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Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne 

Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er 
noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt at følge en person fra rulle til 
rulle.  

Flyttehenvisningerne ser lidt forskellige ud afhængigt af om det er en flytning: 

• indenfor samme lægd 
• indenfor samme amt 
• mellem forskellige udskrivningskredse 

Eksempel - Flytning indenfor samme lægd  
I eksemplet her følger vi Peter Jensen fra lægdsrulle til lægdsrulle. Undervejs får du tips til hvilke hjælpemidler du skal 
bruge for at finde den rigtige lægdsrulle, og til hvad der er værd at bemærke.  

Peter Jensen er født i 1838 i Rorup sogn. I den periode hvor han står i lægdsrullen, bliver han boende indenfor det 
samme lægd.  

Hvilke oplysninger skal vi bruge for at finde den rigtige lægdsrulle?  

Til og med 1861 er amterne den overordnede administrative enhed. For at finde den rigtige lægdsrulle, 
skal vi derfor finde ud af:  

• hvilket amt Rorup ligger i  
• hvilket nummer lægdet har  
• hvornår og i hvilken type lægdsrulle vi har mulighed for at finde Peter Jensen  

I hjælpemidlet Sognefortegnelsen har vi slået op, at Rorup sogn i 1838 hører under Roskilde amt og at 
lægdet har nummer 44.  

I 1838 er alderen for optagelse i lægdsrullen 0 år. Peter bør derfor være at finde i tilgangslisten for 1838. 
Tilgangslisten er en fortegnelse over de værnepligtige der er blevet optaget i rullen i et bestemt år, enten 
fordi de nåede den alder hvor de skulle optages i rullen eller fordi de flyttede til lægdet.  
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Følg Peter i lægsrullerne  

Billede 1 
Tilgangsliste, Roskilde amt, litra N (1838), lægd 44  

A - Peter bliver optaget i tilgangslisten i 1838 og får løbenummeret 124. Peter, der er søn af Jens 
Nielsen, er noteret under sin fars navn. 

Han er ikke slettet af rullen (sletning af rullen er typisk markeret med udstregning eller et stempel hvor 
der kan stå "slettet" eller "afsked), og der er ikke en henvisning til en anden lægdsrulle.  

Vi bør derfor kunne finde Peter i den næste hovedrulle fra samme lægd. Hovedrullen er en fortegnelse 
over samtlige værnepligtige i et lægd et bestemt år.  

Billede 2 
Hovedrulle, Roskilde amt, litra O (1839), lægd 44  

A - I 1839 er Peter i hovedrullen. Løbenummeret fra tilgangslisten (nr. 124) er nu noteret som det gamle 
nummer.  

B - I hovedrullen har han fået et nyt løbenummer: 89.  

Bemærk, at der ikke var noget gammelt nummer i tilgangslisten fra 1838 (billede 1). Personerne i 
tilgangslisten er enten tilflyttere til lægdet eller optaget i rullen for første gang og har derfor ikke noget 
gammelt nummer.  
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Billede 3 
Hovedrulle, Roskilde amt, litra Q (1842), lægd 44  

Peter er også med i hovedrullen fra 1842.  

B - Der er en henvisning til Peters løbenummer i den forrige hovedrulle: 89.  

C - Og han har fået en nyt nummer: 65.  

Billede 4 
Hovedrulle, Roskilde amt, litra U (1844), lægd 44  

C - I hovedrullen fra 1844 har Peter igen fået løbenummeret fra den forrige hovedrulle med. Det er 
noteret som det gamle løbenummer: 65.  

D - Og han har fået et nyt: 56.  

Peter er nu blevet 7 år. Han bor stadig i Høiby, hvor han ifølge tilgangslisten (billede 1) også er født.  
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Eksempel - Flytning indenfor samme amt  
Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne 
med krydshenvisninger, som gør det muligt at følge en person fra rulle til rulle. Flytninger mellem lægder 
indenfor samme amt eller samme udskrivningskreds er altid noteret efter samme mønster.  

Sådan er en krydshenvisning bygget op  

En krydshenvisning indenfor samme amt eller samme udskrivningskreds består altid af 3 led. 
Rækkefølgen er altid den samme.  

1. lægdets nummer  
2. årstal (angivet ved et bogstav)  
3. den værnepligtiges løbenummer  

Ser du en krydshenvisning med 4 led, er det i stedet en flytning mellem amter eller mellem 
udskrivningskredse (se side 8).  

Jens flytter rundt i Holbæk amt  

Vi ser nu på hvordan Jens, søn af Niels Pedersen er flyttet rundt i Holbæk amt. Undervejs får du tips til 
hvilke hjælpemidler du skal bruge for at finde den rigtige lægdsrulle, og til hvordan du "afkoder" de 
krydshenvisninger der fortæller hvor Jens flytter hen.  

