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1800-1813 Napoleons Krigene
25. juli 1800: Et søslag bryder ud da fire 
britiske krigsskibe forsøger at undersøge en 
dansk konvoj.
Marts 1801: De dansk-vestindiske øer og 
senere kolonierne i Indien besættes af 
England.
2. april 1801: Et dansk-engelsk søslag 
udkæmpes udenfor København. Det bliver 
kendt som Slaget på Reden.
Oktober 1801: Der sluttes fred med England
August 1807: For at hindre Frankrig i at 
overtage den danske flåde, kræver England 
den udleveret. Dette afslås og engelske tropper 
landsættes på Sjælland.
2. september 1807: Englænderne indleder 
bombardementet af København.
7. september 1807: København overgiver sig 
efter store ødelæggelser og mange dræbte og 
sårede.
21. oktober 1807: Som en del af 
overgivelsesbetingelserne bliver det meste af 
den danske flåde overgivet til England. I alt 79 
skibe.

4. november 1807: England erklærer 
Danmark krig efter at Danmark har 
indgået en alliance med Frankrig
1808: Danmark erklærer Sverige krig 
efter russisk pres. En spansk-fransk 
hær på 20.000 mand ankommer til 
Danmark for at gøre landgang i Skåne 
sammen med den danske hær. 
Sverige angriber Norge men bliver 
slået tilbage.
24. marts 1808: - det sidste danske 
linjeskib Prins Christian Frederik 
bliver
nedkæmpet af engelske skibe i 
Kampen ved Sjællands Odde. 
10. december 1809: Danmark og 
Sverige underskriver en fredstraktat i 
Jønkøbing.
1811: En dansk styrke går i land på 
Anholt, men bliver drevet tilbage af 
englænderne med store tab.



Militærhistorie

• Gå på Internettet og se på Hjemmesiderne:

www.milhist.dk se også tidslinien

www.forsvaret.dk

www.sbib.dk

http://www.milhist.dk/
http://www.forsvaret.dk/
http://www.sbib.dk/




Hvem kom i Lægdsruller



Hvornår kom de i Lægdsrullen



Bogstaver for årstal



Hovedruller er fortegnelser over samtlige
værnepligtige i et lægd i et givet år.

• 1789-1795 Hovedruller blev ført hvert år.

• 1795-1849 Hovedrullerne blev ført hvert 3. år. I 
de mellemliggende år førtes kun tilgangsruller.

• 1849-1861 Hovedrullerne blev ført hvert 6. år. I 
de mellemliggende år førtes kun tilgangsruller.

• 1861-1871 Overgangsperiode. Hovedrullerne 
skulle kun udarbejdes hvert 10. år, og disse 
skulle ikke indeholde de sidste fem årgange.

• 1871 Den sidste Hovedrulle



Tilgangs- og Omskrevne ruller

• Omskrevne ruller 1871-1956
• Alle tilgangsruller blev 

omskrevet 11 år efter deres 
tilblivelse. De omskrevne ruller 
indeholder oplysninger om: 

• de værnepligtige, som havde 
boet i lægdet i samtlige 11 år, og 
som stadig var værnepligtige. 
F.eks. vil en tilgangsrulle fra året 
1897  være omskrevet i 1908.

• Efter 1956 føres lægdsrullerne 
på kort.

• Tilgangsruller

• Tilgangsruller indeholder 
dem, der blev optaget i 
rullen i et givet år, enten 
fordi de nåede den 
registreringspligtige alder 
eller fordi de flyttede til 
lægdet, og i forvejen stod 
indskreven i rullen i det 
lægd, de fraflyttede.



Lægdsruller før 1787

• 1701 opdeles landet i 
lægder, 1 for hver 20 
td.hartkorn.

• Der blev udskrevet 1 
soldat i hvert lægd.

• Ryttergodset 1 soldat 
for hvert 20 td.hartkorn.

• Det varierede lidt op 
gennem 1700årene.

• Soldaten måtte ikke 
være over 35 år.



Lægdsruller efter 1850

• I midten af 1800-tallet forandrede 
administrationen sig. 

• Lægdsforstandernes ansvar blev i 1850 
overdraget til retsbetjentene .

• og i stedet for en krigskommissær 
udnævntes en udskrivningschefer for 
hver udskrivningskreds. 

