
Lægdsruller for begyndere 

Mange nystartede i slægtsforskning viger tilbage for at give sig i kast med 

lægdsrullerne. Det er synd, da de er en værdifuld kilde til at følge de mandlige 

slægtninge. Lægsrulle systemet kan virke forvirrende, da reglerne for deres førelse 

er lavet om flere gange. Med anvisninger af nyttige hjælpeværktøjer, og et par 

praktiske eksempler, håber jeg at kunne hjælpe flere i gang med rullerne. 

Jeg anvender følgende sider på nettet: 

 http://www.laegdsruller.dk/ 

 http://www.laegdsruller.dk/index.php/ind-og-ud-af-rullen-hvornar 

 http://www.laegdsruller.dk/index.php/sog-laegd 

 http://www.laegdsruller.dk/index.php/bogstaver-omregnet-til-ar 

 http://www.laegdsruller.dk/index.php/laegd-nummer-navn-laegd 

 http://www.salldata.dk/ 

 

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende: 

 
 

Første eksempel er Hans Jørgensen født 1800-09-24 i Lynge Frederiksborg amt som søn af Jørgen 

Pedersen. 

Vi starter med ”ind-og-ud-af rullen-hvornar”: 

 
 

Dernæst finder vi lægd med ”sog-laegd”: 

http://www.laegdsruller.dk/
http://www.laegdsruller.dk/index.php/ind-og-ud-af-rullen-hvornar
http://www.laegdsruller.dk/index.php/sog-laegd
http://www.laegdsruller.dk/index.php/bogstaver-omregnet-til-ar
http://www.laegdsruller.dk/index.php/laegd-nummer-navn-laegd
http://www.salldata.dk/


 
 

Vi får nederst et link til rullen i Daisy. Klik på det. 

 

Hvis ”sog-laegd” ikke returnerer et link, kan man finde linket hos www.salldata.dk. 

Tryk på Scannede kilder, vælg type Lægdsruller og udfyld Amt/kreds. 

 

 
Tryk på ikonet ud for Hovedrulle. 

 

Lægd 10 starter på opslag 313 og på opslag 323 finder vi # 264 Hans som søn af Jørgen Pedersen. 

Han får samtidig et nyt nummer #225. 

De fundne oplysninger indfører vi vores Excel ark: 

 
 

Lægsrullerne findes i 2 udgaver. Udskrivninskredsen’s udgave og en central udgave (SE Statens 

Eksemplar). Det er SE udgaven som er scannet. Frem til 1862 blev der ført en Hovedrulle hvert 



tredje år og en tilgangsrulle i de to mellemliggende år. Hvis der ikke er en note ved en indførelse 

skal man kunne finde personen i næste Hovedrulle. Ved at ændre årstallet i ”sog-laegd” følger vi 

Hans frem til 1810 hvor der er en note: 

 
 

Noten under Opholdssted siger 51 j 331. Denne note betyder at han er flyttet til lægd 51 i år j og 

har fået nummeret 331. Da der ikke er angivet et Amts navn er det nye lægd i samme Amt. 

I ” bogstaver-omregnet-til-ar” finder vi årstallet for j: 

 
 

Første årstal efter 1810 er 1812, så det år bruger vi i ”laegd-nummer-navn-laegd”: 



 
Da vi er på Sjælland og der ikke er anført et nyt udskrivningsdistrikt, skal vi til Blovstrød. 

 

Vi bruger igen ” sog-laegd”: 

 
Og følger linket. 

 

Eller via salldata: 



 
 

Vi finder Hans på opslag 61 med # 331. Som vedtegning er anført fra 10-123. Det betyder at han 

kommer fra lægd 10 og der havde # 123. Det er en baglæns reference. 

Man kan altså følge en person både fremad og bagud hvis han eksisterer senere eller tidligere. 

 

Vi følger nu Hans frem til han bliver slettet af rullen i 1846: 

 
I 1820 flytter han fra Blovstrød til Karlebo. 

I 1823 flytter han fra Karlebo til Blovstrød. 

I 1836 flytter han fra Blovstrød til Karlebo 

 

  



I næste eksempel følger vi Niels Hansen som flytter fra en udskrivningskreds til en anden. 

 
 

I 1819 siger noten til Frederiksborg 50 G 821. Det betyder at Niels flytter fra Præstø Amt til 

Frederiksborg Amt, hvor han skal findes i lægd 50, år G = 1821, som nummer 821. 

 

Efter 1861 droppede man Hovedrullerne og indførte i stedet Omskrevne ruller. 

Hvis en person efter 11 år fortsat befinder sig i samme lægd, og ikke har været flyttet til et andet 

lægd i mellemtiden, overføres han til en Omskrevet rulle. 1865 Tilgangsrullen bliver således 

omskrevet i 1876. 

 

Vores sidste eksempel er derfor en person som findes i en omskreven rulle. 

Jens Hansen er født 1856-03-01 i Birkerød som søn af Hans Nielsen 

Vi starter med ”ind-og-ud-af-rullen-hvornar”: 

 
Vi skal derfor vide hvor Jens befandt sig i 1874. 

Vi håber på Birkerød og leder efter lægd nummeret: 



 
Det var mærkeligt. Vi må se nærmere på drop down listen: 

 
I 1874 var der to lægd i Birkerød, en østre del og en vester del. Da Jens er født i Ubberød tæt på 

Hørsholm gætter vi på Birkerød Østre del: 



 
 

Eller via salldata: 

 
 

Vi gennemlæser lægd 99 i 1874 uden at finde ham. 

For en sikkerheds skyld gennemlæser vi også lægd 99 i 1875, og der finder vi ham. 

Han har fået 5 kr. i bøde for at melde sig et år for sent. Da han ikke er afskediget og ikke er flyttet 

til et nyt lægd skal han kunne findes i 1886 i den Omskrevne 1875 rulle. 



 
Det er det andet link ”.1 udskrivningskreds 1875 æ, Landrulle /, Lægd 2 – 153. 

 

Via salldata: 

 
 

Vi ser han er afskediget 1/92. 

Vores skema ser herefter således ud: 

 
 



God fornøjelse med Lægdsrullerne 

2017-03-25 

 

Jan Andersen 