Hvilke oplysninger skal vi bruge for at finde den rigtige lægdsrulle?  

Jens er født i 1786 i Nørre Jernløse sogn.  

Til og med 1869 er amterne den overordnede administrative enhed. For at finde den rigtige lægdsrulle, 
skal vi derfor finde ud af:  

• hvilket amt Nørre Jernløse ligger i  
• hvilket nummer lægdet har  
• hvornår og i hvilken type lægdsrulle vi har mulighed for at finde Jens Nielsen 

Slår vi op i hjælpemidlet Sognefortegnelsen kan vi se, at Nørre Jernløse sogn i 1786 hører under Holbæk 
amt, og at lægdet har nummer 19.  

I 1786 er alderen for optagelse i lægdsrullen 0 år.  

Den tidligste hovedrulle fra Holbæk amt, er fra 1792. Hovedrullen er en fortegnelse over samtlige 
værnepligtige i et lægd i et bestemt år. Jens kan jo selvfølgelig godt være flyttet i perioden mellem sin 
fødsel og 1792. Men da der ikke er nogen ruller der er ældre, begynder vi med at kigge i hovedrullen fra 
1792.  
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Følg Peter i lægsrullerne  

Billede 1 
Hovedrulle, gruppe 1, Holbæk amt, 1792, lægd 19  

1 Jens' navn er noteret under sin fars navn (Niels Pedersen).  

A Han har fået løbenummer 137. Når der ikke er noget gammelt nummer på Jens, skyldes det at der er 
tale om den første hovedrulle for Holbæk amt.  

Jens er ikke slettet af rullen (sletning af rullen er typisk markeret med udstregning eller et stempel, hvor 
der kan stå "slettet" eller "afsked), og der er ikke en henvisning til en anden lægdsrulle. Vi bør derfor 
kunne finde ham i den næste hovedrulle fra samme lægd.  

Billede 2 
Hovedrulle, gruppe 1, Holbæk amt, litra A (1793), lægd 19  

A Det gamle løbenummer er 137, altså det løbenummer Jens havde i den forrige hovedrulle.  

B Jens' nye løbenummer: 92.  

Jens er stadig ikke slettet og der er ingen flyttehenvisning. Vi kigger derfor efter Jens i den næste 
hovedrulle, som er fra 1796.  
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Billede 3 
Hovedrulle, gruppe 1, Holbæk amt, litra D (1796), lægd 19  

B Jens’ løbenummer fra den forrige hovedrulle (92) er noteret i rullen.  

1 Jens' navn er nu streget over, og efter navnet er der en flyttehenvisning. Han er altså flyttet til at 
andet lægd. Da flyttehenvisningen består af 3 led (11-H-130) er flytningen sket inden for Holbæk amt.  

Forstå flyttehenvisningen  

Flyttehenvisningen 11-H-130 skal forstås på følgende måde:  

11 = nummeret på det lægd i Holbæk amt Jens flytter til.  

H = litra (bogstav), der angiver hvilket år flytningen er sket. Slår man op i fortegnelsen over 
bogstaver og årstal (side 6), kan man se at H svarer til 1800.  

130 = Jens' løbenummer i den næste lægdsrulle.  

Den næste lægdsrulle, hvor vi skal kigge efter Jens, er altså fra Holbæk amt, 1800, lægd 11.  

Ved at slå op i hjælpemidlet Lægdsrullenøglen 1870, kan vi finde ud af at lægd 11 i Holbæk amt er 
Søstrup sogn.  

Billede 4 
Tilgangsliste, gruppe 1, Holbæk amt, litra H (1800), lægd 11  

C I tilgangslisten fra lægd 11 er Jens som ventet indført med løbenummer 130.  

1 Også i denne rulle er Jens' navn streget ud, og der er en flyttehenvisning (19-J-300). Jens er altså 
flyttet endnu en gang.  

2 I vedtegningerne er det noteret hvor Jens kom fra, nemlig lægd 19, løbenummer 69.  
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Forstå flyttehenvisningen  

Flyttehenvisningen 19-J-300 skal forstås på følgende måde:  

19 = nummeret på det lægd i Holbæk amt Jens flytter til.  

J = litra (bogstav) der angiver hvilket år flytningen er sket. Slår man op i fortegnelsen over 
bogstaver og årstal (side 6), kan man se at J svarer til 1801.  

300 = Jens' løbenummer i den næste lægdsrulle.  

Lægd 19 er jo det lægd Jens oprindelig kom fra. Han er altså flyttet tilbage til Nørre Jernløse sogn.  

Billede 5 
Hovedrulle, gruppe 1, Holbæk amt, litra J (1801), lægd 19  

I 1801 er der ikke ført en tilgangsliste. Jens skal derfor findes i hovedrullen.  

