
Flåden  -  Marinen  -  Søværnet   
-  skiftende betegnelser til skiftende tider 

 

Mandskab og underofficerer især i 1800-tallet 
 

1.  del: Det værnepligtige mandskab:  

Sørullerne 

 

2. del: Holmens faste stok: 

Divisionsbøger og Nyboders Husbøger 

 

Fokus på scannede arkivalier 



Flådens værnepligtige mandskab 

1704 

Forordning om værnepligt for alle, som ernærer sig ved søfart, og deres sønner i                   

sølimitområderne inkl. købstæder.  

  De udskrives på session og lokale søruller indføres. Der er kun få bevarede, og  de 

kan findes via Arkivalieronline. De fleste er fra Nordfyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsnit af sørulle 1777 fra Odense Byfoged. 

 



1802 

 

Ny forordning om søindrullering, som bl.a. udvidede antallet af sølimitområder     

og præciserede, hvem der var søværneplig+ge.  

De amtsvise søruller opstår  -  de er scannede og +lgængelige via Arkivalieronline. 

 

Lægdsnumrene er de samme som for landrullerne, og der er generelt mange     

ligheder, men også nogle vig+ge forskelle.  

 

Søfolk i købstæderne var stadig værneplig+ge og blev optaget i sørullerne. 

Sørullerne findes i tre aldersbe+ngede kategorier:  

Ungdomsruller, Hovedruller og Ekstraruller.  

 

For de år, hvor der ikke er ført hovedruller, findes som for landrullernes  

vedkommende Tilgangsruller. 

 



Ungdomsruller  

Omfa3er alle søværneplig+ge fra kort e4er fødslen.  

Fra 1840 dog først e4er konfirma+onen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ungdomsrullen 1822 fra Klinte sogn, Odense amt.                                                       

Fætrene Peder Bruun på Æbelø og Niels Bruun i Jersore er begge 14 år                     

og overføres %l hovedrullen. Nr. 7 er min %p-%poldefar. 



Hovedruller  

Indeholder oplysninger om dem, som er blevet overført fra ungdomsrullen eller 

som er fly3et +l det pågældende lægd og fortsat er søværneplig+ge.  

Frem +l 1849 blev man overført +l hovedrullen e4er konfirma+onen.                                      

Fra 1849 blev man overført som 18-årig.  

Odense amt 1825: Venstre 

side: lægdsnr., lb. numre, fa-

ders og søns navne, fødested, 

alder, højde, opholdssted, be-

farenhed, søpatentår, huslig 

forfatning (ægtefælle og 

børn). 

Højre side: Næringsveje (evt. hart-

korn og fiskeri med båd), evt. tog-

ter med flåden, tjenstdyg%ghed, 

oplysninger om sejladser, og an-

mærkninger om blandt andet ses-

sion og tjeneste ved orlogsflåden. 



Ekstraruller  

Indeholder oplysninger om dem, som er overført fra hovedrullen.                                         

Frem +l 1849 blev man overført +l ekstrarullen senest som 50-årig.                                         

Fra 1861 udgik man af sørullerne som 38-årig og fra 1912 som 36-årig.     

 

 

 

 

 

 

 

Odense amt Ekstrarulle, S%ge (Lumby) 1848. Peder Bruun Albrechtsen er nu 41 år               

og han er kommet i Ekstrarullen på grund af alder. Blandt mange påtegninger      

kan ses, at han har været udkommanderet med orlogsflåden i 1831 og 1832.                                                     

Han er sle:et af rullen i 1852, hvor han er blevet skipper                                                            

og dermed fritaget for værnepligt. 



1861 

Alle værneplig+ge indskrives fremover i lægdsrullen.  

  Hel- og halvbefarne søfolk overføres fra lægdsrullen +l sørullen.  

  Herudover udskrives der fra lægdsrullen mandskab +l tjeneste ved søværnet 

  som marineinfanterister og militærarbejdere m.m.                                         

uden at være indskrevet i sørullen.  

 

 

 

 

 

 

Udsnit af sørullen 1884-1895 for Lumby sogn. 

Min oldefar Knud Valdemar Rasmussen er betegnet som helbefaren og har været 

indkaldt 24/3 %l 28/9 1893, hvor han har været på 2 togter med flåden. Han blev 

sle:et af rullen 32/12 1909 og var i øvrigt forinden blevet styrmand og lods i S%ge. 



