Finde huse med hjælp af folketællinger og internet
Jeg vil gerne finde ud af, hvor mine oldeforældre Niels Andreas Knudsen og Ane Marie Eriksen har boet i
1901
Jeg vil prøve at finde familien i folketællingen i 1901 på https://www.familysearch.org/search/hr/search
Og søge på Niels Andreas Knudsen født i Ingstrup 1859. Jeg får en del link og vælger linket, hvor han findes i
Folketællingen 1901

Jeg kan se at familien bor Matrikel 1 o Ingstrup by.
Dernæst vil jeg finde Niels Andreas Knudsen i Arkivalieronline under Ejendomme
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/
Hvetbo Herred https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267557
Og trykker på Realregister på + hvor jeg får mulighed for at vælge hvilket sogn jeg vil søge i.
Jeg vil søge i Ingstrup den første bog.
Jeg har lavet en oversigt over opslagene som et excel ark og et pdf fil, og søger deri for at finde ud af hvor
Matrikel 1 o findes. Og kan se at det findes på opslag 25. Folio 23
Ingstrup by matrikel 1o udstykket ved skrivelse 12/5 1875 far matrikel nr. 1c og 1 m og er på ½ album.
Skøde fra Søren Christian Jensen til Karen Marie Pedersen 28/2 læst 10/3 1880 bog 5 folio 257 a
Skøde fra Karen M Pedersen til Niels Christian Jensen d 26/3 læst 28/10 1896 bog 10 folio 1192
Skøde fra N. C. Jensen til Niels Andreas Knudsen d 11 læst den 17/3 1897 bog 11 folio 144

Skøde f N A Knudsen til Frederik Jensen Kristoffersen d 20 læst den 21/6 1905 bog 13 folio 955
Skøde til Jens Jensen 16/12 1944

Jeg vil gerne finde skødet på huset i 1897
Denne gang vil jeg gå ind på linket om Skøde og Panteprotokoller, også under Hvetbo herred
Og finder i rækken fra Skøde- og panteprotokoller bog 11 under 1896. Og går til folio 144 der findes på
opslag 75.
Niels Andreas Knudsen er nævnt under 682 Skøde mellem Niels Chr. Jensen og Niels Knudsen matr. n 1n af
Ingstrup.
Jeg vil gerne se hvor huset ligger. Det kan jeg se på et matrikel kort. https://hkpn.gst.dk/
Søge under ejerlav Ingstrup by – 1855- 1900
https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o2k_oekort&id=27622&elav=0570553
Under navigation kan jeg gøre billedet større og klippe i det og også navigere i det med piletasterne +

Det er nemmere og finde kortet på https://ois.dk/ og søge under Jammerbugt kommune, og matrikelkort
Under Ingstrup by. Hvor vi får mulighed for at søge på matrikel 1o

