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Plan

• Lægdsruller
• Oplæg (30 min.)

• Opgaveløsning (20 min.)

• Ejendomshistorie
• Oplæg (30 min.)

• Opgaveløsning (20 min.)

• Skifter
• Oplæg (30 min.)

• Opgaveløsning (20 min.)



Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864



Hvad er lægdsruller?

• Fortegnelser over de mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste i 
hæren

• 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

• Også lokalt førte ruller, bl.a. for 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

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



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





Centralt førte rulle (København)



Lokalt førte rulle (København)



Opgaver

• Lars Nielsen, født 7. juli 1816 på Rosenlyst, Munkebo Sogn, døbt 21. 
juli 1816 i Munkebo Kirke
• Find hans første notits i lægdsrullen

• Følg ham i rullerne

• Hvornår flytter han fra Munkebo Sogn?

• Hvor flytter han hen?



Lars Nielsen

• Munkebo Sogn = Odense Amt, lægd 2

• Ses i:
• Tilgangsrullen Odense-2-C (1817)-185

• Hovedrullen Odense-2-E-(1819)-165

• Hovedrullen Odense-2-H (1822)-147

• Hovedrullen Odense-2-L (1825)-123

• Hovedrullen Odense-2-C (1828)-94

• Hovedrullen Odense-2-F (1831)-74

• Her oplyses det, at han flytter til Odense-4-G (1832)-350, dvs. til Kølstrup 
Sogn i 1832



Ejendomshistorie 



Matriklerne

• De ældre matrikler (1662, 1664 og 1688) blev ikke vedligeholdt, stort 
behov efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet (landsogne)

• Matriklen 1844 (landsogne) er gældende i dag

• Matrikel 1863 (købstæder) er gældende i dag

• Arkivalier på Geodatastyrelsen, men kopier/ekstrakter i Rigsarkivet 
(de gamle landsarkiver)

• Bruger litrering (bogstaver) til at vise udstykning

• Som udgangspunkt har matrikelnummer 3dc hørt under 
matrikelnummer 3 i matriklen



Oplysninger om matrikler på nettet

• Kan finde matrikelnummer ud fra adresse på www.mingrund.gst.dk

• Kan finde matrikelkort fra o. 1800 og frem på hkpn.gst.dk → Ejerlav 
→ vælg kort

• Her findes også sogne- og herredskort, sogneprotokoller og 
hartkornsekstrakter

• Krak har matrikelkort  

http://www.mingrund.dk/
http://www.gst.dk/


Eksempel: Stændertorvet 1, Roskilde



Matrikelnummer ud fra adresse



Matrikelkort på nettet



Matrikelkort fra 1880



Matrikelkort på Krak



Udskiftningskort

• Udskiftningskort kan ligge i Geodatastyrelsen eller Rigsarkivet

• Udskiftningskort kan være brugt som forlæg for de tidligste 
matrikelkort (og på den måde have overlevet)



Eksempel: Drejø





Hvor findes ejendomsarkivalier?

• -1919: Retsbetjenten (byfogeder, herredsfogeder og birkedommere)

• 1919-: Retskredsen

• Undtagelse -1805: landsting med tinglæsning af frit gods (adelige 
sædegårde og selvejendom)

• Et puslespil at lave ejendomshistorie!



Matriklen 1844 (og 1863)

• Oplyser om ”nuværende matrikel hartkorn” (dvs. matriklen 1688)

• Oplyser om ”ny matrikel hartkorn” (dvs. matriklen 1844)

• Findes i AO (”Ejendomme”, ”Matrikler”) og Historiske kort på nettet

• Findes også udskrifter af matriklen 1863









Tingbøger på AO

• Kaldes ”Digitaliserede tingbøger”

• Behøver kun at søge på ”ejerlav”

• Bindnummer oplyser ikke om matrikelnr., derfor skal der ofte bladres 
en del

• Kan indeholde henvisninger (bind + folio) til realregistre og skøde- og 
panteprotokoller før 1927



OBS

• Indeholder kun kortfattede oplysninger om ejerforhold og 
tinglæsninger, ikke dokumenters fulde ordlyd

• Dækker langt fra alle ejendomme tilbage til 1927 (og nogle 
oplysninger er langt ældre)

• Den tingbog, der er indscannet, er den seneste aktuelle, der blev 
brugt som grundlag for den elektroniske tingbog













Omskrevne tingbogsblade

• Tingbogsbladet kan være omskrevet (og mangle ældre oplysninger)

• De gamle – og udtagne – tingbogsblade kaldes ”omskrevne 
tingbogsblade”

• Skal bestilles i Daisy

• Findes ikke i AO



Realregister (tingbogens forgænger)

