
I 1875 blev erindringsmedaljen stiftet af Chritian 9. Soldater der havde deltaget i både 1. og 2. Slesvig-
ske krig kunne få en medalje som den på billedet. På medaljen ses Christian 9. og Frederik 7. Soldaterne 
skulle selv søge om at får en erindringsmedalej. Ansøgningerne er bevaret på Rigsarkivet, men nu kan 
du også se dem på internettet, da de er scannet ind. Du finder dem via Statens Arkivers onliregistratur 
Daisy. Foto: Marianne Weigel.
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Der findes meget litteratur om krigen i 
1864, der beskriver både optakten, ud-
bruddet, nederlaget og ikke mindst solda-
ternes rædselsfulde oplevelser. I de sene-
re år er det især Tom Buk-Swientys bøger, 
der har gjort historien levende igen. I 
denne artikel vil vi ikke beskæftige os med 
krigens baggrund eller forløb. I stedet vil 
vi fokusere på kilderne til soldaterne, der 
var med i krigen. Omkring 63.000 danske 
mænd var indkaldt til tjeneste. Det bety-
der, at der er en stor chance for, at du har 
en ane, der kæmpede mod preusserne. I 
det følgende skal vi se nærmere på, hvor-
dan du kan finde historien om dine for-
fædre i krigen 1864.
 Vi kommer rundt om mange for-
skellige kildetyper, og vi fortæller også, 
hvordan du bestiller materialet i Statens 
Arkivers database Daisy. Daisy rummer 
oplysninger om de myndigheder, forenin-
ger, privatpersoner m.m., der har afleve-
ret materialet til Statens Arkiver. Hvis 
du ikke allerede kender til Daisy, er der 
hjælp at hente på Statens Arkivers læse-
sale og på vores hjemmeside www.sa.dk/
daisy, hvor du kan få vejledning i at bruge 
databasen.

Hvor er kilderne?
På læsesalene i Statens Arkiver møder vi 
ofte spørgsmålet, om der findes en data-
base på internettet med navnene på alle 
de soldater, der deltog i krigen. Svaret er, 
at sådan en database endnu ikke eksiste-
rer, men til gengæld findes der mange 
velegnede kilder, som gør det muligt at 
undersøge, om ens forfader var med i 
krigen. Selvom det var i Sønderjylland, 
at de store kampe fandt sted, findes de 
fleste kilder om soldaterne i de centrale 
myndigheders arkiver på Rigsarkivet. 
På landsarkiverne kan man finde en-

I år er det 150 år siden, at Danmark 
led et skæbnesvangert nederlag 
ved krigen i 1864. Nederlaget 

betød, at Danmark mistede Sønder-
jylland til Preussen. Siden hen er der 
skrevet flere bøger om de bagved-
liggende årsager til krigen og om 
krigens forløb og efterspil. I denne 
artikel retter Mai-Brit Lauritsen og 
Mette Seidelin, der begge er arkivarer 
i Statens Arkiver, blikket mod solda-
terne. Her fortæller de, hvordan du 
kan finde din ane, der deltog i krigen.

FIND DINE ANER 
I KRIGEN 1864

Af Mai-Brit Lauritsen 
 og Mette Seidelin
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kelte spredte kilder herom fra de lokale 
myndigheder. Derudover er der også 
trykte fortegnelser og flere og flere ind-
scannede kilder på internettet, som man 
kan bruge og også komme ganske langt 
med. Statens Arkiver har fx i anledning 
af 150års markeringen af krigen udarbej-
det en kildepakke, der rummer mere end 
20.000 indskannede dokumenter vedrø-
rende 1864, og der arbejdes løbende på 
at lægge flere dokumenter ud.1

 I det følgende præsenterer vi et bredt 
udsnit af dette materiale med udgangs-
punkt i flere forskellige soldaterskæb-
ner.  Præsentationen af kilderne er ind-
delt i de levnedsforløb, som krigen bød 
på: indkaldelsen, de sårede, de faldne og 
veteranerne. Derudover findes der nogle 
kilder, som går på tværs af de fire grup-
per. Det er privatarkiver og fotos, som vi 
ganske kort vil berøre. 

Soldaterne
Ifølge ”Statistiske meddelelser angaa-
ende den danske Krigsmagt”, som den 
danske generalstab udgav i 1867, blev ca. 
63.000 mænd indkaldt til krigen. Hæ-
rens styrke varierede mellem 51.000-
63.000, heraf var mellem 39.000-
47.000 tilstede på selve kamppladserne. 
Generalstaben skriver selv, at: ”Næsten 

alt vaabenført Mandskab, nærmest sva-
rende til Udskrivningsaarene 1853 til 
1864, var mødt ved Hæren. Endelig var 
indkaldt Aargangen 1865, men den kom 
ikke tilstede paa Krigsskuepladsen.” 2

 Ud af de indkaldte endte ca. 3.000 
som faldne, 3.000 blev sårede, og 8.300 
blev taget som krigsfanger. Ved slaget 
ved Mysunde den 2. februar 1864, der 
var den første egentlige træfning mel-
lem Østrig/Preussen og Danmark, blev 
141 såret og døde. Ved slaget ved San-
kelmark, hvor en dansk bagtrop sloges 
med østrigerne for at sikre, at danskerne 
kunne trække sig tilbage fra Dannevirke 
til bl.a. Dybbøl, udgjorde de danske tab 
i alt 763 mand, heraf 53 faldne, 157 så-
rede, og 553 tilfangetagne.  
 Danskerne trak sig tilbage til Dyb-
bøl, og efter længere tids beskydning, 
som kulminerede med 16 dages massivt 
bombardement, der lagde skanserne, 
Dybbøl Mølle og en stor del af Sønder-
borg i grus, angreb preusserne den 18. 
april stillingen. Den danske hær blev nu 
trængt tilbage til Als. De samlede danske 
tab (døde, sårede, savnede og tilfange-
tagne) ved Slaget på Dybbøl var 4.810 
mand (378 faldne, 910 sårede, hvoraf 
mange hurtigt omkom, 646 savnede og 
2.876 tilfangetagne). Den 20. april 1864 
indledtes fredskonferencen i London, 
hvor man forsøgte at få en fredsaftale i 
stand mellem de stridende parter. 
 Fredskonferencen endte imidlertid 
uden resultat den 25. juni samme år, og 
krigshandlingerne blev genoptaget. Fire 
dage senere – natten til den 29. juni – 
indledte de preussiske styrker et over-
raskelsesangreb over Alssund fra Sot-
trupskov. Den danske modstand blev 
hurtigt nedkæmpet, og resten flygtede til 
Kegnæs, hvorfra soldaterne blev evakue-

Statens Arkivers database Daisy rummer 
oplysninger om alle de samlinger, der 
ligger i Statens Arkiver. 

Arkivskaber: Du kan søge på den myn-
dighed, privatperson m.m., der oprin-
deligt har skabt materialet, fx forsvarets 
arkiver.

