeriet&b=register+v%C3%A6rnepligtige&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261402&henid=1261402&epid=1261406&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Marineministeriet&b=v%C3%A6rnepligtige&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261435&henid=1261435&epid=1261439&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Marineministeriet&b=S%C3%B8nderjysk+rulle&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1261446&henid=1261446&epid=1261450&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/3
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/70
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineregimentet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1238414&ngnid=1238417&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Marineregimentet&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1238414&ngnid=1238417&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/70/1241682/16997206
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/70/1241682/16997206
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Krigsministeriet&b=stamblad&d=1&e=2017
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Krigsministeriet&b=stamblad&d=1&e=2017


Når de udskrevne folk blev kommanderet på flådens skibe så
gjaldt søkrigsartiklerne. Christian 3.s søkrigsartikler fra 1555 var
meget strenge og blev læst op for søfolkene, når de kom om
bord. De blev erstattet af Fredrik 5.s søkrigsartikler fra 1752 og
i 1756 for sø- og landtjenesten. De var i kraft indtil 1881 for
straffebestemmelsernes vedkommende og for retsplejebestem-
melserne helt frem til 1919.  
      De straffe, som kunne idømmes af officererne uden dom,
var bl.a. straffe på kroppen (øretæver, slag med stok, kårde osv). 
      Strengere straffe om bord i flådens skibe blev behandlet af
krigsretten, hvor der blev afholdt krigsforhør.
      Hvis den pågældende havde en højere rang end kaptajnløjt-
nant skulle sagen behandles af overkrigsretten.
      Hvis sagen angik nogens liv, ære eller livsvarigt fængsel
eller nogen officers eller betjents charge, skulle sagen indsendes
til generalauditøren til forelæggelse for kongen.
      De hårde straffebestemmelser blev dog mildnet en del med
Reglement om bord i de kongelige krigsskibe af 1849. Med
straffelov for krigsmagten 20. juni 1881 og disciplinærreglemen-
tet fra samme år afskaffedes de fysiske straffe og blev erstattet
af arrest- og fængselsstraf.  
      Iflg. straffelov for krigsmagten af 7. maj 1881 kunne der
idømmes: livsstraf (dødsstraf), strafarbejde, fængselsstraffe i
form af simpel arrest (kvarterarrest, vagtarrest, arrest  i bøjen
(simpel eller streng), mørk eller lys arrest (med eller uden ind-
skrænket kost), fængsel på vand og brød (simpel eller streng),
fæstningsarrest samt statsfængselsstraf, tab af stilling og irette-
sættelse.

Uden dom kunne  søfolkene af officererne og chefer idømmes
ompudsning, ekstraarbejde, ekstravagter, inddragelse af vin og
brændevin, irettesættelse, simpel arrest, ensom arrest, arrest i
bøjen, lys og mørk arrest på fuld eller indskrænket kost, simpel
fængsel på vand og brød samt bøder op til 40 kr for overtrædelse
af den civile borgerlige straffelov.  
      Simpelt fængsel og de forskellige arreststraffe måtte kun på-
lægges i indtil 10 dage. 
      Om bord på krigsskibene kunne der ske indskrænkning af
fritid, tildeling af ekstraarbejde og ekstravagter, ekstratur til rors
samt indskrænkning af vin- eller brændevinsration. Endvidere
straffe svarende til 20 dages simpel fængsel på vand og brød
uden, at straffen kunne indbringes for Den Kombinerede Ret. 
      Først i 1919 blev krigsretterne afskaffet. Fremover skulle de
borgerlige retter behandle de militære straffesager, som ikke var
løst med en disciplinær afgørelse.  
      Oplysninger om straffe kan bl.a. findes i disse arkiver:
•     Overadmiralitetsretten, især prisesager (1657-1918). 
•     Den kombinerede Ret (1747-1919).
•     Overkrigsretter, generalkrigsretter ( (1757-1845).
•     Justitssergeanten Gammelholms hovedvagt (1785-1867).
•     Generalauditøren søetaten (1746-1869).
•     Orlogsværftet, straffearkiver (1843-1951).
•     Holmens chef, straffeprotokol (1814-1862).
•     Skibsjournalerne i Marineministeriets arkiv (1650-1993).
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Overadmiralitetsretten&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=166047&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=3&dir=a&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Generalkrigsret&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=166552&ngnid=166554&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=gammelholms+hovedvagt&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=167192&ngnid=167194&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Generalaudit%C3%B8ren&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=169526&ngnid=169528&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=Orlogsv%C3%A6rftet&b=straf&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=2&dir=d&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Holmens+chef&b=straf&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=172988&henid=172991&epid=172994&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=Marinemin&b=Skibsjournal&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=1629798&henid=1629798&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


