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Ejendomshistorie
 Hvis vi vil lave en ejendomshistorie er der 

flere arkivalier vi skal ind og undersøge !

 Realregister, Skøde og Panteprotokoller, 
Skifter, fæstebreve, aftægtskontrakter, 
brandforsikring og brandtaksationer, 
realkredit og lån, matrikel nr., kort, 
bygninger, lokalhistorie.

I dag ser vi på 
Realregisteret, samt 
Skøde og Panteprotokol
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Hvor finder vi realregisteret

 Vi vil finde en ejendom i Øster Hassing sogn

 Vi slår op under sogneregister.

Jeg starter normalt i 

Realregisteret når jeg kender 

matrikel nr. ejerlav og sogn som 

ejendommen findes i.
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Vi vil finde en ejendom i 1852

 Vi slår op på side 

109

 Finder Øster 

Hassing før 1919

 Ser under retskredse 

a: 1844-1900

 Vi skal videre til 

registratur B 36
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B 36

 B er arkivtypen og 36 er nr. på Herredet

 Der findes på arkivet nogle ringbind hvor 

vi slår op under B 36 

 Her finder vi film nr. på realregisteret for 

Øster hassing sogn

 På filmen søger vi efter det vi kender, 

f.eks. Matr.nr. her skal vi kende ejerlav, 

eller navn på ejeren eller på ejendommen
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Det er sådan vi finder 

Realregisteret på landsarkivet

 De findes affotograferet på filmruller.

 I dag vil I nok gerne bruge Internettet så 

det vil vi prøve.
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Internettet
 Vi skal ind på Statens Arkivers 

hjemmeside

 Lad os starte med at søge på sa.dk
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 Vi vælger Rigsarkivet 

– Indsamling og ….

 Derinde vælger vi 

Daisy Avanceret 

søgning
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Vi ville finde en ejendom i Øster Hassing.

Øster Hassing er et sogn i Kær herred 

og det var Realregisteret vi vil finde
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Her vælger vi Original papir mm
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Her ruller vi ned på siden til vi finder  

Ø.Hassing som vi vælger. 
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Vi får nu i venstre side en lang liste 

hvor vi ruller ned til 1865 Øster 

Hassing. Der er 2 vi vælger den 

første for den indeholder sikkert et 

register.



Her på side 2 er vi rigtig heldige for alle de 

større gårde er opført med gårdens navn. Den 

vi søger er Nygaard som findes på side 378.

Hvis vi ikke havde haft gaardens navn så skulle 

vi havde været inde og søge på matr. Nr. og så 

skulle vi også kende ejerlavet.
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Hvad kan vi så bruge 

realregisteret til

 Vi prøver at se på de forskellige 

områder på realregisterets sider i bogen
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Øverst på venstre side ser vi 

ejendommens  navn og placering

Gaaser by, det er ejerlavet
Der kan godt være flere ejerlav men 

samme matr. nr. i Øster Hassing sogn 

er der 6 ejerlav.
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Hvad er en tønde hartkorn

 HARTKORN. Jordværdienhed. 

 Da hartkorn er en jordværdienhed og ikke en 

arealenhed, findes der ikke noget 

omregningsforhold mellem tønde hartkorn og 

arealmål. Ved 1683-matriklens udarbejdelse 

foretoges dels en opmåling af jorderne, dels en 

taksering. 
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 En tønde hartkorn 

opdeles i  

8 skæpper af 

4 fjerdingkar af 

3 album.

Tønder hartkorn: 

100 hektar i Danmark 

(bortset fra 

Sønderjylland). Hartkornet 

var en jordværdienhed, og 

kortet gengiver således 

vurderingen af jordens 

kvalitete.
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Skøde og panteprotokol

 Vi kan lige gå ind og se Skødet og 

aftægtskontrakten i protokol 13 side 1016

 Vi går ind i Daisy som før, men søger her 

efter skøde og panteprotokol.
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Nu skal vi helt ned på siden hvor vi 

vælger:

1694  1927 Nørresundby købstad og 

Kær herred  Skøde og panteprotokol
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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 bunder for at 

vinde protokol nr. 13

Der er 2 vi skal have fat i den 

nederste for vi skal ind på 

side 1016
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Hov der er ikke 

noget på side 1016 

men vi kan finde 

ham på side 1017.
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 På den måde kan 

man følge 

ejendommen 

tilbage i tiden.

 Finde gl. kort m.m.
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Prøv at gå ind og se bogen om

Nygaard

 Den findes på Internettet på adressen:

http://www.halshistorie.dk/images/histori

er_gaaser/Nygaard.pdf
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