Oplysninger om menige soldater, som er udskrevet fra lægdsrullen
til hæren skal findes på grundlag af oplysningerne i lægdsrullen,
hvor det fremgår om den pågældende har været indkaldt, hvornår
han har været indkaldt og til hvilket værn, han har været indkaldt.
Husk, at bornholmere var fritaget for værnepligt ved kongelig bevilling
indtil 1867 på grund af, at de i 1658 havde dræbt den svenske kommandant Johan Printzensköld, befriet øen for de svenske soldater og
overdraget øen til den danske konge.

(1745-1796) og Landmilitæretatens pensionskasse og
Krigshospitalskassen.
• Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for
invalideforsørgelsen fra 1851- 1909 (Invalidebestyrelsen).
Livjæger, landeværnsmand, borgerofficer og garde til fods i 1807

Herefter skal oplysningerne findes i regimentet eller bataljonens
arkiver vedrørende stambøger/stamsedler og evt. også, hvis han
har været straffet, i regimentets eller bataljonens auditørs arkiv.
NB. De nyere stamblade kan evt. befinde sig i Krigsministeriets
arkiv. Selv om det af arkivet fremgår, at der findes stamblade
tilbage til 1823, så er det først omkring 1930, at man begynder af
udtage stambladene fra regimenternes og søværnets arkiver.
Hvis den pågældende har været syg, er kommet til skade eller er
død under tjenesten, kan der findes oplysninger i følgende arkiver:
Sygdom og kassation under tjenesten:
• Garnisonssygehuset i København (1804-1943).
• Københavns Militærhospital (1818-1963).
• Regimentets kassationsprotokoller.
Pension og evt. støtte til efterladte:
• Krigshospitalskassen (1682-1851). Omfatter Kvæsthuskassen
(1745 -1796), Krigshospitals-, Enke- og Pensionskassen
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Start med af finde ud af, hvornår og hvorlænge man på¨de
relevante tidspunkt var indskrevet i lægdsrulle. Husk også, at man
hvis den pågældende blev kasseret, så blev han normalt ikke
længere ført i lægdsrullen.

Opslag i lægdsruller
Husk, at lægdsruller før ca. 1788 altid skal findes i godsarkiver,
men at der også nogle gange ligger kopier i amternes arkiver, og
de centrale udskrivningsmyndigheders arkiver. Søg på
www.daisy.sa.dk

Den nedre og øvre grænse for indskrivning i lægdsrullen
1788-1808
0 - 36 år.
1808 - 1848
0 - 45 år
1849 - 1869
14/15 år - 38 år
1870 - 1911
17/18 år - 38 år.
1912 18 - 26 år.

Efter 1788 skal du finde lægdets udskrivningskreds og nr. i bogen
»Lægdsruller. Sognefortegnelse og forkortelser«, som bl.a. står på
Rigsarkivet i publikumsmagasinet, men også kan findes som en
PDF-file på denne hjemmeside, som er udarbejdet af Georg Brandt
Christensen.

Flere lægdsruller frem til 1871
Hovedruller blev ført med jævne mellemrum.
Tilgangsruller blev brugt i de mellemliggende år både til dem,
som for første gang blev indskrevet i lægdsrullen og dem, som
flyttede til lægdet det pågældende år.
De omskrevne ruller omfatter dem, der har boet i lægdet i
samtlige 11 år og fortsat bor og fortsat er værnepligte.
Lægdsrullerne for 1861-1871 har ofte 2 nr. Det med stempel er
lægdet nye nr., medens det nr., som er skrevet i hånden er det
gamle nr.
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•

I lægdsrullerne blev der anvendt bogstaver
for det pågældende lægdsrulleår. Husk at
have denne oversigt ved hånden, når du
kigger i lægdsrullerne, så kan du se hvilket
lægdsrulleår, bogstavet dækker.
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Tilflytningskode

Fraflytningskode

Eksempel på en tilflytningskode og en fraflytningskode for Frode Valdemar Frederik Brandt, som er tilflyttet fra 1. udskrivningskreds, 1.
lægd = København, hvor han er indført i lægdsrulleåret Æ = 1875 og fraflyttet til 1. udskrivningskreds, 1. lægd i lægdsrulleåret A = 1893,
hvor han er indskrevet under nr. 3146.
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Et eksempel på en udskrivningskode fra de lokale lægdsruller for København. Jens Christian Wiingaard er i 1905 udskrevet til EK 2.
Manglende underretning om flytning ud af lægdet, udeblivelse fra session eller indkaldelse bliver angivet med Før 1869: § 18, § 42, § 43
og § 44 Fra 1869: § 13, § 14, § 37, § 49 og § 50.
Fra 1912: § 13, § 29, § 43 og § 44. Straf :Bøder fra 2 til 200 rdl. (fra 4 til 400 kr.). Evt. arrest. Udeblivelse fra indkaldelse kunne straffes efter
den militære straffelov.
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1876

Udskrivningskoder fra 1855

Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere
Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere:
MA 1"

Infanteripionerere, ambulancesoldater.

