
Skøde og aftægtsaftale 1838 
 
Stedets pris: 400 kr. 
Heraf aftægt i 5 år + begravelse: 100 kr. 
 
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. 
    
Så længe jeg og konen Anne Jensdatter lever, giver køberen os ved huset frit ophold af logi, 
føde, vask og opvartning samt lys og varme, men skulle vi dermed finde os misfornøjede, da 
skal køberen overlade os dagligstuen med loftrum, køkken, tørvehus og bageovn til fri 
rådighed og holde alt i god stand, dog skal køberen have frihed til selv at afbenytte bageovnen. 
Derhos yder han os i så tilfælde i gode købmandsvarer og med forsynlig mål årlig 3 tønder rug 
og 3 tønder byg, hvoraf 6 skæpper af hver kornsort leveres hver kvartals begyndelse, 3 potter 
nymalket mælk om sommeren og 2 om vinteren, når han selv i det hele har 4 potter, men hvis 
ikke så er, da det halve af det, han har, og skulle det indtræffe til tider at han slet intet har, da i 
stedet herfor 1 fjerdingkar byg ugentlig, 1 lispund flæsk, 1 lispund kød, 1 lispund tørfisk, ½ 
lispund smør, 1 fjerding saltet fisk, 1½ skæppe salt og 4 potter tran. Endvidere 8 læs knubtørv 
à 24 snese læsset og 4 læs sandtørv à 12 snese læsset, hjemført af køberen i rette 
tørvebjærgningstid, et halvt hundrede kål, 1 skæppe hørfrø sået i dertil tjenlig jord og 2 
rigsdaler kontant. Så føder og græsser køberen 2 får. 
    
Af aftægten bortfalder, når den ene af os ved døden afgår 1½ td. rug og 1½ td. byg, det ene får 
og af mælken leveres kun 2 potter mælk om sommeren og 1½ potte om vinteren daglig. 
    
I sygdom og alderdoms tilfælde nyder vi af køberen al behøvende opvartning og pleje og efter 
vor død bekoster han os hæderligen begraven mod tildels som vederlag herfor at beholde hele 
vores efterladenskab efter den længst levendes død, med undtagelse af kister og gangklæder, 
som deles mellem alle vores arvinger. Hvad vi af indbo måtte have brug for under aftægten 
skal køberen frit lade os udtage og afbenytte. 
 
 
 
 


