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1 Lægdsrullerne på ArkivalierOnline 
Endelig skete det, vi så længe har hørt om og ventet på, nemlig at de scannede lægdsruller 
kom på AO.  

1.1 Hvilke ruller er scannet? 

Det er foreløbig kun Statens eksemplar af lægdsrullerne, der er scannet, mens kladderne i 
retsbetjentarkiverne 1789-1868 og udskrivningsdistrikternes og udskrivningskredsenes 
lægdsruller endnu ikke er scannet. 

En tabel over scannede og endnu ikke scannede lægdsruller har du her: 

Eksemplar periode Arkiv arkivskaber  

i DAISY 

arkivserie 

i DAISY 

Indhold 

i DAISY 

Scannet? 

 
Statens ruller 
 

1789 - 1864 RA Justitsministeriet lægdsruller 
* hovedrulle 
* tilgangsrulle 

scannet 

Statens ruller 1864 - 1932 RA 

Justitsministeriet, 
NN udskrivningsdist. / 
Justitsministeriet  
NN udskrivningskreds 

lægdsruller 
* tilgang 
* omskreven  
   rulle 

scannet 

Retsbetjen- 
tenes kladder 

1789 - 1864 LA 
NN herredsfoged, 
NN birkedommer, 
NN byfoged 

lægdsruller 
* hovedrulle 
* tilgangsrulle 

nej 

Udskrivnings- 
distrikternes  
ruller 

1850-ca. 1865 LA NN udskrivningsdist. 
* tilgang 
* hovedrulle 

* tilgang 
* hovedrulle 

nej 

Udskrivnings-
kredsenes  
ruller 

ca. 1865-1956 LA NN udskrivningskreds 
* tilgang 
* omskreven rulle 

 nej 

Godsernes 
ruller 

          - 1789 LA NN gods * lægdsrulle  
mange 

findes på 
FS 

1.2 Nem adgang til de scannede lægdsruller 

På min side www.dannebrog.biz/lruller 

der finder du en oversigt over de direkte links til de scannede ruller.  

Lægdsnumre og udskrivningskredse / amter finder du enten på www.digdag.dk eller via 
linket til FamilySearchs side med danske lægdsnumre. Direkte link til den side finder du 
også på min side. 

1.3 Sådan benyttes de nye scanninger 

Start på www.dannebrog.biz/lruller: 

 

Vælg de ruller, du vil se, og klik på linket, så åbner et billede 
som dette: 
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Vælg på listen til venstre en bog og klik én 
gang på linket, så vises bogen til højre, og en 
liste over bogens opslag åbnes under bogens 
plads på listen. 

Klik på et af bogens opslag, så skifter 
indholdet af læsevinduet til den valgte bog. 
Det er ikke nok at vælge bogen; du skal også 
vælge et opslag i den valgte bog, før bogen 
kan læses. 

 

Brug mulighederne i panelet for oven på siden til 

• at vælge opslag,  

• at låse zoom, så næste opslag vises i samme størrelse som det aktuelle, og  

• at åbne fuldskærmsvisning. 

Vælg opslag ved at blade med klik på pilene eller ved at skrive det ønskede 
opslagsnummer i talfeltet. 

Du kan også gemme hele billedet på din PC. Klik på disketteikonet (nr. 4 fra højre) og 
vælg mappe og filnavn. 

1.4 Forklaring på rullernes beskrivelse på AO 

Periode Ordning på listen Eksempel Betydning 

1789-1864 Rullerne er sorteret efter 
amt, dernæst år. 

 

Hovedrulle for  
Frederiksborg amt for  
lægdsrulle-år G = år 1810 

1789-1854 ditto 

 

Tilgangsrulle for  
Præstø amt for 
lægdsrulleår J = år 1812 

1860-1868 Rullerne er sorteret efter 
år 

 

Hovedrulle for  
årene L-N = 1861-1863,  
for lægd 19-102 

1868-1932 Rullerne er sorteret efter 
år, dernæst efter ind-
hold; de omskrevne rul-
ler kommer før tilgang  

Omskrivning i 1879 
af rullen for året S = 1868, 
for lægderne 2-153 

1868-1932 Samme. 

 

Tilgangsrulle  
for året T = 1869, 
for lægderne 2-18 

Rullerne kan stå i lidt underlig rækkefølge, fordi listen over rullerne sorteres alfanumerisk, 
så 20 kommer før 19 osv. 


