
Ejendomshistorie



Ejendomshistorie
 Hvis vi vil lave en ejendomshistorie er der 

flere arkivalier vi skal ind og undersøge !

 Realregister, Skøde og Panteprotokoller, 

Skifter, fæstebreve, aftægtskontrakter, 

brandforsikring, realkredit og lån, matrikel 

nr., kort, bygninger.

I dag ser vi kun på 

Realregisteret.



Hvor finder vi realregisteret

 Vi vil finde en ejendom i Øster Hassing sogn

 Vi slår op under sogneregister.



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



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. eller navn på ejeren



Daisy

 Lad os prøve at se i Daisy efter Taulov





Daisy



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.





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. Agerjorden opmåltes i tønder land a 

14.000 kvadratalen. Heraf gik der alt efter 

kvaliteten fra 2 til 20 på en tønde hartkorn. 



 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.











 På den måde kan 

man følge 

ejendommen 

tilbage i tiden.

 Finde gl. kort m.m.


