Aftægt på Strandfogedgården
Fra Strandfogedgården er bevaret to aftægtskontrakter, en fra 1838 og en fra 1885.

1838 og 1885 aftægtskontrakterne

Oversigt over Strandfogedgårdens ejere og aftægtsfolk

Jens Thomsen kom til gården som 5-årig, da hans forældre mageskiftede deres hus i Rubjerg
landsby med det gamle degnebol. Som 28-årig overtog han i 1838 stedet fra sin 77-årige
far, Thomas Pedersen, og samtidig fik han forældrene på aftægt. Thomas Pedersen boede på
aftægt i syv år, inden han døde, mens hans hustru, Ane Jensdatter, boede 11 år hos sin søn.
Som 75-årig, i 1885, gik Jens Thomsen selv på aftægt, da han solgte gården til sin svigersøn,
Jens Villumsen.
Aftægt omfatter både forplejning og bolig, og i Jens Thomsens aftægtskontrakt fra 1885
forbeholder han sig bolig i 6 alen af den vestre ende af huset. Det svarer nøje til denne stue
og de to små rum bagved, som tilsammen er på lidt under 25 m2. Her boede Jens Thomsen og
hans hustru, Ane Villumsdatter, i henholdsvis 11 og 12 år, indtil de døde.

1815 ejerskifte: Thomas Pedersen
overtager det gamle degnebol

Aftægtsalder
77 år
† 85 år gammel

Thomas Pedersen
(1761-1846)
bryllup

Aftægtskontrakt mellem Thomas Pedersen
og hans søn, Jens Thomsen, fra 1838
”Underskrevne husmand Thomas Pedersen af Rubjerg sælger og skøder herved fra mig og
arvinger til min søn Jens Thomsen det mig ... tilhørende hus i bemeldte Rubjerg med tilliggende
jorder ... alt med de rettigheder og byrder, jeg selv har haft ejendommen. I købet følger al min
besætning, ind- og udbo, såsom: borde, bænke, 1 kakkelovn, 1 kedel, 4 bryggekar, 3 bænker, 2
øltønder, 3 jerngryder samt klæder til senge.”
Læs hele aftægtskontrakten på skærmen her i aftægtsstuen.

Anne Jensdatter

~

(1782-1849)

56 år

† 67 år gammel

1838

75 år

deres søn Jens Thomsen
(1810-1896)

Ane Villumsdatter

~

(1816-1897)

1885

Aftægtskontrakt mellem Jens Thomsen
og hans svigersøn, Jens Villumsen, fra 1885
”Underskrevne strandfoged Jens Thomsen af Rubjerg skøder og endelig overdrager herved
til min svigersøn Jens Villumsen sammesteds den mig ... tilhørende ejendom i Rubjerg by og
sogn, ... og skal denne ejendom med alle tilliggende og tilhørende, påstående bygninger med
mur- og sømfast tilbehør, avl, afgrøde, gødning, besætning, indbo og udbo af alle slags herefter
tilhøre køberen med de almindelige rettigheder og byrder, hvormed jeg har ejet samme.”
Læs hele aftægtskontrakten på skærmen her i aftægtsstuen.

Jens Villumsen (siddende
midt i billedet), som i 1885
overtog gården efter sin
svigerfar Jens Thomsen.
Billedet er taget cirka 1932.
Han gik af som Strandfoged
i 1933, men var allerede i
1927 flyttet ind i aftægts
boligen.

70 år

† 86 år gammel
† 82 år gammel

73 år

deres datter Inger Kirstine Jensdatter
(1854-1938)

Jens Villumsen

~

69 år

(1858-1947)

1927

† 84 år gammel
† 89 år gammel

74 år

deres søn Villum Peter Villumsen
(1886-1970)

Karoline Jørgensen
(1895-1939)

1960

~

† 84 år
gammel

† 44 år
gammel

deres søn Jens Egon Villumsen
(1928-1992)
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