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Hvad kan vi nå

• Matriklen 1844

• Tingbøger på AO

• Udtagne skødegenparter

• Skøde- og panteprotokoller

• Brandtaksationer

• Fæsteprotokoller (kun landet)

• Udskiftningsforretninger (kun landet)

• Tilbage til 1600-tallet (kun landet)

• Lensregnskaber (kun landet)



Matriklen 1844

• De ældre matrikler (1662, 1664 og 1688) blev 

ikke vedligeholdt, stort behov efter udskiftningen i 

slutningen af 1700-tallet

• Matriklen 1844 er gældende i dag

• Arkivalier på Geodatastyrelsen (men 

kopier/ekstrakter i Rigsarkivet og landsarkiverne)

• Bruger litrering (bogstaver) til at vise udstykning

• Som udgangspunkt har matrikelnummer 3dc hørt 

under matrikelnummer 3 i 1844-matriklen



Oplysninger om matrikler på 

nettet

• Kan finde matrikelnummer ud fra adresse 
på www.mingrund.dk

• Kan finde matrikelkort fra o. 1800 og frem 
på www.gst.dk → Se på kort → Find et 
sted → Matrikelkort → Find stedet i 
historiske matrikelkort

• Sogneprotokoller og hartkornsekstrakter 
kommer snart på www.gst.dk

http://www.mingrund.dk/
http://www.gst.dk/
http://www.gst.dk/


Tingbøger på AO

• Kaldes ”Ejendomsoplysninger”

• Skal findes efter landsdel + retskreds + 
ejerlav + bind

• Bindnummer oplyser ikke om matrikelnr., 
derfor skal der ofte bladres en del

• Kan indeholde henvisninger (bind + folio) 
til realregistre og skøde- og 
panteprotokoller før 1927



OBS

• Indeholder kun kortfattede oplysninger om 
ejerforhold og tinglæsninger, ikke 
dokumenters fulde ordlyd

• Dækker langt fra alle ejendomme tilbage til 
1927

• Den tingbog, der er indscannet, er den 
seneste aktuelle, der blev brugt som 
grundlag for den elektroniske tingbog

• Originalen er kasseret!













Udtagne skødegenparter

• 1927-: Løsbladssystem i stedet for 

indbundne skøde- og panteprotokoller

• Udtagne skødegenparter 1927-1991 er 

afleveret

• Udtagne skødegenparter 1992-2008 er ikke 

omfattet af Tinglysningsrettens scanninger



Hvad indeholder det

• Udtagne skødegenparter = genparter af 
adkomst- og servitutdokumenter

• Dokumenter udtages, når en ejendom 
handles, eller fordi et dokument udslettes i 
tingbogen (aflyst deklaration, indfriet 
pantebrev)

• Det er altså ikke længere gældende 
dokumenter (men servitutter nævnt i 
udtagne skøder kan stadig være gældende!)



Hvor og hvordan

• Er arkiveret efter 1976-retskredsen!

• Arkivskaber: NN Ret

• Arkivserie: Skødegenparter

• 1927-1976: Ordnet efter ejerlav og 

matrikelnummer

• 1977-1991: Årgangsvis på udtagelsesår, 

derefter matrikelnummer (man skal altså 

vide, hvornår ejendommen blev handlet)



Skødegenparter i København

• Arkivskaber: Københavns Byret

• Arkivserie: Genparter af adkomst- og 

servitutdokumenter

• 1927-1976: Ordnet efter kvarter og 

matrikelnummer

• 1977-1998: Udtagelsesår, kvarter og 

matrikelnummer



Skøde- og panteprotokoller i 

København

• -1771: Københavns Byting

• 1771-1805: Hof- og Stadsretten

• 1805-1919: Landsover- samt Hof- og 

Stadsretten

• 1919-1927: Københavns Byret



Afdelinger 1771-1927

• 1. afdeling (1771-1927), ekstraktprotokol 

med arabertal

• 2. afdeling (1859-1927), ekstraktprotokol 

med litra

• 3. afdeling (1901-1927), ekstraktprotokol 

med romertal



Protokoller

• Særskilte protokolrækker til hver type 

dokumenter:

Skødeprotokol

Panteprotokol

Ekstraktprotokol

• Indgang: Realregister (1759-) eller 

navneregister (i hvert bind)



Matrikler og matrikelkort

• Matrikler 1689, 1756 og 1806

• Konstrueret kort over 1689-matriklen findes 

i Ramsings kvarterbøger

• Gieddes Kort 1757 indeholder særskilte 

matrikelkort for hvert kvarter

• Historiske Huse i det gamle København, 

1972, har matrikelkort



OBS

• Realregistrene er registreret under den 

afdeling, kvarteret hørte under i 1927; men 

henvisninger gælder selvfølgelig den 

afdeling, som kvarteret hørte under på 

tinglæsningstidspunktet!

• Ældre realregistre bruger ældre 

matrikelnumre 



Skøde- og panteprotokoller

• Findes langt tilbage i tiden, især fra 
købstæderne (skøder indskrevet i tingbøger)

• 1737 påbudt selvstændige skøde- og 
panteprotokoller, men ofte først bevaret fra 
omkring 1800

• Kronologisk ført efter tinglysningsdato

• Indgangsmiddel: Realregister 1845-

• Indbundne bøger afskaffes 1927





Hvor

• -1919: Retsbetjenten (byfogeder, 

herredsfogeder og birkefogeder)

• 1919-1927: Retskredsen

• Undtagelse -1805: landsting med 

tinglæsning af frit gods (adelige sædegårde 

og selvejendom)



Realregister

• Hver ejendom har sit eget blad

• Som udgangspunkt matrikelnummerorden

• Indeholder henvisninger om udstykning, 

køb, pant og servitutter (dato, bind + folio)

• Udstykninger får første ledige side

• Indgangsmiddel: Matrikelregister (sogn + 

ejerlav + matrikelnummer → bind + folio)















Brandforsikring

• Brandforsikring sikrer ejerne mod brand

• Brandforsikringsprotokoller (henviser til 

brandtaksationsprotokollen)

• Brandtaksationsprotokoller = 

Vurderingsprotokoller (med beskrivelser af 

bygningerne)



Statsmonopol

• København: -1870

• Købstæderne: -1875

• Landbygninger: -1872

• Derfor: Kun med sikkerhed 

brandforsikringsarkivalier indtil 1870erne



Brandforsikring i København

• 1728 brænder København

• 1731 oprettes Københavns Brandforsikring

• Forsikringspligt 1795-1868

• Brandforsikringsarkivalier lagt på kvarter og 
matrikelnummer

• Arkivskaber: Københavns Brandforsikring 

• Arkivserie: Vurderingsforretninger over 
ejendomme 1731-1965 (684 pk.)

• Vurderingsforretninger for de ejendomme, der 
brændte 1795, er pakket selvstændigt



Areal

• 1731-1889: København indenfor voldene

• 1889-: også udenfor voldene

• Områderne udenfor København betragtes 

indtil 1889 som landbygninger



Matrikelnummer

• Alle vurderingsforretninger vedr. et bestemt 
matrikelnummer ligger samlet ét sted

• Er ordnet efter 1806-matriklen (nuværende)

• Ses i folketællinger og Kraks Vejviser

• Kan finde adresse og matrikelnummer på 
www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel

• Kan finde matrikelnummer ud fra adresse 
på www.mingrund.dk

http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel
http://www.mingrund.dk/


OBS

• Udstykning og sammenlægning udløser nyt 
(højere) matrikelnummer. Ingen litrering!

• Hvis den oprindelige ejendom er udstykket 
1806-, får den nye del et nyt matrikelnr. 
Ældre materiale søges på det oprindelige 
matrikelnr.

