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Lægdsruller generelt 
 
Der er to varianter af lægdsrullerne. Det er de 
central førte lægdsruller som jeg beskriver sene-
re i det her hæfte, og så er der de lokalt førte 
lægdsruller. 
 
Det landsdækkende centralt førte eksemplar af 
lægdsrullerne har den fordel at de er meget vel-
bevaret. Ulempen er at der ikke er så mange de-
talje i det central førte eksemplar som i de lokal 
førte. Det hænger sammen med, at ikke alle op-
lysninger var lige relevante for centraladmini-
strationen. 
 
De 20 sider fra side 3 af dette hæfte, beskrives 
hvordan vi i Viborg finder personer i lægdsrul-
lerne på mikrofilm i perioden 1788 til 1850 samt 
hvordan jeg bruger de fundne oplysninger til at 
komme videre i min søgning. 
 
I et andet hæfte om lægdsruller 10a ser vi på 
hvordan vi via Daisy kan finde og bestille 
lægdsrullerne til et af arkiverne. 
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Lægdsruller og søruller 
 
Lægdsruller og søruller er fortegnelser over 
værnepligtige mænd i udskrivningsområderne, 
de kaldes lægder. Det var mænd som fra 1701 
kunne udskrives til militærtjeneste i hæren eller 
flåden. 
 
Hvordan I finder en mand i lægdsrullen og 
sørullen på de enkelte arkiver, det kan ses på In-
ternettet på: 
 
http://www.sa.dk/content/dk/
mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/
lagdsruller_-_en_vejledning 
 
Her bør vi altid gå ind og undersøge hvordan 
man skal forberede sig inden arkivbesøget. 
 
Vi skal være opmærksom på, hvem der er ind-
skrevet i lægdsrullen. Det er ikke alle mænd, det 
var forskelligt i de forskellige perioder. 
 
Ligeledes hvornår de blev indskrevet og hvor 
ofte i Hovedrullen og i Tillægsrullen m.m.  
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Mit behov for brugen af  
Lægdsruller 

 
Der hvor jeg har haft mest brug for, eller glæde 
af lægdsruller er i perioden 1788 til 1850. Her 
tænker jeg specielt på perioden 1801 til 1834, 
den periode hvor der ikke findes nogle folketæl-
linger. 
 
Det helt fine ved lægdsrullerne i den periode er, 
at vi kan følge en mandlig person mindst hver 3 
år og sommetider også ind i mellem de 3 år. Er 
vi bekendt med hvor han er, ham vi leder efter 
f.eks. når han bliver gift. Så kan vi følge ham 
såvel frem- som tilbage i tiden, med 3 års inter-
val. 
 
Ved hver 3 års indførsel i lægdsrullen er der an-
ført det gamle soldater nr. og det ny soldater nr.  
 
Hvis personen er flyttet er det anført hvilken 
lægd han er flyttet til. Det står i selve indførslen 
eller i nogle indførsler ind imellem dem der er 
ført hver 3 år. 
 
Lægdsrullernes oplysninger kan ofte medføre en 
stribe andre undersøgelser. Det vil vi se på sidst i 
hæftet. 
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Søgning i Lægdsruller 
1700—1788 

 
Hvordan søger vi oplysningerne i lægdsruller ? 
 
Perioden fra 1700 til 1788 vil jeg ikke skrive så 
meget om her, men lige nævne nogle enkelte ting. 
 
Udskrivningsarkivalierne før 1788 er spredt på 
mange forskellige arkiver, og de er ikke ordnet 
efter bestemte principper eller udtømmende be-
skrevet i registraturerne.  
 
Der er dog hjælp et hente, for arkivar Pouel Ras-
mussen og to hjælpere har lavet en oversigt der 
for Nørrejylland er et hæfte på små 100 sider. 
Hæftet heder: 
 

Oversigt over 
Udskrivningsarkivalier 

1700—1788 
I Landsarkivet for Nørrejylland 

Viborg 1972 
ISBN 87 7301002 2 

 
Det hæfte giver en meget grundig indførsel i, 
hvordan man kan finde rundt i disse lægdsruller 
før 1788. 
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Søgning i Lægdsruller 
1788—1850 

 
Det er den periode jeg har brugt mest, vi vil se på 
hvordan vi kan finde en mands person her i tiden 
fra 1788 og op til midten af 1800tallet. Det er den 
periode hvor vi ikke har så mange folketællinger. 
 