Arkivserie: Eller du kan søge på de for-
skellige typer af materiale, som arkivska-
berne har afleveret fx stambøger eller 
lægdsrulle.
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ret til Fyn. Den danske regering indså nu, 
at slaget var tabt, og med Wienerfreden 
af 30. oktober samme år blev Sønderjyl-
land en del af det preussiske rige.3

 Nu er spørgsmålet så, om ens forfa-
der var med i krigen? Og med det spørgs-
mål følger flere nye: Blev han såret, taget 
til fange eller døde han under krigen? Og 
hvor kæmpede han? Det er ikke mindst 
ved det sidste spørgsmål, at den enkelte 
persons historie bliver koblet på den 
store historie. For når man kan placere 
ens forfader ved fx Sankelmark, og her-
med læse sig frem til, at han var med i de 
blodige mand-til-mand kampe med de 
østrigske styrker, eller at han var med i 8. 
brigades fejlslagne modangreb på preus-
serne den 18. april, at historien bliver rig-
tig spændende. Sådan en historie er det 
faktisk muligt at finde frem til. 

I Generalstabens værk: Den dansk-tyd-
ske Krig 1864 udgivet i 1890-1892, som 
kan lånes på biblioteket, finder man 
oplysninger om den danske slagorden, 
dvs. hvor de forskellige militære enheder 
kæmpede under krigen. Hvis man skal 
bruge Generalstabens værk, skal man 
dog kende navnet på det regiment, som 
den enkelte soldat tjente ved. De oplys-
ninger kan man finde ud fra de kilder, 
der nævnes i det følgende.
  
Stambogen
I stambogen, som er Hærens fortegnelse 
over mandskabet i de militære afdelin-
ger, kan man blandt andet se den enkelte 
soldats militære karriere. I 1747 blev der 
indført standardiserede stambøger, der 
indeholder oplysninger om den enkelte 
officer, underofficer eller menige soldats: 

På internettet kan du finde flere sider med fotos af soldater fra krigen i 1864. Det er dog sjældent, at der 
knytter sig navne til. Officersgruppe fotograferet ved Nyborg. Kilde: Rigsarkivet.
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•	 Alder ved indtrædelsen i hæren 
•	 Fødested 
•	 Tjenestetidens varighed 
•	 Erhverv

Det er f.eks. tilfældet med Søren Fer-
dinand Sørensen, der gjorde tjeneste 
ved 6. Dragonregiments 2. eskadron. I 
stambogen kan man læse, at Søren var 
født den 28. december 1822 i Svendborg. 
Han blev enroulleret i hæren den 1. april 
1849, hvor han boede i lægd nummer 8 
(Hillerslev) i Svendborg Amt. I midten af 
stambogen kan man se, at han det første 
år var underofficer og året efter ”quar-

teersmester”. I højre side af stambogen 
fremgår det, at han var 68 tommer høj, 
havde blå øjne og blond hår. Vi kan også 
se, at han deltog i krigen i 1849, 1850 og 
i 1864. Endvidere fremgår det, at han i 
løbet af sin militære karriere fik tildelt 
et hæderstegn efter otte og 16 års tjene-
ste, samt at han udnævntes som Danne-
brogsmand den 25. juli 1864. 

Sådan finder du: Stambøgerne finder 
du på Rigsarkivet, men de kan også be-
stilles til landsarkiverne gennem Statens 
Arkivers arkivdatabase, Daisy. Stam-
bøgerne ligger fordelt efter de militære 
enheder. Hvis du ønsker at bestille en 
stambog, skal du derfor kende:

•	 Navnet på det regiment, som din 

Det blodige slag ved Sankelmark syd for Flensborg fandt sted den 6. februar 1864, og både danskerne 
og østrigerne led store tab. ”Episode af Træfning ved Sankelmark d. 6. februar” Efter Niels Simonsen.
Kilde: Rigsarkivet.

På www.sa.dk kan du finde en vejled-
ning i, hvordan du kan bruge stambø-
ger. 
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forfader gjorde tjeneste ved. De mili-
tære enheder har imidlertid ofte skif-
tet navn gennem tiden. Du skal der-
for kende enhedens navn i dag eller 
navnet på det tidspunkt, da enheden 
eventuelt blev nedlagt.

•	 Tjenesteperioden. 
•	 Ved bestillingen i Daisy skriver du i 

feltet med ”arkivskaber” navnet på 
det regiment, din forfader gjorde 
tjeneste ved, og klikker derefter på 
”søg”. Ved at klikke på feltet ”Ar-
kivserie” kan du se, hvad der findes 
afleveret fra det enkelte regiment. 
Herunder finder du den stambog, du 
skal bruge. 

 Hvis du ikke kender navnet
på den militære enhed, som din for-

fader gjorde tjeneste ved, kan du 
ikke begynde med stambøgerne. Til 
gengæld er der hjælp at hente i andre 
arkivalietyper, som vi belyser i det 
følgende.

Lægdsruller
Hvis du ønsker at finde din anes stam-
bog i hærens arkiv, men ikke kender nav-
net på det regiment, han gjorde tjeneste 
ved, kan lægdsrullerne være et godt sted 
at starte.4 En lægdsrulle er en forteg-
nelse over værnepligtige drenge/mænd, 
der opholdt sig i afgrænsede geografiske 
områder kaldet lægder. Et lægd svarede 
typisk til et sogn og fra 1843 en købstad. 
Indtil marts 1869 var amterne den over-
ordnede administrative enhed.5 Hvert 

Søren Ferdinand Sørensen gjorde tjeneste ved 2. eskadron. Han var veteran fra 1. Slesvigske Krig, da han 
i 1864 igen stod ansigt til ansigt med preusserne. Søren blev udnævnt som dannebrogsmand i 1864. På 
Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk) kan du finde en fortegnelse over Dannebogsmænd, 
hvor Søren Ferdinand også optræder. Kilde: Hæren, 3. Dragonregiment, G. Stambøger. Menige 1846-
1865. 3. Dragonregiment hed før 1865 6. Dragonregiment.
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amt rummede et antal lægder, der ikke 
havde et navn, men derimod et nummer. 
I de enkelte lægder førtes de såkaldte 
lægdsruller, der dækker over tre forskel-
lige typer af ruller: Hovedrulle, tilgangs-
liste og omskrevet rulle. Hovedrullerne 
er en fortegnelse over samtlige værne-
pligtige i det enkelte lægd i et givent år. 
Hovedrullerne blev ikke ført hvert år, 
men med forskellige intervaller gennem 
tiden.6 Tilgangslisterne rummer infor-
mationer om de værnepligtige, der en-
ten flyttede til lægdet, eller som nu var 
nået den værnepligtige alder. I perioden 
1795-1861 blev tilgangslisterne ført i de 
år, hvor der ikke var udarbejdet en ho-
vedrulle. Fra 1861-1956 findes der en 
tilgangsliste for hvert år. I 1871 indførte 
man en omskreven rulle, der blev ført 
hvert 11. år og som indeholder navnene 
på de værnepligtige, der havde boet i 
lægdet de seneste 11 år.
 Lægdsrullerne rummer således nav-
nene på de værnepligtige mænd i de 
forskellige lægder, men de indeholder 
også oplysninger om den værnepligtiges 
fødested, faren eller morens navne samt 
eventuelle fysiske skavanker m.m.. Det 
blev også noteret, hvis den værnepligtige 
fraflyttede lægdet med angivelse af det 
nye lægsnummer, som han flyttede til. Af 
samme grund anvender slægtsforskere 
ofte lægdsruller, hvis de ”mister” en ane 
i fx kirkebøger eller folketællinger. I den-
ne sammenhæng er lægdsrullerne dog 
særligt interessante, fordi de endvidere 
indeholder oplysninger om, hvorvidt de 
værnepligtige blev udskrevet til soldat. I 
de tilfælde ses der oplysninger om:

