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20 rigsdaler sølv  Skifteattest Christen Jensen 

 
At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under 23. mai 1827 er sluttet, og dets 
eiendele, hvoriblandt stervboegaarden i Sønderøxe af hartkorn 3 tdr. 3skp. 3 fkr. som eiedes efter 
skiøde  af 22. juni 1821, tinglæst 23de s.a. og som ansættes til en værdi af  300 rd, og en fordring 
paa Clemmen Nielsen og Niels Nielsen i Beistrup efter pantobligation af 22. december 1823, stor 
100 rd sedler, der extraderede enke Maren Christensdatter, bliver hermed overensstemmende med 
skifteprotocollen attesteret. – Hanherredernes contoir paa Skjerpinggaard den 11. marts 1842. C.W. 
Quistgaard. Gebyrh sølv. Udstedelsen 1rd 3m. Justitsf. 1m 13sk. Stempelpapir 1m 4sk = 2rd 1sk er 
to rigsbankdaler én skilling. Quistgaard. Foranstaaende attest bedes tinglæst som adkomst for min 
kone Maren Christensdatter paa de i attesten ommeldte eiendomme. Sønderøxe den 5. juli 1842. 
Niels Jørgensen Gravesen m.f.p. Læst som begjært inden Hanherredernes ret løverdagen den 9. juli 
1842. 
C.W. Quistgaard 

 
1842 2 rd 4sk sølv  Skiøde til Peder Christensen 

 
Underskrevne Niels Jørgensen Gravesen tilstaaer herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg 
herved sælger, skiøder og afhænder hvad mig og arvinger, den mig tilhørende i Sønderøxe bye, 
Broust sogn, Øster Hanherred, Hjørring amt, beliggende gaard til min stedsøn Peder Christensen 
ibidem og arvinger, hvilken gaard ifølge skiøde af 22. juni 1821, tinglæst 23de juni, næstefter 
eiedes af min formand Christen Jensen, og extraderedes min hustru Maren Christensdatter ved 
skifteslutning den 23. mai 1827.  Efter skifteattest mf. 11. marts d.aa., læst i retten som adkomst for 
hende samt saaledes mig ved skifteattest af 22. januar 1834, tinglæst 10. mai s.a. og skal bemeldte 
gaard af hartkorn 3 tdr. 3 skp. 3 fkr. agre og eng med paastaaende bygninger og tilliggende 
eiendomme af navnlig slags og med dens herligheder og rettigheder, byrder og pligter, ligesom jeg 
selv har eiet samme, herefter være kiøberen tilhørende. I kiøbet følger min eiende anpart af en 
tørveparcel i Mou Kiær af hartkorn 1 fkr hovedgaardstaxt der har tilhørt mig efter contract af 7. juli 
1815, tinglæst 15. juli næstefter. Ligeledes følger i kiøbet min besætning, ind- og udboe af al 
navnlig slags, med undtagelse af hvad jeg deraf, ved aftægtscontract imellem kiøberen og mig af 
dags dato, har forbeholdt mig. Kiøbsvilkaarene ere: 
(foto 22) 
at kiøberen der allerede har modtaget eiendommen, tilsvarer alle af samme gaaende skatter og 
afgivter som er eller fremdeles vorde paabudne, fra 1.ste januar d.a. at regne; at han holder 
bygningerne forsikrede i Landets Almindelige Brandkasse, at han ikke maa sælge eiendommene til 
hovedgaardees komplettering eller til deraf at forrette hoverie; at han overholder Rescriptet af 19. 
marts 1791; samt at han efterlever den af endeel selveiere i Broust sogn oprettede forening om ikke 
at modtage indsiddere fra fremmede sogne til huse; og endelig, at han nøjagtig opfylder den under 
dags dato oprettede aftægtscontract imellem ham og mig i enhver navnlig henseende. Den paa 
eiendommene hvilende bankhæftelse er indfriet, men actieretten følger ikke i kiøbet. Og da 
kiøberen har berigtiget den accorderede kontante kjøbesumma 350 rbd sølv skriver trehundrede og 
halvtresindstyve rigsbankdaler sølv, saa skal fornævnte eiendomme herefter være ham retmæssig 



