Eksempel - Københavnske lægdsruller
De københavnske lægdsruller der er ført af de lokale myndigheder indeholder flere detaljer
end de tilsvarende ruller fra de centrale myndigheder. I perioden 1847-1940 findes der
navneregistre til de københavnske lægdsruller.
Her kan du se hvordan du slår op i navneregisteret. Desuden kan du sammenligne en indførsel om Jens
Peter Olsen i rullen fra hhv. de lokale og de centrale udskrivningsmyndigheder.

Jens er født i Gjershøj sogn i 1865
I 1883, hvor Jens bliver 18 og derved når alderen for optagelse i lægdsrullen, opholde han sig i
København. Vi starter derfor med at kigge i navneregisteret fra de københavnske tilgangslister.

Værd at vide om navneregistret
Indtil 1902 er personer født udenfor København ført ind i den første halvdel af registreret, under deres
fødested. Personer født i København er ført ind i registrets sidste halvdel.
Fra1902 er alle ført ind alfabetisk efter navn uanset hvor de er født.

Billede 1
Navneregister til tilgangsliste, 1883

1 Da Jens er født i Gjershøj, slår vi op under G.
2 Jens Peter Olsen har fået løbenummer 1537.
Det høje løbenummer fortæller os, at der bliver optaget mange værnepligtige i rullen i København. Nu
hvor vi kender Jens' løbenummer er vi fri for at lede alle indførslerne igennem, men kan gå direkte til den
rigtige indførsel.

Billede 2
Rulle fra de LOKALE udskrivningsmyndigheder
Tilgangsliste, 1. udskrivningskreds, litra G (1883), lægd 1

1 I tilgangslisten finder vi som ventet Jens ved løbenummeret 1537.
I lægdsrullen fra de lokale udskrivningsmyndigheder er der mange oplysninger om Jens. Til venstre under
vedtegninger står hans forskellige adresser i København. I midten kan man se et notat om den
navnændring fra 1878. Desuden er der oplysninger om hans militærtjeneste.
Nederst er der en flyttehenvisning (2-R-765). Du kan læse mere om hvordan man bruger
flyttehenvisninger her: Se eksempler på hvordan du følger en mands flytninger [LINK]

Billede 3
Rulle fra de CENTRALE udskrivningsmyndigheder
Tilgangsliste, 1. udskrivningskreds, litra G (1883), lægd 1

Til sidst kigger vi i tilgangsliste fra de centrale udskrivningemyndigheder.
1 Det løbenummer vi fandt i navneregisteret, kan også bruges i rullerne fra de centrale myndigheder.
Det er tydeligt, at der er langt færre oplysninger om Jens i rullen fra de centrale myndigheder,
2 men flyttehenvisningen findes også her.

