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Danmarks miljøportal – Arealinfo. Her kan findes ejerlavsgrænser, matrikelnummer, adresse, 

luftfotos, historiske kort. 
Onlineadgang 

Geodatastyrelsens Matrikel-Info. Oplysninger om et matrikelnummer. 

Onlineadgang 

 

OIS. Din genvej til ejendomsdata. Ejendomssøgning via kommune/adresse. Må kun bruges til 

enkeltopslag, og oplysningerne må ikke offentliggøres. 

Onlineadgang  

Danmark set fra luften. Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling med over 1,5 mill. luftfotos. 

Billederne kan downloades og må bruges frit, f.eks. på hjemmesider eller i en artikel mod at 

kreditere Det Kgl. Bibliotek samt fotografen. 

Onlineadgang  

 

SDFE Skråfoto. 1,3 millioner skråfotos af hele Danmark gjort frit tilgængelige for alle.  Skråfotos 

er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se facader på bygninger 

mv. fra alle fire verdenshjørner.  

Onlineadgang  

Slægtsforskernes Bibliotek Indeholder værker om slægts-, lokal- og personalhistorie. Mere end 

5.500 titler er pt digitaliseret. 

Onlineadgang  

Dis-Wiki. Digital opslagsbog udgivet af foreningen Danske Slægtsforskere om alt, hvad der har 

med slægtsforskning at gøre. Ved opslag på et sogn fås links til kirkebøger, kirkebogsafskrifter, 

folketællinger, lægdsruller, litteratur om sognet og dets ejendomme, godser med fæstegods i sognet.  

Onlineadgang  

Kort til kirken. Nyttige oplysninger om alle danske folkekirker med links til bl.a. Historiske 

Matrikel- og sognekort/ejerlav  

Onlineadgang 

 

Historiske kort på nettet. Bl.a. med adgang til Matrikelkort samt topografiske kort som 

Videnskabernes Selskabs kort. 

Onlineadgang 

Arkivalieronline. Via Rigsarkivets hjemmeside. 

→ Se mere → Ejendomme: Links til bl.a. brandforsikringprotokoller, Christian 5.s matrikel, 

digitaliserede tingbøger, matrikler, realregistre, skøde og panteprotokoller, sønderjysk tinglysning. 

→ Se mere → Godser: Fæstemateriale fra kirken, godser, baronier, grevskaber og stamhuse, 

ryttergodser 

Onlineadgang  

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://mingrund.gst.dk/
https://ois.dk/
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927
https://bibliotek.dis-danmark.dk/
https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside
https://www.korttilkirken.dk/
https://hkpn.gst.dk/
https://www.sa.dk/da/


Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. Bogen indeholder som det væsentligste et detaljeret 

stedregister med herred-, sogne- og ejerlavnavne til brug ved fremfinding af fæste- og skiftebreve. 

Onlineadgang 

Fæsteuddrag: 
Brejls hjemmeside med skifte- og fæsteuddrag, jordebøger, vielser, egnsbøger og egne slægtsaner. 

Især fra Østjylland. 

Onlineadgang 

 

Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier. Udarb. af Rigmor Nørgaard og 

Else Jørgensen. 

Onlineadgang 

 

Fynske fæster og skifter. Udarb. af Danske Slægtsforskere Odense. 

Onlineadgang 

Min jyske slægt. 
Privat hjemmeside med eksempler på ejendomshistorie med henvisning til kilder. 

Onlineadgang 

 

 

Litteratur om danske gård og landbrugere 

• Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. 

af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918.  

Onlineadgang via Slægtsforskernes Bibliotek 

Register til II og III Samling: Onlineadgang  

• J. Jespersen: Danske gårde i tekst og billeder. 1923-27. 4 bd. 

Bd. 1: Onlineadgang via Slægtsforskernes Bibliotek    

• Danske Landmænd og deres Indsats. En oversigt over danske Bønders Virke. Nationalt 

Bogforlag 1943-48. 12 bd. [Ikke alle amter er med]. 

Onlineadgang via Slægtsforskernes Bibliotek  

• Danmarks større gårde. Statistisk og historisk håndbog for det store og middelstore 

landbrug. Red.: Egon v. Büllow. Udg. af Selskabet til Udgivelse af "Danmarks Større 

Gårde”. 1961. 8 bd. 

• Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-.   

Flere af bindene er tilgængelige online via Slægtsforskernes Bibliotek 

• Vort sogns historie i 100 aar. Indledning af Salomon J. Frifelt. Historisk Forlag, 1956. 21 

bd. + suppl.  

Onlineadgang via Slægtsforskernes Bibliotek   

• Topografisk litteratur om sogne. Fx via DIS-Wiki .   

[søg på de enkelte sogne] 

 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/06/Gods_Stedregister.pdf
http://www.brejl.dk/
http://rigmornoergaard.tripod.com/
http://www.faesterogskifter.dk/default.aspx
http://minjyskeslaegt.dk/index.php?title=Forside
https://bibliotek.dis-danmark.dk/
http://softgen.dk/gaarde.htm
https://slaegtsbibliotek.dk/921623.pdf
https://bibliotek.dis-danmark.dk/
https://bibliotek.dis-danmark.dk/
https://bibliotek.dis-danmark.dk/
https://wiki.slaegt.dk/index.php?title=Forside


 