I den ældste tid af Nyboders historie blev skiftet foretaget af
fiskalen sammen med to mænd, f.eks. mønsterskriveren og en
skipper. 

I 1714 fik underadmiralitetsrettens præsident eneret på at
behandle alle søetatens dødsboer. 

I 1720 fik divisionscheferne også denne ret, hvilket førte til
stridigheder på grund af de embedsindtægter, som skifterne
indbragte for skifteforvalteren.

Fra 1724 skulle divisionscheferne fungerede som skiftefor-
valtere for underofficererne og Holmens faste stok, medens un-
deradmiralitetsrettens præsident fungerede som skifteforvalter
for officerer og andre, som var de mest lukrative.

Efter tre år overgik alle søværnets skiftesager til underad-
miralitetsrettens præsident. 

Fra 1771 overgik skiftebehandlingen til Hof- og Stadsretten
(Københavns Skiftekommission) og fra 1919 til skifteretten
under Københavns Byret.

Arkiverne befinder sig i:
• Marinen før 1655 skiftebog for Bremerholm (1638-1647). 
• Underadmiralitetsretten (1659-1797). Her findes også en

række formyndersager m.m. vedr. søetatens børn. 
• Den kombinerede ret (1684-1797). 
• Københavns Skiftekommission (1771-1919).

Navneregistre, registreringsprotokoller og hvidebøger er 
lagt ud på arkivalieronline. 

• Københavns Byret Skifteretten (1919-2006).
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Begravelsesoptog ved Holmens kirke.

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=skiftebog+for+Bremerholm&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=158415&henid=158418&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
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https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=Den+kombinerede+ret&b=skifte&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=166029&henid=166032&epid=166035&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=K%C3%B8benhavns+Skifteret&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=496028&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/16
https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=K%C3%B8benhavns+Byret+Skifteretten&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=496048&ngnid=496049&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=


Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (admiralitetet) var søværnets
øverste administrative enhed med indstillingsret til kongen. Fungerede
under forskellige navne fra 1679-1848, hvor sagerne overgik til Marine-
ministeriet.
  Admiralitets- og Kommissariatskollegiet er i arkivmæssig henseende
indtil 1848 opdelt i Admiralitetet, søkrigskancelliet og søindrulleringen.
Efter 1848 erstattet af Marineministeriet.

Admiralitetet (1655-1848) 
Under Admiralitetet sorterede kommandoen på Holmen, over divisionerne og kadet-
korpset, sager om indrullering, udskrivning, lodsvæsen, søetatens retsvæsen samt dens
skoler og Bremerholms kirke. 
  I 1805 udskilles indrulleringssagerne fra de almindelige rækker af kopibøger og jour-
naler og i 1841 på samme måde divisionssagerne (dvs. mandskabssagerne). 
  Absentrullerne (1840-1847), anciennitetslisterne (1563-1769), bestallingsprotokollerne
(1676-1711), betalingsrullerne (1714-1794),  deliberationsprotokollerne (referater af ad-
miralitetsforhandlinger og af domssager), forestillinger (1681-1848), indkomne sager
(1659-1848), indrulleringssager (1700-1848), kongelige resolutioner (1643-1848), kadet-
ruller (1698-1847),  kopibøgerne (1673-1848) og lister over søofficerer (1720-1834).

