
LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop

i Vordingborg 30. oktober 2008

Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen

Lægdsrullerne er et meget spændende arkivmateriale, 

ligesom kirkebøgerne. 

Dette foredrag er lavet ud fra, at I selv gå ind på 

” Mest brugte arkivalier”  Linket: 

http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier

Og derefter ind under

og finde den 24 siders folder ”Lægdsruller”  

samt de andre oplysninger / links.

og der igennem genkalde hvad jeg fortalte, eller  måske ikke 

når at fortælle i dette foredrag. 1

Lægdsrulle manus

http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier


Lægdsrulle foredrag / Workshop

For perioden 1788 - 1900

Ved Bodil og Niels 

www.bodilogniels.dk

Udgangspunkt taget i Landsarkivets 

foldere og egne studier, 

samt hentet inspiration fra andres 

hjemmesider.
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Lægdsrulle manus

http://www.sa.dk/media(729,1030)/LAK-L%C3%A6gdsruller.pdf
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Lægdsrulle manus

Lægdsruller/stambøger

Lægdsruller/stambøger indeholder oplysninger om rent private 

forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. 

http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/det_ma_du_se_i_statens_arkivers_samlinger/adgangsfrister_for_udvalgte_arkivalier/?OpenChild=388


Hvem blev indskrevet i 

lægdsrullerne ?
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Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

6



Registraturernes placering 

i Vejledningen

De BRUNE 

KASSER 

Oplysninger 

om 

sognene i 

forskellige 

perioder.
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Hvordan finder du ruller til selvbetjening

Skal du bruge lægdsruller fra de centrale 

udskrivningsmyndigheder før 1861

1. Postadressebogen i vejledningsområdet

2. "Lægdsruller - sognefortegnelse og forkortelser". 

3. Find dit sogn i oversigten 

4. Noter opstillingsgruppe, lægdsnummer og bindnummer 

5. Gå ud i selvbetjeningsmagasinet og find rullen

6. Hvis du er det mindste i tvivl, så læs LAKs 24 siders 

folder:  ”Lægdsruller”

Den kan hjælpe dig meget. 
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Postadressebogen 1921 på CD kan også købes via 

DIS-danmarks medlemstilbud koster 50 kr. inkl. moms 

http://www.dis-danmark.dk/foreningen/butikken.asp
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Hvordan finder du ruller til selvbetjening

Skal du bruge lægdsruller fra de centrale 

udskrivningsmyndigheder efter 1861

Samme fremgangsmåde som før 1861.
1. Postadressebogen i vejledningsområdet

2. "Lægdsruller - sognefortegnelse og forkortelser". 

3. Find dit sogn i oversigten 

4. Noter opstillingsgruppe, lægdsnummer og bindnummer 

5. Gå ud i selvbetjeningsmagasinet og find rullen

6. Hvis du er det mindste i tvivl, så læs LAKs 24 siders folder:  

”Lægdsruller”

Den kan hjælpe dig meget.
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Selvbetjeningsmagasinet hvis I går 

til venstre er det Lægdsruller og 

til højre er det Kirkebøgerne
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Der står også registraturer i selvbetjeningsmagasinets, reol E.
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I Registraturen Lægdsruller, 

”Sognefortegnelse og Forkortelser” har vi slået op 

på side 30 som omhandler 2. udskrivnings-distrikt / 

kreds 1804. For at vise et opslag i 

Præstø amt, 1804, Spjellerup sogn (Lægd 26) 

Hans Peitersens søn Niels, 

Lb. Nr.: (gl.)12 / (nyt) 10
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Hvad betyder overstregningerne i lægdsrullerne ?

Der er flere muligheder, Personen kan være :

1. Død, så er det også anført.

2. Flyttet til anden lægd, enten i amtet eller udenfor amtet, så er der 

anført hvilket lægd f.eks.:          (27 D 219) = nabosognet lægd 27 

(Lægds 27, som jeg ikke har fået slået navnet op på) 1806 Lb.Nr.: 219

hvis han var flyttet ud af amtet kunne der også have stået: S 27 D 219 

= Sorø Amt, lægds27, 1806, Lb.Nr.: 219

3. Udskrevet  / fritaget (overtaget gård, gammel mands søn, kasseret, )

4. Afskediget evt. Efter alder eller endt militærtjenster

5. Andre muligheder hvor årsagen vil være anført sammen med.
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Hvilket bogstav har lægdsrulleåret?

Lægdsrulleår - ikke kalenderår

PAS PÅ - for indtil 1843 (bogstav T) er et 

lægdsrulleår ikke det samme som et 

kalenderår.

Lægsåret R: 1842 = maj 1841 -april 1842.

Lægdsåret S: 1842 = maj 1842 –dec.1842.

