
Lægdsruller med søgning på Søren Lyder Ottosen født på Vesterø  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgang til søgning i lægdsruller: 

Hvad er et lægd? (sa.dk)  Et lægd er et geografisk område, typisk svarende til et sogn eller fra 1843 en 

købstad. Lægderne har ikke et navn, men et nummer. Se mere under linket 

Hvem var værnepligtig? – Ikke alle kommer i lægdsrullen (sa.dk) Det er kun drenge eller mænd der kommer 

i lægdsrullen. Men det er ikke alle der kommer i lægdsrullen, nogle var undtaget fra værnepligten. Mere 

under linket 

Alder for indskrivning og sletning af lægdsrullen (sa.dk) Gennem tiden har aldersgrænsen for hvornår man 

blev henholdsvis optaget i og slette af lægdsrullen skiftet. Mere under linket 

Lægdsruller -forkortelser i lægdsruller (gerdalogy.dk) De mange svære forkortelser, forklaringer til brug til 

forståelse for meddelserne i lægdsrullen 

Lægdsrulle 1794 | Forskning (gerdalogy.dk) beskriver en person født i 1794 og hans oplysninger i 

lægdsrullerne til forskellige lægder i Vendsyssel 

 I lægdsruller anvender man bogstaver i stedet årstal (gerdalogy.dk)  I lægdsrullerne anvender man 

bogstaver i stedet for at skrive årstallet. Bogstaverne bliver genbrugt. For eksempel kan bogstavet Q stå for 

årene 1841, 1866, 1892, 1918 og 1944.  

Flere link nederst på siden 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Søren Lyder Ottosen født på Vesterø  11. september 1816  med forældre Otto Riis Larsen og Kirsten 

Bjørnsdatter (oplysninger fra min database) 

Ved opslag på  lægdsruller, hjemmesiden med nem adgang og hurtig vej til online lægdsruller (xn--

lgdsruller-d6a.dk) 

 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Hvad-er-et-laegd.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Hvem-var-vaernepligtig.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Alder-for-indskrivning-og-sletning-af-laegdsrullen.pdf
http://forskning.gerdalogy.dk/wp-content/uploads/2015/12/Laegdsruller-forkortelser.pdf
http://forskning.gerdalogy.dk/2022/04/06/laegdsrulle-1794/
http://forskning.gerdalogy.dk/wp-content/uploads/2015/12/aarstal-bogstaver.pdf
https://www.lægdsruller.dk/?msclkid=d0a1590dcf0011ecabb78081b9d9035f
https://www.lægdsruller.dk/?msclkid=d0a1590dcf0011ecabb78081b9d9035f


 

Jeg søger Søren under født 1816, Hjørring amt, Læsø Herred og født i Vesterø og får disse forslag til, hvor 

jeg kan finde ham 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeg går dog til næste lægdsrulle for 1817 og kikker efter ham her under lægd 81.  

Og fandt ham her opslag 39 i lægsrulle 1817 lægd 81 Læsø: Arkivalieronline (sa.dk)  

 

Lægd 81 fader Otto Riis søn med nr. 250 Søren Lyden født Vesterø- Søren døbt 11. sept. 1816 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faderen findes i Ekstrarullen nr. 109 det er opslag 95 1817 Arkivalieronline (sa.dk)  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#378939,73542199
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#378941,73542648


 

Faderen Otto Riis har nr. 109 som gammelt nr. og nyt nr. er 91. Hans fader er S Riis Ottesen. (står over Otto) 

Otto Riis er født i Vesterø og er 31 år og har nr 750 i hovedrullen (ham følger jeg ikke) 

Som det ses her, er der forskellige lægdsruller under Hjørring Søruller i 1815 til 1818.  Ungdomsrullen, hvor 

personen er indskrevet fra fødsel til ca. 20 år med et årsinterval på 3 år. Tilgangsrullen, hvor personen er 

indskrevet ved fødsel, flytning eller tilgang til lægdet, bliver ført hvert år. Hovedrullen, for den voksne 

person, der bliver indskrevet hver 3. år. Og det er forskelligt hvad der indskrives, kan ses under 

adressefanen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I ungdomsrullen 1818 opslag 105 lægd 81  Arkivalieronline (sa.dk)  

 ses Søren Lyder med fader Otto Riis hvor hans gamle nr. er 250 og nyt nummer er 226  

 

Det ser ud til at Søren Lyder er i ungdomsrullen, derfor prøver jeg at kikke efter ham i næste ungdomsrulle i 

