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Ejendomshistorie 
 
Når vi leder efter oplysninger om en ejendoms 
historie, så skal vi benytte flere kildetyper på 
Landsarkiverne.  
 
Vi skal ind og undersøge:  Ejerens navn, Ejen-
dommens navn, Matr. nr, realregistre, skøde og 
panteprotokoller, Skifter, aftægtskontrakter, Re-
alkreditter og lån i ejendommen, brandforsik-
ringsprotokoller både forsikrings– og vurde-
ringsprotokol, Kort og luftfoto over ejendom-
men, Brevkort fra området, byggestil af ejen-
domme, lokalhistorie omkring ejendommen,  alt 
sammen materiale, der gør det muligt at følge 
en ejendoms historie gennem tiden. 
 
Her i dette hæfte vil vi nøjes med at se på real-
registeret og hvad vi kan finde ved hjælp af det. 
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Realregister 
 
Hvad er realregisteret. Det er det vi i dag kalder 
tingbogen som vi har på tinglysningskontoret, 
der før i tiden blev kaldt realregisteret.  
 
Det er i realregisteret at alle jordstykker og 
ejendomme er registreret. Det er en meget stor 
protokol, hvor alle matrikel nr. er registreret. 
Her kan man aflæse hvem der har været ejer af 
de enkelte matrikel numre. Hvornår de har købt 
ejendommen, hvad den består af og hvad der er 
af begrænsninger og hæftelser m.m. 
 
 

Hvor finder vi realregisteret 
 
Det gør vi i retsbetjentens arkiv som administre-
res af Herreds– eller Byfogden før 1919. Efter 
1919 er det Rets– eller Politikredsen vi skal ha-
ve fat i. Her er de enkelte ejendomme registreret 
under sognene, der igen er delt ind i nogle ejer-
lav hvor jorderne igen er opdelt i matrikel num-
re. Der kan være flere ejerlav i et sogn og der-
med flere ens matrikkel nr. da ejerlavene alle 
har hver deres matrikkel nr. system. 
Retsbetjenten en slags juridisk altmuligmand; 
politimester, dommer, skifteret, tinglysnings-
kontor, notar og Kongens Foged. 
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Retsbetjentens arkiv 
 
Hvordan finder vi retsbetjentens ar-
kiv. Vi skal bruge bogen ”De nørrejy-
ske rets– og politikredse indtil 1973”  
 
Her slår vi op under Kær herred og 
finder Øster Hassing sogn der her har 
et a. 
 
Han har overtaget ejendommen i 
1852 så vi skal se under  
a: 1844-1900 her ses at vi skal have 
fat i en registratur der hedder B36. 
 
Det er et ringbind vi 
finder på læsesalen i 
Viborg. I det ring-
bind kan vi finde 
hvilken filmrulle nr. 
vi skal ind og lede 
efter. Så er det bare 
at gå i gang med at 
lede på filmrullen. 
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 Internettet  
Vi kan også bruge internettet til at finde frem til den rigtige ejendom 
i realregisteren. 
Vi går i Google og skriver sa i søgefeltet for at få Rigsarkivets 
hjemmeside. 

På Rigsarkivete hjemmeside finder vi Daisy hvor vi går ind i 
Avanceret søgning 
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Her i Daisy skriver vi Arkivskaber: kær herred og i Arkivserie: Realregister 
og klikker på Kær herreds Realregister. 

Vi skal nu vælge, at vi vil se Original, Papir m.m. 

Her ruller vi ned på siden til vi finder  Ø.Hassing som vi vælger. 
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Øster Hassing finder vi meget langt nede på siden, der er 2 så vi vælger 
den første. Vi trykker på det lille + vælger side 1 og derefter side 2. Vi 
leder der efter Nygaard som vi kan se findes på side 378. Så mange 
sider er der ikke i den fil så vi vælger den næste fil og der er side 378,  
lige den side vi søger.  
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Her er så den side i Realregisteret vi søger efter. 
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Hvad ser vi i realregisteret 
 
Når vi slår op i realregisteret ser vi øverst på 
venstre side en beskrivelse af ejendommen. 
Matr. Nr. Ejerlavets navn sogn og by. Der er 
nogle oplysninger om selve ejendommen og 
dens størrelse i Hartkorn, Gammel skat m.m. 
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Under Adkomster kan vi se hvem der har ejet ejendom-
men, hvornår de har købt og solgt ejendommen.  
Det vi skal være opmærksom på her er navnene og dato-
erne samt ikke mindst det der står inde i parenteserne. 
Det er nemlig nummeret på skøde og panteprotokollen 
og sidetallet i denne, hvor vi kan finde selve skødet på 
ejendommen, ved de enkelte handler. 

