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1852   Skiøde Søren Nielsen  

 
Jeg underskrevne Lars Christensen, selveiergaardmand i Sønderøxe tilstaar hermed og vitterliggør 
at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, afhænder og skiøder til min hjemmeværende 
gifte stedsøn Niels Sørensen følgende i Sønderøxe bye, Broust sogn, Øster Han herred, Hjørring 
amt beliggende eiendom, nemlig: 1. denne formand afdøde Søren Nielsen ved skiøde af 22. juni 
1821 tinglæst 23. juni 1821 fra Jacob Scavenius Eilersen paa kammerherre Sophus Peder Frederik 
Scheels vegne forhen tilhørende min hustru Dorthe Nielsdatter ved skifteslutning den 26. sept. 1836 
ifølge skifteattest af 26. febr. 1845 tinglæst 1. marts s.a. extraderede og mig efter vielsesattest af 24. 
febr. 1845, tinglæst 1. marts s.a. nu tilhørende paaboende gaard i bemeldte Sønderøxe med ager og 
enge nyt hartkorn 3 tdr 7 skp 2 fkr og gammelskat 23 rd 67½ sk under matr. 12 og 2, den mig 
ligeledes ifølge skiøde fra Peder Nielsen Hiulmand af 19. juni 1842 tinglæst 23. juli s.a. tilhørende 
halve anpart af den interesentskabs andel i den fra Christen Simonsens gaard udstykkede parcel nr. 
2 af samlet ager og enge nyt hartkorn 1 tdr 6 skp under matr. 1a som sælgeren og Peder Nielsen 
kiøbmand eiede efter fælleds skiøde af 13. juni 1841, tinglæst 18. dec. samme aar, ligeledes i 
fornævnte Sønderøxe bye; hvilke eiendomme herefter skal tilhøre kiøberen med de herligheder og 
rettigheder, byrder og forpligtelser, samme i navnlig maade vedkommer og tilsvarer og udreder han 
alle kongelige skatter, offtenlige afgifter samt communale og personelle prææstationer og byrder 
med hvad navn nævnes kan, som enten er eller herefter vorde paabudne af de ham hermed solgte 
eiendomme fra nytaar 1853 og fremdeles, til hvilken tid han modtager og tiltræder eiendommen. 
Gaardens bygninger holder han forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, den utinglæste 
intersentskabs contract om den under 2 solgte eiendom holder han i enhver henseende efterrettelig 
ligesom han og respecterer de om enkelte dele af bemeldte eiendom oprettede utinglæste 
leiecontracter og af mig indgangne forpligtelser i alle nanvnlige dele; hvorhos bemærkes at den 
eiendom hvortil nysnævnte intersentskabs anpart hører, med 1ste prioritet er pantsat til den 
almindelige Enkekasse i Kiøbenhavn for 150 rbd sølv ifølge panteobligation af 6. novbr. 1841 
tinglæst 18. dec. s.a. I kiøbet følger den deel af afgrøder som til nytaar 1853 er i behold og hele 
gaardens nuværende besætning af bæster, køer, ungquæg, faar, vogne, plove, harver og øvrige 
gaards og avlsredskaber med hvad med navn nævnes kan, intet i nogen maade undtagen, samt 
indboet med de indskrænkninger som aftægtscontracten af dags dato imellem sælger og kiøber 
bestemmer. Endvidere følger i kiøbet den i jorden udlagte vintersæd uden særskildt vederlag, samt 
ildebrændsel og gjødning. Da nu kiøberen har betalt mig den accorderede contante kiøbesum 200 
rbd sølv, skriver tohundrede rigsbankdaler sølv, saa skal fornævnte eiendomme herefter tilhøre 
Niels Sørensen og arvinger og hjemler jeg ham samme fri for hver mands tiltale til stadfæstelse 
under mit navn i undertegnede vitterlighedsvidners overværelse. Pt Øland skole 12. decb. 1852. 