• Vurderingsforretninger udenfor voldene 
1792-1831: Københavns Stadsarkiv (i hvert 
fald ikke på Rigsarkivet)



Ejendomme i København før 

branden 1728

• H.U. Ramsing: Københavns Ejendomme 

1377-1728. Oversigt over Skøder og 

Adkomster

• Dog er Christianshavn, Sankt Annæ Øster 

og Sankt Annæ Vester Kvarterer ikke 

udgivet



Brandforsikring i købstæderne

• 1761 oprettes Den Almindelige 

Brandforsikring for Købstæder

• Brandforsikringspligt 1761-1875

• Forsikrings- og taksationsprotokoller på AO



Matrikelnummer

• -1863: Brandforsikringen benyttede egne 
numre, jordebogsnumre, skattetakstnumre 
eller uofficielle matrikelnumre 

• 1863: Købstæderne matrikuleres

• På Rigsarkivet: Jævnførelsesregister over 
nummerforandringer siden foregående 
generaltaksation, dækker perioden 
1827...1867 (2 bind)



Protokollerne

• Brandforsikringsprotokollen er ordnet efter:
Gadenavn
Forsikringsnummer og matrikelnummer
Nævner ejernavn + henvisning til 
brandtaksationsprotokollen 

• Brandtaksationsprotokollen er ordnet efter:
Forretningsnummer (hovednummer) og 
undernummer (binummer)
Oplyser om bygninger, fag og formål











OBS

• Større bygninger på landet (fx 

hovedbygninger på godser) kan –1800 være 

forsikret i Den Almindelige Brandforsikring 

for Købstæder!



Brandforsikring på landet

• 1792 oprettes Den Almindelige 
Brandforsikring for Landbygninger 

• Ingen forsikringspligt!

• Forsikrings- og taksationsprotokoller for 
landbygninger og købstæder -1872 på AO

• 1761- kan almindelige landbygninger 
forsikres i stiftamtet eller amtets regi

• 1800 organiseret med lokale 
branddirektorater (herefter ensartet)



Protokollerne

• Brandforsikringsprotokollen er ordnet efter:

Sogn + stednavn (ejerlav)

Forsikringsnummer

Nævner ejernavn + henvisning til 

brandtaksationsprotokollen 

• Brandtaksationsprotokollen er ordnet efter:

Løbenummer (forretningsnummer)

Oplyser om bygninger, fag og formål









OBS

• 1800-1858 fik branddirektøren kopi af alle 

vurderinger

• Sognetaksationsmændenes protokoller med 

alle vurderinger 1858- er kun sjældent 

bevaret!



Fæsteprotokoller (kun landet)

• 1719 påbudt at føre fæsteprotokol

• Har ofte navneregister

• Indeholder oplysninger om:

Udsteder (gods) og modtager (fæster)

Gårdens beliggenhed

Jordtilliggende i tønder hartkorn

Forrige fæster + evt. slægtskab





Hvilket gods?

• Problem: Et gods kunne sagtens eje jord mange 

spredte steder

• Sjælland: Michael Dupont: Sognenøgle til 

skifteprotokoller fra private godser, institutioner, 

præstekald m.m. øst for Storebælt, 2012

• Fyn: Anne Riising: Stednavneregister til 

godsejernes skifteprotokoller til 1850, 1983

• Nørrejylland: Bente S. Vestergaard: Stedregister til 

Nørrejyske Godsarkiver, 2000



Udskiftningsforretninger

• Landboreformer 

• Nødvendigt for at se, hvordan landsbyen 
eller gårdens jordtilliggende var før 
udskiftningen

• Arkivskaber: NN Amt

• Arkivserie: Landvæsen ...

• Findes både landvæsensprotokol og 
landvæsenssager



Tilbage til 1600-tallet

• 1688-1844: Vigtigste statiske kendetegn er 

hartkornet (jordens bonitet eller værdi), 

der ikke ændrer sig i perioden

• -1688: Vigtigste statiske kendetegn er 

landgilden (fæsterens årlige afgift), dens 

enkelte poster eller dens samlede sum 

omregnet i hartkorn









Lensregnskaber (kun landet)

• Ca. 1600-1650: Hyppige skattemandtaller

• Sammenlignes mandtaller fra år til år, vil forskelle 

i regnskaberne fortælle om ændrede ejer- eller 

lejerforhold (ofte fast rækkefølge af skatteydere)

• Arkivskaber: Regnskaber 1559-1660

• Arkivserie: Lensregnskaber

• Film findes på Rigsarkivet, filmregistratur på 

Rigsarkivets filmlæsesal




