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Introduktion

Tre perioder: →1867, 1867–1920, 1920 →

1. Lovgivningen vedr. udskrivningsvæsnet

2. Udskrivningskilder: Hvad og hvor?

3. Andet materiale

Afslutning og spørgsmål
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→ 1867: Lovgivningen

• Oprettelse af en Landmilits 1737/1739:

Soldaterudskrivningen pålagt godsejerne

• Værnepligten omfattede: Mænd af bondestanden

• Indskrivning ved fødslen

• Inddeling af landet i lægder

• Pligt til at føre lægdsruller



• De ældste lægdsruller 

findes i: 

- Godsarkiverne

- Amtsarkiverne

• Minder om jordebøger

• Oplysninger:

– Faderens navn

– Oplysninger til beregning 

af lægdets størrelse 

– Den værnepligtiges navn 

og alder

Kilde: Lægdsregister 1740, Løgumkloster amt

→1867: Udskrivningskilder



→1867: Lovgivningen

Lægdsvæsnets administrative opbygning

• Forordning om 

Landforsvarets ordning 

af 1800

• Soldaterudskrivning 

bliver et statslig 

anliggende 

• Statslig administration 

indføres

Generalkrigskommissær, 

fra 1851 Justitsministeriet, 

fra 1921 Indenrigsministeriet

Krigskommissær, 

fra 1851 udskrivningschef

Lægdsforstander

Lægdsmand



→1867: Lovgivningen fort.

• Forordning af 01.08.1800 om Landforsvarets ordning: 
Soldaterudskrivningen blev et statsligt anliggende

• Lægderne inddelt efter befolkningstal

• Værnepligten omfattede: Mænd af bondestanden

• Indskrivning ved fødslen

• Værnepligtsalder: 18-36 år

• Tjenestetid: 8 år



→1867: Lovgivningen fort.

• Værnepligtsloven af 12.02.1849 og 26.08.1850: 

Indførelse af alm. værnepligt

• Værnepligten omfattede: Alle mænd med undtagelse af 

ordinerede gejstlige og fastansatte lærere

• Indskrivningsalder: 15 år eller efter konfirmationen

• Værnepligtsalder: 18-38 år



Kilde: Lægdsrulle Haderslev amt 1853

• Lægdsrullerne findes i: 
– Godsarkiver

– Amtsarkiver

– Amtsstuearkiver

– Byarkiver

• Hoved- og tilgangsruller

• Oplysninger om:
– Lægdsnummer

– Navnet på lægdet 

– Den værnepligtiges 
nummer, navn, alder, 
fødested

– Sessionsnoteringer om fx 
fysik og sundhedstilstand

– Evt. flytteoplysninger

• Forkortelser:
– Anton Blaabjerg og Birgit 

Øskov: Lad os stå vagt og 
værne!, 2003

→1867: Udskrivningskilder



Kilde: Lægdsrulle Haderslev amt 1853

→1867: Udskrivningskilder



Kilde: Sørulle 1751, Åbenrå Byarkiv

• Forordning af 1714: 

Udskrivning fra sølimitter

• Værnepligten omfattede: 

Mænd fra erhverv, der var 

knyttet til søen

• Indskrivningsalder: 16 år 

eller efter konfirmationen

• Særlige søruller i perioden 

1802-1861

• Værnepligtsalder: 16-50 år

• Sørullerne findes i:

- Amtsarkiverne

- Herredsfogedarkiverne

- Godsarkiverne

- Byarkiverne

Udskrivning til flåden



→1867: Andre kilder

• Sessionsmateriale

- Amtsarkiver

- Godsarkiver

• Forskelligt vedr. de 

slesvigske krige

- Amtsarkiver

- Landrådsarkiver

• Dagbøger, breve og 

erindringer fra krigene

- Privatarkiver



→1867: Andre kilder forts.

• Forsvarets arkiver -

Rigsarkivet

- Stambøger 1747-1860

- Ansøgning om 

erindringsmedalje for 

deltagelse i de slesvigske 

krige 

• Trykt litteratur

- A. D. Cohen: Krigen i 

årene 1848, 1849 og 

1850 og de Faldnes 

Minde, Odense 1851.

- V. Cohen: Krigen 1864 og 

de Faldnes Minde,

København 1865. 

- Robert Lemming: 

Register til døde i Krigen 

1848 og 1864

- Hjemmeside over faldne i 

de slesvigske krige: 

http://www.strandparken3

3.dk/faldne.htm



1867-1920: Lovgivningen

• Forordning af 9. november 1867: Alm. tysk værnepligt 

indføres

• Værnepligten omfattede: Alle mænd

• Indskrivningsalder: 20 år

• Værnepligtsalder: 20-36 år

• Tjenestetid: 3 år, fra 1888: 2 år



Kilde: Alfabetisk liste 1884, Åbenrå Landrådsarkiv

• De alfabetiske lister 
findes i:
- Landrådsarkiverne

• Oplysninger om:
- Kommunenr. og navn

- Den værnepligtiges 
nummer, navn, alder, 
fødested, religion og 
erhverv

- Forældrenes navne, om 
forældrene er levende og 
deres evt. bopæl

- Sessionsnoteringer om fx 
fysik og sundhedstilstand

- Oplysninger om evt. 
flytninger og udeblivelse

• Ingen forklaring til 
forkortelserne!

De alfabetiske lister



• Kommunale stamruller
- Kommunearkiver

- Landrådsarkiver

• Restantenlisten
- Landrådsarkiver

• ”Rechercher” og 
”Nachweisungen”
- Landrådsarkiver

• 1. Verdenskrig
- Mindeblade

1867-1920: Andre kilder

Kilde: Mindeblad



• 1. Verdenskrig

- Feltham-Foreningen

- Aurillac-Foreningen

- Foreningen af 

forhenværende 

Krigsfanger i Rusland

- Foreningen af 

Dansksindede 

Sønderjyske 

Krigsdeltagere (D.S.K.)

- Erindringer, dagbøger og 

breve i privatarkiverne 

1867-1920: Andre kilder

- Værnepligtskort for 

værnepligtige der gjorde 

tjeneste i Sønderjysk 

Kommando

- Invalidenævnets arkiv



• Trykt litteratur –
Krigen 1870-1871
- Karl Lund: Samlinger 

vedr. Sønderjyder i 
Krigen 1870 – 71

• Trykt litteratur –

1. Verdenskrig:
- Fortegnelse over 

indkomne navne til 
monumentet i 
Marselisborg mindepark 
for de i Verdenskrigen 
faldne danske

- Cimetiere Slesvigeois de 
Braine

1867-1920: Andre kilder forts.

- Bjerre, Aage: Oversigt 

over deltagere i 

1.Verdenskrig fra Rømø, 

2000. 

- Bundesgeschäftstelle 

Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsoge e.V. 



1920→: Lovgivningen

• Kgl. Anordning af 13. oktober 1920: Alm. dansk 

værnepligt indføres

• Værnepligten omfattede: Alle mænd

• Indskrivningsalder: 18 år

• Værnepligtsalder: 18-36 år



Lægdsrulle T, Haderslev lægdsforstanderarkiv

• Lægdsrullerne findes i: 
politimesterarkivet

• Oplysninger om:
- Løbenummer

- Den værnepligtiges fulde 
navn, fødested, -år og 

-dato

- Faderens eller moderens 
navn og stilling 

- Mødedato og 
hjemsendelsesdato

- Tjenstlige oplysninger

- Evt. flytninger angivet 
ved en firedelt 
nummerbetegnelse

• Forkortelser

1920 → Udskrivningskilder