• Generalkommissærens stilling blev 
nedlagt og forretningerne overgik til 
Justitsministeriet 

• og senere i 1914 til Indenrigsministeriet

Se i dette hæfte



Lægdsruller efter 1850

Adminstrativt niveau 
I hvilket arkiv findes rullerne 
Hvordan ser jeg rullerne

Centrale
udskrivningsmyndigheder

• - 1851 Generalkommissærens arkiv
• 1851-1914 Justitsministeriets arkiv
• 1914- Indenrigsministeriets arkiv

Regionale
udskrivningsmyndigheder

• - 1851 
Udskrivningsdistriktsarkiver

• 1851 – Udskrivningskredsarkiver

Lokale
udskrivningsmyndigheder

• - 1919 Retsbetjentarkiver
• 1919 - Politimesterarkiver
• Indtil 1850 også amtsstuearkiver

og private godsarkiver.

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=dlattach;topic=29391.0;attach=5574;image


Lægdsruller 1787 - 1850

For at finde ham i lægdsrullen skal jeg bruge 
et hæfte der heder:

De Nørrejyske
købstæders og landsognes
Lægdsbetegnelser
1789—1970
Udgivet af
Landsarkivet for Nørrejylland

I indledningen til det hæfte kan jeg se at Hjørring 
amt er under det der hedder 

3. jyske distrikt
Det skal jeg bruge senere når jeg skal ind og finde 

hvilken film rulle der skal ledes i.



Lægdsruller 1787 - 1850

• I samme hæfte slår jeg op og finder Ugilt sogn og ser 
her at Ugilt er under forskellige lægder  således:

• 1789-1793 er det under Sejlstrup lægd nr. 12

• 1794-1869 er det under Hjørring lægd nr. 25

• 1870-1970 der hedder det 5-488

• I vores tilfælde er det altså lægd 25 vi skal bruge



Hvad finder vi så i lægdsrullen

• Som I vil se i det efterfølgende så får jeg 
brug for at finde ham i lægderne:

• nr. 25 Ugilt sogn    og                                                 
nr. 39 Tårs  sogn    og                                                 
nr. 38 Hørby sogn og                                                 
nr. 37 Torslev sogn og                                                 
nr. 10  Bjergby

• Hovedrulle for Ugilt sogn 1827 i lægd nr. 25 filmrulle LGD 383
• Gammelt løbe nr.              B 382
• Nyt løbe nr.                           292
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg, 39, C 448
• Opholdssted:                               Hjemme.
• .———————————————————————
• Tilgangsrulle for Tårs sogn 1828 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 388
• Gammelt løbe nr.              C
• Nyt løbe nr.                       448
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter

• Sønnernes fødested:               Steensborg
• Alder:                        
• Nu havende Opholdssted:       Græsdal
• Vedtegninger:                 af L 25 - 292
• født 20 Marts 1827.
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1830 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 392
• Gammelt løbe nr.          448
• Nyt løbe nr.                   357
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder:                                         3 Aar
• Nu havende Opholdssted:          Hjemme,  Græsdal
• .——————————————————————————-
• Hovedrulle for Tårs sogn 1833 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 401
• Gammelt løbe nr.            357
• Nyt løbe nr.                     283
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                    Steensborg
• Alder:                                          6 Aar.
• Nu havende Opholdssted:   
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1836 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 410
• Gammelt løbe nr.          283
• Nyt løbe nr.                   229
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                    Steensborg
• Alder:                                           9 Aar.
• Nu havende Opholdssted:           Græsdal
• Vedtegninger:                 af L 25 - 292
• født 20 Marts 1827.
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1839 i Lægd nr. 39 filmrulle LGD 419
• Gammelt løbe nr.              229
• Nyt løbe nr.                       192
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder:                                        12 Aar.
• Nu havende Opholdssted:         Græsdal
•

Se her han 

flytter til

Se her han er 

flyttet fra

Se her gl og 

nyt lægd nr.

Se her gl og 

nyt lægd nr.

Hovsa hvad 

er det

Hovedrulle for Ugilt sogn 1827 i lægd nr. 25 filmrulle LGD 383
Gammelt løbe nr.              B 382
Nyt løbe nr.                           292
Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen

Mads Peter
Sønnernes fødested:                   Steensborg, 39, C 448
Opholdssted:                               Hjemme.
.———————————————————————
Tilgangsrulle for Tårs sogn 1828 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 388
Gammelt løbe nr.              C
Nyt løbe nr.                       448
Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen

Mads Peter
Sønnernes fødested:               Steensborg
Alder:                        
Nu havende Opholdssted:       Græsdal
Vedtegninger:                 af L 25 - 292

født 20 Marts 1827.

