
Under arbejdet med lægdsrullerne skal du have tjek på 
Ulrich Alster Klug – 2019 – www.dannebrog.biz – ulrich@dannebrog.biz  

 

1) ved hvilken alder, han blev optaget i lægdsrullen? 

1789-1849:  0 år 

1849-1861:  Fyldt 14 år og er konfirmeret, 

1862:   Fyldt 15 år og er konfirmeret, 

1863-1871:  Det år han fylder 16 år (og er konfirmeret). 

1872ff.:  Det år han fylder 18 år. 

 

2) lægdsrulleåret: 

-1806:   begynder året 1. nov1. 

1806-1842:  begynder året 1. maj. 

1843ff.  følger året kalenderåret. 

 

3) hvor bor han, da han kommer i lægdsrulle? 

- hvornår er han flyttet hvortil? 

 

4) Husk almindelig værnepligt begynder 1852, fra fødselsårgang 1825 at regne. 

 

5) indtil ca. 1864 – amt – lægdsnummer, 

efter ca. 1864 – udskrivningskreds – lægdsnummer. 

 

6) lægdsrulleårene betegnes med bogstaver. 

 

7) der findes: 

- tilgangsrulle, tilgangsliste, landrulle, 

- hovedrulle, indtil 1868, 

- omskreven tilgangsliste, efter 1868. 

og 

søruller! 

 

8) søruller: 1803-1912: 

1803-1860: straks i sørulle. 

1860-1912: først i lægdsrulle, overført til sørulle, når: Halvbefaren og har søfartsbog. 

                                                           
1
 Nøjagtig oversigt over lægdsrulleårets begyndelse findes i Ulrichs hæfte: DAISY, ArkivalierOnline beta og 

Lægdsrullerne, som kan erhverves hos ham. Ny udgave er udkommet 25.10.2016, koster kr. 50,00 + evt. porto kr. 
35,00. 
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Links 
 

Sognefortegnelsen. 

 

Statens eksemplar 1789-ca. 1864. 

 

Statens eksemplar 1864-1931 i AO Beta: 
* 1. udskrivningskreds 1861-1931.     
* 2. udskrivningskreds 1861-1931.     
* 3. udskrivningskreds 1861-1931.   
* 4. udskrivningskreds 1861-1931.  
* 5. udskrivningskreds 1861-1931.  
* 6. udskrivningskreds 1861-1931.  
* 7. udskrivningskreds 1911-1931.  
 

Københavns Politis lægdsruller (1. udskrivningskreds’ kontors ruller): 

* 1. udskrivningskreds 1848-1940: Navneregister til 1. lægd.   
* 1. udskrivningskreds 1877-1912: Navneregister til 2-4. lægd. 
* 1. udskrivningskreds 1903-1952: Navneregister til 5. lægd (Frederiksberg 
kommune). 
 
* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1848-1861,  
* 1. udskrivningskreds tilgangsruller 1862-1956, indtil 1932 scannet. 
* 1. udskrivningskreds omskrevne tilgangsruller 1849-1956, nogle årgange 
scannet (DAISY). 
 

Index til lægdsrullemappen med sessionskoder. 

Der er kode på PDF’en – koden fra lægdsrullehæftet. 

 

Eksempler på lægdsrulleindførsler med tolkninger og forklaringer. 

Der er kode på DPF’en – koden fra lægdsrullehæftet. 
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