
Lægdsruller 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 



Hvad er lægdsruller? 

ÅFortegnelser over de mænd, der skulle 

udskrives til militærtjeneste i hæren 

ÅFortæller hvor og hvornår en værnepligtig 

opholder sig 

ÅLægdsruller for hele landet findes på 

www.sa.dk 

http://www.sa.dk/


Baggrunden 

Å1701-1788: Godsejerne sørger for 

mandskab til hæren 

Å1788: stavnsbåndet ophæves, staten sørger 

for mandskab til hæren 

ÅBehovet for kontrol er årsagen til 

lægdsrullerne 



Forordningen 20. juni 1788 

Åòat fremstille det til KrigshÞrens 

Vedligeholdelse fornødne Mandskab [...] 

skal fordres umiddelbar, som en almindelig 

og personlig Pligt imod Kongen og 

FÞdrenelandet.ò 



Et lægd 

ÅLÞgd kommer af ordet òsammenlÞgningò 

ÅEt antal gårde, der skulle stille én soldat 

Å1701-1788: Hvert lægd inddelt i 20 tønder 

hartkorn skulle stille én soldat til rådighed 

Å1788: Danmark inddelt i 1656 lægder 

ÅUdskrivning på baggrund af folkemængde 

ÅHerefter: Et lægd = et sogn (som regel) 



Amter og udskrivningskredse 

Å1788-1869: Fortløbende lægdsnumre inden 

for hvert amt 

Å1869: 6 udskrivningskredse, fortløbende 

lægdsnumre inden for hver kreds 

ÅOBS: Købstæder bliver lægder 1843-, før 

den tid skal tilflyttere findes i tilgrænsende 

landsogne (tilflyttere til København noteres 

fx i Hvidovre lægd!) 



 



Forskellige typer lægdsruller 

ÅHovedruller 1789-1871: Fortegnelser over 
samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år 

ÅTilgangsruller 1795-1956: Fortegnelser over 
dem, der blev optaget i rullen i et givet år 
(enten fordi de nåede den værnepligtige 
alder, eller fordi de flyttede til lægdet) 

ÅOmskrevne ruller 1871-1956: Fortegnelser 
over dem, der stadig var værnepligtige og 
boede samme sted efter 11 år 



Hvem var værnepligtig? 

ÅKun drenge eller mænd 

Å1788-1848: Kun bondestanden 

Å1848-: (næsten) alle i den værnepligtige 

alder (alle født 1823-) 



Den værnepligtige alder 

Å1788-1808: 0-36 år 

Å1808-1849: 0-45 år 

Å1849-1869: 15-38 år 

Å1869-1912: 18-38 år 

Å1912-: 18-36 år 

 

ÅOBS: Ikke-konfirmerede drenge slettes af 
rullen 1849, genoptages igen senere 



Årstal 

ÅLægdsrullerne bruger bogstaver i stedet for 

årstal, fx A = 1793, B = 1794, C = 1795 

ÅBogstaver genbruges, fx F = 1798, 1809, 

1820, 1831, 1856, 1882, 1908 og 1934 

ÅIkke kalenderår indtil 1843, 1808-1842 går 

året fx fra maj til april 



Lægdsrullerne på www.sa.dk  

ÅDækker hele landet 

ÅCentralt førte ruller 

http://www.sa.dk/


Hvordan finder man en 

lægdsrulle? 

ÅSognefortegnelse, sogneordnet oversigt over 

de enkelte sogne med lægdsnumre og 

amt/udskrivningskreds 



Eksempel, tiden før 1861 (1869) 

ÅChristian Jørgensen, 14 år, ses i Tølløse By 

og Sogn i folketællingen 1801.  

ÅHvor er han født, hvem er hans far, og hvad 

bliver der senere af ham? 



Begynd med Sognefortegnelsen 

ÅTølløse Sogn: 

 

 

 

 
 

Dvs. Tølløse Sogn skal o. 1801 findes under 

Holbæk Amt, lægd 5 



Find lægdsrullerne på www.sa.dk  

ÅVælg Arkivalieronline 

http://www.sa.dk/




Vælg perioden 1789-1864 



Lægdsrullerne står alfabetisk 

efter amtsnavn 



Vælg Holbæk Amt, find en 

hovedrulle ca. 1801 



Hvad betyder bind-teksten? 

Holbæk = Amt 

1801 = Rullens begyndelsesår 

J = Rullens årstal (1801) 

1 = Det første lægd i rullen 

32 = Det sidste lægd i rullen 

Dvs. rullen dækker Holbæk Amt, lægd 1-32, i 1801 



ÅOpstillet efter alder 

ÅBladr sognet igennem 

ÅGEVINST! 



Christian Jørgensen flytter 

ÅFlyttehenvisning: 9 a 231 

ÅIntet amt nævnt = samme amt 

Å9 = lægd 9 

Åa = årstal A 

Å213 = løbenr. i lægd 9, år A 

ÅMen hvordan finder man ud af, hvor og 

hvornår? 



Hvor: Soderup 

 
Lægdsrullenøgle 1870 



Hvornår: 1803 



Find tilgangsrullen 

ÅHolbæk Amt 

ÅLægd 9 (Soderup) 

ÅÅr A (1803) 

ÅLøbenr. 231 



Kan følge en person samme sted 

ÅTilgangsrullen indeholder tilflyttede 

personer eller personer, der nåede den 

værnepligtige alder 

ÅHovedrullen indeholder alle værnepligtige i 

sognet, indtil personerne bliver òslettetò, 

dvs. flytter, dør, får fripas eller bliver for 

gamle til at stå i rullen 

ÅBrug gammelt/nyt løbenr. til at følge 

personen indenfor lægdet 



 



Eksempel, tiden efter 1861 (1869) 

ÅHans Christian Hansen, 16 år (født ca. 

1854), ses i Tølløse By og Sogn i 

folketællingen 1870, men ikke senere 

ÅHvor flytter han hen? 

ÅSognefortegnelsen: Tølløse Sogn er 1860-

1913 2. udskrivningskreds, lægd 18 



Vælg lægdsruller for 2. 

udskrivningskreds 





OBS! 

ÅFødselsåret på bindet gælder selvfølgelig 

kun de personer, der bliver noteret i 

lægdsrullen første gang 

ÅTilflyttere, der er langt over 

konfirmationsalderen, kan altså sagtens stå i 

samme bind 



Tilgangsrulle 1872 (fødte 1854) 

ÅGEVINST! 

ÅFlyttehenvisning: 1-1-C-2221 



Hvad betyder det nu? 

Å1 = 1. udskrivningskreds 

Å1 = lægd 1 (staden København) 

ÅC = årstal C (1879) 

Å2221 = Løbenr. 2221 



Vælg 1. udskrivningskreds 



Flytter igen igen! 

ÅFlyttehenvisning: 2-151-C-29 



Lokalt førte rulle (København) 



Centralt førte rulle (København) 



Fulgt til vejs ende 

Å2. udskrivningskreds, lægd 151 = Mern 

ÅBegravet i ò18. Lò, dvs. begravet i Tßllßse 

Sogn (lægd 18) 



Eksempel, ikke slettet i 

tilgangsrullen 

ÅJens Peter Møllegaard bliver ikke slettet 

ÅHan må bo i samme lægd i 11 år og stadig 

være værnepligtig 



Omskrevne ruller 

ÅStår sammen med de 

øvrige ruller 

ÅLøbenumre springer! 