•  Ved hvilken militære enhed han var
 soldat
•  Hvornår han blev indkaldt til mili-

tærtjeneste

•  Hvornår han blev hjemsendt 
Én af de værnepligtige, der gjorde mi-
litærtjeneste, var Ole Larsen. Han blev 
født den 1. november 1841 i Jordløse på 
Fyn med Lars Jensen som sin far. I de 
tilfælde hvor den værnepligtiges far var 
død, er det morens navn, der anføres. I 
1842 optræder Ole første gang i lægds-
rullen for Svendborg amt, som Jordløse 
sogn hørte under. Jordløse havde davæ-
rende tidspunkt lægd nummer 17. I ho-
vedrullen af 1856 fremgår det, at han fra-
flyttede sognet og overgik til et nyt lægd 
(Veile), og i højre side af lægdsrullen kan 
man læse, at Ole gør tjeneste i 6. dragon-
regiment fra den 5. januar 1863. Et op-
slag i stambogen for 6. dragonregiment 
1863 bekræfter, at Ole gjorde tjeneste i 
regimentet i 1863, og her kan vi også se, 
at Ole indgik i dette regiment (der i 1865 
skifter navn til 3. dragonregiment) frem 
til 1877.7 

Sådan finder du: Hvis du ønsker at 
se lægdsrullen, hvor din ane var indført, 
skal du dels vide i hvilket sogn eller køb-
stad, din ane opholdt sig, da han blev 
indført i lægdsrullen, dels dette områ-
des lægsnummer.8 På Arkivalieronline 
(www.sa.dk/ao) kan du finde en alfabe-
tisk fortegnelse over de enkelte sogne og 
købstæders lægdsnumre. Når du kender 
det pågældende sogns lægdsnummer, 
kan du tilgå lægdsrullerne. På Arkivalie-
ronline findes indskannede lægdsruller 
fra de centrale udskrivningsmyndighe-
der for hele landet i perioden 1789-1932. 
Vælg den arkivserie, der hedder ”Lægds-
ruller (landruller) 1789-1864”. Lægds-
rullerne ligger under de enkelte amter i 
denne serie. Du skal derfor begynde med 
at finde det amt, som dit lægd hørte til. 
Under de enkelte amter er lægderne fort-
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løbende nummeret. I Ole Larsens tilfæl-
de var vi fx på udkig efter en lægdsrulle 
for Jordløse, der lå i Svendborg Amt, og 
hvor sognet ifølge den alfabetiske sogne-
fortegnelse havde lægd nummer 17. De 
værnepligtige står til gengæld opført i til-
fældig rækkefølge i de enkelte ruller, så 
du kan risikere, at skulle ”bladre” en del 
i lægdsrullen på Arkivalieonline, før du 
finder din ane. For Københavns vedkom-
mende kan man dog på Arkivalieronline 
finde navneregistre til de københavnske 
lægdsruller (1847-1940), hvilket gør det 
nemmere at finde den rigtige lægdsrulle 
og den enkelte værnepligtiges indførsel 
heri.

Lægdsrullerne er ikke den eneste måde, 
hvorpå man kan få oplysninger om en 
persons militære karriere under krigen 
i 1864. Der findes lettere måder. I det 
følgende skal vi se nærmere på lister 
over sårede, døde og tilfangetagne, an-
søgninger til erindringsmedaljen, der 
kan bruges som en genvej til de militære 
stambøger, men som også i sig selv giver 
interessante oplysninger om din forfa-
ders deltagelse i krigen.

De sårede
Har man en forfader, der blev såret un-
der krigen, er der gode muligheder for at 
finde oplysninger om, hvor han gjorde 

Ole Larsen i lægdsrullen. Ole Larsen fra Jordløse på Fyn blev født i november 1841 og indskrevet i den 
førstkommende rulle, der blev ført året efter. Før 1849 blev de værnepligtige indskrevet i lægdsrullen 
ved fødslen. I perioden 1849-1869 blev de først skrevet ind ved konfirmationsalderen. I perioden 1869-
1912 blev de skrevet ind som 17/18-årige, og herefter var 18 år optagelsesalderen. Hvis du ikke kan finde 
din ane i lægdsrullen, kan det skyldes, at han var undtaget fra værnepligt. Først i 1849 blev den almin-
delige værnepligt gældende for alle mænd. Før da var visse grupper i samfundet undtaget, bl.a. sønner 
af gårdbrugere, der ikke selv var af bondestand. Kilde: Hovedrulle for Svendborg Amt, 1842, Landsarki-
vet for Fyn.
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tjeneste. Generalstaben vurderede ef-
ter krigen, at ca. 3.000 blev såret i den 
anden slesvigske krig. Én af dem var se-
kondløjtnant Laurits Lassen. Om ham 
skriver Daniel Bruun i bogen Fra Kri-
gens tid – Uddrag af Breve og Memoi-
res fra 1864. s. 18.
 ”Min overkrop blev afklædt og un-
dersøgt. ”Den kugle ta´r vi straks ud – 
vil de bedøves?” Jeg synes det rigtigst 
som Soldat at svare ”Nej”. Jeg blev sa 
sat påå en stol, Underlægen holdt mig 
ved Skuldrene, medens Overlægen førte 
et skarpt Instrument ind i Ryggen, me-
dens han med et par Fingre trykkede 
stærkt påå begge sider af Indsnittet, 
saa stærkt, at jeg ikke mærkede indsnit-
tet; men derimod følte det varme Blod 
rindende mig ned af Ryggen. Efter at 
Indsnittet var gjort, aabnede han In-
strumentet som en tang i Saaret for at 
omfatte Kuglen og trække den ud, hvil-
ket alt var gjort hurtigere end jeg kan 
beskrive det, men den sidste Del af Ope-
rationen gjorde ondt - Jeg opbevarer 

endnu Kuglen [...]”

