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Optagelse i rullen blev regnet efter den såkaldte “lægdsrullealder”,  
dvs. den alder den værnepligtige havde ved året begyndelse. 
 
 
Sidst i 1800-tallet er mønstret for de fleste værnepligtige følgende: 
 
Blev optaget i rullen som 18 årig 
Kom på session som 20-årig 
Aftjente sin militærtjeneste som 22-årig 
 
Den alder, hvor man stod i rullen: 
 
 Nedre 

grænse 
Ovre 
grænse 

 

1788-1808 0 år 36 år  
1808-1849 0 år 45 år  
1849-1869 14/15* år 38 år Hvis et barn var indskrevet i 1ægdsrullen i 1848, 

ville dette barn blive slettet igen i 1849 og først 
indskrevet igen i 1862/63 
Det år, hvor drengen blev konfirmeret. 

1869-1912 17/18** år 38 år  
1912- 18 år 26 år  
* Det år, hvor drengen blev konfirmeret. 
* * Det år, hvor drengen fyldte 18 år. 
 
 
År der driller - ændring af indskrivningsalderen  
I 1849 blev der ændret radikalt på indskrivningsalderen. 
Før 1849 blev alle drenge indskrevet i rullen, når de blev født. 
Efter 1849 blev drengene optaget i rullen i det indskrivningsår, hvor de blev konfirmeret. Dette 
skete i reglen i 14/15 års alderen. Samtidig blev det indført, at hvis drengen var af en anden tro og 
derfor ikke blev konfirmeret, skulle han indskrives i sit 15. år. 
 
Ændringen i indskrivningsalderen betyder, at en masse drenge “forsvinder” ud af rullerne efter 
1849. Det skyldes, at alle ikke-konfirmerede blev slettet af rullen. Disse drenge blev så genoptaget 
efter deres konfirmation eller senest i deres 15ende år. 
 
Eksempel 
En dreng født i 1840 er at finde i rullen indtil 1848.  I 1849 mangler han. Det skyldes, at han kun er 
8 år, da ændringen af indskrivningsalderen træder i kraft. Han genoptages i rullen i 1854/55 ved sin 
konfirmation. 
 
Et godt tip! Forsvinder din forfader fra rullen i 1849, så prøv rullen det år, hvor han bliver 
konfirmeret. 
 
Finder du ham ikke - prøv så at følge en far eller en bror, da familien kan være flyttet i 
mellemtiden. 
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1788-1847 Sønner var værnepligtige, hvis faderen var Sønner var undtaget fra 
værnepligt, hvis faderen var 

1788 -1829 Født på landet af bondestand. Flyttet til byen fra 
landet. 

Gårdbruger, men ikke selv af 
bondestand. 
Adelig 
Gejstlig 
Civil embedsmand 
Bybo, men ikke bondefødt. 
Degn / skoleholder 
Substitut* 

1829 -1847 Som ovenfor samt...  
Møller, kromand eller håndværker, som bestred en 
næring, der kan sidestilles med bondestandens. 

Som ovenfor samt... 
Godsforvalter 
Kontorbetjent 
Skovridder 

 
 
1848- Værnepligtige personer Undtaget fra værnepligt 
1848 Alle mænd blev ekstraordinært indkaldt  
1849-1861 Alle ustraffede mænd med dansk indfødsret med 

fast ophold i det egentlige Danmark 
Præster Skolelærere 

1861-1869 Som ovenfor Præster 
1869-1912 Som ovenfor Ingen 

 
 


