
Lægdsruller.dk   
- en side driftet af Danske Slægtsforskere 

Her vises en alternativ indgang til sørullerne i forhold til den, der blev præsenteret ved Slægtshistorisk Weekend 2022. 

Ønsker du at finde Peder Christoffersen, 25 år, bosat på Drejø i 1834, begynder du ved menupunktet ”lægdsruller”.  

Når du har valgt et årstal (1834) og et sogn (Drejø) vises hvilke land- og søruller, der findes online for det valgte lægd og 
år. Landrullerne er de  grå til venstre  og sørullerne er de  lyslilla til højre. 
 

 

Lige under ”Vælg sogn” vises en række vigtige oplysninger, som du skal bruge for at finde det rigtige lægd i rullerne. 
Fx at Drejø i denne periode havde lægdsnummer 26, og at dette år fik tildelt bogstavet ”J”. 

Vi kan også se, at rullerne (for landlægdet) indeholder de tilgangne drenge/mænd fra maj 1833 til april 1834; leder du 
efter en dreng født i juni 1834, skal du altså vælge den efterfølgende tilgangsrulle fra 1835 eller eventuelt hovedrullen 
fra 1836. 

I eksemplet ovenfor ser du, at der i året 1834 blev ført en tilgangsrulle og en beboerrulle for sølægdet, men ikke nogen 
hovedrulle. ”Sunds-Gudme Herredsfoged 1809-1853” var en lokalt ført rulle med til- og afgange og andre notitser. 

Til gengæld fortælles, at næste hovedrulle er i 1836. Hvis du vil finde en tidligere hovedrulle, skal du selv afprøve 
tidligere årstal, 1833, 1832 etc. indtil der vises ”Hovedrulle” blandt sørullerne ude til højre. 

 

I dette tilfælde med Drejø finder vi en hovedrulle allerede i 1833, hvor der også var en ekstrarulle og en ungdomsrulle 
foruden beboerrullen og herredsfogedens lokale rulle.  

Har du glemt, hvad de forskellige ruller indeholder, er det hjælp at hente via knappen ”Om søruller” lige oven over 
sørullerne - dér finder du også en knap med hjælp til søgning i lægdsruller generelt. 



Med viden om, at Drejø er lægd nr. 26 (vist lige under sognet), kan du nu på ”Svendborg Amt 1833 Hovedrulle” i listen 
med søruller, og finde ”Kristoffer Pedersens søn Peder”.  

 
Hvis du trækker den tykke, sorte linje mod højre, bliver årstallene og de beskrivende overskrifter synlige.  

Det gør det lettere at finde de tidligere og efterfølgende ungdoms-/hoved-/ekstraruller,  
når du følger manden frem og tilbage i tid i sørullerne. 

 

Husk at de gamle og nye numre er som dominobrikker, der skal passe sammen: 

                                       1827                      1830                      1833                      1836                      1839 
 
 30   |   27 27   |   15 15   |   11 34   |   30 38   |   34 


