
Landruller og søruller
(og en smule om stambøger)

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864

Michael Dupont



Hvad er lægdsruller?

• Fortegnelser over de mænd, der kunne 

udskrives til militærtjeneste i hæren

• Fællesbetegnelse for landruller (hæren) og 

søruller (marinen)

• Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig 

opholder sig

• Landruller for hele landet findes på 

www.sa.dk

http://www.sa.dk/


Baggrunden

• 1701-1788: Landmilitsen oprettes. 

Godsejerne sørger for mandskab til hæren

• 1788: stavnsbåndet ophæves, staten sørger 

for mandskab til hæren

• Behovet for kontrol er årsagen til 

lægdsrullerne



Forordningen 20. juni 1788

• ”at fremstille det til Krigshærens 

Vedligeholdelse fornødne Mandskab [...] 

skal fordres umiddelbar, som en almindelig 

og personlig Pligt imod Kongen og 

Fædrenelandet.”



Et lægd

• Lægd kommer af ordet ”sammenlægning”

• Et antal gårde, der skulle stille én soldat

• 1701-88: Hvert lægd fx inddelt i 20/60 tdr. 

hartkorn, skal stille én soldat til rådighed

• 1788: Danmark inddelt i 1656 lægder

• Udskrivning på baggrund af folkemængde

• Herefter: Et lægd = et sogn (som regel)



Amter og udskrivningskredse

• 1788-1869: Fortløbende lægdsnumre inden 

for hvert amt

• 1869: 6 udskrivningskredse, fortløbende 

lægdsnumre inden for hver kreds

• OBS: Købstæder bliver lægder 1843-, før 

den tid skal tilflyttere findes i tilgrænsende 

landsogne (tilflyttere til København noteres 

fx i Hvidovre lægd!)





Forskellige typer lægdsruller

• Hovedruller 1789-1871: Fortegnelser over 
samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år

• Tilgangsruller 1795-1956: Fortegnelser over 
dem, der blev optaget i rullen i et givet år 
(enten fordi de nåede den værnepligtige 
alder, eller fordi de flyttede til lægdet)

• Omskrevne ruller 1871-1956: Fortegnelser 
over dem, der stadig var værnepligtige og 
boede samme sted efter 11 år



Hvem var værnepligtig?

• Kun drenge eller mænd

• 1788-1848: Kun bondestanden

• 1848-: (næsten) alle i den værnepligtige 

alder (alle født 1823-)



Den værnepligtige alder

• 1788-1808: 0-36 år

• 1808-1849: 0-45 år

• 1849-1869: 15-38 år

• 1869-1912: 18-38 år

• 1912-: 18-36 år

• OBS: Ikke-konfirmerede drenge slettes af 
rullen 1849, genoptages igen senere



Årstal

• Lægdsrullerne bruger bogstaver i stedet for 

årstal, fx A = 1793, B = 1794, C = 1795

• Bogstaver genbruges, fx F = 1798, 1809, 

1820, 1831, 1856, 1882, 1908 og 1934

• Ikke kalenderår indtil 1843, 1808-1842 går 

året fx fra maj til april



Lægdsrullerne på www.sa.dk

• Dækker hele landet

• Centralt førte ruller

• Lokalt førte ruller

• Ruller fra København

http://www.sa.dk/


Hvordan finder man en 

lægdsrulle?

• Sognefortegnelse, sogneordnet oversigt over 

de enkelte sogne med lægdsnumre og 

amt/udskrivningskreds



Eksempel, tiden før 1861 (1869)

• Christian Jørgensen, 14 år, ses i Tølløse By 

og Sogn i folketællingen 1801. 

• Hvor er han født, hvem er hans far, og hvad 

bliver der senere af ham?



Begynd med Sognefortegnelsen

• Tølløse Sogn:

Dvs. Tølløse Sogn skal o. 1801 findes under 

Holbæk Amt, lægd 5



Find lægdsrullerne på www.sa.dk

• Vælg Arkivalieronline, Find din slægt

http://www.sa.dk/




Lægdsrullerne står alfabetisk



Vælg Holbæk Amt, find en 

hovedrulle ca. 1801



Hvad betyder bind-teksten?

