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Skøde- og Pantevæsen



Hvad skal der ske?

• Skøde- og pantevæsenets 
historie – forlæns 

• Begrebsafklaring

• Præsentation af kilderne –
baglæns
• Tingbøger og skødegenparter

• Realregistre og skøde- og 
pantebøger

• Landstingenes skøde- og 
pantebøger

• Navneregistre og tingbøger - igen

• Pause

• Hvordan finder vi det?



Skøde- og pantevæsenets historie

• At læse/ lyse på tinge

• Mundtligt eller skriftligt?

• Uoverskueligheden breder sig

• Lavpraktiske løsninger på store 
problemer

• Analogt eller digitalt?



Begrebsafklaring

• Tingbøger x 2

• Realregistre

• Skøde- og Pantebøger

• Skødegenparter



Tingbøger og skødegenparter
1927-2006

• Løsblade sikrer pinlig 
systematik

• Matrikelnummeret er nøglen

• Alt samlet på ét sted

• Udtagne tingbogsblade –
hvor?



Realregistre og skøde- og pantebøger
1738-1927

• Kopier af alle dokumenter

• Kronologisk efter 
tinglæsningsdato

• Matrikelnumre og realregistre 
letter tilgangen





Landstingenes skøde- og pantebøger
indtil 1805

• Køb og salg af fæstegods

• Udskrifter af jordebogen vedhæftes skødet

• Fyldige registre



Navneregistre og tingbøger - igen



~ Pause ~



Hvordan finder vi det?

•www.digdag.dk
• Hvad hedder embedet?

• By, Herred, Birk?

• Daisy
• Arkivskaber

• Arkivserie

• Arkivalieronline
• Arkivregistraturer

• Arkivalier 

• De brune kasser

•www.hkpn.gst.dk
• Gamle matrikelkort

•www.ois.dk
• Find matrikelnummer ud fra 

nuværende adresse





Digdag.dk







Eksempel på ejendomssøgning 
efter 1845

opslag 208
matrikel nr. 64



Henvisning 
til S&P
15-285







Eksempel på fæstegods i Landstingenes 
skøde- og panteprotokoller

• Person- og stedregister til hver 
protokol

• Henvisninger til folio eller 
sagsnummer

• NB: Dette gælder i hvert fald for 
Viborg og Fynbo

• Landsbyen Vester Doense i 
Vebbestrup Sogn, Hindsted 
Herred, Aalborg Amt 

• Registret for 1727-1731 
(3. del) – opslag 217/235

• Henvisning til bl.a. folio 539

• Protokollen 1727-1731 (2. del) –
opslag 465/729













Spørgsmål



~ Tak for i aften ~
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