Allerførst vil jeg nævne et hæfte på 24 sider som I 
kan hente ned på Internettet, hæftet heder: 
 
 

Lægdsruller og deres tilblivelse 1788—1914 
af Knud Rasmussen 

 
  
Jeg vil lige nævne et par små skrifter mere: 
 
Anton Blaabjerg og Birgit Øskov: Lad os stå vagt 
og værne. Tillæg til Slægten - Forum for Slægts-
historie. 1994. 
 
Holger Hjelholt: Lægdsrullerne og deres betyd-
ning for slægtshistorisk forskning. (Fortid & Nu-
tid, bd. 11, Kbh. 1935-36, s. 1-24). 
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Nå, men vi skal til sagen. Vi vil finde en person, 
en af mine aner. Han heder Mads Peter Hansen er 
født 20 Marts 1827 på Stensborg i Ugilt sogn i 
Vennebjerg herred i Hjørring amt. 
 
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. 
I samme hæfte slår jeg op og finder Ugilt sogn og 
ser her at Ugilt er under forskellige lægder  såle-
des: 
1789-1793 er det under Sejlstrup lægd nr. 12 
1794-1869 er det under Hjørring lægd nr. 25 
1870-1970 der hedder det 1870  5-488 
 I vores tilfælde er det altså lægd 25 vi skal bruge. 



Side. 8 

Vi er nu klar til at tage en tur op til Landsarkivet i 
Viborg. De her ting vi har fundet, kan vi naturlig-
vis også finde der oppe. 
 
Med de her oplysninger går vi ind i et ringbind 
over filmruller med lægdsrullerne. Slår op under 
3. jyske distrikts landruller. Her også søruller, 
men dem er vi ikke interesseret i lige nu. 
 
Der er her en opdeling dels i amter og i årstal.  
Der er også et par nye ord, der er noget der hedder 
Hovedruller og noget der hedder tillægsruller. 
 
Hovedrullerne her bliver alle skrevet ind, så her 
kan vi finde alle dem der er i det pågældende lægd 
nr. i det pågældende år. Sådan en rulle er der for 
hver 3 år. Her får alle personerne et nyt løbe nr. 
 
Tillægsrullerne føres i de 2 mellemliggende år. 
Her er ikke alle med, det er dem der er flyttet eller 
af anden grund er udgået eller tilgået til lægdet det 
pågældende år. De kommer så med i Hovedrullen 
næste gang der bliver skrevet en sådan. 
 
Vi fortsætter nu i ringbindet. Finder år 1827 Hjør-
ring amt lægd 25. her står nr. på den filmrulle vi 
skal fortsætte søgningen i.  
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Hvad finder vi så i lægdsrullen 
 
Når vi så ser i filmrullen med lægder i Hjørring amt, så 
skal vi finde lægd nr. 25 og så læse alle navnene igen-
nem indtil vi finder Mads Peter. 
 
Jeg finder ham flere gange i flere forskellige lægder. 
Vi skal nu se hvad der står om ham. I skal være op-
mærksom på hans løbe nr. eller det vi i dag vil kalde 
soldater nr. 
 
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 
                                                 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 

Se her han 
flytter til 
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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 

Se her gl og 
nyt lægd nr. 

Se her han 
er flyttet fra 

Se her gl og 
nyt lægd nr. 

Hovsa hvad 
er det 
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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 
Hovedrulle for Tårs sogn 1 maj 1842 i Lægd nr. 39 film-
rulle 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 

Nu flytter 
han igen 

Det er et 
være flytteri 
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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. 

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.  
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.————————————————————————————— 
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 
.————————————————————————————— 
Tillægsrulle for Bjergby sogn i 1853 lægd nr. 10 filmrulle LGD 458 
Gammelt løbe nr.              c 
Nyt løbe nr.                      133 
Fædrenes og sønnersnes navne. Hans Henriksen 
                                                   Mads Peter 
Sønnernes fødested.                  Steensborg 
Alder.                                        25 Aar, født 1827 
Højde.                                       62 3/4 tommer 
Nu havende opholdssted.         Bjergby 
Vedtegninger.                           Fra lægd 43 løbe nr. 348 
                              1850 Soldat 5/1 _______ 5 Res. Batl. 
.——————————————————————————— 
Hovedrulle for Bjergby sogn 1857 i Lægd nr. 10 filmrulle LGD 462 
Gammelt løbe nr.              c 133 
Nyt løbe nr.                            87 
Fædrenes og sønnernes navne:  Hans Henriksen 
                                                   Mads Peter 
Sønnernes fødested:                  Steensborg 
Alder:                                        29 Aar. født 1827 
Højde.                                       62 3/4 tommer 
Nu havende Opholdssted:        
Vedtegning:           1850 Soldat 5/1, St___ut 5 Res. Bat., 
                               S i Forst, Post 1859, Ei m __________ 
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Erindringsmedalje 
 
På Rigsarkivet bestilte jeg ansøgningsskemaerne  
fra dem der havde søgt om at få en erindringsme-
dalje. Mads Peter Hansens ansøgning ser således 
ud: 
 
     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, __eadron 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
Det betyder at Capitain Larsen har sagt ja til at 
Mads Peter Hansen har kunne få Erindringsme-
daljen. 
 