Sådan finder du: Laurits Lassen var 
blot én af mange, som blev såret i kampe-
ne. I fortegnelsen Sårede danske solda-
ter i 1864 udarbejdet af Robert Lemming 
kan man finde navnene på 5.542 sårede 
personer. Der er flere navne end de of-
ficielle tal, hvilket skyldes, at en person 
kunne være såret flere gange og derfor 
optræde mere end én gang på listen. Der-
udover indeholder listen også de sårede, 
som senere døde af deres sår. Fortegnel-
sen er dels baseret på lister over sårede, 
som blev offentliggjort i Berlingske Ti-
dende under krigen i 1864, dels navnene 
på dem, der betegnes som sårede, men 
som senere døde, sådan som det fremgår 
af Vilhelm Cohens bog fra 1865: Krigen 
1864 og de faldnes Minde.9 Robert Lem-
mings fortegnelse kan ses på Statens Ar-
kivers læsesale og indeholder følgende 
oplysninger om hver såret soldat:

•	 Lazaret/sted
•	 Enhed/kompagni./nr.

Borgerforeningen i Flensborg. Der var mange lazaretter under krigen, der behandlede de sårede med 
større eller mindre held. På Fyn blev der indrettet lazaretter i de fleste købstæder, men også på Hved-
holm gods m.fl. Kilde: Statens Arkiver.
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•	 Fornavn og efternavn
•	 Rang
•	 Bemærkninger

Lemmings fortegnelse kan således være 
en nem genvej til at få oplysninger om, 
hvor ens ane gjorde tjeneste under kri-
gen. Og samtidigt kan oplysningerne om 
lazarettets navn give dig mulighed for 
ved hjælp af de såkaldte lazaretrapporter 
at få indblik i, hvordan din ane blev såret 
i krigen.

Lazaretrapporter
Som såret kom Laurits Lassen på et af de 
utallige lazaretter, der fandtes under den 
anden slesvigske krig. Lazaretterne var 
inddelt i tre kategorier. Feltlazaretter af 
1. linje, som var placeret ganske tæt på 
kamppladsen. Her fik soldaterne første-
hjælp, inden de blev transporteret tilbage 

til feltlazaretter af 2. linje. Feltlazaretter-
ne af 2. linje var placeret i sikkerhed bag 
fronten. Her blev den sårede indlagt og 
behandlet for sine sår. Hvis behandlin-
gen krævede det, og den såredes tilstand 
tillod det, blev han sendt videre til laza-
retter af 3. linje. Et af de største lazaret-
ter var indrettet på Augustenborg Slot. 
På Fyn var der bl.a. lazaretter i Assens, 
Fåborg, Nyborg, Odense, Middelfart og 
Bogense. At blive indlagt på et lazaret var 
i sig selv en risiko. Mange, der blot var 
let sårede, døde pga. dårlig hygiejne. En 
hyppig nævnt dødsårsag er således tyfus, 
en smitsom bakteriesygdom, som giver 
høj feber.10

 Lazaretrapporterne er som regel 
ganske kortfattede, hvilket ikke kan un-
dre situationen taget i betragtning. Der 
har ikke været mulighed for at udarbejde 
journaler, som vi kender det fra nuti-

Lazarettet på Augustenborg Slot var et af de største lazaretter under krigen. Kilde: Det Kongelige Biblio-
tek.
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dens sygehuse, men ikke desto mindre 
giver de et kort rids af, hvad der var bag-
grunden for, at soldaten lå på lazarettet. 
Rapporterne indeholder som regel op-
lysninger om den indlagtes navn og titel, 
militære enhed, kompagni og sygdom.

Sådan finder du: Det originale materi-
ale fra lazaretterne findes på Rigsarkivet 
i Forsvarsstabens Lægekorps.11 Det er 
forskelligt, hvilket materiale der er beva-
ret fra lazaretterne, men det kan bestå af 
stamlister/protokoller, sygeprotokoller/
fangeprotokoller, kassationsprotokoller,
straffeprotokoller, protokoller over døde, 

kirkegårdsprotokoller mm. Man kan be-
stille Forsvarsstabens lazaretrapporter 
via Daisy og se det på en af læsesalene i 
Statens Arkiver. 

Ønsker du at bestille lazaretrapporter fra 
Forsvarsstabens arkiver i Daisy, skal du 
skrive følgende:

•	 Arkivskaber: Forsvarsstaben, For-
svarets Lægekorps

•	 Arkivserie: Lazaretter Treårs-krigen 
og 1864

I Statens Arkivers kildepakke om 1864, 
som er lagt ud på internettet, kan du 

Lazaretterne udarbejdede 
lister over sårede, syge og 
døde. Her ses en liste over 
døde på lazarettet i Assens 
i tidsrummet 16. april til 1. 
maj 1864.
Kilde: Krigsministeriet, Di-
verse materiale vedrørende 
krigen i 1864, Tabslister 
m.m. Rigsarkivet.
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finde indskannede dokumenter, der li-
geledes vedrører de sårede under krigen. 
Materialet findes under arkivserien ”Di-
verse materiale vedrørende krigen 1864” 
fra Krigsministeriets arkiv.

De faldne
Generalstaben skønnede, at ca. 3.000 
danske soldater faldt i den anden sles-
vigske krig. Det indbefattede også dem, 
som blev indlagt på lazaret og senere 
døde af deres sår eller af sygdomme på-
draget på lazarettet. Det svarede til ca. 3 
% af de indkaldte. 
 Oplysninger om de faldne soldater 
kan du finde i Wilhelm Cohens bog Kri-
gen 1864 og de faldnes minde fra 1865. 
Den indeholder navnene på 2.978 faldne 

personer. Den er baseret på officielle 
tabslister og indeholder følgende oplys-
ninger om de faldne soldater: 

•	 Navn
•	 Regiment
•	 Rang
•	 Evt. lazaretophold
•	 Dato og sted for død og begravelse

Cohens bog er scannet ind og kan findes 
på internettet på hjemmesiden: https://
archive.org/details/krigen1864ogde-
fa00cohe. Oplysningerne fra bogen er 
også brugt som grundlag for en database 
over faldne soldater, hvor du kan søge på 
navn. Databasen findes på hjemmesiden: 
www.slaegtsalbum.dk.  Én af de perso-
ner, der optræder i databasen, er den 