Søkrigskancelliet (1735-1848) 
Fungerede som søetatens depeche- og arkivkontor. Anciennitetslister (1563-1769),
bestallinger (1670-1809), bøger over faste officerer og månedsløjtnanter (1807-1814),
fortegnelse over søofficerer (1753-1831), indkomne sager (1659-1847), kongelige
forestillinger (1735-1844), konduitelister (1755- 1938), kongelige resolutioner (1671-
1910), kongens flådetabeller (1772-1811), kongens håndbøger med flådelister (1736-
1846), kopibøgerne (1735-1847), ugentlige rapporter til kronprinsen (1794-1796) og
tilbageleverede udnævnelsescertifikater (1823-1841).

Søindrulleringen (1740-1851) 
Afgangs- og tilgangslister samt præsteattester  (1804-1821), afskedspasser (1813-1813),
folkelister (1792-1828), gagebøger (1789-1838), indkomne sager (1778- 1828), indrul-
leringsbøger (1779-1806), kopibøger (1779-1815), kvæsthusbreve (1789-1815), Køben-
havns søruller (1740-1828), købstadssøruller (1740-1819), norske søruller (1779-1813),
søruller over det sjællandske distrikt og København (1800-1821), sessionsprotokol for
det sjællandske distrikt (1802-1828), skibsbemandingslister for København (1792-

1828), skipperjournaler (1780-1828), skrivelser vedr. den slesvigske og holstenske
søindindrullering (1803-1804), søruller for Samsø (1814-1825), udskrivningsbøger 

Chefen for Orlogsværftet (1655-1969)
Divisionsruller (1694-1709), divisionsbøger (1770-1856), konduitelister (1789-1897)
og register over befarne (1868-1886), ansættelse, forfremmelser og afskedigelser af fast
personel (1909-1936), bog over jernfangerne og betlerne på Bremerholm (1714-1739),
bøger over Bremerholms fanger,  kopibog over Holmens fanger at slå udi og af jern
(1684-1739), fortegnelser over fangerne på Bremerholm (1723-1732), hovedruller for
Holmens faste stok  (1783-1846), hovedruller for håndværkerkorpset (1820-1880),
mandskabsruller (1843-1847), mandtalsbøger for håndværkerstokken (1777-1816),
oplysninger om personel (1800-1889), protokoller over håndværkerstokken (1776-
1800), register til styrmandsprotokol (1741-1781), rulle over eskadrenes mandskab
(1684-1684), rulle over skibsbyggere (1842-1849), rulle over hvervede søfolk i Ham-
borg og Glückstadt (1710-1721), ruller over indrullerede i sølimitter (1795-1806), skip-
perforegnelse (1842-1857), standsretssager (1721-1805).

Ekviperingssekretariatet (1778-1816)
Udskrivningslister (1784-1815), betalings- og afregningsruller (1779-1814, soldatesque
(1794-1815), doktorattester (1799-1814), ansøgninger fra indrullerede om permission
(1808-1815), kommandolister og lignende (1789-1816), kommandolister afgang. (1808-
1814) og udlånt til koffardi (1808-1814).

Nyboders Inspektør (1660-1797)
Journaler over Skipper- og Nyboders huse (1669-1720), husbøger over Nyboder (1721-
1797), register til husbog over Nyboder (1721-1797).