Men vi har også fået mange andre oplysninger 
om Mads Peter Hansen som vi kan gå videre 
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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 
side 88. 
        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 rubrikken helbredt og rubrikken død, står der ikke 
noget, de er tomme. 
Det må betyde at han har været her i Flensborg på 
dette lazaret indtil 1 januar og derefter overflyttet til 
Valdemar slot, på Tåsinge, ved Svendborg på Fyn. 
. 

På de to lazaretter i pakke nr. 50 og de 4 lazaretter i pakke nr. 
51 som jeg så igennem, var der fra Mads Peter Hansens com-
pagni indlagt 83 personer i perioden fra 24 juli 1850 til 8 fe-
bruar 1851. Hvoraf mange blev indlagt de to dage d. 24 og 25 
juli 1850 hvor slaget ved Islev var på sit højeste. Deres Capi-
tain E.Lind blev også indlagt d. 25 juli 1850 på lazarettet Gørri-
sens skole i Flensborg. 
Da 6 er indlagt efter at Mads Peter Hansen blev sendt til Val-
demar slot må det betyde at de ikke er flyttet samtidig, så 
man må ikke have ment at han skulle tilbage og være rask så-
dan lige med det samme. Det tyder på at han har været me-
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get syg. 
 

I Rigsarkivets militær arkiver fra 1848 - 1851 
krigen i arkiv nr. I). a). Lazaretter, ambulancer 
m.m. 1848 - 50 og 1854, Flensborg pakke nr. 51 
og på Valdemar slot 1849 - 50 og 1864 ( på Tå-
singe ) -  pakke nr. 86 og nr. 87. 
 
Her fandt jeg 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. 
 
Det højest soldater nr. jeg har set i 5 Res.Bat. 1 
compagni er nr. 252. 
 
Det var meget generelt at de menige soldater i 
dette compagni blev kaldt og beskrevet med et 
navn, der lignede deres fødested og ikke deres 
rigtige navn eller som idag med deres soldater 
nr. 
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Andre undersøgelser 
 
Mindetavler 
 
I den periode han var i krig, har jeg prøvet at 
følge det kompagni Mads Peter Hansen var 
ved. Vi skal her se et par eksempler: 
 
Jeg har set efter mindetavler over faldne solda-
ter fra hans kompagni, for de steder må han jo 
have været også: 
 
I Tøjmuseets Bog "Treaarskrigen" har jeg fun-
det følgende. 
 
d. 14 Juli 1850 i Andkær ved Vejle på vej til 
Krigen i Sønderjylland. 
 
d. 24 Juli 1850 ved Helligbæk fjenden var læn-
gere mod nord end man regnede med. 
 
d. 25 Juli 1850 i slaget ved Isted. 
d. 27 August  1850 Lazarettet i Faaborg.
(formentlig overflyttet fra Flensborg) 
 
3 Oktober 1850 Lazarettet i Faaborg.  
Paa  Gauverslund Kirkegaard ved Fredericia er 
den 16 juli 1850 jordet to soldater af 5. Reser-
vebataljon fra Aalborg, der døde i Ankær  
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d. 14 Juli under Marchen fra Vejle til Indryknin-
gen 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 
Kirkegaard d. 18 Juli 1850. 
 
——————————————————— 
 
Vi kan også gå ind og se om der er noget skrevet 
om lig netop den afdeling hvor Mads Peter Han-
sen befandt sig i. 
 
Vi vil her se på et enkelt eksempel: 
 
 
Følgende ifølge M.Vesterdal  
 

"Slaget ved Isted 25 juli 1850" 
 
Mellem kl. 7 3/4 og 8,00 modtog Overkomando-
en 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 
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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 tæp-
pe af tåge over hede- og mosearealerne, så sigt-
barheden var overordentlig nedsat, og udelukke-
de et visuelt overblik fra kampstedet. 
 
——————————————————— 
 
Vi kan nu også finde kort over området hvor 
kamphandlingerne har fundet sted, som vist her 
på bagsiden. 
 
Det er kun fantasien der sætter begrænsning for 
hvad vi kan finde af oplysninger omkring anen. 