I kirkebogen ses indførslen med Theodor Faaborgs dødsfald under krigen (tredie række på venstreside). 
Faaborg var født i Odense som søn af kateket Dankvart Faaborg og dennes hustru Louise Dorothea 
Sivertsen. I kirkebogen kan du se, at Faaborgs søn døde året efter sin far pga. sygdom.  
Kilde: Begravelsesregister, Dalum Sogn 1864. Kilde: Landsarkivet for Fyn.
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50-årige Theodor Faaborg. I databasen 
kan vi se, at han blev såret den 29. juni 
1864 og efterfølgende taget til fange og 
død på Øster Snogbæk lazaret den 1. juli 
1864. Han var ved mobiliseringen i 1863 
kommandør for 4. Infanteriregiment og 
blev i december samme år oberst. Efter 
våbenhvilens afslutning besatte brigaden 
den nordlige del af Als med 6. Regiment 
og Kær Halvø med 4. Regiment. Den 29. 
juni om morgenen angreb preusserne 
imidlertid Kær halvøen, hvor oberst Faa-
borg skulle forsøge at afværge angrebet.  
 Efter sigende med stor energi og mod 
kastede han sig imod fjenden; først blev 
han såret i låret, men fortsatte dog til hest 
med at føre kommandoen. Kort tid efter 
blev han ramt af et strejfskud i foden og 
til sidst et skud gennem brystet. Han blev 
taget til fange og døde to dage senere på 
et preussisk feltlazaret i Øster Snogbæk. 
Han blev begravet på Dalum Kirkegård, 
hvor hans kammerater rejste en minde-
sten for ham.12 I kirkebogen ses der også 
oplysninger om Theodors død under kri-
gen. Kirkebøger er således en anden kil-
detype, der kan give oplysninger om de 
faldne. I Theodors tilfælde ses hans søn 
i øvrigt på samme side i kirkebogen, ef-
tersom den kun 11-årige søn døde mindre 
end ét år efter sin far på grund af hals-
syge.

Sådan finder du: Udover databasen 
over faldne og Cohens bog findes der selv-
følgelig også de originale kilder. I Krigs-
ministeriets arkiv på Rigsarkivet findes 
der tabslister, lister over døde på lazaret-
ter m.m. Alt dette er scannet ind, og kan 
ses på Statens Arkivers hjemmeside med 
kildepakker: Klik på ”1864” og herefter på 
”Arkivalier om 1864” og til sidst ”Diverse 
materiale vedr. krigen 1864”. 

Krigsfangerne
Efter den danske tilbagetrækning fra 
Dannevirke den 5. februar 1864 og især 
efter kampene ved Dybbøl i april måned 
samme år, steg antallet af krigsfanger 
drastisk. Samlet set blev ca. 8.300 dan-
ske soldater taget til fange. Den letteste 
måde at få oplysninger om de tilfange-
tagne er ved at slå op i Robert Lemmings 
fortegnelse: Danske soldater i preus-
sisk og østrigsk/ungarnsk fangenskab 
i 1864, (2000). Det er et ringbind med 
navnene på de personer, der blev taget 
til fange i den anden slesvigske krig. For-
tegnelsen indeholder navne på 11.640 
personer. Den er baseret på lister over 
krigsfanger offentliggjort i Berlingske 
Tidende i 1864 samt lister fra Forsvarets 
arkiver over fanger herunder navnene på 
dem, der blev betegnet som fanget, men 
som senere døde, sådan som det oplyses 
i Vilhelm Cohens bog: Krigen 1864 og de 
faldnes Minde. Årsagen til, at der er så 
mange flere navne end de officielle er, at 
en person kan være talt flere gange.
 Lemmings fortegnelse over krigsfan-
ger indeholder oplysninger om:

•	 Krigsfangelejr
•	 Enhed/komp./nr.
•	 For- og efternavn
•	 Rang
•	 Fødested

Sådan finder du: Lemmings forteg-
nelse kan ses på Rigsarkivet og lands-
arkivernes læsesale. De originale kilder 
med oplysninger om krigsfanger findes 
på Rigsarkivet, men de er også scannet 
ind og kan ses i kildepakken på Statens 
Arkivers hjemmeside: Klik på ”1864” og 
derefter på ”Arkivalier om 1864” og der-
næst på ”Armeens overkommando, se-
nere indkomne sager”. 
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Veteraner
Indtil nu har vi set på kilder til de så-
rede, de faldne og krigsfangerne. Nu er 
vi kommet til veteranerne. De kan også 
have været sårede og krigsfanger, og der-
for kan de findes i flere kilder.

Ansøgninger om tysk veteranhjælp
Efter den fransk-tyske krig 1870/71 op-
rettede man i Tyskland en invalidefond 
til at understøtte krigsinvalider, -enker 
og efterladte børn. I 1895 udvidedes fon-
dens virkefelt. Herefter kunne personer, 
der bl.a. havde deltaget i andre krige ført 
af tyske stater før 1867 og fået nedsat 
erhvervsevne som følge heraf, søge om 
pension fra fonden. Pensionen blev givet 
til krigsdeltagere efter behov, uanset på 

hvilken side af konflikten de havde del-
taget i. Også sønderjyder der efter ne-
derlaget i 1864 nu hørte til det preussi-
ske rige kunne søge veteranhjælp. Én af 
dem, der anmodede regeringen i Slesvig 
om veteranhjælp, var Jørgen Thomsen. 
Han var født 12.4.1839 og ernærede sig 
som kromand i Vesterende Ballum. Han 
var gift og havde to mindreårige, hjem-
meboende børn og en søn i Amerika. 
Under krigen var han tilknyttet 2. Ar-
tilleri kompagni, og havde kæmpet ved 
Danevirke og ved Dybbøl, og blev under 
krigen taget til fange. I 1899 kom han til 
skade med sin skulder og havde siden 
døjet med problemer derfra. Kommu-
neforstander Japsen i Vesterende gav 
en anbefaling til Jørgen Thomsen, som 

Her ses en liste over krigsfangerne fra Cosel i Schlesien, nu Polen. De indeholder oplysninger om: Rang, 
navn, regiment, kompagni, no, stednavn. Kilde: Armeens Overkommando, Såkaldt ”senere indkomne 
sager” vedr. krigen i 1864. Ses i kildepakken på: www.sa.dk 
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Thomsen sendte med sin ansøgning. 
Heri anbefalede Japsen, at Thomsen fik 
veteranhjælp, men anbefalingen hjalp 
ikke Thomsen, der endte med at få afslag 
på sin ansøgning. Mere heldig var Nis 
Jepsen Mogensen. Han var født på Aarø 
den 26.januar 1843. Han var enkemand 
og hos sig boede hans datter og sviger-
søn. Han deltog i krigen på ”Skjold” og 
var med ved træfningen ved Rügen den 
17. marts, hvor den danske flåde afslog 
et preussisk forsøg på at bryde den dan-
ske blokade af de preussiske havne. Se-
nere kom han til linjeskibet ”Frederik 
6.”, hvor han deltog i evakueringen af 
3.000 danske soldater fra Als efter den 
preussiske erobring af øen den 29. juni. 
Han søgte og fik i 1911 bevilget tysk ve-
teranhjælp. I 1919 søgte han i den høje 
alder af næsten 77 år hos Vælgerforenin-
gen om at få sin understøttelse udbetalt 
i danske kroner. Det var en klog dispo-
sition, da den ellers var blevet værdiløs 
som følge af den tyske inflation. 