Se her han 

flytter til

Se her han er 

flyttet fra



Hvad finder vi så i lægdsrullen

• Som I vil se i det efterfølgende så får jeg 
brug for at finde ham i lægderne:

• nr. 25 Ugilt sogn    og                                                 
nr. 39 Tårs  sogn    og                                                 
nr. 38 Hørby sogn og                                                 
nr. 37 Torslev sogn og                                                 
nr. 10  Bjergby

• Hovedrulle for Ugilt sogn 1827 i lægd nr. 25 filmrulle LGD 383
• Gammelt løbe nr.              B 382
• Nyt løbe nr.                           292
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg, 39, C 448
• Opholdssted:                               Hjemme.
• .———————————————————————
• Tilgangsrulle for Tårs sogn 1828 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 388
• Gammelt løbe nr.              C
• Nyt løbe nr.                       448
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter

• Sønnernes fødested:               Steensborg
• Alder:                        
• Nu havende Opholdssted:       Græsdal
• Vedtegninger:                 af L 25 - 292
• født 20 Marts 1827.
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1830 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 392
• Gammelt løbe nr.          448
• Nyt løbe nr.                   357
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder:                                         3 Aar
• Nu havende Opholdssted:          Hjemme,  Græsdal
• .——————————————————————————-
• Hovedrulle for Tårs sogn 1833 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 401
• Gammelt løbe nr.            357
• Nyt løbe nr.                     283
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                    Steensborg
• Alder:                                          6 Aar.
• Nu havende Opholdssted:   
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1836 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 410
• Gammelt løbe nr.          283
• Nyt løbe nr.                   229
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                    Steensborg
• Alder:                                           9 Aar.
• Nu havende Opholdssted:           Græsdal
• Vedtegninger:                 af L 25 - 292
• født 20 Marts 1827.
• .——————————————————————————
• Hovedrulle for Tårs sogn 1839 i Lægd nr. 39 filmrulle LGD 419
• Gammelt løbe nr.              229
• Nyt løbe nr.                       192
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder:                                        12 Aar.
• Nu havende Opholdssted:         Græsdal
•

Se her han 

flytter til

Se her han er 

flyttet fra

Se her gl og 

nyt lægd nr.

Se her gl og 

nyt lægd nr.

Hovsa hvad 

er det

Hovedrulle for Tårs sogn 1830 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 392
Gammelt løbe nr.          448
Nyt løbe nr.                   357
Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen

Mads Peter
Sønnernes fødested:                   Steensborg
Alder:                                         3 Aar
Nu havende Opholdssted:          Hjemme,  Græsdal
.——————————————————————————-
Hovedrulle for Tårs sogn 1833 i lægd nr. 39 filmrulle LGD 401
Gammelt løbe nr.            357
Nyt løbe nr.                     283
Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen

Mads Peter
Sønnernes fødested:                    Steensborg
Alder:                                          6 Aar.
Nu havende Opholdssted:   

Se her gl og 

nyt lægd nr.

Se her gl og 

nyt lægd nr.



Han flytter rundt og bliver soldat
• Hovedrulle for Tårs sogn 1 maj 1842 i Lægd nr. 39 filmrulle LGD 428
• Gammelt løbe nr.              192
• Nyt løbe nr.                       157
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder:                                          15 Aar.
• Nu havende Opholdssted:          Græsdal
• Vedtegninger.                             38  U 346
• .——————————————————————————–——-
• Hovedrulle for Hørby sogn 1844 i Lægd nr. 38 filmrulle LGD 437
• Gammelt løbe nr.              U 346
• Nyt løbe nr.                           275
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• 37 X 518
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder;                                          18 Aar.
• Nu havende Opholdssted:          Trankjær
• Vedtegnelse                                fra 39 - 157
• .—————————————————————————————
• Tillægsrulle for Torslev sogn 1846 i Lægd nr. 37 filmrulle LGD 442
• Gammelt løbe nr.        
• Nyt løbe nr.                            518
•

• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder;                                          18 Aar.
• Højde;                                         61 1/4 tomme
• Nu havende Opholdssted:          Rus
• Vedtegnelse                               fra 38 - 275
• .—————————————————————————————
• Hovedrulle for Torslev sogn 1847 i Lægd nr. 37 filmrulle LGD 446
• Gammelt løbe nr.              518
• Nyt løbe nr.                       419
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
•

• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder;                                           21 Aar.
• Højde;                                          62 3/4 tomme
• Nu havende Opholdssted:           Rus
• Vedtegnelse                                 Soldat 5/1 - 1850
• .—————————————————————————————
• Han er ikke fundet i de to tilgangsruller 1848 - 49 i Torslev sogn.
• .—————————————————————————————
• Hovedrulle for Torslev sogn 1850 i Lægd nr. 37 filmrulle LGD 455
• Gammelt løbe nr.              419
• Nyt løbe nr.                       151
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• 43 a 348
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder;                                           23 Aar.
• Højde;                                          62 3/4 tomme
• Nu havende Opholdssted:           Rus
• Vedtegnelse                                 født 1827
• 1850 Soldat fra 5 Januar.
• .—————————————————————————————
• Tillægsrulle for Vrejlev sogn 1851 i Lægd nr. 43 filmrulle LGD 348
• Gammelt løbe nr.
• Nyt løbe nr.                  348
• Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen
• Mads Peter
• Sønnernes fødested:                   Steensborg
• Alder;                                         23 Aar.
• Højde;                                        62 3/4 tomme
• Nu havende Opholdssted:         Rønnovsholm
• Vedtegnelse                               fra 37 151 født 1827
• 1850 Soldat fra 5 Januar, 5 Res.B. 1953
•

Nu flytter 

han igen

Det er et 

være flytteri

Nu flytter 

han igen

Her kan vi se at han har været soldat ved 
5 Reserve Bataljon. Så mon ikke han har 
været med i 3 års krigen i 1848-1850.



Militærets arkiv

• Nu kan det være en ide at 
gå i militærets arkiv. 

• På rigsarkivets filmrulle M 
12.600 over soldater i 5 
Reserve bataljon i krigen 
1848 - 1850 fandt jeg ham, 
der står følgende.

• Mads Peter Hansen, født 
Steensborg, Hjørring amt, 
Lægds nr. 37, løbe nr. 419, 

• Stedtegning;    1 Compagni.



Erindringsmedalje

• Spørgsmål                                     Svar
• Hvad er Deres fulde Navn ?              Mads Peter Hansen
•

• Hvilken Dag og hvilket Aar
• er De født ?                                        den 20 Marts 1827
•

• I hvilket Aar har De deeltaget
• i Krigen ?                                              1850
•

• Ved hvilken Afdeling (Institution)
• tjente De dengang ?                            5te Reserve Batelion
•

• Ved hvilket Compagni, 
• eller Batteri stod De ?                         1te Compagni
•

• Hvilket Nummer havde De ?               94
•

• Fra og til hvilken Dag var De             fra den 5 Januar 1850 til
• tjenestegjørende ?                               den 3 Oktober 1851
•

• Tjente De som Menig eller som
• Befalingsmand ?                                 Som Menig
•

• Blev De saaret i Krigen ?                    Nei
•

• Har De ligget paa Lazareth ?
• Paa hvilket ?               i Flensborg paa Fyen og i Kjøbenhavn

• Blev De fanget i Krigen ?                 Nei
•

• Har De Pension eller Invalid=
• forsørgelse ?                                      Nei
•

• Er De Medlem af "De danske
• Vaabenbrødres Selskab" ?                Nei
•

• Hvilken er Deres nuværende
• Stilling ?                                          Huusmand Kongelig                         

Landpost
•

• Hvor har De nu Bopæl ?                 i Fjelsted Sindal Sogn
•

• Hvilken er Deres nuværende          Mads Peter Hansen
• Adresse ?                                        Fjelsted Sindal Sogn
•

• Bevilliget
• Larsen
• Capitain.
•



Sygejournaler

• Sygejournal fra Flensborg.
• Militærarkiver på Rigsarkivet under I). a). Lazaretter, 

ambulanncer m.m.
• 1848 - 50 og 1864 i pakke nr. 50 med Flensborg 

Lazaretter, Sygejournaler i pakkens bog nr. 5 
Borgerforeningen sygejournaler 20/7-1850 til 21/2-51 

•
Troppeafdeling;       5 Res. Bataill. 1 Compagni nr. 94.

• Charge og navn;       Menig Steenberrig.
• Sygdom;                    Typhus.
• Indkommen;            d. 19 November 1850.
• Evacneret;            Dagen 1 Januar 1851. 
• Sted Valdemar Slot. ( 5m ).