Holbæk = Amt

1801 = Rullens begyndelsesår

J = Rullens årstal (1801)

Hovedrulle = rulletype

1 = Det første lægd i rullen

32 = Det sidste lægd i rullen

Dvs. rullen dækker Holbæk Amt, lægd 1-32, i 1801



• Opstillet efter alder

• Bladr sognet igennem

• GEVINST!



Christian Jørgensen flytter

• Flyttehenvisning: 9 a 231

• Intet amt nævnt = samme amt

• 9 = lægd 9

• a = årstal A

• 231 = løbenr. i lægd 9, år A

• Men hvordan finder man ud af hvor og 

hvornår?



Hvor: Soderup

Lægdsrullenøgle 1870



Hvornår: 1803



Find tilgangsrullen

• Holbæk Amt

• Lægd 9 (Soderup)

• År A (1803)

• Løbenr. 231



Kan følge en person samme sted

• Tilgangsrullen indeholder tilflyttede 

personer eller personer, der nåede den 

værnepligtige alder

• Hovedrullen indeholder alle værnepligtige i 

sognet, indtil personerne bliver ”slettet”, 

dvs. flytter, dør, får fripas eller bliver for 

gamle til at stå i rullen

• Brug gammelt/nyt løbenr. til at følge 

personen indenfor lægdet





Eksempel, tiden efter 1861 (1869)

• Hans Christian Hansen, 16 år (født ca. 

1854), ses i Tølløse By og Sogn i 

folketællingen 1870, men ikke i 1880

• Hvor flytter han hen?

• Sognefortegnelsen: Tølløse Sogn er 1860-

1913 2. udskrivningskreds, lægd 18



Vælg 2. udskrivningskreds



Lægdsrullerne står kronologisk



Find en tilgangsrulle ca. 1872



OBS!

• Fødselsåret på bindet gælder selvfølgelig 

kun de personer, der bliver noteret i 

lægdsrullen første gang

• Tilflyttere, der er langt over 

konfirmationsalderen, kan altså sagtens stå i 

samme bind



Tilgangsrulle 1872 (fødte 1854)

• GEVINST!

• Flyttehenvisning: 1-1-C-2221



Hvad betyder det nu?

• 1 = 1. udskrivningskreds

• 1 = lægd 1 (staden København)

• C = årstal C (1879)

• 2221 = Løbenr. 2221



Vælg københavnske ruller



Vælg tilgangsrulle 1879



Centralt førte rulle (København)



Lokalt førte rulle (København)



Fulgt til vejs ende

• 2. udskrivningskreds, lægd 151 = Mern

• ”Begr. i 18. L”, dvs. begravet i 18. lægd, 

nemlig Tølløse Sogn



Søruller

Slaget på Reden 2. april 1801



Hvad er søruller?

• Lister over mænd, der kunne udskrives til 

militærtjeneste i marinen

• Limes (latin) = grænser, dvs. områder og 

personer, der var bosat tæt ved vand (sogne 

langs kysten, samt øer)



Hvor findes de?

• Er ikke scannet, skal bestilles i original via 

Rigsarkivets database Daisy på www.sa.dk

• (1796) 1802-1860: 

Generalkrigskommissariatet: Søruller

• 1861-1912: Justitsministeriet: Søruller

http://www.sa.dk/
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=generalkrigs&b=s%C3%B8rull&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185307&henid=3185307&epid=3185307&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=justits&b=s%C3%B8ruller&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=3185368&henid=3185368&epid=3185368&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=






Hvornår står man hvor

• 1802-1860: Kan godt være indført direkte i 
sørullen

• 1860-1912: Altid noteret i landrullen, herefter 
overført til sørullen, hvis man er halvbefaren. 
Man kan altså sagtens aftjene værnepligt i 
marinen, men stå i en landrulle!