Nyboders kommandantskab (1725-1988)
Memorialbog over ordrer og dokumenter Nyboders huse og laboratorium vedkommende
(1725-1799), husbøger for Nyboders beboere (1732-1924), udtagne sager vedr. Nyboder
(1732-1918), kopibøger (1768-1847), sager vedr. Nyboders skolevæsen (1785-1790),
Indkomne skrivelser vedr. Søetatens drengeskoler (1788-1870), ordrebog for 3. division
(1810-1815), ordrebog for 2. division (1813-1815), ordrebøger for 1. dvision (1814-
1847), forhandlingsprotokoller for Kommissionen for søetatens drengeskoler (1815-
1873) straffeprotokoller for drengeskolen (1816-1870), ruller for drengeskolen (1816
1865), korrespondanceprotokoller for Kommissionen for søetatens drengeskoler (1817-
1873), eksamenskarakterer ved drengeskole (1818-1863), parolbøger (1819-1840), 
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skoleprotokol for pigeskolen i Klerkegade (1820-1826), kopibøger over indgåede breve
(1820-1847), kopibog over udgåede breve for Nyboders bygningskommission (1824-
1831), kopibog over indgåede breve for Nyboders bygningskommission (1824-1831),
kopibøger over ind- og udgåede skrivelser for pigeskolen (1826-1873), vagtprotokoller
for Nyboder (1831-1847), inventarregnskab for Pigeskolen i Hoppens Længe (Hinde-
gade)(1832-1872)), protokoller over drengene i 3.-9. klasse samt tegneskolen og
geometriskolen (1834-1840), skrivelser vedkommende Nyboders asyl (1838-1841),
fortegnelser over elever fra 1. og 2. division (1838-1895), diverse materiale vedr. ejen-
domme og beboere (1838-1961), register over 1. divisions korrespondance (1843-1847),
skrivelser til chefen for 1. division (1843-1847),  registratur til ind- og udgåede skriv-
elser (1847-1923), kopibog (1847-1959), rapportbog (1847-1848), diverse materiale
vedr. Asylskolen og Christianshavns Skolefond (1849-1988), skrivelser fra Marinemi-
nisteriet til pigeskolen (1854-1859), protokol over drenge i Søetatens faste skole (1854-
1866), kopibog over indgåede skrivelser vedr. Søetatens drengeskoler (1854-1865), ind-
komne skrivelser (1855-1959), diverse materiale vedr. økonomi (1856-1971), brevaf-
skrifter (1856-1923), hovedbog for Håndværkerkorpset (1857-1868), skrivelse vedr.
mundering (1865-1865), fortegnelse over børn i kommunens skoler (1866-1866), ind-
og udgåede skrivelser (1888-1922),  diverse skrivelser (1888-1936), Regnskab (1899-
1923), Ind- og udgåede skrivelser, fortrolige (1906- 1931), Register til kopibog (1924-
1959), register til indkomne skrivelser (1924-1959), sygejournal for fast mandskab syge
i hjemmet (1933- 1970) og hovedregister til indkomne skrivelser (1967-1969). 

Marineministeriet (1848-1959). 
Forfremmelsesrådet (1868-1932), indkomne sager (1629-1925), journalsager (1848-
1962), lægdsrullemandskab, halv- og helbefarent (1862-1942), mandskabsjournaler for
skibe (1780-1850), officersstamblade (1900-), register over værnepligtige (1861-1864),
stamrulle over sørullemandskab (halv og helbefarent (1896-1911)), stamrulle, mandskab
(halv og heltbefarent) (1912-1943)), stamruller lægdsrullemandskab (1862-1943), stam-
ruller, Kystdefensionens mandskab (1932-1943), sønderjysk sørulle (1908-1920),
sørullemandskab (1887-1895), skibsjournaler (1650-1993).(1812-1823).
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Richter, V. 
Den danske Søetat 1801-1890. Gad 1894.
Topsøe-Jensen m.fl. 
Officerer i den Dansk-Norske Søetat 
1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932. 
Gyldendal.
Topsøe-Jensen. 
Det danske Søofficerkorps 1801-1919.
Gyldendal.1919.

Artikler om månedsløjtnanter i søværnet
Teisen, J. 
Månedløjtnanter 1801-14. 
Tidsskrift for søværnet. 1961. Særnummer.
Teisen, J. 
Måneds- og reserveløjtnanter 1848-50 og 1864
Tidsskrift for søværnet. 1964. Særnummer. nn
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Fregatten Jylland oficersbesætning 1864.