1 Af vedtegningerne fremgår det at Jens kom fra lægd 11 og havde løbenummer 130.  

2 I 1804 bliver Jens indkaldt som husar.  
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Eksempel - Flytning mellem udskrivningskredse  
Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne 
med krydshenvisninger, som gør det muligt at følge en person fra rulle til rulle. Flytninger mellem amt 
eller udskrivningskreds er altid noteret efter samme mønster.  

Sådan er en krydshenvisning bygget op  

En krydshenvisning indenfor samme amt eller samme udskrivningskreds består altid af 4 led. 
Rækkefølgen er altid den samme.  

1. amt eller udskrivningskreds  
2. lægdets nummer  
3. årstal (angivet ved et bogstav)  
4. den værnepligtiges løbenummer  

Ser du en krydshenvisning med 3 led, er det i stedet en flytning indenfor amt eller indenfor 
udskrivningskreds (se side 8).  

Anders flytter mellem 2. og 3. udskrivningskreds  

Vi følger nu Anders Jørgen Petersen der flytter rundt mellem 2. og 3. udskrivningskreds. Undervejs får du 
tips til hvilke hjælpemidler du skal bruge for at finde den rigtige lægdsrulle, og til hvordan du "afkoder" 
de krydshenvisninger der fortæller hvor Anders flytter hen.  

Hvilke oplysninger skal vi bruge for at finde den rigtige lægdsrulle?  

Anders Jørgen Petersen er født i 1891. I 1909 fylder han 18 og når dermed alderen for optagelse i 
lægdsrullen. På det tidspunkt opholder han sig i Ødis sogn.  

Efter 1861 er udskrivningskredsene den overordnede administrative enhed. For at finde den rigtige 
lægdsrulle, skal vi derfor finde ud af:  

• hvilken udskrivningskreds Ødis ligger i  
• hvilket nummer lægdet har  
• hvornår og i hvilken type lægdsrulle vi mulighed for at finde Peter Jensen  

Slår vi op i hjælpemidlet Sognefortegnelsen kan vi se, at Ødis sogn i 1909 hører under 3. 
udskrivningskreds og at lægdet har nummer 222a.  

Da Anders ikke tidligere har været i rullen, men bliver optaget i den i 1909, skal vi finde kan i 
tilgangslisten Tilgangslisten er en fortegnelse over de værnepligtige der er blevet optaget i rullen et 
bestemt år, enten fordi de nåede den alder hvor de skulle optages i rullen eller fordi de flyttede til 
lægdet.  
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Følg Anders i lægsrullerne  

Billede 1 
Tilgangsliste, 3. udskrivningskreds, litra G (1909), lægd 222a  

1 Her finder vi en flyttehenvisning (2-35-G-44).  

Forstå flyttehenvisningen  

Flyttehenvisningen 2-35-G-44 skal forstås på følgende måde:  

2 = nummeret på den udskrivningskreds Anders flytter til.  

35 = nummeret på det lægd Anders flytter til.  

G = bogstav der angiver hvilket år flytningen er sket. Slår man op i fortegnelsen over bogstaver og 
årstal (side 6), kan man se at G svarer til 1909.  

44= Anders' løbenummer i den næste lægdsrulle.  

Ved at slå op i hjælpemidlet Lægdsrullenøglen 1870 kan vi finde ud af at lægd 35 i 2. udskrivningskreds 
er Øster Skerninge sogn. (Lægdsrullenøglen bruger den gamle stavemåde "Øster Skjerninge").  
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Billede 2 
Tilgangsliste, 2. udskrivningskreds, litra G (1909), lægd 35  

1 Anders har som ventet løbenummer 44.  

2 Her er det noteret hvor Anders kom fra, nemlig 3. udskrivningskreds, lægd 222a, år G. Det sidste led i 
henvisningen fortæller, at Anders havde løbenummer 11 i den forrige rulle.  

3 Anders bliver ikke boende i Øster Skerninge sogn. Her finder vi nemlig en ny flyttehenvisning (3-222a-
K-24).  

Forstå flyttehenvisningen  

Flyttehenvisningen 3-222a-K-24 skal forstås på følgende måde:  

3 = nummeret på den udskrivningskreds Anders flytter til.  

222a = nummeret på det lægd Anders flytter til.  

K = bogstav der angiver hvilket år flytningen er sket. Slår man op i fortegnelsen over bogstaver og 
årstal, kan man se at K svarer til 1912.  

24= Anders' løbenummer i den næste lægdsrulle.  

I 1912 flytter Anders altså tilbage til den udskrivningskreds og det lægd hvor vi fandt ham første gang.  

Billede 3 
Hovedrulle, 3. udskrivningskreds, litra K (1912), lægd 222a  

1 Her står henvisningen til hvor Anders kom fra, nemlig 2. udskrivningskreds, lægd 35, år G (= 1909). I 
den tidligere rulle havde Anders løbenummer 44.  
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