1843 - : januar - december, gælder alle ruller
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Følg en person på tværs af udskrivningskreds efter 1861
I tilgangsrulle for 3. udskrivningskreds, bd. 206, litra G (1909), lægd 222a, finder vi Anders Jørgen

Petersen. Han optages i rullen i forbindelse med, at han når lægdsrullealderen. Den er på dette tidspunkt 

18 år, hvilket også passer fint med, at Anders er født i 1891.

I rullen ser vi nederst under vedtegningerne følgende signatur: 2 - 35 - g - 44. 

Signaturen er 4-leddet. Det betyder, at der er tale om flytning på tværs af amt eller udskrivnings-

kreds. Anders er derfor flyttet til en anden udskrivningskreds og derved også et andet lægd.

Krydshenvisningen skal læses på følgende måde:

2 = Anders er flyttet til 2. udskrivningskreds

35 = Anders er i 2. udskrivningskreds blevet optaget i rullen for lægd 35

g = litra G = Anders er blevet optaget i den nye rulle i lægdsrulleåret 1909

44 = Anders’ nye løbenummer i den nye rulle
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SLETTET FRA RULLEN

Når en person blev slettet 

(afgik) fra rullen, blev det

noteret i den rulle, hvor den 

værnepligtige senest var

indført. Nogle ruller bliver kaldt 

afgangsruller, men

der findes ikke selvstændige 

ruller til dette formål. En

person slettes typisk af rullen, 

når han nåede ud over

den værnepligtige alder, 

flyttede, blev kasseret, blev

fritaget af andre årsager eller 

døde.

Sletning af rullen er typisk 

markeret med udstregning

eller stempel såsom 

“slettet” eller “afsked.
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A.       Hovedrulle fra Holbæk Amt, 1793, lægd 19

Allerede i de tidligste ruller er anvendt fortrykte skemaer

Standardoplysninger i rullen

18



Standardoplysninger i rullen
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B.     Tilgangsrulle Frederiksborg og Holbæk Amt, 1842, lægd 10

Herunder ses et eksempel på en tilgangsrulle fra 1842. Kolonnernes overskrifter 

svarer stort set til de tilsvarende i 1793. Der er dog enkelte ændringer 
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I de nyere ruller er den værnepligtiges navn og faderen eller moderens navn skilt ud i to 
kolonner. Fødselsår og fødselsdag erstatter kolonnen med alder. Der er tilføjet en kolonne 
med afdeling, en om hvornår den værnepligtige er mødt til samt om, hvornår han er 
hjemsendt fra militærtjeneste.

C.     Omskrevet rulle. 2. udskrivningskreds, 1897 

(fødte 1868, omskrevet 1886), lægd 249
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Følg en person på tværs af udskrivningskreds efter 1861
I tilgangsrulle for 3. udskrivningskreds, bd. 206, litra G (1909), lægd 222a, finder vi Anders Jørgen

Petersen. Han optages i rullen i forbindelse med, at han når lægdsrullealderen. Den er på dette tidspunkt 

18 år, hvilket også passer fint med, at Anders er født i 1891.

I rullen ser vi nederst under vedtegningerne følgende signatur: 2 - 35 - g - 44. 

Signaturen er 4-leddet. Det betyder, at der er tale om flytning på tværs af amt eller udskrivnings-

kreds. Anders er derfor flyttet til en anden udskrivningskreds og derved også et andet lægd.

Krydshenvisningen skal læses på følgende måde:

2 = Anders er flyttet til 2. udskrivningskreds

35 = Anders er i 2. udskrivningskreds blevet optaget i rullen for lægd 35

g = litra G = Anders er blevet optaget i den nye rulle i lægdsrulleåret 1909

44 = Anders’ nye løbenummer i den nye rulle
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1. Hvilken tidsperiode handler det om. Før eller 

efter 1861.

2. Drengens navn

3. Drengens fødselsdato (minimum årstal), og 

Fødesogn og Amt. 

4. Faderens navn (ved uægte søn moderens navn )

5. Gå til registraturerne 

6. Udskrivningsdistrikt / kreds (findes i registraturen 

”sogneregisteret” i vejledningen )

Konklusionen på hvilke oplysninger, 

der vil være en fordel at vide.
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Når du har været inde i en rulle før.

Skal du bruge 

1. Udskrivningsdistrikt / kreds (findes i registraturen 

”sogneregisteret” i vejledningen )

2. Lægd Nr.: xx

3. Løbenummer fra tidligere lægdsrulle (tillægs / 

hovedrulle)

4. Drengens navn og opholdsted

5. Faderens navn (ved uægte søn moderens navn )

6. Husk at registrere evt. flytning til anden lægd!
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Det var hvad jeg lige kunne nå 

at fortælle på den korte tid.

Da emnet er så stort, vil kræve 

flere timers foredrag.

Der er nu en mulighed for at finde flere oplysninger, 

og manuskriptudkastet på vores hjemmeside.:

WWW.BODILOGNIELS.DK
25

http://www.bodilogniels.dk/


God jagt,  held og lykke!

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop

Slut

Nu er der lidt spørgetid 

www.bodilogniels.dk
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