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Hvad kan vi nå

• AO og Daisy
• Søruller
• Søruller 1796-1860
• Landruller 1861-
• Hvordan finder man skibets navn?



AO og Daisy

• AO er en indgang til de digitaliserede arkivalier, der findes i Daisy
• Daisy er Rigsarkivet database
• AO og Daisy er direkte knyttet sammen
• Alt, der findes i AO, findes også i Daisy
• MEN det er ikke alt, der findes i Daisy, der også findes i AO



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 sørullerne?

• 1796-1860: Generalkrigskommissariatet: Søruller. I Arkivalieronline
• 1861-1912: Justitsministeriet: Søruller. I Arkivalieronline (via Daisy)



Hvornår står man hvor?

• 1796-1860: Indført direkte i sørullen
• 1861-1912: Altid noteret i landrullen (lægdsrullen), herefter overført 

til sørullen, hvis man var hel- og halvbefaren
• 1912- : Søruller afskaffes (alle noteres i landrullen (lægdsrullen)

• Det betyder: Sørullen er vigtigst i perioden 1796-1860, 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
• Tilgangsrulle: Tilflyttere eller når den værnepligtige alder (også tilgang 

i hovedrullen)
• Beboerruller: 1806-1860: Fortegnelse over ejendomme i sølægdet og 

deres beboere
• 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



Søruller 1796-1860



Hvordan finder man grundoplysningerne?

• Begynd med Lægdsruller. Sognefortegnelse og forkortelser: 
https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=18484736#237389,45147915

• ”S” ved lægdets navn betyder ”Sølægd” (eller sølimit)
• Det er de sogne (sølægder), hvorfra der blev udskrevet mandskab til 

marinen
• Det er de sogne (sølægder), man kan finde i sørullerne
• Sølægderne lå ved kysten (eller ved søer)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484736#237389,45147915


Hvordan angives et sogn (lægd)

• Periode Distrikt Amt/Udsk.kreds Lægdsnummer

• Eksempel: Drejø
• 1790-1796 fy. dist. Nyborg a. lægd 26
• 1797-1850 fy. dist. Svendborg a. lægd 26
• 1851-1861 4. u. dist. Svendborg a. lægd 26 
• 1862- 3. u. kreds lægd 56



Eksempel, søruller 1796-1860

• Peder Christoffersen, fundet i folketællingen 1834, Drejø



Sørullen
• Drejø = Svendborg Amt, lægd 26
• Hovedrulle 1833 (tæt på 1834-folketællingen)





Brug gammelt og nyt nummer til at forfølge

• Hovedrullen 1833: 30/27
• Hovedrullen 1830: 34/30
• Hovedrullen 1827: 38/34
• Ungdomsrulle 1824: 42/38 (”Til HR M 1826”)
• Ungdomsrulle 1821: 45/42
• Ungdomsrulle 1818: 57/45
• Ungdomsrulle 1815: 65/57
• Ungdomsrulle 1812: H76/65 (her henvises til beboerlisten sted nr. 7, 

samt til faderens indskrivning ”No 9 – 1806”)



Beboerlisten 1806-1821 (Svendborg Amt)



1. opgave

• Er Farum et sølægd? Hvad er startoplysningerne?
• Er Bjerring et sølægd? Hvad er startoplysningerne?
• Er Hemmed et sølægd? Hvad er startoplysningerne?



Svar på 1. opgave

• Farum: 

• Bjerring:

• Hemmed:



2. opgave

• Vi har fundet følgende person i 1834-folketællingen: Peder 
Mortensen, 35 år, gift, husmand, bor i Våbensted By og Sogn. 
Våbensted er et sølægd.

• Hvad er startoplysningerne for Våbensted?
• Hvilken type rulle skal vi finde ham i?



Svar på opgave 2

• Startoplysn.: 

• En hovedrulle, fordi man står i hovedrullen i alderen 16-50 år, og han 
er 35 år



3. opgave

• Prøv at finde Peder Mortensen i en sørulle ca. 1834
• Hvordan følger man ham tilbage til den foregående rulle?



Søruller 1796-1860: Maribo Amts hovedrulle 1835



Søruller 1796-1860: Maribo Amts hovedrulle 1832 

Søruller 1796-1860: Maribo Amts hovedrulle 1829 

Søruller 1796-1860: Maribo Amts hovedrulle 1826 



Efter 1861
• 1861-1912: alle noteres i landrullen (og overføres herfra til sørullen, 

hvis de er hel- eller halvbefarne)
• Arkivalier: Justitsministeriet: Søruller 1861-1912. Er scannet, skal 

findes via Daisy
• 1912: Sørullen afskaffes



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 ruller

• 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



Den værnepligtige alder og årstal

• 1849-1869: 15-38 år
• 1869-1912: 18-38 år
• 1912- : 18-36 år

• Lægdsrullerne bruger bogstaver i stedet for årstal, og bogstaver 
genbruges, fx F = 1798, 1809, 1820, 1831, 1856, 1882, 1908 og 1934



Eksempel, henvisning fra landrulle til sørulle

• ”Sørullen O 1” = Sørullen, 3. udskrivningskreds, år O (= 1890), lægd 58

3. udskrivningskreds: Tilgangsrulle 1885, Lægd 58 (Landet Sogn)