Sådan finder du: Ansøgningerne fin-
des på Landsarkivet i Aabenraa. Man 
skal i Daisy søge under enten Hader-
slev, Sønderborg, Tønder eller Aaben-
raa landråd og sagerne vedr. veteraner-
ne findes i gruppen af militærsager eller 
understøttelsessager.
 Ansøgningerne indeholder oplys-
ninger om:    

•	 Navn
•	 Fødselsdato og fødested 
•	 Erhverv
•	 Bopæl 
•	 Civilstatus
•	 Ansøgningsdato
•	 Hvilken krig ansøgeren havde delta-

get i
•	 Hærenhed, som ansøgeren havde 

tjent i 
•	 Slag vedkommende havde deltaget i
•	 Medaljer ansøgeren havde fået
•	 Arbejdsduelighed
•	 Økonomiske forhold
•	 Navn, alder erhverv, bopæl, ind-

komst, civilstand mm på ansøgerens 
børn

•	 Ofte indeholder ansøgningerne en 
anbefaling fra en lokal embedsmand

Ansøgninger om erindringsmedalje
I Danmark blev der i 1875 indstiftet en 
erindringsmedalje for deltagelse i de 
slesvigske krige. Veteraner, som havde 
deltaget aktivt i krigene 1848-1850 el-
ler 1864 kunne fra 1876 ansøge om en 
erindringsmedalje. Dem, der kun havde 
haft garnisionstjeneste var dog ikke be-
rettiget til en medalje. Man skulle selv 
søge om medaljen, og det var da heller 
ikke alle, der søgte om en sådan. I ansøg-
ningerne får man personlige oplysninger 
samt militære oplysninger. 
 I alt indkom der ca. 120.000 ansøg-
ninger dvs. ansøgning til erindringsme-
dalje for deltagelse i enten første, anden 
eller begge slesvigske krige. Man regne-
de med, at der var ca. 46.000, der var be-
rettiget til at få 1848-50 medaljen, mens 
der var ca. 58.000 berettigede til 1864 
medaljen. Til at modtage begge medaljer 
var der ca. 2.900 personer. Ansøgnings-
skemaerne indeholder oplysninger om:

•	 Navn
•	 Fødselsdag og -år
•	 Tidspunkt for krigsdeltagelse
•	 Navnet på regiment/skib, kompag-

ni/eskadron/batteri
•	 Militærnummer
•	 Tjenestens varighed
•	 Rang
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•	 Evt. sår/lazaretophold
•	 Evt. fangenskab
•	 Evt. pension/invalideforsørgelse
•	 Medlemskab af ”De danske Våben 

brødres Selskab”
•	 Stilling i 1876
•	 Bopæl og adresse i 1876

Jens Jensen fra Barløse var en af de man-
ge, der ansøgte om en erindringsmedal-
je. Han havde deltaget i begge Slesvigske 
krige, og under den 1. Slesvigske krig var 
han angiveligt blevet taget til fange ved 
det store slag ved Isted den 25. juli 1850. 
Da han ansøgte, var han tjenestekarl ved 

en forpagter Schwartz.

Sådan finder du: Ansøgningerne fin-
des i på Rigsarkivet ordnet alfabetisk ef-
ter efternavn. 
Ønsker du at bestille erindringsmedal-
jeskemaerne i Daisy, skal du skrive føl-
gende:
•	 Arkivskaber: Krigsministeriet
•	 Arkivserie: Ansøgninger om erin-

dringsmedalje 1864

Herefter kan du klikke på skannet ud-
gave.

Veteranhjælp. Her ses Jørgen 
Thomsens ansøgning om ve-
teranhjælp. Selvom han havde 
kæmpet mod preusserne i 
krigen i 1864, kunne han fra 
1895 ansøge om veterabhjælp 
fra den preussiske regering.
Kilde: Landsarkivet for Søn-
derjylland.
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Ansøgninger om hædersgave
Så sent som i 1913 blev det vedtaget af 
Rigsdagen, at veteraner fra krigen 1864, 
skulle tildeles en årlig hædersgave på 
100 kr. for deltagelse i krigen.13 Forud 
herfor havde veteraner fra 1. Slesvigske 
Krig 1848-50 fået tildelt en livslang årlig 
ydelse på 100,- kr. pr. mand, og det sam-
me skulle nu også ydes veteraner fra 2. 
Slesvigske Krig. Det var Finansministe-
riets Pensions- og Invalideforsørgelses-
kontor, der administrerede uddelingen 
af hædersgaverne, og veteranerne skulle 
selv ansøge om at få tildelt denne. I for-
bindelse hermed blev der udarbejdet et 
fortrykt skema, som veteranerne skulle 
udfylde, hvis de ønskede at få tildelt hæ-
dersgaven. Skemaerne er en interessant 
kilde for slægtsforskere, idet man her 
finder oplysninger om ved hvilken mili-
tær enhed i krigen, ens ane gjorde tjene-
ste, men også om ens ane havde modta-
get erindringsmedaljen. Derudover ses 
oplysninger om bopæl og stillingsbeteg-
nelse m. m., da ansøgningen blev udfor-
met i årene efter 1913.
 Hædersgaveansøgningerne indehol-
der følgende oplysninger om de enkelte 
veteraner:

•	 Navn
•	 Stilling
•	 Navn som soldat
•	 Fødselsdato og fødested 
•	 Adresse
•	 Hvortil pengene skal udbetales
•	 Afdeling, kompagni, batteri, eska-

dron og soldaternummer 
•	 Om vedkommende var militærarbej-

der
•	 Sted og tidspunkt for rekruttiden
•	 Navn på skib og vedkommendes 

nummer
•	 Om erindringsmedaljen er modtaget 

•	 Bopæl da der blev ansøgt om erin-
dringsmedaljen 

•	 Evt. sår/lazaretoplysninger
•	 Evt. oplysninger om pension/invali-

deforsørgelse

Sådan finder du: Hvis du ønsker at se, 
om din ane har modtaget hædersgaven 
for sin deltagelse i krigen i 1864, skal du 
begynde med at slå op i det ringbind, der 
indeholder navnene på veteraner, der fik 
hædersgaven. Ringbindet finder du på 
Rigsarkivets læsesal, og navnene er ind-
ført alfabetisk efter efternavn. Ved hvert 
navn er der et journalnummer, der hen-
viser til hædersgaveskemaet. Dette num-
mer skal du kende, når du skal bestille 
din anes ansøgningsskema 

•	 Arkivskaber: Enkeforsørgelseskon-
toret

•	 Arkivserie: Ansøgninger om hæders-
gaver til veteraner fra 1864. Her skal 
du bestille den pakke, der indeholder 
det journalnummer, som din anes 
ansøgning fik tildelt.