1912  

 

De selvstændige søruller ophører, 

  og alle værneplig+ge udskrives fremover fra lægdsrullen.  

Mandskab, som står i sørullen, bliver +lbageført +l landrullen  

i samme udskrivningskreds og lægd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gamle kongeskib, hjulskibet Dannebrog i 1913 



Hvad er sølimi3er?  

 

Kort fortalt er en sølimit et lægd eller sogn,  

der ligger +lstrækkeligt nær kysten, +l at befolkningen  

må forventes at have havet som deres arbejdsplads,  

enten i form af fiskeri eller i form af søfart. 

 

Siden 1793 indgår der i alle danske amter en kyststrækning.  

Det betyder, at der findes sølimi3er i alle amterne  

og dermed også findes søruller. 

 

Til forskel fra landrullerne før 1848 er det desuden værd at bemærke,  

at der også er søruller for de kystnære købstæder. 

Der kan +llige findes søruller i indlandssogne og –byer som følge af +lflytning. 

 



Hvordan findes sørullerne? 

Alle søruller er scannede og kan findes på Arkivalieronline.  

Men AO er tung at navigere i, og ikke mindst når det drejer sig om lægdsruller og 

søruller kan det anbefales al+d at gå ind via  h3p://ao.salldata.dk/ 

Den har et skærmbillede som de3e eksempel fra Odense amt 1810. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvis vi her vælger ”Sørulle Ungdomsrulle” får vi næste billede 



 

Hvis vi går frem +l opslag 9 kommer det næste billede 



I lægd nr. 46 Klinte kan vi vælge at fokusere på nr. 10 Peder Albrechtsen Bruun 

Here4er kan vi følge ham i de næste ungdomsruller, hovedruller og ekstraruller.  

Det er stort set som at arbejde med lægdsruller 



Sørullerne er lidt anderledes opbygget end de almindelige lægdsruller og giver i 
reglen væsentlig flere oplysninger. Her er et eksempel fra Aarhus amt 1842. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Nielsen, gårdmand i Saksild og født i Kysing, har været indkaldt 4 gange       

1812-1818 og er nu 48 år, så han overføres til Ekstrarullen i 1845. 



Og nu til noget  

helt andet: 

 

Holmens faste stok 



Holmens faste stok 

 

 

 

 

 

 

 

Begrebet omfatter det faste mandskab, dvs. søfolk og                                
artillerister på skibene og håndværkere på Holmen. 

Det begyndte under Christian IV, som også påbegyndte                             
opførelsen af Nyboder, hvor hovedparten                                                    

kunne bo med deres familier. 

På sit højeste var der tale om ca. 7.000 mand,                                              
men efter Napoleonskrigene reduceredes antallet gradvist                        

til godt 2.000 i 1840’erne, og man gik over til åremålsansættelse. 



1820 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvetten Najaden sejler til Vestindien 



Najaden var helt nybygget 
og er et af de smukkest            
portrætterede skibe i      
flåden. 

Årsagen er, at maleren        
Eckersberg var på togt 
med skibet i 1833. 
 

Men det første togt i 1820-
21 var til gengæld et af  
flådens mest dramatiske    
i fredstid.  
 

Kort fortalt blev skibet 
ramt af gul feber, og 32 ud 
af besætningens 125 
mand døde i St. Thomas i 
Vestindien. 



Også chefen Jean Suenson døde, han var iøvrigt far til den              
senere sejrherre ved Helgoland i 1864, Eduard Suenson 

 

Besætningen bestod overvejende af Holmens faste stok,                                              
og blandt dem var to gode venner,                                                                                      

kanonér Franz Grim og konstabel Peter Frederik Kryger. 
 

Franz Grim var blandt de døde, og efter hjemkomsten                                                
giftede Peter Kryger sig med hans enke. 

 

Hvor ved jeg så det fra? 

Udover kirkebøgerne @ndes der tre væsentlige kilder: 
 

1. Flådens Divisionsbøger 

2. Nyboders Husbøger 

3. Flådens skibsjournaler 
 

Skibsjournalerne er ikke scannet, så de vil ikke blive omtalt her,                               



Flådens Divisionsbøger 

 

Divisionsbøgerne er flådens mandskabsfortegnelser.  