MA 2"

Køresvende og hestepassere (hestevartere).

MA 3"

Alle øvrige militærarbejdere.

M 1 " Trænsoldater og hestepassere.
M 2" Sygepassere.
M 3" De øvrige militærarbejdere ved hæren.
1894

Først fra 1862 kom der koder på de tjenstdygtige

Ubetinget tjenstdygtige

1862

EK 1"Søværnet

Ubetinget tjenstdygtige

EK 2"Fodfolket.

EK 1"Søværnet.

EK 3"Livgarden.

EK 2 "Gardere til hest og til fods.

EK 4"Rytteriet.

EK 3"Kavalerister, artillerister, trænsoldater.

EK 5"Feltartilleriets kopnstabler.

EK 4"Ingeniører, artilleriets konstabler, håndværkere samt
"

EK 6"Feltartilleriets trænsoldater.

mandskab til pontonkompagniet.

EK 7"Fæstningsartilleriet.

EK 5"Infanterister.

EK 8"Ingeniører.

Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere

EK 9T De tekniske afdelinger.

M 1" Militærarbejdere ved søværnet.

EK 9H Hestepassere og trænsoldater.

M 2" Infanteripionerer og ambulancesoldater.

EK 9S"

M 3" Køresvende og hestepassere.

Sundhedstropperne.

Herudover kan der være tilføjet et 1 a = særlig egnet eller et

M 4" De øvrige militærarbejdere ved hæren.

1 b = anvendelig.

1869

Svar:

Betinget tjenstdygtige, dvs. militærarbejdere

EK 9T, står således for de tekniske afdelinger.

M 1" Militærarbejdere ved søværnet.

EK 2 står for fodfolket.

M 2" Forplejningskorpsets mandskab.
M 3" Køresvende og hestepassere.

Ubetinget tjenstdygtige

M 4" De øvrige militærarbejdere ved hæren.

K I 1"Søværnet, særlig egnet.
K II 1"Søværnet, anvendelig.
K I 2"Fodfolksregimenterne, særlig egnet.
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K II 2"Fodfolksregimenterne, anvendelig.
K I 3"Livgarden, særlig egnet.
K II 3"Livgarden, anvendelig.
K I 4"Rytteriet, særlig egnet.
K II 4"Rytteriet, anvendelig.

Fodfolk 1830.

K I 5"Feltartilleriets konstabler, særlig egnet.
K II 5"Feltartilleriets konstabler, anvendelig.
K I 6"Feltartilleriets trænkonstabler, særlig egnet.
K II 6"Feltartilleriets trænkonstabler, anvendelig.
K I 7"Ingeniører, særlig egnet.
K II 7"Ingeniører, anvendelig.
K I 8"Kyst- og fæstningsartilleriet, særlig egnet.
K II 8"Kyst- og fæstningsartilleriet, anvendelig.
1912
Betinget tjenstdygtige (militærarbejdere)
K II 9 "

Trænet, anvendelig

K II 10a"

Arbejdstropper, kan følge med på marsch.

K II 10b"

Arbejdstropper, kan ikke følge med på march.

Særlige vedtegninger kan være tilføjet ovennævnte:
F = Egnet til forplejningskorpset.
H = Egnet til heste og træntjeneste.
L = Egnet til dyrlægetjeneste.
S = Egnet til sundhedstroppern.
T = Egnet til teknisk korps.
I 1925 og 1947 kom der igen nye koder. Koderne skal findes i de
bekendtgørelser, som bl.a. findes på Rigsarkivet. Rød mappe som
står i garderoben ved receptionen.
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Nr. 1932 Axel Frederik Johan Viingaard. Søn af økonom Peter Viingaard. Født i København, Garnisons sogn den 29/9 1881. Bor 19/2 1898 i
Vildersgade Kaserne. Elev på kunstakademiet. Han er maler. Møder i 1903 op på sessionen. Han er 66 3/4 tomme høj, ang. (angivelig)
knæsmerter afv. (afventes). Dvs. at han indkaldes igen til næste session.
1904 igen på session, han er 66 1/2” med tilføjelse af koden »I E 2«. Uds Pas. Hvad betyder det?
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skal årsagen findes i regimentets kassationsprotokoller eller i
kassationsprotokollerne for Københavns Militærhospital.