• 1912-: Søruller afskaffes

• Det betyder: Sørullen er vigtigst i perioden 
1802-1860, herefter er den meget tynd



Erfaring

• Helbefaren: 6 års erfaring som sømand, 

senere 3 år

• Halvbefaren: 4 års erfaring som sømand, 

senere 1½ år

• Søvant: 2 års erfaring som sømand

• Usøvant: mindre end 2 års erfaring som 

sømand



Hvem var søværnepligtige

• Alle, der boede i købstæderne og ernærede 

sig af lodsvæsen, sejlede med skibe, 

pramme, jagter, både m.fl. eller ernærede 

sig med fiskeri i åben sø eller hav

• Alt mandskab i de distrikter, som var udlagt 

i sølimitdistrikter uanset deres evt. 

befarenhed



Typer ruller

• Ungdomsrulle: 1803-1849: Stod i rullen i 
alderen 0-16 år; 1849-1862: Stod i rullen i 
alderen 16-18 år

• Hovedrulle: 1803-1849: Stod i rullen i alderen 
16-50 år; 1849-1861: 18-50 år

• Ekstrarulle: 1803-1848: Stod i rullen i alderen 
50 år-død

• 1849-1861 kun ført én rulle og 1862-1912 kun 
en tilgangsrulle



Hvornår var man tjenestepligtig?

• 1802-1849: 16 år

• 1849-1912: 22 år 

• 1912- : 20 år.

• Kunne erhverve afskedspas eller fripas, hvis:

• Man var fyldt 36 år og ikke længere ernærede 

sig ved søfart

• Man var fyldt 28 år og havde købt/fæstet gård



Hvordan finder man en person?

• Ordnet på samme måde som landrullerne!

• Rigsarkivets registratur ”Fortegnelse over 

søruller”, med liste over grupper og bind

• Rigsarkivets ”Sognefortegnelse” oplyser om 

lægdsnummer (der også bruges i sørullerne)

• København og købstæderne var sølimitter -

1851

• Herefter kan du gå i Daisy og finde arkivserien 

med søruller





Eksempel: Jyllinge



Sognefortegnelsen



Fortegnelse over søruller



Det betyder

• Led i gruppe (kreds) 13 under lægd 12 (side 

12-14 i ”Fortegnelse over søruller” findes 

en liste over rullerne)



Find rullerne i Daisy, fx 1815



Hvilken rulle?

• Et af de år, hvor personen vil skulle stå i 

sørullen for det pågældende sted

• Overføres fra år til år (de år, hvor den 

pågældende rulletype føres, fx 

ungdomsrulle for Roskilde Amt 1815 og 

ungdomsrulle for Roskilde Amt 1818)

• Man følger en person ved hjælp af gammelt 

nr. og nyt nr. (ligesom med landrullerne)



Ekstrarulle 1815



Overført til ekstrarulle 1818



Københavnske søruller

• Søruller for København begynder meget 

tidligt:

• Søindrulleringen: Københavns ruller 1740-

1828





Eksempel: Hovedrulle 1792





Kort om stambøger

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864



Hvad er stambøger?

• Bog, der føres over en militær afdelings 

personel

• Kaldes i ældre tid også til- og 

afgangsprotokol

• Indeholder fx oplysninger om personens 

navn, alder, familieforhold, samt tjeneste i 

militæret



Hvordan finder man en stambog?

Det kræver, at personen (selvsagt) har gjort 

tjeneste i militæret, samt at man kender:

• Regimentets navn

• Tidspunktet (indkaldelsesåret)

Ofte vil disse oplysninger fremgå at 

lægdsrullen, hvis personen har aftjent sin 

værnepligt, eller af kirkebøger, folketællinger 

o.l.



Hvor findes stambøgerne

• I original. Bestilles i Daisy under regimentet

• Endnu ikke i AO



Eksempel

• Jens Madsen, født 8. feb 1850 i Sandgrav 

(5-Q [1866]-31 [Tim sogn]-5)

• Aftjener sin værnepligt ved ”5te Drg. 

Regm. som Hestepasser” mødt 3. mar 1873









Spørgsmål?

Husk også: 

Vejledningsvideoer 

www.genealogi.dk

http://www.genealogi.dk/