• Findes i AO

• Hver ejendom har sit eget blad

• Som udgangspunkt matrikelnummerorden

• Indeholder henvisninger om udstykning, køb, pant og servitutter 
(dato, bind + folio)

• Udstykninger får første ledige side

• Indgangsmiddel: Matrikelregister (sogn + ejerlav + matrikelnummer 
→ bind + folio)



Roskilde Bygrunde, matr. 332 – ”fra A 65”



Roskilde Byfoged: Realregister, 2. sæt



Ejerrække
Roskilde Bygrunde, matr. 332

• -1785: Matthias Øvre

• 1785-1824: T. Møller

• 1824-1872: Jens Jørgensen Walløe

• 1872- : Roskilde Kommune



Udtagne skødegenparter

• Skøders fulde ordlyd

• 1927-: Løsbladssystem i stedet for indbundne skøde- og 
panteprotokoller

• Genparter af skøder og servitutdokumenter



Hvad indeholder det

• Dokumenter udtages, når en ejendom handles, eller fordi et 
dokument udslettes i tingbogen (aflyst deklaration, indfriet 
pantebrev)

• Det er altså ikke længere gældende dokumenter (men servitutter 
nævnt i udtagne skøder kan stadig være gældende!)



Hvor og hvordan

• Er arkiveret efter 1976-retskredsen!

• Arkivskaber: NN Ret

• Arkivserie: Skødegenparter

• 1927-1976: Ordnet efter ejerlav og matrikelnummer

• 1977-1986: Årgangsvis på udtagelsesår, derefter matrikelnummer 
(man skal altså vide, hvornår ejendommen blev handlet)





Skøde- og panteprotokoller

• Findes i AO

• Findes langt tilbage i tiden, især fra købstæderne (skøder indskrevet i 
tingbøger)

• 1737 påbudt selvstændige skøde- og panteprotokoller, men ofte først 
bevaret fra omkring 1800

• Kronologisk ført efter tinglysningsdato

• Indgangsmiddel: Realregister 1845-

• Indbundne bøger afskaffes 1927



”19/557” = Roskilde Byfoged: Skøde- og 
panteprotokol, bind 19, folio 557



Opgaver

• Nørgaards Højskole
• Hvad er højskolens matrikelnummer?

• Hvad står der i Digitaliserede tingbøger?

• Kan du følge ejendommen længere tilbage i tiden (husk matrikelkortene på 
https://hkpn.gst.dk/)

• Hvilken ejendom (matr.nr.) har den tidligere hørt sammen med?

• Kan du lave en ejerliste?

https://hkpn.gst.dk/


Nørgaards Højskole

• Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

• Matrikelnummer: Bjerring By, Bjerring 2f

• Sammenligner man matrikelkortet 1956-1973 med 1973-1994, 
fremgår det, at ejendommen før havde matr.nr. 15d

• Bjerring Sogn ligger i Middelsom-Sønderlyng Herred

• I realregistret findes matr.nr. 15d på fol. 88

• Her henvises til fol. 54, hvor man finder matr.nr. 10a, dvs. de to 
nabomatrikler har tidligere hørt sammen. Der henvises til fol. 50, hvor 
man finder ældre oplysninger



Ejerrække

• …

• 1900-1911: Mogens Mogensen

• 1911-1919: C. Mondrup

• 1919-1926: Niels Sørensen

• 1926-1930: Vilhelm Mondrup

• 1930-1933: Rasmus Jensen

• 1933-1935: A.L. Andersen

• 1935-1939: Jens Peder Madsen

• 1939-1942: Karl Pedersen

• 1942-????: Mikael Christensen

• ?????-1968: Bjerringbro Højskoleforening

• 1968- : Nørgaards Højskole



Skifter



Arkivalier Online 
(AO)





Hvad kan skiftet fortælle

• Arvinger (hustru og børn)

• Efterladte ejendele (ejendom, løsøre)

• Udgæld og indgæld

• Er kirkebøgerne gået tabt, kan skifteprotokollen være eneste 
mulighed for at afdække slægten!



Danske Lov (1683)

5. bog, 2. kapitel, 1. artikel:

Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller 
fraværende, eller udlændiske, eller ingen Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, 
hvor den Afdødis Gods og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give Stædets 
Øvrighed, Geistlig eller Verdslig, det tilkiende, som skulle forpligtede være strax 
ved deris Middel i Arvingernis og Frændernis Nærværelse, som da kunde være 
tilstæde, at lade forsegle hvis Gods den Afdøde tilhørte, og sette det i god 
Forvaring ...



