
Forsvarets Arkiver 
- Hvordan griber man det an? - 



Hæren bestod af: 

● Infanteriet 

● Rytteriet 

● Artilleriet 

 

● Ingeniørkorpset 

● Vejkorpset 

 



Indtil ca. 1800 

● Da havde mange kompagnier navn efter 

kompagnichefen. 

● Indtil 1814 benyttede man sig også meget af 

(udenlandske) hvervede soldater. 

● I første halvdel af 1800-tallet fandtes 

frimandskorps. 

 

 



Rangfølgen indenfor hæren 

● Generaler  hærchef - divisionschef 

● Oberst   regimentschef  

    eller brigadechef 

● Oberstløjtnant bataljonschef 

● Major   næstkommanderende i bat. 

● Kaptajn  kompagnichef 

● Premierløjtnant delingsfører eller 

    næstkommanderende i  

    kompagniet 

 Løjtnant  ditto. 

 

 

 



Rangfølgen indenfor hæren 

● Sekundløjtnant 

● Fændrik fanebærer / yngste officer 

● Sergent gruppefører 

● Overkorporal 

● Korporal  næstkommanderende i gruppen 

● Konstabel kontraktsansat soldat på manuelt  

   niveau 

● Menig  hvervet eller udskrevet 

 

 

 

 

 

 



Registreringsenheden 

● Indtil 1842: Regimentet eller bataillonen 

 

● 1842ff.: Bataillonen 

 

Det er på dette niveau, at stambøgerne blev ført. 



Infanteriet 

● Regiment 

 

● Kompagnier (typisk 4) 

● - Den stambogshavende enhed. 

● + korps (f.eks. musikkorps) 

 

 



Rytteriet 

● Rytter- eller dragonregiment 

 

● Eskadron (typisk 4) 

● - Den stambogshavende enhed. 

 

 



Det Kongelige Artilleri (Artilleriet) 

● Artillerikorps  

 

● Artilleriregiment  

 

● Artilleribatteri eller kompagni 

●  - Den stambogshavende enhed 

 

 



Efter 1842 

● Divisionen – den krigsudøvende landmilitære 

enhed, bestående af 

 

● Brigader, som består af 

 

● Infanteriregimenter, 

● Artilleriregimenter, 

● Rytterregimenter, 

● Forsyningstropper, 

● Ingeniørtropper mv. 

 



Brigaden 

● Den mindste enhed, som på egen hånd kan udføre 

operationer af flere dages varighed, 

 

● Og er den mindste enhed, som samler flere 

våbenarter. 

 

 



Efter 1842 

● Divisionen – den krigsudøvende landmilitære 

enhed, bestående af 

 

● Brigader, som består af 

 

● Infanteriregimenter, 

● Artilleriregimenter, 

● Rytterregimenter, 

● Forsyningstropper mv. 

 



Infanteriregiment 

● Den administrative enhed, man blev indkaldt til. 

 

Består af bataljoner, 

Både egentlige bataljoner  

- Den stambogshavende enhed, 

og  

Arbitrære reservebataljoner (dem med tal over 30). 

 



Dragonregiment 

● Den administrative enhed, man blev indkaldt til. 

 

Består af eskadroner,  

- Den stambogshavende enhed. 

 



Artilleriregiment 

● Den administrative enhed, man blev indkaldt til. 

 

Består af artilleriafdelinger / batterier 

- Den stambogshavende enhed 

 



Hærenhedens arkivalier 

● Stambøger 

● Anciennitetslister for officerer 

● Befalinger (egne ordrer) 

● Dagbøger (begivenheder) 

● Fortroligt / klassificeret arkiv (personel- og 

mobiliseringssager) 

● Konduitelister ofr officerer 

● Korrespondancebøger (udgåede breve) 

 



Hærenhedens arkivalier 

● Ordrebøger (indkomne ordrer) 

● Rapportbøger 

● Registraturbøger (registrering af indkomne breve) 

● Indkomne sager 

● Varia (forskellige sager) 

● Justitsprotokoller (i auditørarkivet) 

 

 

 



Kort sagt 

Vi skal før 1842 finde  

 

Rytterregimentet, 

Infanteriregimentet eller 

Artilleriregimentet (korps eller batteri) 

Eller anden stambogshavende enhed. 

 

 



Efter 1842  

Efter 1842 skal vi finde 

 

Infanteriet: Bataljonen, 

Artilleriet:  Afdelingen + batteri, 

Rytteriet:  Dragonregiment + eskadron. 



Og hvor finder vi så det? 

* Diverse kartoteker over f.eks. 

 underofficerer 

 håndværkere osv. 

 

PAS PÅ!! Disse kartoteker henviser til gamle 

enheder og bind numre. Disse numre kan IKKE ses i 

DAISY!! Kun på Rigsarkivet i papirregistraturerne 

og på selve bindenes forsider. 



Og hvor finder vi så det? 

• For officererne kan Hirsch’s samlinger om 

• Danske og Norske Officerer 1624-1814 bruges. 

• Findes på RA og på LAO (mikrokort). 

 

• Og bruges også, hvis man har officerens navn men 

ikke enhedens eget navn. 



Og hvor finder vi så det? 

• For værnepligtige 

 

- Lægdsrullerne (ofte sikrest angivelse efter 

hjemsendelsen), 

- Erindringsmedaljeansøgningerne 
- 1848, 1864 og 1848 OG 1864 (AO beta), 

- Hædersgaveansøgningerne 

- - 1898 (for 1848-50) og 1914 (for 1864). 

 



Og hvor finder vi så det? 

- Hvis man har sted og tidspunkt, manden tjente, kan 

garnisoneringslisterne anvendes 

- På www.dannebrog.biz/lruller, 

- Og omvendt hvis man har hærenhedens navn, så 

kan man finde garnisoneringen 

- På www.dannebrog.biz/lruller.  



Eksempel 1 fra Hirsch’s samlinger 

 



Eksempel 2 fra Hirsch’s samlinger 

 

 



Erindringsmedaljerne 1864 (1876) 

Arkivseriens side 



ArkivalierOnline beta 



Christian Kildals ansøgning 



Christian Kildals ansøgning 



Finansministeriet

s 2. departement 

Ansøgninger om 

hædersgaver til 

veteraner fra 

1864 



Hædergave-

brevet –  

i privat eje. 



Søgning i DAISY 



Søgning i DAISY 



Søgning i DAISY 



Søgning i DAISY 



Stambogen for 20. regiment, 1. kompagni, 

1858 



Stambogen for 20. regiment, 1. kompagni 



Stambogen for 20. regiment, 1. kompagni, 

genindkaldte 1863 



Stambogen for 20. regiment, 1. kompagni 

 

 

 



20. Regiment 

Rapportbog 

 



20. Regiment 

Rapportbog 



ditto 



ditto 



ditto 



 



 



 



 



 



       20. Infanteriregiment 

         V. Varia - Stillingspapirer 



   20. Infanteriregiment 

   V. Varia - Stillingspapirer 



     Varia - Stillingspapirer 



     Ingeniørkorpset 



     Ingeniørkorpset 



     Ingeniørkorpset 



Ingeniørkorpset 

Ingeniørkorpsets Etater 



     Ingeniørkorpset 



     Ingeniørkorpset 



Ingeniørkorpset –  

Forestillinger til Kongen (eks. Fra 1797) 



Ingeniørkorpset 

–  

Forestillinger til 

Kongen (eks. 

Fra 1797) 

 

 

 



~  Fine  ~ 