Dannebrogsordenen
Dannebrogsordenen blev indstiftet af 
Christian 5. i 1671 og givet til højere 
embedsmænd og officerer samt enkelte 
udlændinge. For også at kunne tilgodese 
almuen, den menige mand, indstiftede 
Frederik 6. i 1808 Dannebrogsmænde-
nes Hæderstegn (sølvkorset). Danne-
brogsmændenes Hæderstegn tildeltes 
dem ”der ved klog og redelig stræben for 
brødres vel og ved ædel dåd i en engere 
(snævrere) kreds har gavnet fædrelan-
det”. Det var i begyndelsen især menige, 
underofficerer og sekundløjtnanter, der 
modtog Dannebrogsmændenes Hæders-
tegn. Under krigen i 1864 modtog ca. 
2.200 personer sølvkorset og i perioden 
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1924-1928 modtog alle de endnu levende 
og udekorerede veteraner (ca.1.600 per-
soner) sølvkorset. 

Sådan finder du: På Dansk Demogra-
fisk Databases hjemmeside: www.ddd.
dda.dk findes en database over danne-
brogsmænd. I tilknytning til hjemme-
siden findes en liste med navne på de 
personer, der blev udnævnt til danne-
brogsmænd for deres deltagelse i krigen 
1864. 
 Hvis en person blev dekoreret med 
Dannebrogsordenen efter 1884 eller har 
fået Dannebrogsmændenes Hæderstegn 

efter 1904, kan du skrive til Ordenska-
pitlet og spørge, om der er indkommet 
en levnedsbeskrivelse. Adressen er: 
Ordenshistoriografen, Det Gule Palæ, 
Amaliegade 18, Postboks 2143, 1015 Kø-
benhavn K. 

Privatarkiver
I de kilder, vi har været omkring, skulle 
man gerne kunne finde sin forfader. Hvis 
man er rigtig heldig, kan det også være, 
at der findes et privatarkiv, som inde-
holder dagbøger, erindringer eller breve. 
Statens Arkiver har en række privatarki-
ver. Hvis man skal se, om der er afleveret 

Jens Jensen var en af de mange vete-
raner fra krigen, der søgte om at få en 
erindringsmedalje for sin deltagelse. 
Jens havde deltaget i begge slesvigske 
krige, og af skemaet fremgår det, at 
han ikke blev såret. Han havde dog 
ligget på lazarettet i Augustenborg. 
Nederst og meget utydeligt fremgår 
det, at han kun fik tildelt en erin-
dringsmedalje for sin deltagelse i den 
første slesvigske krig.
Kilde: Forsvarets Arkiver (FOARK), Ar-
kivfunktionen for Forsvarets Arkivers 
Originale Medaljesager, Ansøgninger 
om erindringsmedalje 1848-1850 og 
1864. Kilde: Rigsarkivet.
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et privatarkiv for en bestemt person, skal 
man søge på vedkommendes navn i Sta-
tens Arkivers arkivdatabase. Enkelte ar-
kiver er scannet. Eksempel: Hollensen, 
Mathias. Dagbog 1864. Der findes også 
privatarkiver på lokalhistoriske arkiver 
og enkelte er endda trykt og findes på 
bibliotekerne.14

 Med dagbøger og erindringer er det 
muligt at komme helt tæt på soldaternes 
oplevelser - J.P. Hansens erindringer er 
ingen undtagelse.16 Han var gårdejer i 
Nybørre på Møn og gjorde tjeneste som 
menig i 16. regiment i 1864. Erindrin-
gerne er angivelig nedskrevet i krigsåret 
1864 – og i 1907 indleveret som føljeton 
til Møns Dagblad. Her kan man læse om 
J.P. Hansens deltagelse i tilbagetræk-
ningen fra Dannevirke og i forskellige 
træfninger ved Dybbøl. Ved det store 
slag den 18. april 1864 blev han taget til 
fange, og erindringerne beskriver også 
opholdet i fangenskab, her om beskyd-
ningen af Sønderborg.
 Han skriver: Mandskabet var ind-
kvarteret i Strandgaden i et pakhus el-
ler Kornmagasin, vi andre i Byen. Den 
3.de henimod Aften skulde vi ud igen. 
Kompagniet stod opstillet i Storgaden 
ved Raadhuset. Prøjserne skød med 
Granater indi Byen i det samme kom 
4. Kompagni og vilde marchere hen 
forbi os, da der kom en Granat fra Bro-
ager paa 3 Lispund og sprængte midt i 
Kompagniet, 30 Mand blev skudt eller 
saaret, det var et farligt Syn at se og yn-
kelig at høre de arme Mennesker, hvor 
de jamrede sig. Prøjserne vedblev at 
beskyde Byen værre og værre, vi kunde 
ikke blive der længere, men maatte løbe 
udenfor Byen og blive samlet op. Der 
blev vi til Mørkningen indtil Skydnin-
gen omtrent ophørte. Vi skulde den Af-

ten på yderste Fløj, som vi ogsaa kom, 
det var et meget ubehageligt Vejr Storm 
og Regn og Mørke, saa man ikke kunne 
se.16

 Erindringer og dagbøger kan således 
give dig et nærmere indblik i, hvordan 
krigen blev oplevet af soldaterne, og hvor 
savnet af familien og angsten for ikke at 
se dem igen ofte er tilbagevendende te-
maer.

Fotos
På nettet findes en del sider med fotos 
af krigen i 1864. Statens Arkiver har en 
Flickr kanal, hvor der ligger soldaterfo-
tos og andre fotos, der vedrører 1864. 
Du finder lettest Statens Arkivers Flickr 
kanal ved at gå ind på Statens Arkivers 
hjemmeside: www.sa.dk og klikke på 
Flickr-ikonet nederst på siden. Statens 
Arkiver har i samarbejde med Det kgl. 
Bibliotek og Christiansborg Slots sam-
linger desuden lagt en del fotos fra 1864 
ud på Det kgl. Biblioteks hjemmeside. 
Du finder billederne ved at gå ind på Det 
kgl. Biblioteks hjemmeside: www.kb.dk 
og klikke på ”Billeder” under materialer. 
Klik herefter på: ”1864: digital særudgi-
velse”
 Museum Sønderjylland har ligeledes 
digitaliseret en del billeder fra 1864. Du 
finder billederne ved at gå ind på hjem-
mesiden: http://www.museum-sonder-
jylland.dk og derefter klikke på ”Sønder-
jyske billeder”. Søg under Sønderborg 

Erik Skrams hædersgave. Asbjørn Oluf Erik Skram 
ansøgte i 1913 om at få tildelt hædersgaven, der 
gav en livslang årlig ydelse på 100,- kr. Asbjørn 
var søn af Danmarks første jernbanedirektør Gu-
stav Skram (1802-65) og hustru Ida Johanne, født 
Hoë (1814-86). Han blev gift med Berthe Amalie 
Alver (Amalie Skram) i 1884.
Kilde: Enkeforsørgelseskontoret, Ansøgninger om 
hædersgaver til veteraner fra 1864. Rigsarkivet.
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slot. Der findes både soldater-fotos un-
der personer og tid.