Justitsministeriet: Søruller, 3. udskrivningskreds: 
Tilgangsrulle 1890 (år O), lægd 58, løbenr. 1



Sessionskoder (i Daisy)

Årsag til utjenstdygtighedspas: I.B.9

Sessionskoder iht. Regulativ for 
Bedømmelsen af de Værnepligtiges 
Dygtighed til Krigstjeneste, nr. 88, 16. 
juni 1882



Eksempel, landruller efter 1861

• Hans Hansen Rasmussen, 
født 8. januar 1901 på Drejø

• Skal vide, hvor han opholdt sig
som 18-årig, da han blev noteret
i tilgangsrullen



• Drejø Sogn = 3. udskrivningskreds, lægd 56 (ifølge Sognefortegnelsen)
• Noteret i tilgangsrullen 1919, da han var ca. 18 år



Hvordan finder man skibets navn?

• Hvis personen i sørullen aftjente sin værnepligt på et skib, kan man 
forsøge at finde skibets navn

Slaget på Reden 2. april 1801



Hvor skal man lede?

• Admiralitetet: Gagebøger for indrullerede 1743-1788
• Søindrulleringen: Gagebøger 1789-1838
• Admiralitetet: Ruller over hvervningens mandskab 1817-1847
• Orlogsværftet, Overekvipagen: Afregningsbøger for lægdsrullen 1848-

1895
• Marineministeriet: Stamrulle over Sørullemandskab (halv og 

helbefarent 1896-1911
• Marineministeriet: Stamrulle, mandskab (halv og heltbefarent) 1912-

1943



Hvordan er materialet struktureret?

• Arkivalierne er ordnet efter sø-distrikterne
• Et sogns distrikt fremgår af Sognefortegnelsen
• Gagebøgerne og rullerne har navneregistre
• Hvordan griber man det an: Hvis der ikke er nogen henvisning i 

sørullen, så tager man udgangspunkt i personens tjenestealder, dvs. 
16 år (1802-1849), 22 år (1849-1912) eller 20 år (1912-), bestiller 
materialet frem fra det pågældende distrikt og gennemgår 
navneregistrene



Eksempel
• Niels Peter Jensen, født 21. maj 1821 i Hellebæk Sogn (Tikøb Sogn)
• Forældre: Fisker Jens Nielsen og Johanne Marie Pedersdatter på 

Aalsgaarde
• Tikøb Sogn: 1. sjællandske distrikt, Frederiksborg Amt, lægd 30
• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1822:



Forfølg personen med gammelt og nyt nr.

• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1825

• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1828:



• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1831

• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1834



• Frederiksborg Amt: Ungdomsrulle 1837

• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1840



• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1842

• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1845



Tjenestested

• Niels Peter Jensen var ca. 22 år i 1844 
• Admiralitetet: Ruller over hvervningens mandskab 1817-1847
• Tikøb Sogn: 1. sjællandske distrikt (Sognefortegnelsen)
• Navneregister forrest i protokollerne
• Personens søpatentnummer, der fremgår af sørullen, kan fungere 

som krydshenvisning (så man er sikker på, det er den rigtige person)



Admiralitetet: Ruller over hvervningens mandskab og sølimitter under hvervningen: 1. Sjællandske 1844, pk. 55



• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1848

• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1852



• Frederiksborg Amt: Hovedrulle 1858



• Frederiksborg Amt: Hovedrullen 1858 (fortsat)
• ”49 Deserteret fra Briggen St. Thomas i Port Spain og Ei senere 

hjemkommen Ss. 1859” (afsked session 1862)



4. opgave

• Arkivalierne med skibsnavne ligger ikke i Arkivalieronline, men i hvilke 
arkivalier skal man teoretisk finde følgende personer:

• Peder Christoffersen, født ca. 1809, bor på Drejø
• Peder Mortensen, født ca. 1799, bor i Våbensted Sogn
• Niels Hansen, født 1867, bor i Landet Sogn
• Hans Hansen Rasmussen, født 1901, bor på Drejø



Svar på 4. opgave
• Peder Christoffersen, født ca. 1809, bor på Drejø: Indkaldt ca. 1825, fynske 

distrikt: Søindrulleringen: Gagebøger for Fyns limiter 1794-1838, pk. 176 (1825)

• Peder Mortensen, født ca. 1799, bor i Våbensted Sogn: Indkaldt ca. 1815, 2. 
sjællandske distrikt: Søindrulleringen: Gagebøger for 2. sjællandske nationale 
distrikt 1803-1838, pk. 133 (1814-1815) eller Søindrulleringen: Gagebøger for 
sjællandske distrikt 1789-1838, pk. 69 (1815-1816)

• Niels Hansen, født 1867, bor i Landet Sogn: Indkaldt ca. 1889 (1890), 3. 
udskrivningskreds: Orlogsværftet, Overekvipagen: Afregningsbøger for 
lægdsrullen 1848-1895, pk. 252-254 (1890)

• Hans Hansen Rasmussen, født 1901, bor på Drejø: Indkaldt ca. 1921 (1920). 
Marineministeriet: Stamrulle, mandskab (halv og heltbefarent) 1912-1943, pk. 38 
(1920)



Spørgsmål?
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