
Lægdsruller 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 



Hvad er lægdsruller? 

• Fortegnelser over de mænd, der skulle 

udskrives til militærtjeneste i hæren 

• Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig 

opholder sig 

• Lægdsruller for hele landet findes på 

www.sa.dk 

http://www.sa.dk/


Baggrunden 

• 1701-1788: Godsejerne sørger for 

mandskab til hæren 

• 1788: stavnsbåndet ophæves, staten sørger 

for mandskab til hæren 

• Behovet for kontrol er årsagen til 

lægdsrullerne 



Forordningen 20. juni 1788 

• ”at fremstille det til Krigshærens 

Vedligeholdelse fornødne Mandskab [...] 

skal fordres umiddelbar, som en almindelig 

og personlig Pligt imod Kongen og 

Fædrenelandet.” 



Et lægd 

• Lægd kommer af ordet ”sammenlægning” 

• Et antal gårde, der skulle stille én soldat 

• 1701-1788: Hvert lægd inddelt i 20 tønder 

hartkorn skulle stille én soldat til rådighed 

• 1788: Danmark inddelt i 1656 lægder 

• Udskrivning på baggrund af folkemængde 

• Herefter: Et lægd = et sogn (som regel) 



Amter og udskrivningskredse 

• 1788-1869: Fortløbende lægdsnumre inden 

for hvert amt 

• 1869: 6 udskrivningskredse, fortløbende 

lægdsnumre inden for hver kreds 

• OBS: Købstæder bliver lægder 1843-, før 

den tid skal tilflyttere findes i tilgrænsende 

landsogne (tilflyttere til København noteres 

fx i Hvidovre lægd!) 



 



Forskellige typer lægdsruller 

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

• Tilgangsruller 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) 

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



Hvem var værnepligtig? 

• Kun drenge eller mænd 

• 1788-1848: Kun bondestanden 

• 1848-: (næsten) alle i den værnepligtige 

alder (alle født 1823-) 



Den værnepligtige alder 

• 1788-1808: 0-36 år 

• 1808-1849: 0-45 år 

• 1849-1869: 15-38 år 

• 1869-1912: 18-38 år 

• 1912-: 18-36 år 

 

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



Årstal 

• Lægdsrullerne bruger bogstaver i stedet for 

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

• Bogstaver genbruges, fx F = 1798, 1809, 

1820, 1831, 1856, 1882, 1908 og 1934 

• Ikke kalenderår indtil 1843, 1808-1842 går 

året fx fra maj til april 



Lægdsrullerne på www.sa.dk  

• Dækker hele landet 

• Centralt førte ruller 

http://www.sa.dk/


Hvordan finder man en 

lægdsrulle? 

• Sognefortegnelse, sogneordnet oversigt over 

de enkelte sogne med lægdsnumre og 

amt/udskrivningskreds 



Eksempel, tiden før 1861 (1869) 

• Christian Jørgensen, 14 år, ses i Tølløse By 

og Sogn i folketællingen 1801.  

• Hvor er han født, hvem er hans far, og hvad 

bliver der senere af ham? 



Begynd med Sognefortegnelsen 

• Tølløse Sogn: 

 

 

 

 
 

Dvs. Tølløse Sogn skal o. 1801 findes under 

Holbæk Amt, lægd 5 



Find lægdsrullerne på www.sa.dk  

• Vælg 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 



• Opstillet efter alder 

• Bladr sognet igennem 

• GEVINST! 



Christian Jørgensen flytter 

• Flyttehenvisning: 9 a 231 

• Intet amt nævnt = samme amt 

• 9 = lægd 9 

• a = årstal A 

• 213 = løbenr. i lægd 9, år A 

• Men hvordan finder man ud af, hvor og 

hvornår? 



Hvor: Soderup 

 
Lægdsrullenøgle 1870 



Hvornår: 1803 



Find tilgangsrullen 

• Holbæk Amt 

• Lægd 9 (Soderup) 

• År A (1803) 

• Løbenr. 231 



Kan følge en person samme sted 

• Tilgangsrullen indeholder tilflyttede 

personer eller personer, der nåede den 

værnepligtige alder 

• Hovedrullen indeholder alle værnepligtige i 

sognet, indtil personerne bliver ”slettet”, 

dvs. flytter, dør, får fripas eller bliver for 

gamle til at stå i rullen 

• Brug gammelt/nyt løbenr. til at følge 

personen indenfor lægdet 



 



Eksempel, tiden efter 1861 (1869) 

• Hans Christian Hansen, 16 år (født ca. 

1854), ses i Tølløse By og Sogn i 

folketællingen 1870, men ikke senere 

• Hvor flytter han hen? 

• Sognefortegnelsen: Tølløse Sogn er 1860-

1913 2. udskrivningskreds, lægd 18 



Vælg lægdsruller for 2. 

udskrivningskreds 





OBS! 

• Fødselsåret på bindet gælder selvfølgelig 

kun de personer, der bliver noteret i 

lægdsrullen første gang 

• Tilflyttere, der er langt over 

konfirmationsalderen, kan altså sagtens stå i 

samme bind 



Tilgangsrulle 1872 (fødte 1854) 

• GEVINST! 

