
 

SVOO-Vordingborg 

11/10-2016 
 

Kom godt i gang med 

Lægdsruller 
 



Hvordan begynder vi? 

Statens Arkivers Værktøjer: 
https://www.sa.dk/ 
https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller  

Hvornår blev man optaget i lægdsrullen? 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/godt-i-gang-med-laegdsruller.pdf   

Hvilket lægdsnummer m.v. har lægdet? 
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/03/Sognefortegnelse-oversigt-over-
laegdsnumre-i-sognene.pdf 
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Det skal du vide for at bruge lægdsruller  
For at finde noget i en lægdsrulle, skal du kende:  
• Den værnepligtiges  navn 
• Den værnepligtiges  fødselsår/alder 
• Opholdssted (sogn eller købstad) på tidspunktet for optagelsen i lægdsrullen eller på et 
tidspunkt i løbet af værnepligtstiden. 

Hvad er et lægd?  
Et lægd er et geografisk område, typisk svarende til et sogn eller fra 1843 en købstad. 
Lægderne har ikke et navn, men et nummer. 
Indtil marts 1869 bruger udskrivningsmyndighederne de eksisterende amter som den 
overordnede administrative enhed. Hvert amt er inddelt i et antal lægder. I 1869 bliver 
Danmark inddelt i 6 udskrivningskredse (efter genforeningen i 1920 kommer  Sønder-
jylland med som 7. udskrivningskreds.). Hver udskrivningskreds er inddelt i et antal 
lægder. Lægderne indenfor hvert amt eller udskrivningskreds har ikke navne, men er 
nummererede. Når du skal arbejde med lægdsruller, er du derfor nødt til at benytte 
forskellige hjælpemidler, så du kan finde ud af hvilket amt/udskrivningskreds og lægd et 
sogn eller en købstad svarer til.  

I perioden 1861-1870, hvor man gik fra amter til udskrivningskredse som overordnet 
administrativ enhed, havde lægderne 2 numre. Et nummer der svarede til det gamle 
system og et der svarede til det nye.  



Sådan er de forskellige slags lægdsruller indrettet  
Oplysningerne i en lægdsrulle er ordnet i rækkefølge efter lægdets nummer. 
Oplysningerne om de enkelte mænd i hvert lægd er ofte ført ind i tilfældig rækkefølge. 
Hver mand tildeles ved indførslen et løbenummer.  
Hovedrullen er en fortegnelse over samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år.  
•1795-1849: Hovedrullerne blev ført hvert 3. år  
•1849-1861: Hovedrullerne blev ført hvert 6. år  
•fra 1861: Hovedrullerne blev kun ført hvert 10. år  
•fra 1872: Der blev kun ført tilgangslister og omskrevne ruller 
Tilgangslisten er en fortegnelse over værnepligtige, der blev optaget i rullen i et givet 
år, enten fordi de nåede den alder hvor de skulle optages i rullen (side 5) eller flyttede 
til lægdet. 
I perioden 1795-1861 førtes tilgangslisterne i de år, hvor hovedrullen ikke blev ført, og i 
perioden 1861-1956 hvert år. Omskreven rulle er en omskrivning af tilgangslisten, som 
fra 1871 blev udarbejdet 11 år efter tilgangslistens tilblivelse. Den omskrevne rulle 
omfattede værnepligtige, som havde boet i lægdet i samtlige 11 år, og som stadig var 
værnepligtige.  

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/godt-i-gang-med-laegdsruller.pdf


Hvad skal du være opmærksom på?  
Når man arbejder med lægdsruller, er der en række forhold, man skal være opmærksom 
på. Hvis du ikke kan finde en person i lægdsrullen, kan det skyldes at der er fejl i dine 
oplysninger om personens alder og opholdssted. Men det kan også være andre grunde til, 
at du ikke kan finde personen hvor du forventer at finde ham.  
Det er værd at være opmærksom på: 
• Ikke alle kommer i lægdsrullen – hvem var værnepligtig?  
• Ændringer i alder for indskrivning og sletning   
• I lægdsruller anvender man bogstaver i stedet årstal   
• Et lægdsrulleår er ikke altid et kalenderår   
• År der driller – ændring af indskrivningsalderen   
• Perioden 1861-1870 – to lægdsnummer i rullerne 



Ikke alle kommer i lægdsrullen - Hvem var værnepligtig?  
Det er kun drenge eller mænd der kommer i lægdsrullen. Men det er ikke alle der 
kommer i lægdsrullen, nogle var undtaget fra værnepligten.  
Før 1848 var det forældrenes stilling i samfundet, som var afgørende for, om man kom til 
at stå i lægdsrullen.  
 