Typisk fremgangsmåde

• Forsegling (sørger for at ingen tager noget)

• Registrering og vurdering (hvad der efterlades)

• Behandling (gæld, deling)



Hvem arver

• Ægtefællen arver halvdelen, børnene halvdelen

• Ægtefæller havde ikke arveret, med mindre der var fælles børn

• Først i 1926 bliver ægtefællen tvangsarving

• Indtil 1857 arvede brødre dobbelt så meget som søstre, heraf en 
broderlod/søsterlod



Arveafgift

• Fra 1792 var der dødsanmeldelsespligt. Årsagen var, at der blev 
indført arveafgift, så Staten fik ½ % af alle boer over 100 rd.

• 1810- må ikke begraves, før dødsfaldet er anmeldt til skifteretten



Behandlingsformer

• Offentligt skifte (retten foretager skifte)

• Privat skifte (arvingerne er myndige)

• Eksekutorbo (en advokat foretager skifte)

• Uskiftet bo (arvinger godkender, 1845- enkemanden ret til at sidde i 
uskiftet bo, enken først 1926-)

• Efterlader ingenting (ingen grund til skifte)



Hvor behandles skiftet

• Et dødsfald anmeldes til skifteretten i den jurisdiktion, hvor 
dødsfaldet sker

• Skiftet behandles af skifteretten i den jurisdiktion, hvor afdøde har 
folkeregisteradresse

• En dødsanmeldelse hos én skifteret om en person fra en anden 
skifteret kaldes et subsidiært skifte

• Som hovedregel: Dér, hvor personens ejendele befinder sig, bliver der 
skiftet



Vigtigste skiftearkivalier

• Skifteprotokoller

• Skiftedokumenter (bilag)

• Dødsanmeldelsesprotokoller (skiftesaglister)

• Ikke alle skifter, der nævnes i skifteprotokollen, og dødsanmeldelses-
protokollen kan være gået tabt!





Skifteprotokol, Falster Birk 1794-1805



Afskrift
Registrering

efter

Afdøde Diderich Christensen som boede og Døde hos 
Hofsmed Hagested ved Nyekiøbing.

Anno 1800 den 7. Februarii blev Registeret og Vurderet 
efter ved Døden afgangne Diderich Christensen som boede 
og døde hos Hofsmeden ved Nyekiøbing, Registrering 
følger nemlig: 

...

Og hvor da paa tilspørgende blev svaret af bemelte 
Hofsmed Hagested at der var intet videre som tilhørte den 
afdøde eller at komme den afdødes Boe tilgode. Datum ut 
supra.



Skifteprotokol, Falster Birk 1794-1805 (uskiftet bo)



Afskrift
Bevilling.

... Vi Christian den Syvende ... Giøre Witterligt: At Vi, efter 
os Elskelige Landeværns Capitain Evard Hincheldej af 
Waldnesse Gaard under Marieboe Amt, hvis Hustroe Anne 
Hellene Hincheldej nu ved Døden er afgaaet hans herom 
allerunderdanigst giorte ansøgning og Begiering 
allernaadigst have bevilget og tilladt ... at han efter 
bemeldte hans afdøde Hustroe, maae foruden Rettens 
Middels forseigling, Registering og Vurdering efter Loven 
med fælles sammen avlede umyndige Børn i uskiftet Boe 
blive hensiddende, saalænge han i eenlig Stand forbliver 
Og om han imidlertiid skulle blive til Sinds at skifte og 
Deele, maae han med Samfrænder slutte en Skifte-
forhandling om den Arv, som bemelte hans Børn, efter 
fornævnte hans afgangne Hustru (Børnenes Moder) kan 
tilkomme



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854



Skifteprotokol, Præstø Byfoged 1836-1859



Afskrift

Aar 1849 den 4de Septembr mødte i Skifteforvalterens Fraværelse hans af Amtet 
constituerede Fuldmægtig Scheel med tiltagne Vidner ... paa afdøde Forligelses 
Commisser Rasmus Kornerups Bopel heri Byen for at foretage 
Aabningsforretning, Af Arvingerne som ere opgivne alle at være myndige vare 
tilstæde ... 



Opgaver

• Søren Larsen, husmand og slagter i Rynkeby Sogn, døde 18.11.1891
• Hvilken retskreds behandlede hans skifte?

• Hvornår blev dødsfaldet anmeldt til skifteretten?

• Hvem var hans arvinger?



Søren Larsens skifte

• Rynkeby Sogn = Bjerge-Åsum Herred

• I Navneregister til skifteprotokol henvises til skifteprotokollen side 608 og 
667

• Dødsfaldet blev anmeldt 21.11.1891

• Hans arvinger var:
• Enken Maren Nielsen
• En afdød datter Maren Kirstine Marie Larsen efterlader sig datteren Martha 

Henriette Nielsen, født 29.01.1889
• Søren Larsen, født 09.11.1867
• Johan Larsen, født 19.07.1869
• Johanne Hansine Larsen, født 25.04.1873
• Anne Cathrine Rasmine Larsen, født 10.03.1875