• Flyttehenvisning: 1-1-C-2221 



Hvad betyder det nu? 

• 1 = 1. udskrivningskreds 

• 1 = lægd 1 (staden København) 

• C = årstal C (1879) 

• 2221 = Løbenr. 2221 



Vælg 1. udskrivningskreds 



Flytter igen igen! 

• Flyttehenvisning: 2-151-C-29 



Lokalt førte rulle (København) 



Centralt førte rulle (København) 



Fulgt til vejs ende 

• 2. udskrivningskreds, lægd 151 = Mern 

• Begravet i ”18. L”, dvs. begravet i Tølløse 

Sogn (lægd 18) 



Eksempel, ikke slettet i 

tilgangsrullen 

• Jens Peter Møllegaard bliver ikke slettet 

• Han må bo i samme lægd i 11 år og stadig 

være værnepligtig 



Omskrevne ruller 

• Står sammen med de 

øvrige ruller 

• Løbenumre springer! 



Ekstra oplysninger 

 



Forkortelser 

• Anordninger 1869 og 1894 



Københavnske lægdsruller 

• Navneregister 1847- 

• To registre i samme bind -1902 

Født i København: Findes på navn 

Født udenfor København: Findes på 

fødested 

• Ét register 1903- 



Register 1891 

• Født udenfor  

København 



Register 1891 

• Født i  

København 



Find lægdsrullen samme år,  

se under løbenummeret 



Stambøger 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 



Hvad er stambøger? 

• Bog, der føres over en militær afdelings 

personel 

• Kaldes i ældre tid også til- og 

afgangsprotokol 

• Indeholder fx oplysninger om personens 

navn, alder, familieforhold, samt tjeneste i 

militæret 



Hvem finder man i stambøgerne? 

• -1774: Hvervede soldater (hovedparten var 

udlændinge) 

• 1774-1788: Begyndte at afvikle den 

hvervede hær 

• 1788-1808: Den almindelige værnepligt 

blev indført 1788, og værnepligtige 

begyndte at fortrænge de hvervede soldater 

• 1808-: Ikke længere hvervet soldater 

 



Hvordan finder man en stambog? 

Det kræver, at personen (selvsagt) har gjort 

tjeneste i militæret, samt at man kender: 

• Regimentets navn 

• Tidspunktet (indkaldelsesåret) 

Ofte vil disse oplysninger fremgå at 

lægdsrullen, hvis personen er værnepligtig, 

eller af kirkebøger, folketællinger o.l. 

 

 



Hvor findes stambøgerne 

• I original. Bestilles i Daisy under regimentet 

• På film indtil ca. 1890, står på 

filmlæsesalen. Hullet samling og mangler 

bl.a. stamlister fra artilleriet og 

ingeniørkorpset 



Indgangsmidler 

”Det gule ringbind” 

i reol 1 

 



Indeholder 

• Rytteriets og fodfolkets garnison (kan slå op 

på et bynavn og se regimentsnavne) 

• Dislokationer 1807-1813, 1914-1917 

• Garnisoner før 1720 

• Regimentsnavn (kan finde et regiments 

efterfølger eller se, om det stadig er aktivt) 



Garnisoner 



Regimentsnavne/navnefølge 



Eksempel: Den nemme! 

• Jens Madsen, født 8. feb 1850 i Sandgrav 

(5-Q [1866]-31 [Tim sogn]-5) 

• Aftjener sin værnepligt ved ”5te Drg. 

Regm. som Hestepasser” mødt 3. mar 1873 



Søg i Daisy 



Findes den på 

film? 

• Tjek registraturen 



Men pas på! 

• I filmregistraturen skal stambøgerne (som 

regel) findes under regimentets sidst 

gældende navn! 

• Som regel!!! 











Eksempel: Den svære! 

• Hendrik Hendriksen 

• 1822 omtales han som” Musqveteer af 1ste 

Livregiment” 

• Søg i Daisy 







Tjek i filmregistraturen 





Brug udelukkelsesmetoden! 

• Find de stambøger, til- og 

afgangsprotokoller o.l., der dækker perioden 

• Husk at han skal findes under 

indkaldelsesåret, dvs. før 1822 



Fundet! 

• 1. bataljon, til- og afgangsliste 1803-1837, 

nr. 382, 3 bind, filmnr. 12.187: 

• 1816, tilgangsliste, Livkompagniet, No 90, 

Hendrik Hendriksen, Lægdsrulle-

oplysninger: Holbæk Amt, lægd 7, løbenr. 

74, Fødeby: Butterup, afgang 1824 



Eksempel: Den endnu sværere! 

• Adam Seiffert 

• 1782: ”Musketer ved generaladjudant 

Kaptajn v. Nörkencroners kompagni” 

• Slå ”Kaptajn v. Nörckencrone” op i Hirsch 

og Hirsch 

• Johan Henrik Christian N: danske 

livregiments 3. bataljon 1779-1786 