Bøgerne er scannede og @ndes i Arkivalieronline. 

 

Det enkleste er via foreningens hjemmeside                                           
”Søfolk og deres historie”                                                                                     

at gå ind  i eksempelvis perioden 1800-1849                                                  
og vælge ”Flådens Divisionsbøger”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vælger at følge ovennævnte Peter Frederik Kryger og @nder ham    
første gang i divisionsbøgernes bind 9 (1815-1816). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrest er en alfabetisk fortegnelse efter fornavne. Her @nder vi Peter F. 
Kryger, som her er kaldt Krøyer, med en henvisning til nr. 104. 



 

Helbefaren konstabel ved artillerikorpset nr. 104 Peter Frederik Krøyer 
er fra 10. maj 1815 på togt med briggen Bornholm.   

Fra 1. oktober 1815 er han konstabel ved 1. divisions 2. artillerikorps og 
skal tjene til 1. oktober 1834. 



Vi springer frem til bind 11 (1825-1835), hvor han @ndes som nr. 38. 

Han er nu kanonér, og der er mange oplysninger                                        
om hans karriere i flåden. 

Han får nyt nr. 17 pr. 1. januar 1835, hvor han er forfremmet                     
til overkanonér og skal tjene ”livstid”. 



 Nyboders Husbøger 

Nyboders husbøger er detaljerede fortegnelser over                                
beboerne i samtlige huse i Nyboder.  

 

Der er oplysninger om familiernes ind– og udflytning  -  man flyttede 
meget omkring!  -  og fra 1840 om alle familiemedlemmer. 

 

 

 

 

 

 
 

De fleste huse bestod af 4 lejligheder, der var meget små:                 
”Stuen til Gaden”  -  ”Stuen til Gaarden”  -  ”Salen til Gaden”                  

og ”Salen til Gaarden”. 
 

Lejlighederne var en del af lønnen og dermed vederlagsfrie. 



Husbøgerne er scannede og @ndes i Arkivalieronline. 

Som for divisionsbøgernes vedkommende er det enkleste                        
via foreningens hjemmeside ”Søfolk og deres historie” at gå ind                 

i eksempelvis perioden 1800-1849 og vælge ”Nyboders Husbøger”. 
 

Der kommer dette billede frem: 

Vi begynder med at se i oversigten over bøgernes indhold. 



 



Vi vil @nde den tidligere nævnte Peter Frederik Kryger i 1830.                                                          
Han bor i Bjørnegade 23, og vi vælger bind 5 (1816-1851).  

 
Numre efter gadenavnene angiver, på hvilket opslag gaden begynder. 
 
1816-1851 - Bind 5 
Hindegade 6, Kaninlængen 10, Bryggerlængen 16, Pindsvinegaden 22, 
Kattegaden 34, Nygaden 46, Tigergaden 61, Leopardlængen 75, Hjorte-
længen 79, Løvegaden 84, Bjørnegaden 97, Ulvegaden 124, Enhjørnegade 
148, Rævegade 166, Kamelgaden 187, Haregaden 210, Elefantgaden 245, 
Elsdyrgaden 294, Svanegaden 422, Delphingaden 344, Crocodillegaden 
400, Nyøstergade 447, Klærkegade 463, Balsamgaden 489, Salviegaden 
494, Krusemyntegaden 506, Meriansgade 519, Timiansgaden 533, Tuli-
pangaden 546, Hjertensfrydgaden 560. 

 

Det viser sig, at Bjørnegaden nr. 23 er på opslag 120. 



 

Det er pag. 228  -  han bor som kanoner på 1. sal til gaden, men flytter i 
1835, idet der henvises til pag. 219.                                                                     

På pag. 219 er Bjørnegaden 19 stuen til gaden, hvor det kan  ses, at han er 
flyttet igen i 1840 til pag. 1000. Vi kigger der. 



Samme bind pag. 1000. Han er flyttet i påsken 1839 som justitssergent til        
Krusemyntegade 2 og råder over hele huset, både til gaden og til gården.         
Dette hus fra 1822 er reserveret til justitssergenten ved 1. Div. 1. Comp. 