tilhørende og med al den hjemmel jeg selv har eiet samme. – Til stedfæstelse under mit navn i 
tvende vidners nærværelse. 
Sønderøxe den 5. juli 1842. Niels Jørgensen Gravesen med ført pen. Til vitterlighed A. Larsen. Jens 
Østergaard. – I anledning af dette skiøde er betalt til Broust sogns fattigkasse 1rbm, for hvilken 1 
rigsbankmark hermed meddeles tilstaaelse. Broust præstegaard d. 5. juli 1842. Jacobsen. 
Sognepræst. 
I ½pc afgivter den 8. juli 1842 betalt 1 rd 4 m 8 sk. Paa Hr. cancellieraad herredsfoged Quistgaaards 
vegne  A. Budstrup. Læst under Hanherredernes ret løverdagen d. 9. juli 1842, hvorhos attesteres, at 
indbemeldte afhændede gaard ved obligation af 10. januar 1834, tinglæst den 29. november s.a. 
med første prioritet er pantsat til den almindelige enkekasse for 350 rd sølv, og at der for sælgeren 
ikke findes tinglæst adkomst paa nogen anpart i en parcel i Mou Kiær men blot den paaberaabte 
kiøbecontract. 
C.W. Quistgaard 
Attest om at ingen kiøbecontract er oprettet med solgte. 
 

   Obligation  
(foto 22-23) 
1842 
Jeg underskrevne Peder Christensen, selveier i Sønderøxe kjendes og hermed vitterliggør skyldig at 
være til den almindelige enkekasse den summa 350 rbd sølv , skriver trehundrede og 
halvtredsindstyve rigsbankdaler sølv som et mig tilstaaet laan af kassens midler. - Thi lover og 
forpligter jeg hermed mig og mine arvinger rigtig at tilbagebetale denne capital til hvilken 11. juni 
eller 11. december termin, samme et halvt aar forud fra én af siderne vorder opsagt, og imidlertid at 
erlægge til kassens kasserer 4 pc. aarlig rente, halvdelen til hver af de nævnte terminer, og første 
gang beregnet fra 11. december f.a. – Til sikkerhed for dette laan med deraf forfaldende skadesløse 
renter og omkostninger , pantsætter jeg hermed med første prioritets panteret den mig ifølge skiøde 
af dags dato, der tinglæses med denne min forskrivning, tilhørende eiendom, beliggende i 
Sønderøxe bye, Broust sogn, Øster Hanherred, Hjørrring amt, staaende for hartkorn , ager og eng 3 
tdr, 3 skp, 3fkr, med tilhørende bygninger, som i Brandkassen ere forsikrede for summa 500 rbd. – 
Ligeledes pantsætter jeg den til eiendommen hørende besætning af kreaturer og avlsredskaber, samt 
andet inventarium, markerne og engenes afgrøde saavel som mit indboe og i øvrigt alle af 
eiendommen havende revenuer1. I hvilket pant, saaledes som det nu befindes eller 
herefter kan vorde forbedret med alt hvad dertil hører, intet i nogen maade undtaget den almindelige 
enkekasse skal være sikkret som første panthaver  indtil den laante capital er tilbagebetalt med 
renter og omkostninger, skadesløs i alle henseender. 
Dersom jeg med renterne til de bestemte terminer udebliver, pantet paa nogen maade forringer, eller 
skatter og afgifter drages i restance, da skal capitalen uden opsigelse ansees som forfalden til 
betaling, og kassens direction være berettiget til strax at søge fyldestgiørelse i pantet, ligesom jeg i 
tilfælde af dets utilstrækkelighed er pligtig at erstatte det manglende af mine andre eiendele, hvor de 
end maatte være eller forefindes. – 
Hvis søgsmaal skulde opstaaae mod mig, i anledning af denne min gjæld, er jeg underkastet den 
hurtige retsforfølgning, som er bestemt i forordningen af 25. januar 1828. Til bekræftelse under min 
haand og segl i tvende vitterligheds vidners nærværelse, og kan denne obligation paa min 
bekostning og uden dertil give mig varsel til tinge læses og i pantebogen indføres. Sønderøxe den 5. 
juli 1842 Peder Christensen.  

