
Lægdsruller





• Med den  ”standsopdelte” værnepligt, der 
indføres 1788 opstår et behov for registrering 
af dem, der kunne komme på tale som 
soldater.

• Ca. 200.000 mand skulle  registreres i                  
Lægdsruller.

• Amterne blev opdelt i 1656 lægder. 

• Lægd betyder inddeling og kunne                  
typisk  være et sogn



• Før 1849 skulle kun sønner af 
bondestanden optages 

• 1829 forsøger man at definere hvad der   
menes med sønner af bondestanden 

• Med Fr. 7’s Grundlov 1849 indføres  alm. 
Værnepligt for alle. (piger dog undtaget)



• Før 1849 blev drengebørn allerede                            
optaget i deres første leveår.

• Fra 1849 sker optagelsen først i                
konfirmationsåret.

• Lægdsrulle-registrerede drenge, der ikke 
havde nået konfirmationsalderen i 1848, 
blev pga ny forordning taget ud af rullen 
og efterfølgende genoptaget i 
konfirmationsåret. 



Alderskriteriet for optagelse nåede at 
blive ændret flere gange                       

Dertil kom at før 1843 var Lægdrulleåret =  personens alder ved årsskiftet.

Efter 1843 blev Lægdsrulleåret =  personens faktiske alder.





Lægdsrullerne er en civil registerring indeholdende 
oplysninger som:

• Fødested og dato  (helt tilbage til1788)

• Flytninger (får vi først styr på igen ved oprettelsen af Folkeregistret i 1924)

• Faderens eller enkens navn, i dennes egenskab af anmelder

• Årstal for personens indkaldelse til session

• Hvilken enhed personen tilknyttes

• Tidspunkter for indkaldelse og hjemsendelse.

• Udnævnelser

• Bøder for udblivelser (hhv eftergivelse)

• Og meget mere (bl. a. hvor personen har boet)



Hvilken Lægd blev man optaget i

• Den Lægd man havde fast bopæl  i  er der hvor man stod optaget

• Fraflyttede man Lægden blev det noteret hvor man flyttede hen.

• Præsten, der førte af- og tilgangslister i krkebogen gav Lægdsmanden 
meddelelse.

• I perioden 1861 -69 går man fra  opdeling af lgds.nr. i amter til opdeling i 
udskrivningskredse. Lægderne fik nye numre. Begge numre indførtes i 
Lægdsrullen.

• Flyttede man indenfor samme amt/u.kreds blev det noteret med en 3 ciffer 
kode, hvor   1. kode = nye lgdsr.nr / 2. kode = bogstav for året /  3. kode nye 
lb.nr.

• Flyttedes til lægd udenfor amtet/u.kredsen blev 1. kode = nye amt/u.kreds /       
2. kode = nye lægds nr. /  3. kode = bogstav for året / 4. kode = ny lb.nr

• For de, der i  1849 blev slettet pga ung alder og først genindført i 
konfirmationsåret, mangler vi flytteregistreringen for de mellemliggende år.



• Lægdsmanden, der typisk var en person med kontakt med befolkningen, 
forestod registreringen i sit lægd.

• Over ham rangerede en Lægdsforstander, hvis ansvar omfattede flere 
lægder

• Sammen førte de rullerne og der var 3 af slagsen. Rullerne blev betegnet 
med en bogstavskode for året.

• Tilgangsrullen, en rulle man blev optaget i når registreringspligten indtraf 
eller  hvis man, som allerede registreret, tilflyttede Lægdet. 

• Hovedrullen, en komplet fortegnelse over alle værnepligtige i lægdet. 
Hovedrullene førtes først hvert år - så hvert 3. år – så hvert 6. år – dernæst 
hvert 10. år for endelig i 1871 at ophøre. 

• Omskrevne ruller, var tilgangsrullen ajourført 11 år efter dens tilblivelse. 
De indeholdt således kun værnepligtige der havde boet i lægdet de sidste 11 
år

Hvordan  blev rullen ført



Søruller

• Landsogne og købsteder ud til havet blev 
betegnet Sømilitter

• Flådens værnepligtige blev udtaget herfra hvis 
de havde tilknytning til søen. (sømænd, fiskere 
og lignende)

• Frem til 1860 blev registreringspligtige optaget i 
Søruller

• Fra 1861 blev alle først optaget i Lægdsrullen.



Sletning fra rullen

• Sletning fra rullen markeredes ved udstregning af personens 
navn

• Ved et stempel med teksten : slettet eller afsked

• I mange tilfælde ved en håndskrevet forkortelse; Afsk. – død –
begravet eller lignende. 

• Kriterier for sletning kunne være:                                                   
værnepligtens ophør pga alder 
flyttet
kasseret
fritaget for tjeneste
afgået ved døden





Hvad kan vi finde om Peder Pedersen, 
født 21/7 1849 på Øland, Hjørring Amt





















Eksempel på flytnings notat fra Lægd nr 19
Bogstavet R = 1867

Peter Madsen er flyttet til Aalborg amt lægd nr 115 i 1867  med nyt lb.nr 240 
Lægd nr 115 er Aalborg Købstad i 5.  udskrivningskreds og har nu lægd. Nr. 421



Og her finder vi så Peter Madsen i 
Tilgangsrullen for lægd 421 1867

Og han flytter igen i 1869 til 1. udskrivningskreds lægd nr 1 og får her nr 2412



Tilbage til Peder Pedersens Militærhistorie
med et besøg på Rigsarkivet og et  i 
Stambog for  9. Bataillon‘s register



Stambog opslag nr 252 



9. Bataillons Lønningsbog for Underclasserne 01/4-71 til 31/3-73
9. Bataillon Regnskabsarkiv
Peder bliver underkorporal ved 9. Bataillon 28 oktober 1872
Lønningsregnskabet  fra november 1872
MÅNEDSLØNNEDE: Rd/Sk
2 x Stabssergenter 41 - 50
5 x Oversergenter  31 - 35
16 x Sergenter  22/88 til 23
11 x Korporaler 12
1 x Sergent af FC 22/88
1 x Bøssemager 31/24
6 x Spillemænd 12/48 til 31/24  
5 x Sergent af 40 B 25
UGELØNNEDE:
3 x spillemænd pr dag /26 (ved tjeneste f. eks. I 25 dg/mdr blev mløn 6/57)
91 underkorporaler pr dag /26 
139 menige pr dag /22 (samme regnestykke menig gave en mløn 5/57)
2 militairarbejdere pr dag /22
TILLÆG
Pr dag /2 (tillæg for samme periode blev 25*2/96 = 52 sk)
Endvidere fik Bataillonen godtgørelse for:
Undermundering  (jeg går ud fra at den blev udleveret)
Brødpenge
Hæderstegntillæg  (der udbetaltes til officerer der havde udmærket sig)