Kassationskoder
Kassationskoderne er meget omfattende. På landsarkiverne og
Rigsarkivet findes de relevante cirkulærer, hvor man kan se, hvad
koderne betyder.
I = Romertallet (kan ofte se ud til at være et 1-tal) angiver, at han er
uskikket til al krigstjeneste.
Bogstavet angiver, hvor legemsfejlen, manglen, sygdommen eller
svagheden er lokaliseret.

Garde, infanterist, jæger, dragon og infanteriofficer 1854

A = Ingen bestemt legemsdel, f.eks. sindssygdom, åndsvaghed.
B = Sæde i hovedet.
C = Sæde i hals og krop.
D = Sæde i overekstremiteterne.
E = Sæde i Underekstremiteterne.
Tallet efter bogstaver angiver hvilken fejl, mangel, sygdom eller
svaghed, det drejer sig om.
Axel Johan Frederik Viingaard har fået koden: I E 2
I = Romertallet angiver, at han er uskikket til al krigstjeneste.
E = legemsfejlen, manglen, sygdommen eller svagheden har sæde i
underekstremiteterne.
2 = Kronisk sygdom i eller omkring hofte-, knæ- eller fodledet,
som medfører enten stivhed og ubevægelighed i ledet eller
slaphed og svaghed i ledforbindelsen, hvorved legemets eller
fodens brugbarhed i væsentlig grad indskrænkes.
Ud. Pas. = Udygtighedspas. Bevis på, at han er kasseret som
soldat. Før man indførte kassationskoderne blev årsagen til evt.
kassation skrevet direkte i lægdsrullen. Ellers kan man kigge i
udskrivningsdistriktet eller udskrivningskredsens arkiver i
sessionsprotokollen. Hvis han blev kasseret under indkaldelsen,
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Eksempel fra en sørulle:
Christian Faninger Nielsen, faderen Niels Olesen, fødested Green, født i 1842 er overflyttet som helbefaren nr. 5 fra lægdsrullen for
samme lægd (Sædding). Den 29/11 69 anmeldt, at han tager hyre med fremmede nationers skibe. I 1870, hvor han er 28 år, bliver han
forlods indkaldt i henhold til § 37, men dukker ikke op, og han har ikke gjort tjeneste. Udskrivningskredsen førte lister over hel- og
halvbefarende søfolk. Husk, at sørullerne har samme udskrivningskreds og lægdsnr. som lægdsrullerne.
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SEKTION 8

Mandskab udskrevet til søværnet
Modsat den »faste stok« fik de værnepligtige ikke udleveret nogen beklædning. Billedet er fra
1860. Til marinen valgte man små, men stærke folk.
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Siden 1704 er der udskrevet mandskab fra sømilitområderne til
tjeneste ved søværnet.

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

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

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

Efter 1802 kan de findes på Rigsarkivet og på landsarkiverne.

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

Sørullemandskab

Søruller fra 1802 følger lægdernes opdeling og er opdelt i:
• Ungdomsruller, som omfatter alle søværnepligtige fra det år,
hvor der er forpligtet til at lade sig indskrive i sørullen, og indtil
de bliver overflyttet til hovedrullen.

Hvis der f.eks. står:

40-1 40-2 40 1 N 1863

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

så står udskrivningskredsen nummer lige før bogstavet

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

N = Lægdsrulleåret 1863

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

Husk også, at søruller – ligesom lægdsruller – findes i forskellige
mere eller mindre identiske udgaver og derfor kan findes i mange
forskellige arkiver (købstædernes, by-, herreds- og birkefogdernes
arkiver, i godsarkiverne, arkiverne for udskrivningskredsenes og
-distrikternes arkiver og i amternes arkiver m.m. Sørullerne
indeholder frem til 1861 flere oplysninger end lægdsrullerne. Indtil
1861 bl.a. om vedkommende er gift, antallet af børn, erhverv og
samt oplysninger om de togter, som den pågældende har gjort.
Endvidere oplysninger om skippercertifikat og styrmandspatent.

40-1 40-2 40 Gruppenummer.
1 = Udskrivningskredsen

1863 = Det år sørullen er ført.

