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Side. 2 

Find lægdsruller via Daisy  
 
I det efterfølgende forestiller jeg mig at vi hjem-
me ved computeren skal forberede os til et ar-
kivbesøg, hvor vi vil se på lægdsruller. 
 
Vi skal som udgangspunkt vide hvilke sogn per-
sonen befinder sig i på et givet tidspunkt.  
Det kan f.eks. Være min farfar der var i Skan-
derborg som 18 år gammel i 1892, men han kan 
måske også være registreret i Skanderup sogn. 
 
Da vi ikke er ude på et af arkiverne, har vi ikke 
adgang til de forskellige registraturer som står 
på læsesalene. Vi må derfor ty til Internettet. 
Vi skal have fat i Georg Brandt Christensens 
sognefortegnelse. Den findes i digital form på 
www.sa.dk det er nemmest at finde den i Google 
idet vi søger på ”sognefortegnelse 1789-2012” 
Altså var han i 4 udskrivningskreds lægd nr. 188 



Side. 3 

Hvis jeg ikke finder ham i Skanderborg lægd 188 
så bør jeg også se i Skanderup lægd nr 189-191. 
 
Vi skal nu vide at lægdsrullerne er arkiveret i 2 
forskellige ministerier. 
Arkivskaberen: 
Fra 1788 til 1863 i Justitsministeriet 2. kontor og 
fra 1861 til 1931 i Indenrigsministeriet 2. kontor. 
Og som arkivserie bruges: 
Lægdsrulle (Landrulle) 
 
I Daisy skriver jeg således: 
  

Hvor jeg får følgende 2 hit, hvor jeg vælger  
Indenrigsministeriet, 2. Kontor. 



Side. 4 

Her skal jeg helt ned på side 3 hvor jeg vælger  
4 1892 Q 188 som jeg bestiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den kan kun ses på rigsarkivet ! 
 
Lægdsrullerne kan snart læses direkte på Inter-
nettet, man er i gang med at affotografere dem. 



Side. 5 

Se Lægdsrullen på Internettet 
 
Vi går ind på Statens arkiver www.sa.dk og vælger fane-
bladet ”Mest Brugt arkivalier”,  
 
 
 
 

På den side vælger vi  ”Lægdsruller” 



Side. 6 

Vi kommer så ind på siden ”Lægdsruller og 
søruller”, hvor vi ruller langt ned på siden . 

Her langt nede på siden finder vi afsnittet 
”Lægdsrullerne skal findes  i Daisy” 
Det var min farfar jeg vil finde i 4 udskrivning-
skreds i 1892 så det klikker jeg på. 
 



Side. 7 

Nu er vi inde i ”Arkivalie online” og det rigtige sted i 
Indenrigsministeriet, 2 Kontor. Nu skal vi rulle ned af 
siden til vi finder 1892 og lægd nr. 188. 

Her finder vi en tilgangsrulle med lægds nr. 188 til 427 
den vælger vi. 



Side. 8 

Ivenstre 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. 
Se på næste side. 


