
1864
– soldater og efterladte

DET SKAL DU VIDE, FØR DU STARTER:
Navnet på soldaten.

Hans fødselsdag (og evt. dødsdag)

Faldt i 1864 Såret/fanget Veteran (i live i 1876)

Navneregister i rød mappe.

ERINDRINGSMEDALJE- 
ANSØGNING

ENKEFORSØRGELSE

Navneregister til  
B-understøttelser. 
Find enkens journalnummer.

B-sager.
Periode sættes til: 1864-1864.
Bestil den pakke, der dækker 
enkens journalnummer.

Ansøgninger om erindrings-
medalje 1864. 

Klik på ‘Læs scannet udgave 
her’. Ordnet efter ansøgernes  
bopælsamt i 1876.

HÆDERSGAVEANSØGNING

TABSLISTER

Navneregister i blå mappe. 
Find hans journalnummer.
    

Ansøgning hædersgaver 1864.
Bestil pakken, der dækker  
veteranens journalnummer.

LAZARETRAPPORTER

Lazaretter 1864.
Bestil det relevante lazarets 
journaler.

LISTE OVER SÅREDE

Navneregister i rød mappe.

INVALIDEUNDERSTØTTELSE (A-SAGER)

Navneregister til A og C sager.
Find hans journalnummer.

A-sager. 
Sæt perioden til: 1865-1865.
Bestil den pakke der dækker journalnummeret.

Du kan også finde nogle af listerne over sårede, faldne og tilfangetagne i original på nettet på kildepakker.sa.dk/kildepakker/

TIP TIL DIG

Har du fået blod på tanden, har 
vi helt sikkert flere kilder om dine 
aner.

Fx i lægdsruller, stambøger eller i 
de sønderjyske  
Landrådsarkiver. 

Find vejledning og inspiration  
på sa.dk.    

Bestil: Disse arkivalier skal du 
bestille frem til læsesalen i Daisy 
på www.sa.dk/daisy.

Læsesal: Disse materialer  
er altid tilgængelige på  
Rigsarkivets læsesal.

Online: Disse arkivalier er  
indscannede og læses på  
nettet via www.sa.dk/daisy



1864
– soldater og efterladte

TABSLISTER
Tabslisterne finder du på Rigsarkivets læsesal, hvor de er 
opdelt i tre bind – med hver sin indgangs-nøgle. I første 
bind er soldaterne oplistet efter militær rang. I andet bind 
er de opdelt efter  efternavn, og det sidste bind er et  
fødselsregister.

I alle tre bind finder du oplysinger om soldatens militærer 
enhed, fulde navn og fødested.

ENKEFORSØRGELSE (B-SAGER)
Arkivskaber: Centralkomiteen af 1848
Start med at finde enken i navneregisteret, som bestilles 
frem til læsesalen i Daisy. Ud for enkens navn finder du  
et journalnummer. Det henviser til hendes sag, der findes  
i serien med ‘B-sager’ – bestil den pakke der dækker  
journalnummeret. Sagerne er ofte fyldige med mange 
informationer om enkens privatøkonomi, private forhold 
og  brevvekslinger med Centralkomiteen.

LISTE OVER SÅREDE
Listerne over sårede finder du på Rigsarkivets læsesal, 
hvor de er opdelt i to røde ringbind. Det første er sorteret 
efter soldatens militære rang og det andet er sorteret  
efter hans efternavn.

Listerne giver informationer om hvilket lazaret soldaten  
lå på, hans militære enhed, kompagni, soldaternummer, 
rang og fulde navn. 

LAZARETRAPPORTER
Arkivskaber: Forsvarets Lægekorps
En lazaretrapport er en mini-lægejournal, som lægerne  
har ført både på de faste lazaretter, og i et vist omfang 
også på de midlertidige feltlazaretter. Brug listen over 
sårede eller eridringsmedaljeansøgningen til at finde ud 
af hilket lazaret soldaten lå på. Ofte står der kun et par 
linjer om hver indlagt soldat, og det er en god ide at have 
læge-latinordbogen ved hånden, når du skal finde ud af, 
hvorfor soldaten var indlagt.  

DANSKERE I FANGESKAB
Listerne over danskere i fangenskab findes på Rigsarkivets 
læsesal og består af to bind. Første bind er sorteret efter 
soldaternes militære rang og andet bind er sorteret efter 
deres efternavn.

Begge bind har oplysninger om, hvor soldaten blev holdt 
fanget, hans militære endhed, kompagni, soldaternummer, 
rang, fulde navn og fødested.

INVALIDEPENSION (A-SAGER)
Arkivskaber: Centralkomiteen af 1848
Start med at finde veteranen i navneregisteret. Ud for hans 
navn finder du et journalnummer. Det henviser til hans sag, 
der findes i serien med ‘A-sager’ – bestil den pakke der 
dækker journalnummeret.

I sagerne findes ansøgningsskemaer med mange person-
oplysninger, om civiklstatus, stilling, osv. Derudover findes 
fx lægeattester og andre udtalelser, brevvekslinger og 
referencer til om han har modtaget anden støtte.

ERINDRINGSMEDALJEANSØGNING
Arkivskaber: Krigsministeriet
Veteraner kunne søge Erindringsmedaljen i 1876.  
Broderparten af ansøgninger findes i de tre serier der 
er scannede og findes på nettet, via Daisy. Det gælder 
ansøgninger fra soldater der var med i henholdsvis 1.  
og 2. slesvigske krig, samt de der var med i begge krige. 
Herudover findes en række små serier med ansøgninger 
fra fx veteraner bosat i udlandet og uberettigede ansøgere. 
Disse serier skal du bestille frem til læsesalen. 

Ansøgningsskemaet giver bl.a. oplysninger om veteranens 
stilling og adresse, hans militære enhed og soldaternum-
mer; om han blev såret eller fanget i krigen, om han fik 
pension og om han var medlem af De Danske Våben-
brødre.

HÆDERSGAVEN
Arkivskaber: Finansmin., 3. Departement,  
Enkeforsørgelseskontoret
Veteraner kunne søge hædersgaven i 1914. Start med  
at finde veteranen i navneregisteret, der findes i blå 
ringbind på Rigsarkivets læsesal. Ud for navnet finder du 
et journalnummer. Det henviser til hans sag, der findes i 
serien ‘Sager vedr. tildeling af hædersgaven 1864’. 

Sagen indeholder ansøgningsskemaet med oplysninger 
om hans fødested, adresse, om han havde fået erindrings-
medaljen, om han blev såret eller fanget, samt diverse 
brevvekslinger.