År  Værnepligtige   Undtaget for værnepligt 
1788-1828 Kun sønner af bonde standen  Sønner af gårdbrugere, som  
  Mænd flyttet til byen fra landet ikke selv var af bondestand  

       

1829-1847 Som ovenfor    Sønner af gårdbrugere, som  
  Sønner af møllere, kromænd og  ikke selv var af bondestand  
  landhåndværkere blev nu også  
  regnet til landbostanden  
 

1848  Alle mænd blev ekstraordinært indkaldt 
 

1849-1912 Den almindelige værnepligt blev  Lærere og ordinerede 
  indført i kongeriget og i hertug- gejstlige 
  dømmerne, hvorefter alle mænd  
  uanset stand var værnepligtige 



 
Frihedsbrev  
Personer med frihedsbrev var undtaget fra værnepligten. Fritagelsen skete ved 
kongelig resolution. I lægdsrullerne anvendes følgende forkortelser for frihedsbreve:  
 
• GMS – gammel (gård)mands eneste søn  
• SMS - syg (gård)mands eneste søn  
• GBES - gårdbrugerens enkes eneste søn  
 
Desuden kunne følgende få frihedsbrev:  
• Gifte husmænd med børn  
• Gårdmænd, der havde købt eller fæstet en gård  
• Bondestandens sønner, der studerede eller havde taget en akademisk uddannelse.  

Særligt for købstæder  
Købstæderne var oprindeligt udenfor lægdsinddelingen. Men eftersom mange værne-
pligtige fra landet flyttede til byen, blev købstæderne i 1843 selvstændige lægder.  
Før dette år blev tilflyttere registreret i det tilgrænsende landlægd. F.eks. blev værne-
pligtige i København indtil 1833 registreret i Københavns Amts 1. lægd (Hvidovre) og fra 
1833-1843 hos krigskommissæren for 1. sjællandske distrikt. 



Alder for indskrivning og sletning af lægd 
Gennem tiden har aldersgrænsen for hvornår man blev henholdsvis optaget i og slettet 
af lægdsrullen skiftet. Tabellen viser hvornår man blev optaget i lægdsrullen og hvornår 
man senest blev slettet.  
 

År  Optagelse   Sletning 
1788-1808 0 år    36 år  
1808-1849 0 år    45 år  
1849-1869 14/15 år    38 år  
  (Det år, drengen blev konfirmeret) 
1869-1912 17/18 år    38 år  
  (Det år, den værnepligtige fyldte 18 år) 
1912-  18 år    36 år  

Slettet af rullen  
Når en person blev slettet (afgik) fra rullen, blev det noteret i den rulle, hvor den værne-
pligtige senest var indført. Der findes ikke selvstændige ruller til dette formål.  
En person slettes typisk af rullen, når han  
• nåede ud over den værnepligtige alder  
• flyttede  
• blev erklæret uegnet til militærtjeneste  
• blev fritaget af andre årsager  
• eller døde  
Sletning af rullen er typisk markeret med udstregning eller stempel såsom "slettet" eller 
"afsked” 



I lægdsruller anvender man bogstaver i stedet årstal 
I lægdsrullerne anvender man bogstaver i stedet for at skrive årstallet.  
Bogstaverne bliver genbrugt. For eksempel kan bogstavet Q stå for årene 1841, 1866, 
1892, 1918 og 1944. 

Et lægdsrulleår er ikke altid et kalenderår. Indtil 1843 er et lægdsrulleår ikke det samme 
som et kalenderår.  I tabellen her kan du se hvornår lægdsrulleåret starter og slutter i 
forskellige perioder. 
  

Periode  Lægdsrl.år starter Lægdsrulleår slutter Gælder for  
1793-1802  november oktober   alle ruller  
1803-1806  november oktober   tilgangsliste 
1803-1806  maj  april   hovedruller  
1808-1842  maj  april   alle ruller  
Fra 1843   januar  december  alle ruller  



Eksempler 
Vi kigger nærmere på årene 1802, 1812, 1842 og 1843.  
I tabellen Bogstaver i stedet for tal (side 6) kan man se at:  
1802 = lægdsrulleår K  
1812 = lægdsrulleår J  
1842 = lægdsrulleår R og lægdsrulleår S  
1843 = lægdsrulleår T  