• I samme pakke bog nr. 7 side 105 står følgende.
• 5 Reserve Bataillion 1 Compagni nr. 94, 
• Menig                              Steenberrig.
• Sygdom;                          Fl. typhoid.
• Hvornår indkommen;    d. 19 November 1850.
• Evaicendt og hvorhen;  d. 1 Januar 1851, Valdmar

Slot.

• i pakke nr.86 i sygejournal fra 6/4-1849 til 20/2-
1851 på side 187, følgende.

•

• 5 Reserve Batt, 1 compagni, nr.94, 
Menig Steenberrig, 

• sygdom - Pone fb. typh.
• indskrevet d.2 januar 1851, 
• Evacueret d. 20 februar 1851 Khavn.
•

• det må betyde at han er sendt til København på et 
lazaret eller sygehus der.



Mindetavler

• Jeg har set efter mindetavler over faldne 
soldater fra hans kompagni, for de steder må 
han jo have været også:

•

• I Tøjmuseets Bog "Treaarskrigen" har jeg 
fundet følgende.

• d. 14 Juli under Marchen fra Vejle til 
Indrykningen i Sønderjylland ved Kolding.Af
samme 5 Res. Bataljons 1 Kompagni døde 
ligeledes paa Marchen Underkorporal Nr. 38 
"Anders Poulsen Tvermose" og indbragtes 
død til Kolding, hvor han jordedes paa
Kolding

• d. 14 Juli 1850 i Andkær ved Vejle på vej til 
Krigen i Sønderjylland.

• Paa Gauverslund Kirkegaard ved Fredericia 
er den 16 juli 1850 jordet to soldater af 5. 
Reservebataljon fra Aalborg, der døde i 
Ankær

• d. 24 Juli 1850 ved Helligbæk fjenden var 
længere mod nord end man regnede med.

• d. 25 Juli 1850 i slaget ved Isted



Slaget ved Isted 25 juli 1850
• Mellem kl. 7 3/4 og 8,00 

modtog Overkomandoen fra 
chefen for 2 Brigade mundtlig 
melding, overbragt af en 
ordonnans, om slaget ved 
Øvre Stolk og den deraf 
opstaaede forviring, samt om 
at en række højere officerer 
var faldet. 

• Gennem 1.Division beordres 
tre batalioner 5 og 6 
reservebataljoner samt 2 
Jægerkorps til støtte for 2 
Division mod Isted og dernæst 
overtage komandoen over 
den.

• Vejrforhold og sigtbarheden i 
området:

• Der havde været en tæt regn 
siden solopgang, krudtrøgen 
bundet i et mere end 
mandshøjt tæppe af tåge 
over hede- og 
mosearealerne, så 
sigtbarheden var 
overordentlig nedsat, og 
udelukkede et visuelt overblik 
fra kampstedet.





Søgning i Daisy



Søg lægdsrullerne i Daisy

• Vi starter med at finde en sognefortegnelse

• Søg i Google på ”sognefortegnelse 1789-2012”

• Jeg søger min farfar i Skanderborg i 1892



Vi starter Daisy

• Vi skal vide at Arkivskaberen er:

• Fra 1788 til 1863 i Justitsministeriet 2. kontor 
og fra 

• 1861 til 1931 i Indenrigsministeriet 2. kontor.

• Som arkivserie bruges: Lægdsrulle (Landrulle)



I Daisy klikker vi os frem:

Jeg vælger de 1631 enheder



• Her vælger jeg ”4 1892 Q 188 1874”
som kun findes på Rigaarkivet



Se et billede af de enkelte 
lægdsruller i Daisy



Se lægdsruller på Internettet

➢Vi går i Statens arkiver og vælger 
”Mest brugte arkivalier”

• Her vælger vi 
Lægdsruller



Se lægdsruller på Internettet
• Vi kommer til denne side, hvor vi bevæger os 

langt ned på siden til afsnittet Lægdsruller skal 
findes i Daisy.

Vi vælger nu 
4 udskrivningskreds



Vi er nu i Arkivalie online
vi er ved Indenrigsministeriet, 2. Kontor

Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds

Rul langt ned, på siden til vi finder 
1892 Q Tillægsrulle 188 



Vi finder den her langt nede op siden



• I venstre side af skærmen får jeg 
nu en liste  hvor jeg finder 
”1892 Q Tilgangsrulle 188—1892”  
Når jeg klikker på den, så folder 
den sig ud, så jeg kan se alle 
siderne. 

• Så er det bare at gå i gang med 
at blade siderne igennem til man 
på side 5 finder min farfar. 



Her har vi min farfar