1. Lars Mortensen Skjøder af Niels Christensen læst 16 Januar 1852 (13-1016) under 
Anmærkning. Haver Anpart i Konge Korntiende og andel i Matr.nr. 5 indst 20/3 1934. 
2. Nielsine Nielsdatter, Adkomst ved Skiftedok. læst 28 April 1905 (28-317) 
3. Andreas Larsen, Skjøde af Nielsine Nielsen, dat. 12 læst 24 Marts 1905 (28-297) 
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Her kan vi se hvilken servitutter der på ejen-
dommen. Her kan der godt stå nogle ting der 
har haft betydning for ejeren af ejendommen. 
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Her under hæftelserne kan vi se hvor, hvornår og hvor sto-
re lån der har været taget i ejendommen. 
Her kan vi også se om der har været en aftægtskontrakt. 
Husk parenteserne. 
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Skøde- og Panteprotokol 
 
Som det tidligere er nævnt, var der i realregiste-
ret under Adkomster ved hver enkelt handel en 
Parentes med 2 tal.  
 
Det vi her skal se på er under punkt 1. i Adkom-
ster hvor der står   
 
1. Lars Mortensen Skjøder af Niels Christen-
sen læst 16 Januar 1852 (13-1016)  
 
I parentesen står der 13-1016 det betyder at vi 
skal have fat i Skøde– og Panteprotokollen der 
har nr. 13 og her skal vi slå op på side 1016 der 
er så en afskrift af skødet på ejendommen. 
Det viser sig at de ikke er på side 1016 men på 
1016B. 

Her er et matrikelkort over den første matrikel fra 1844 

Se her 
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Skøde 
 
Lars Mortensen overtog 1852 sin Svigerfaders 
Gaard. Skødet for denne Handel findes i Kær 
herreds Skøde- og Pantebog nr. 13, folie 1016B  
Den protokol finder vi på samme måde som be-
skrevet på side 4 i det ringbind der heder B36. 
Her står det bestillings nr. vi skal bruge ved be-
stillingen af protokollen.  
Skødet ser så således ud: 
 

Skøde. 
Jeg Underskrevne Niels Christensen, hidtil 
Gaardmand i Gaaser By, Øster Hassing sogn til-
staar og gør hermed vitterlig, at jeg har solgt, 
samt herved skøder og overdrager til min Sviger-
søn Lars Mortensen af Gaaser min hidtil iboende 
og efter skøde d. 28 Juli 1825 ejende Gaard i 
gaaser By, Øster Hassing sogn, Kær Herred, med 
Bygninger og tilliggende Ejendomme nr. matr. 
nr. 32 med Hartkorn 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fjdk. 1/4 
Alb. med Tiender alt med de Rettigheder og 
forpligtelser, saavel almindelige som særdeles 
hvormed jeg har ejet samme. 
 
I købet er tillige medfulgt min besætning Kreatu-
rer, Gaards og Avlsredskaber, Inventarium Ud- 
og Indbo af alle Slags, saaledes som det er Købe-
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ren overleveret. 
 
Den accorderede contante Købesum 800 Rdl. er 
mig betalt, hvorhos Køberen skal svare mig og 
Hustru Aftægt vor livstid efter en idag oprettet 
Kontrakt som køberen upaaklagelig skal efterle-
ve i alle bestemmelser. 
 
Dette saaledes under lovlig Hjelms Ansvar ud-
stedte Skøde bekræftes med min vidnejeste un-
derskrift. 
       Skrevet i Nr. Sundby, d. 3 Januar 1852. 
                Niels Christensen 
       Larsen                        Møller. 
 
Anmærkning. Den herved afhændede Gaard er 
ved Deklaration tillagt navnet "Nygaard". 
 
Samme dag blev der oprettet Aftægtskontrakt 
mellem Lars Mortensen og 
Niels Christensen. 
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Vi kan også finde skødet på Internettet. 
Helt som da vi fandt rundt i Realregisteret så går vi på sa.dk og videre til 
Daisy Avanceret søgning hvor vi søger på. 
Arkivskaber: kær herred 
Arkivserie skøde og panteprotokol 
 
Her vælger i den allernederste  
1694  1927 Nørresundby købstad og Kær herred  Skøde og panteprotokol 

Nu skal i ind og klikke på Kopi,Scannet ved at klikke på Læs arkivaliet 
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Nu har vi fat i en hel masse Skøde– og Panteprotokoller. 
I venstre side af skærmen skal vi helt ned i bunden  af den lange 
liste og finde: 
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På opslag 398 finder vi side 1016B, venstre side skødet  mellem 
Niels Christensen og Lars Mortensen. 
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I forbindelse med ejendomshistorie, kan vi også 
undersøge hvem der har ejet ejendommen tidli-
gere. Herunder ses ejere fra 1664. Vi skal også 
undersøge  Brandtaksationer, aftægtskontrakter. 
Undersøge bygningsstilen og matrikelkort. Se 
også hæftet i arkivernes informationsserie. 

Bygninger før i tiden 
Af Harry Christensen 
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John Rasmussen 
D. 23-10-2018 

Lars Mortensen 

Her kan I se Præsentati-
on overhead som jeg 
viste omkring Realregi-
ster 

Her kan I høre på en 
Video hvordan jeg fandt 
realregisteret. 

Opgave: Prøv om I kan finde realregisteret og skødet som jeg gjorde 
her i hæftet..  
Under vejs skal I se om det er de samme steder I vil gå ind og lede 
efter tingene. Og snakke om hvorfor jeg valgte, som jeg gjorde. 

Bogen om Nygaard 