Lægdsrulleår K: 1802 = november 1801 - oktober 1802  
Lægdrullesår J: 1812 = maj 1811 - april 1812  
Lægdsrulleår J, som i tabellen Bogstaver i stedet for tal (side 6) sættes lig med år 1812, 
dækker rent faktisk over 9 måneder i 1811! Og kun 3 måneder i 1812.  
Lægdsrulleår R: 1842 = maj 1841 - april 1842  
Lægdsrulleår R, som i tabellen Bogstaver i stedet for tal (side 6) sættes lig med år 1842, 
dækker over 9 måneder i 1841 og 3 måneder i 1842  
Lægdsrulleår S: Fra 1843 begynder lægdsrulleåret at følge kalenderåret.  
Lægdsrulleår S slutter derfor med udgangen af december 1842 og er altså kun 8 
måneder. 1842 = maj 1842 - december 1842  
Lægdsrulleår T: Nu følger lægsrulleåret kalenderåret. 1843 = januar 1843 - december 
1843  



År der driller 
Ændring af indskrivningsalderen  
I 1849 blev indskrivningsalderen ændret fra 0 år til konfirmationsalderen. Det betyder 
af nogle drenge i en periode "forsvinder" fra lægdsrullen. Fra 0 år til 14/15 år  
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 15. 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. Perioden 1861- 1870 – to lægdsnummer i rullerne 
I 1869 inddelte man Danmark i udskrivningskredse. I den forbindelse blev lægds-
numrene lagt om. I perioden 1861 til 1869/70 kan man finde både det gamle og det 
nye lægdsnummer i lægdsrullen. Det gamle nummer er skrevet med hånden, mens det 
ny nummer er påført med stempel.  



Flytning indenfor samme amt  
Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er 
noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt at følge en person fra 
rulle til rulle. Flytninger mellem lægder indenfor samme amt eller samme udskrivnings-
kreds er altid noteret efter samme mønster. 
Sådan er en krydshenvisning bygget op: En krydshenvisning indenfor samme amt eller 
samme udskrivningskreds består altid af 3 led. Rækkefølgen er altid den samme.  
1. lægdets nummer  
2. årstal (angivet ved et bogstav)  
3. den værnepligtiges løbenummer  
Ser du en krydshenvisning med 4 led, er det i stedet en flytning mellem amter eller 
mellem udskrivningskredse (se side 17).  
3 led: 11-H-130    Flytter til lægd 11 i samme amt/udsk.kreds i år H, og får nr. 130   
4 led: Frbg-11-H-130 Flytter til Frederiksborg Amt lægd 11 i år H og får nummer 130   
4 led: 3-11-H-130    Flytter til 3. udskrivningskreds lægd 11 i år H og får nummer 130 



Og så begynder vi? 

Navn og dato på den person vi ønsker at finde. 
Niels Christensen blev født 24-12-1837 i 
Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. 
 
Herlufmagle Sogn/Lægd er i Præstø Amt og har 
lægds-nummer 44. 
 
Den nemmeste side: www.ao.salldata.dk   
Også en god side: www.laegdsruller.dk   
 
 
 

http://www.ao.salldata.dk/
http://www.laegdsruller.dk/


Lægdsruller 

Anenummer:   Faders navn: Christen Larsen Optages i lægdsrullen:   

Navn: Niels Christensen Faders erhverv:   1788-1849 Ved fødsel X 

Født: 24-12-1837 Moders navn:   1849-1869 Det år fylder 14 år/konfirmeret 1853 

Fødested: Spragelse Konfirmation-Dato:   1869- Det år fylder 18 år   

Fødesogn: Herlufmagle Konfirmation-Sogn: Herlufmagle       

Amt/Kreds År 

Bog-

stav Rulle Indhold Lægd Opholdssted Opslag Gl.nr. Nyt nr. Alder Højde Bemærkninger   

Præstø 1838 N T   44 Spragelse 91/190 - 555     Født 24. december 1837   

Præstø 1840 P H 35-65 44 Spragelse 186/519 555 406         

Præstø 1842 S H 35-62 44 Wiborggaard 212/550 406 307 5       

Præstø 1845 V H 31-60 44 Wiborggaard 219/482 307 216 8       

Præstø 1848 Z H 1-50 44             Findes ikke / u.14 år   

Præstø 1852 B H 1-57 44 Spragelse 583/798 419 225 15   35 F 720   

Præstø 1856 F T   35 Faxe Teglværk 94/314   720 1837   44-225   44-G-445   

Præstø 1857 G T   44 Spragelse 116/294   445 1837   35-F-720   

Præstø 1858 H H 1-55 44 Spragelse 610/768 445 190 1837 64 Sorø 67 K 313   

Sorø 1860 K T   67 Tjæreby 172/265   313 1837 64 Pr 44 L 316   

Præstø 1861 L T   44 Spragelse 96/271   316 1837 64 Fra Sorø 67 K 313   

2. u. kreds 1863 L H 110-178 44/138 Spragelse 207/580   316 1837 64 53 T 28   

2. u. kreds 1869 T T                     

                            

                            

                            

























Og nu er I klar til at finde jeres 

egne forfædre i lægdsrullerne! 

God fornøjelse! 