Sørullerne for 1802-60 befinder sig i Justitsministeriets arkiv.
Arkivserie: Sørulle (NB i ental). Hvor de kan findes
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Uanset om den pågældende er udskrevet til tjeneste ved søværnet
fra lægdsrullen eller sørullen, så skal øvrige oplysninger findes i de
samme arkiver:

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

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

I lægdsrullen er de anført med følgende koder:

• Søetatens Hospital (1804-1943).

Fra 1862

• Københavns Militærhospital (1818-1963).

EK 1 Ubetinget tjenstdygtige til søværnet.

Pension og evt. støtte til efterladte:

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

• Krigshospitalskassen (til 1851)
• Invalidebestyrelsen efter 1851. - 1909.

Fra 1894

• Finansministeriet, pensionskontoret

EK 1 Ubetinget tjenstdygtige til søværnet.

Oplysninger om straffeforhold kan bl.a. findes i disse arkiver:

Dem, der er udskrevet fra lægdsrullen til søværnet har koden

• Holmens chef, Takkelmesterens arkiver (1814-1862)

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

• Skibsjournalerne i Marineministeriets arkiv.

Oplysningerne om disse personers tjenesteforhold skal findes i
søværnets arkiver.

• Den kombinerede Rets arkiver (Søetatens auditør).
Om sygdom, pension og støtte til evt. efterladte, se under
sørullemandskab.

Søværnets gagebøger, mandskabsruller skal bruges for at finde ud
af, hvor og hvornår den pågældende har gjort tjeneste og hvilke
skibe, han har været indlogeret og sejlet med. Endvidere er der
oplysninger om udbetaling af løn og hjemsendelsespenge.
Arkivalierne befinder sig hos forskellige arkivskabere og kaldes
noget forskelligt (se oversigten).
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SØVÆRNET (1650-1943)

Mandskab udskrevet fra sørullen.
Fra 1863 overført til sørullen fra
lægdsrullen. Fra 1912 fra lægdsrullen.

Gagebøger for indrullerede (1743-88)
4. Departements kontor.
Rigsarkivets nærarkiv.

Gagebøger (1789-1838)
Søindrulleringen
Rigsarkivets nærarkiv.

Ruller over hvervningens mandskab
(1839-1848) Admiralitetet.
Rigsarkivets nærarkiv.

Afregningsbøger for lægdsrullen
(1848-1895) Orlogsværftet,
Overekvipagen. Rigsarkivets nærark.

Stamruller over halv- og helbefarende
(1896-1943 Marineministeriet
Rigsarkivets nærarkiv.

Skibsjournaler (1650-1943)
Marineministeriet
Rigsarkivets fjernarkiv.

Søværnets gagebøger, mandskabsruller skal bruges for at finde ud af,
hvor og hvornår den pågældende har
gjort tjeneste og hvilke skibe, han har
været indlogeret og sejlet med.
Endvidere er der oplysninger om
udbetaling af løn og hjemsendelsespenge. Arkivalierne befinder sig hos
forskellige arkivskabere og kaldes
noget forskelligt (se oversigten).
Venstre side viser arkivalierne for de
personer, som er udskrevet fra
sørullen. Højresiden dem, som er
kommet fra hæren som soldateske
Fra 1862 dem, der er udskrevet fra
lægdsrullen med koden M 1, Fra 1894
EK 1a eller EK1b, Fra 1912 K I 1.
Skibjournalerne er fælles for begge
grupper.
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Marineinfaterister
Blev også kaldt soldatesken.
Udskrevet fra hæren.

Marineregimentet (1680-1741)
Stambøger fra 1699, diverse år.
Rigsarkivets nærarkiv.

Soldatesken (1741-1797) udskrevet
fra udvalgte regimenter i Kbh.
Gagebøger. Rigsarkivets fjernarkiv.

Marineregimentet/korpset (1798-1810)
Gagebøger
Rigsarkivets fjernarkiv

Soldateskers gagebøger (1815-1842)
3. Departements kontor.
Rigsarkivets nærarkiv.

Stamruller, lægdsrullemand
(1862-1943) Marineministeriet
Rigsarkivets fjernarkiv

Afregningsbog i 1881 for en
værnepligtig af sørullen:
Helbefaren Peder Søren Pedersen,
født 1861 i Byrum sogn, 5 kreds,
468. lægd, lægdsrulleåret F nr. 2.
Han har fået udbetalt hjemmeunderholdsningspenge 5 rdl. pr.
måned fra den 22. februar til 4.
april. Han har været indlogeret
på kaserneskibet Dronning Marie
fra den 5. april til 29. april og har
gjort tjeneste på opmålingsskibet
Marstrand fra den 30. april til 29
september. hjemrejsepenge, han
har ikke fået nogen beklædning
udleveren. På højre siden fremgår
de beløb, som han har krav på.
Beløbene er indført som rdl. og
omregnet til kroner og øre. På
højresiden fremgår de beløb, som
han allerede har fået udbetalt. Ved
slutafregningen den 29/9 1887,
får han udbetalt 115,85 kr.
Yderligere oplysninger kan findes
i skibsjournalerne i
Marineministeriets arkiv.
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SEKTION 9