1821 stadig lægd 81 og nu med nr. 226 

Og han er her opslag 103 1821, lægd 81 Arkivalieronline (sa.dk) og igen fået nyt nr. nu 215 

På den måde forsøger jeg at finde ham i de næste ungdomsruller 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#378942,73542761
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#378957,73544136


I 1824 er han også i ungdomsrullen under Søruller nu med gammel nr 215 og nyt nummer 195 

------------------------------------------------ 

Det er vigtigt at følge ham i lægdsrullen med gammel og nyt nummer, så man kan komme videre til næste 

lægdsrulle  

1827 er han 10 år, lægd 81 opslag 113 Arkivalieronline (sa.dk) gammelt lægd nr. 195, og nr. 180 som nyt 

lægdsnummer  

------------------------------------------------------------------ 

Ved hovedrullen 1830 opslag 378 lægd 81 hans nr. og andre numre visket ud dog står der at 180 nyt nr. 163 

Arkivalieronline (sa.dk)  

------------------------------------------------------------------ 

Han er stadig i ungdomsrullen 1830 opslag 113 lægd 81 Arkivalieronline (sa.dk)  

Hvor han er flyttet til hovedrulle M 1832  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ved hovedrullen 1833 er han på opslag 411 lægd 81 Arkivalieronline (sa.dk) 

Søren Lyder gml nr. 163 nyt nr. 135 Vesterø 16 år og der er tilføjet flere oplysninger om hvilket toldsted han 

er tilknyttet og skipperens navn  

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#378987,73547060
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379000,73548337
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379002,73548590
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379015,73549934


 

 

Hovedrullen 1836 lægd 81 opslag 429  Arkivalieronline (sa.dk)  

Hovedrulle 1839 lægd 81 opslag 467 Arkivalieronline (sa.dk) gammel nr. 128 nyt nr. 116 med mange 

oplysninger om hans liv 

Hovedrulle 1843 lægd 81 oplag 383 Arkivalieronline (sa.dk) gammel nr. 116 nyt nr.109 hvor Søren er 25 år 

og er gift og mange oplysninger om hans liv 

 

 

Hovedrulle 1845 lægd 81 opslag 386 Arkivalieronline (sa.dk) 

Søren er Lods ved Lodseriet fortælles bl. Andet. Arkivalieronline (sa.dk)  

Hovedrulle 1847 lægd 81 opslag 332  Arkivalieronline (sa.dk) 

Hovedrulle 1850 lægd 81 oplag 268 Arkivalieronline (sa.dk)  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379030,73551574
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379047,73553409
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379062,73555106
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379077,73556750
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379077,73556750
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379092,73558314
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379106,73560137


 

 

 

Hovedrulle Hjørring lægd 71 -87  1856. Læsø lægd 81 opslag 164 - Arkivalieronline (sa.dk)  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21547124#379382,73591599


 

Søren er udtrådt af lægsrullen 1862  

Der er rigtig mange gode oplysninger om hvordan man kan læse og tyde lægdsrullerne  

Lægdsruller - Kom godt i gang med lægdsruller - Rigsarkivet 

Sådan er de forskellige slags lægdsruller indrettet (sa.dk) 

År der kan drille, når du arbejder med lægdsruller. (sa.dk)  

Andre hjælpemidler 

Eksempler - Det kan du finde i lægdsrullerne (sa.dk) 

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne (sa.dk)  

lægdsruller, hjemmesiden med nem adgang og hurtig vej til online lægdsruller (xn--lgdsruller-d6a.dk) 

Foredrag om Søruller og lægdsruller 

Lægdsruller | Forskning (gerdalogy.dk)    

Sidste link til lægdsrulle for Johan Knudsen, Ingstrup. Hvor der er beskrevet lægd til forskellige steder han 

har boet i Vendsyssel og Viborg 

Rigtig god arbejdslyst til at finde oplysninger om dine slægtninge i lægdsrullerne. 

Kurt Ewald Christensen og Gerda Jensen 

 

 

 

https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/laegdsruller-kom-godt-i-gang/
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/De-forskellige-slags-laegdsruller.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Aar-der-driller.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/11/Eksempler-Det-kan-du-finde-i-l%C3%A6gdsrullerne.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/09/Eksempler-Saadan-foelger-du-en-mands-flytninger-i-laegsruller.pdf
https://www.lægdsruller.dk/?msclkid=d0a1590dcf0011ecabb78081b9d9035f
http://forskning.gerdalogy.dk/2015/12/19/laegdsruller/