                                                 
1 Indtægter, indkomster. 



Debitor eier intet signet. Til vitterlighed S.A. Larsen. Jens Østergaard, begge af Broust. Læst under 
Hanherredernes ret løverdagen den 9. juli 1842, hvorhos attesteres at indbemeldte gaard ved 
obligation af 10. januar 1834 tinglæst 29. november s.a. med første prioritet er pantsat til den 
almindelige enkekasse for 350 rbd sølv, ligesom der og ved en udmyntning af aftægtscontract af 
5.te d. m. for aftægt til Niels Jørgensen Gravesen og hustrue anslaaet til capitalværdi 400rbd sølv er 
givet prioritet i gaarden med besætning, ind og udboe næstefter 350 rbd sølv. 
C.M. Quistgaard 
 

(foto 23)      Aftægtscontract 

 
Imellem underskrevne Niels Jørgensen Gravesen, som sælger og Peder Christensen som kjøber, 
begge af Sønderøxe er oprettet følgende aftægtscontract. Foruden den contante kjøbesum 350rd 
sølv hvorfor min gaard, ved skjøde af dags dato til min stedsøn Peder Christensen, er overdraget 
med kjøberen og efterkommende eiere af gaarden endvidere under navn af aftægt, aarlig give mig 
og min nuhavende hustrue Maren Christensdatter, saa længe vi begge lever, følgende 
naturalpræstationer, nemlig: 
4 td skriver fire tønder rug, og 4 skriver fire tønder byg, at levere med halvdelen til hvert aars 1. mai 
og halvdelen til hvert aars 1. november altid forud for det følgende ½ aar, sundt, godt og vel 
rengjort korn, og 1ste. gang til første nov. 1842. Finder jeg eller hustrue at kornet ikke er antageligt, 
betales det til forfaldstiden efter den paa samme tid og gjældende capiteltaxt. 2 tdr. skriver to tønder  
kartofler, at levere i optagningstiden, 2 lp skriver to lispund flesk, 1 lp nævner et lispund bergfisk, 
begge dele at levere til 1. novbr.; een skp, skriver een skjæppe salt ligeledes; 4 skriver fire 
forsvarlige unggjæs, hvert aars Mortensdag, samt 2 er to skjæpper havre til samme tid; 35 skriver 
femogtredive potter brændevin velsmagende og i det mindste af 5 graders styrke at levere i 
forskjellige terminer efter gjensidigt ønske; 4 pund skriver fire pund tobak, halvt skraae, halvt 
røgtobak, som ophører ved mandens død. 60 grønkaal og 10 hvidkaal, at levere hvert efteraar og 
give sætteplads til samme; ¼ skp. kogeærter og 2 siger to potter tran til hvert aars 1.ste novbr. samt 
velbehandlet sædeland til ½ skp. hørfrø aarlig til ildebrændsel, lader gaardens eier grave, røgte, 
skrue, hjemføre og levere 10 siger ti forsvarlige bønderlæs skudtørv, 5 af moseparcellen og 5 af en 
bedre bonitet samt 2 siger 2 læs sandtørv alt i rette tørvebjærgningstid, og forsaavidt de ei kunne 
haves inde, giver han bekvem stakkeplads dertil. Ligeledes skal aftægtsyderen kjøre 2 siger to reiser 
med mig og hustruen aarlig indtil 2 mile ad gangen, dog ei i sædetiden eller høstens travleste tid; 
kjøre os til og fra kirke naar paafordres, og besørge vort korn til og fra mølle, samt levere os 2 siger 
to læs strøe sand hvert aar. Hvert aar 1.ste mai maa aftægtsnyderen udtage én koe af gaardens køer, 
hvilken de ville, der enten nylig har kælvet eller og snart skal kælve, hvilken koe eieren passer og 
græsser lige med sine egne bedste malkekøer og have mælken af samme indtil 1ste. novbr. fra 
hvilken tid indtil kyndelmisse. Aftægtsyderen leverer os 2 nævner to, men fra sidstnævnte dag til 
1ste mai 3, skriver tre potter nymalket mælk daglig, og i mangel deraf, eller om mælken ei er god 
og ublandet, betales det med 3, siger tre skilling potten. Af aftægtsyderens faareflok maa 
aftægtsnyderen udtage 4, skriver fire faar og 4 nævner fire lam hvert foraar til slagtning og ligeledes 
4 skriver fire faar og 4 er fire lam hvert efteraar til slagtning, og lammene tillige til slagtning, dog 
maa eieren hver gang forlods tage to lam af flokken . Skulde gaardens faareflok uddøe, eller eieren 
ingen faar vilde holde saa at han ei kunde levere de bestemte faar og lam til klipning og slagtning in 
natura, betaler han os værdien af samme efter uvillige mænds skjøn. Aftægtsnyderne skal stedse 
have 1 and og 2 høns med yngel tilfælles med eierens egne fjerkræe, og fri adgang til at erholde 
vand af gaardens brønd. Til beboelse for mig og kone opfører kjøberen en aftægtsbolig tæt norden 
for vestre ende af gaardens vaaningshuus, saaledes at der bliver  gang derimellem, bestaaende af 5 
fag og udskud i hele vestre side med indretning fra søndre ende af. 1 fag til kammer, 2 fag til 