Holmens faste stok

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

Håndværkerne var ansat på livstid.
Matroser og artillerister på åremål. Som
regel 8 år med mulighed for forlængelse.
Mange af dem bor i Nyboder. Nyboders
husbøger er stillet frem på 1. sal i
publikumsmagasinet på Rigsarkivet.
Bliver efter ranet af den danske flåde i 1807
reduceret fra ca. 6.000 mand i 1808 til ca.
2.500 mand i 1839. I 1850 begyndte man at
afvikle den »faste stok«. Den faste stoks
arkiver befinder sig på Rigsarkivet. Invalider og pensionister blev beskæftiget ved
divisionerne. Fra 1800 - 1840 overgik
pensionistudbetalingerne til Københavns
fattigvæsen (Søetatens pensionister).
Det er altid en god idé at starte med at
kigge i Holmens sogns kirkebog, som ofte
indeholder oplysninger om de indførte
personers tilknytning til Holmen. Holmens
kirkebøger kan findes og ses på
Arkivalieronline. Der findes også
begravelsbøger og -protokoller for
Holmens sogn (1688-1879).
I Nyboders mindestuer findes protokollen for
Holmens tømrers ligkasse med indbetalinger og
udbetalinger (1824-1909).
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Hvis man har en person, som har tilknytning til »den faste stok«, så er det altid en stor hjælp at kigge i Holmens kirkebog, for at se, hvad der
står i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I forbindelse med Johan Ferdinand Olsens dåb fremgår, at faderen, Frederik
Christian Olsen er arbejdsmand i 1 D (division), 2 Cp (compagni), No 31 samt, at de bor i Løvegaden 20 (i Nyboder). Ud fra disse
oplysninger kan man på Rigsarkivet, publikumsmagasinet på 1. sal kigge divisionsbogen for 1. division for året 1828. Se næste side.
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Ud fra oplysningerne i kirkebogen kan man så gå videre i de rulle- og mandtalsbøger samt divisionsbøger, som befinder sig på 1. sal i
publikumsmagasinet på Rigsarkivet, som dækker perioden 1770-1880 samt i Nyboders husbøger, som befinder sig samme sted. Ved brug
af divisionsbøgerne kan man følge personen fra det tidspunkt, han blev ansat og til at han enten har udtjent eller er død. Frederik. C. Olsen
er ansat som arsenal arbejdsmand ved. 2. kompani nr. 32. Hans gage udgør 3 rigsdaler. Hertil kommer så bolig og naturalier samt
kvarterpenge. Født i København i 1800. Antaget 24. januar 1820 som lærling i artilleriet. Blev karl nr. 194. 1. januar ved artilleriet nr. 129.
Den 1. januar 1825 flyttet til 2. kompagni nr. 31. Afgår til nr. 191 den 1. januar 1831 (se under dette nr. i samme divisionsbog). Kontrakten
udløber 1. januar 1828, forlænger kontrakten den 29. marts 1828 med yderligere 3 år fra 1. januar. Indført i husbogen side 177. Afg. (afgået).
Hospitalsophold i 1826 og 1830 oplyst.
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Af divisionsbogen fremgår, at
han er født i København 1800.
Antaget den 27. januar 1820
som lærling i artc. (artillerikorpset) nr. 129. Blev karl 1.
januar 1822 i artillerikorpset
under nr. 129. Hidsat - dvs.
overført - 1. januar 1831 fra nr.
31. som arbejdsmand i 2.
kompagni under nr. 129. Skal
tjene til 1. januar 1831.Den 24.
marts 1831 rekapituleret (tegnet
ny kontrakt) for 3 år fra 1.
januar 1831. 24/2 1834 igen
tegnet ny kontrakt på 3 år fra 1.
januar 1834. Det fremgår også
at han har hus i Nyboder og at
hustruen og datter har været
indlagt på Søetatens hospital.
Hvis man kigger i den
efterfølgende divisionsbog, under
samme kompagni og nummer,
vil man kunne følge Frederik
Christian Olsen til hans
kontrakt (kapitulation) ophører
eller han dør.
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