 



Vi går videre til bind 9 (1840-53) og @nder ham i Krusemyntegade 2   
sammen med sin familie.                                                                                     

Der er mange gode oplysninger om børnenes ind– og udflytning. 



Næste gang @nder vi ham i bog 19 (1853-1878) på pag. 39 samme adresse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det kan ses, at han døde 22/11 1859, hustruen Sara flyttede 1/12 1859 til 
Dokken, sønnen Christian Axeldahl var flyttet 26/7 1853 til Hamborg (han 

udvandrede og var i New York 2/6 1854), og steddatteren Petrine Grim 
flyttede til Løvegade 9/2 1855 (hun var blevet gift med en artillerioverkon-
stabel). Yderligere en datter og to sønner var tidligere flyttet hjemmefra. 

Også disse to sønner var i øvrigt udvandret til USA.                                                            
Der var tillige en tjenestepige i huset, det var ikke almindeligt i Nyboder. 



1794 født i Holmens sogn, søn af konstabel i flåden Mads 
Pedersen Møller. 

1801 bopæl Kattegaden 23 hos forældrene 

1803 antaget som dreng i søetaten, 3. divisions artilleri-
korps  

1815 med briggen Bornholm som helbefaren konstabel. 

1816-1817 igen med briggen Bornholm  

1818 med fregatten Nymphen i Middelhavet 

1819 flyttet fra Løvegade 3 til Løvegade 14 som underka-
nonér  

1820-1821 med korvetten Najaden i Vestindien  

1822 flyttet fra Løvegade 14 til Bjørnegade 23  

Ved hjælp af  Divisionsbøger og Husbøger har jeg kunnet 
stykke Peter Frederik Krygers levnedsløb sammen 



1822 gift i Holmens kirke med Sara Cathrine Siversen, 
enke efter kanonér Frantz Grimm, Bjørnegade 24  

1822 flyttet fra Bjørnegade 23 til Bjørnegade 4  

1823 til søs, vagtskibsposter i Storebælt  

1824 med fregatten Freya som kadetskib 

1825 formentlig indlagt på Søetatens Hospital  

1825-1826 med fregatten Diana  

1829 med skonnerten Atalante som kanonér  

1830 flyttet til Bjørnegade 23 salen til gaden 

1830-1831 med briggen St. Thomas i Vestindien      
som kanonér  

1834 modtaget Holmens Hæderstegn  

1834 med korvetten Najaden (kadetskib) som kanonér  

1834 indlagt på Søkvæsthuset 



1835 flyttet fra Bjørnegade 23 til Bjørnegade 19 stuen 
som overkanonér. Boligerne på denne adresse var til 
overkanonérer og omfattede hele etagen. 

1838 justitssergent og ansvarlig for ordenshåndhævel-
sen i Nyboder 

1839 flyttet fra Bjørnegade 19 til                    
Krusemyntegade 2, en bolig der var      
reserveret  til Nyboders justitssergent. 

1859 død i Krusemyntegade 2.                        
Oplyst at være Dannebrogsmand.  

1864 hustruen Sara Cathrine Siversen 
død med bopæl i Strandgade 27.  



Andre kilder vedrørende flådens mandskab i 1800-tallet: 

 

 

Deltagere i slaget på Københavns Red 1801 

Erindringsmedaljen for deltagelse i slaget på Reden 1801 

Faldne og kvæstede ved slaget på Reden 1801 

Danske prisonfanger 1807-1814 

Dansk-Norske søfolk i Napoleons tjeneste 1808-1814 

Kirkebog for dansk-norske søfolk i fransk tjeneste 1811-1812 

Erindringsmedaljen for krigsdeltagelse i marinen 1848-50 og 1864 

Holmens Hæderstegn 1801-1950 

 

Alle kilderne kan @ndes via foreningens hjemmeside på 

slaegt-aarhus.dk/soefolk  

 



Kommandør Eduard Suenson  
på fregatten Niels Juels kommandobro  

under Helgolandsslaget 1864 



Spørgsmål og hjælp til 

brug af søruller,  

Flådens Divisionsbøger og 

Nyboders Husbøger: 

 

Henrik Andresen 

henrik@012.dk 