Sæt din ane ind i den historiske kontekst 
– afsluttende bemærkninger
I artiklen har vi vist forskellige måder, 
hvorpå man kan finde oplysninger om, 
hvilket regiment ens forfader har tjent 
ved. Afslutningsvis vil vi opfordre til, at 
du også får ham placeret på slagmar-
ken. Vi kan tage Christian Poulsen som 
eksempel. Ifølge databasen bygget på 
Cohen: De faldnes Minde kan man se, at 
Christian Poulsen, født i Ribe tilhørte det 
20. infanteriregiment, 6. kompagni. Han 
blev såret og taget til fange 18. april 1864 
og bragt til Flensborg Lazaret. På Statens 
Arkivers hjemmeside med kildepakker, 
kan man være heldig at finde dødsatte-

ster over de faldne. Det fandt vi for Chri-
stian Poulsen. Der kan man igen læse, 
at han blev såret, men også at han blev 
skudt i venstre arm. Han døde 15. maj. På 
nogle af dødsattesterne, står der, hvilke 
ejendele en person havde på sig. I vær-
ket Den dansk-tydske Krig 1864 udgivet 
af Generalstaben, kan man læse om det 
slag, som Christian Poulsen deltog i. 
 S.412: … ”8. Brigades fremrykning 
foregik som tidligere berettet, med det 
Formaal for Øie at besætte den tilbage-
trukne Linies søndre Del. 20. Regiments 
Batailloner gik frem mod den dem an-
viste Strækning. Da Regimentet var 
ukjendt med Terrainet paa venstre Fløi, 
var en Ordonnantsofficer fra Divisionen 
medgivet Regimentet. … Kompagni-
erne vare ikke komne langt frem, før de 
bleve beskudte af fjendtlige Tirailleurer 
og derfor udviklede sig til Fægtning. 2. 
Kompagni modtog de første fjendtlige 
Kugler allerede ved det i sydlige Retning 
V. for Sney løbende Hegn. I Terrainet 
fremad tilhøire bemærkedes Komman-
døren for 1. Brigade, Oberst Lasson, der 
gav Reserverne Tegn til at skynde sig. 
Kompagniet ilede rask frem, naaede op i 
Høide med det Punkt, hvor Obersten var 
bleven set – og hvor han nu fandtes død 
– men fik her en Standsning, foraar-
saget ved at forsprængt Mandskab af 
1. Brigade, der troede sig omgaaet, be-
skød Kompagniet i høire Flanke.” Sådan 
fortsætter beretningen, som ender med 
melding fra general du Plat, afgået med 
ordinans, den lyder: ”Skanserne ere tag-
ne. Tropperne er i Tilbagegang.” I kort 
Afstand fra Barakkerne blev Generalen, 
der rolig bevægede sig henad Chausse-
en, og som tiligemed de ham omgivende 
Officerer gjorde sit Yderste for at hindre, 
at Tilbagetoget udartede til Flugt, døde-

Billedtekst mangler
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ligt saaret, og faa Øieblikke efter ramte 
samme Skjæbne Majorerne Rosen og 
Schau.”
 Beretninger som denne giver således 
et unikt indblik i soldaternes grufulde op-
levelser. Ambitionen med denne artikel 
har været at give dig tilsvarende mulig-
hed for at finde din ane i krigen i 1864 og 
placere ham på krigens slagmark. Hvis 
du undervejs i din anejagt bliver i tvivl 
om, hvordan du finder kilderne, er der 
hjælp at hente på Statens Arkivers læse-
sale. 

Noter
1 Se: www.kildepakker.sa.dk
2 Generalstaben,”Statistiske meddelelser 

angaaende den danske Krigsmagt”, 1867
3  Kilde: Grænseforeningens hjemmeside, 

leksikon med oplysninger om krigen i 
1864: http://www.graenseforenngen.dk/
leksikon. Forslag til øvrig litteratur: Rasmus 
Glenthøj,  1864. Sønner af de slagne, 2014. 
Tom Buk-Swienty, Dommedag Als, 2010 og 
Slagtebænk Dybbøl, 2011.

4 På Statens Arkivers hjemmeside www.sa.dk 
finder du en vejledning i, hvordan du fin-
der lægds- og søruller.

5 Ved værnepligtsloven af 6. marts 1869 
indførtes 6 udskrivningskredse i stedet for 
amtsinddelingen. Herefter blev lægderne 
fortløbende nummereret i de 6 udskriv-
ningskredse. I 1920 kom 7. udskrivningsdi-
strikt (Sønderjylland) til.

6 I perioden 1795-1849 blev hovedrullerne 
ført hvert 3. år. I perioden 1849-1861 blev 
hovedrullerne ført hvert 6. år, og fra 1861 
og indtil 1872 blev hovedrullerne kun ført 
hvert 10. år. Fra 1872 blev der kun ført til-
gangslister og omskrevne ruller.

7 Det var ikke ualmindeligt, at regimenterne 
skiftede navn. I Daisy ses oplysninger om, 
hvornår de enkelte regimenter skiftede 
navn.

8 Vær opmærksom på, at der gennem tiden 
har været forskellige aldersgrænser for, 
hvornår man blev opført i lægsrullen. Før 
1849 blev man indskrevet, når man var 0 år. 
I perioden 1849-1869 blev man indskrevet 

ved konfirmationen. Herefter blev man ind-
skrevet ved 17/18-års alderen indtil 1912, 
og derefter skulle man være fyldt 18 år for 
at optræde på listen.

9 (Link til side med tabsliste fra Berlingske 
tidende: http://www.sa.dk/ao/billedviser?e
pid=16584775#39685,5766138)

10 Læs mere om de dårlige forhold på lazaret-
terne i Tom Buk-Swientys artikel ”Da Røde 
Kors kom til Danmark, i Siden Saxo nr. 1 2009

11 Der findes i mindre omfang også materiale 
fra lazaretterne på landsarkiverne i Statens 
Arkiver.

12 Dansk Biografisk Lexikon, 1891.
13 Lov nr. 245 af 27. oktober 1913. I 1898 fik 

veteraner fra 1. Slesvigske Krig (1848-50) 
mulighed for at ansøge om en hædersga-
ve. Tildelingen var individuel og måtte ikke 
være højere end 100,- kr. pr. mand. I 1906 
fik veteraner fra 1. Slesvigske Krig tildelt en 
hædergave i form af 100,- kr. som livslang 
årlig ydelse. Trangskriteriet fra 1898 bort-
faldt dermed i 1906.  

14 Se bl.a. ”Bonden fra Ringe – Helten fra Tor-
sted” , red. af Klaus Veltzé 2004.

15 Kilde: http://www.sa.dk/ao/billedviser?ep
id=16584759#39677,5765033

16  www.danpa.dk Søgning på krigen 1864.
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