dagligstue i hvis vestre side  indpaneles 2 sengesteder, det 4de fag til kjøkken, hvori opføres 
skorsten med arne, bageovn og kjedelgrube, samt det 5te fag til tørvene eller andet brug efter behag. 
Udskuddet mod vestre side faar indgang fra kammeret i det sønderste fag. Hele boligen forsynes 
med de fornødne vinduer, døre med beslag og bræddeloft over de 4 sønderste fag og vedligeholdes 
samme forsvarlig indtil den længstlevendes død. Da den saa skal tilhøre gaardens eier. 
Af gaardens ind og udboe udtage vi kakkelovnen i dagligstuen indtil kjøberen skaffer os en ny 
mindre 
(foto 24) 
dog ei for tynd kakkelovn, da han saa tager den førstnævnte igien; 2 klædeskister, 1 dragkiste, 3 
skabe; alle vore gangklæder og linned; sengeklæder til 2 senge, nemlig 4 dyner, 4 hovedpuder, 3 par 
lagener og 1 omhæng; 2de jerngryder, 2 samme kjedler og 1 the kjedel, 1 bryggerkar, 1 bærekar, 1 
andet kar, 1 ølanker,  2 stripper, 6 tintallerkener, 2 messinglysestager, 1 morter, de fornødne fade, 
potter og tallerkener, 2 kornsække, 1 læder pose, 1 solde, 2 løbe, 1 ildtang, 1 jernpande, 1 lidet 
saltkar, 1 fjerding, 1 kjærne, 1 lidet smørkar, 1 bord, 2 stole, 1 forsæt2, en liden bænk, en øxe, en 
hammer, 1 boer med skaft, 1 stueuhr med futeral , 1 jernvægt, samt hvilke flere smaating vi 
nødvendig behøve til brug i vor aftægtsbolig. Alle foranførte gjenstande af ind og udboe skal tilhøre 
kiøberen efter den længstlevende aftægtsnyders død, forsaavidt de da ere i behold, med undtagelse 
af de 2 klædeskister, dragkister, de 3 skabe, alle vore gangklæder og alle sengeklæderne, der skal 
tilhøre vore andre arvinger og er ham uvedkommende. Aftægtsydelsen tager sin begyndelse til 
næstkommende 1ste novbr, og skal alle de til leverance om efteraaret bestemte gjenstande leveres 
os i dette aars efteraar samt ildebrændslen i indeværende sommer og forbeholde vi os uindskrænket 
ret til at føre fælles husholdning med kiøberen, indtil vi flytte ind i aftægtsboligen, der skal være 
færdig i det seneste inden bemeldte 1ste november. 
Alle aftægtsdelene skulle leveres gode og sunde vahre og til rette forfaldstider, og til fuldkommen 
betryggende sikkerhed derfor skal aftægten være prioriteret i den til aftægtsyderen solgte gaard, 
med alt sit tilliggende, besætning, ind og udboe af navnlig slags, næstefter 350 rbd sølv, og gaae 
forud for enhver anden derpaa gjørende gjæld. Ved den ene aftægtsnyders død bortfalder af 
aftægten, nemlig 1 tdr  rug, 1 td byg, det halve brændevin i fald manden døe først, men i modsat 
fald intet, 1 faar, 1 lam og 2 unggjæs; men alt det øvrige svares uforandret indtil den længstlevendes 
død.  
Ved vor dødelige afgang lader gaardens eier os hæderlig begrave, efter egnens skik og brug, uden 
nogen som helst udgivt for vore øvrige arvinger. For det stemplede papiers skyld ansættes aftægten 
til penge saaledes: 
 
4 tdr rug, efter sidst satte kap taxt a 5rbd   2m  5sk er   21bd  3m  4sk 
4 tdr. byg efter                    do           2rdb   3m 9sk  er   10       2     4 
2 skp havre efter                  do           1rbd   3m 13sk er             2     8 
2 tdr kartofler 1rbd, 2lp flæsk 2rbd,  1lp fisk 1rbd, 1skp salt 3m, 4 gjæs 2rbd er   6        3 
35 potter brændevin 3m, ½ skp  hørfrøsædeland 2m, 12 læs tørv a 3m,  
2 læs strøsand 1m er      7 
2 rejser, mølle og kirkekjørsel     2 
Værdien af mælken, ulden af faar og lam og lammene til slagtning i alt 15 
Aftægtsboligens vedligeholdelse     1 
1 and og høns føde aftægtsnyden selv, og beregnes altsaa ikke her                    _______________ 
                                               Udgjør 69rbd  5m  4sk 
     Som forhøiet     5 gange        

                                                 
2 Bænk eller løse fjæle lagt som bænk foran bordet. 



     Andrager     349rbd  2m  4sk 
hertil aftægtsboligens indretning     30       3    12 
begravelsesomkostninger      20__________ 
     Tilsammen   400rbd sølv. 
Skriver firehundrede rigsbankdaler sølv , som bestemmer størrelsen af det stemplede papir, der til 
nærværende contract er forbrugt. 
Til stadfæstelse under vore navne i tvende vitterlighedsvidners nærværelse.  
Sønderøxe den 5. juli 1842. Niels Gravesen m.f.p. Peder Christensen. Til vitterlighed: A. Larsen. 
Jens Østergaard. Læst inden Hanherredernes ret løverdagen den 9. juli 1842, hvorhos attesteres at 
indbemeldte gaard af hartkorn 3tdr 3skp 3fkr, beliggende i Sønderøxe, med besætning, afgrøde og 
indboe, ved obligation af 10. januar 1834, tinglæst 29. november f.a. er pantsat for 350 rbd sølv, og 
ved obligation af 5.te d.m., tinglæst samtidig hermed ligeledes pantsat for 350rbd sølv, begge 
summer til den almindelige enkekasse og med første prioritet. 
C.M. Quistgaard 
 
 

 