Lars Christensen til vitterlighed lærer Ole Christian Andreasen. Læst under Hanherredernes ret, 
løverdagen 8. januar 1853, hvorhos attesteres at den indbemeldte gaard ifølge obl. 22. juni 1821 
tinglæst den 23. juni er med 2. prioritet efter 350 pantsat for 250, hvilken obligation ligesaae lidt 
som den paaberaabte obligation til enkekassen, hvorved sælgerens anpart i den i interessentskabet 
eiede gaard og som er behæftet, sees i pantebogen at være udslettet. Attest om at ingen skriftlig 
kiøbecontract har været oprettet medfulgte paa anordnet stemplet papier.  Lillienskiold. Til de 
fattige betales 16 sk. 
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 Aftægtscontract Lars Christensen og Dorthe Nielsdatter 

 
Foruden den contante kiøbesum 200 rbd sølv, som kiøberen, min stedsøn Niels Sørensen har betalt, 
for den ham under dags dato tilskiødede gaard i Sønderøxe bye, Broust sogn, Øster Hanherred, 
Hjørring amt, af ager, enge nyt hartkorn 3 tdr 7 skp 2 fkr og en interessantskabsanpart i en anden 
gaard skal han desuden svare og udrede til mig og min hustru Dorthe Nielsdatter følgende 
naturalpræstationer aarlig under navn af aftægt, nemlig: 4 er fire tønder rug, 5 er fem tønder byg, 3 
er tre potter nymalket mælk daglig, 3 er tre lispund flæsk, 4 er fire lispund faare eller lammekjød, 2 
er to lispund bergfisk, 2 er to oll foraars og 2 er to oll høstsild, 4 siger fire snese ordinaire glibeaal 
26 lispund nævner sex og tyve pund smør, 4 er fire lispund svinefedt, 2 siger to lispund ost, 2 er to 
oll æg, 8 nævner otte pund tælle, 50 stykker grønkaal, 20 stk hvidkaal, én skjæppe ærter og 2 er to 
skjæpper salt, 8 er otte pund uld, 8 nævner otte pund hjemmeavlet hør, 8 siger otte pund rentærsked 
hør , samt til ildebrændsel, 12 er tolv forsvarlige bønderlæs skudtørv, 60, nævner tredsindstyve 
potter kornbrændevin, forsvarlig græsning til en hest eller ogsaa i stedet for hesten 2 fækreaturer i 
hele græsningstiden. Leveringstider bestemmes saaledes aarlig; Kornet leveres i 2 terminer, halvt til 
1 mai og halvt til 1st novbr altid forud for det følgende 1 aar, mælken daglig, flæsket inden 
november maaneds udgang. Kjødet og fisket inden 1. novb., foraarssilden inden mai maaneds 
udgang, høstsilden inden juul, aalene i løbet af fisketiden hver sommer, smørret 1 pund hver 14. 
dag, svinefedtet inden novb. maaneds udgang, osten og tællen til 1. novb, æggene efterhaanden, 
kaalene inden novb. maaneds udgang, ærterne 1. marts, saltet 1. novb., uld og hør inden octobers 
maaneds udgang, tørvene frit gravede, røgtede, skruede og hjemførte samt i huus indbragte i rette 
tørvebjærgningtid, brændevinen i 2 terminer, 30 potter til juul og 30 potter til sct. Hansdag. Alle 
aftægtsdelene leveres i gode og sunde varer, og i modsat fald efter min og min hustrus egen 
afgiørelse, betales de med penge til forfaldstiderne saaledes: kornet efter den da sidst satte 
kapitaltaxt, mælken med 3 sk potten, flæsket med 2 m kiødet med 1 m og fisken med 1 m 3 sk pr. 
lispund. Foraarssilden med 3 m og høstsilden med 1 rbd, aalene med 1 rbd, smør og fedt med 1 m 
pundet, osten med 1 rbd pr. lispund, tællen med 18 sk pundet, æggene med 1 m snesen, grønkaalene 
med 2 m, hvidkaalene med 4 m, ærterne 4 m, saltet 1 rbd, ulden 2 m 4 sk pr.. pund og hørren i alt 4 
rbd. Tørvene 1 rbd læsset, brændevinen 1 m potten og heste eller kreaturgræsning 3 rbd. Alle 
kørsler som jeg og min hustru behøver forretter kiøberen, navnlig befordrer han vort korn til og fra 
mølle, kiører os til og fra kirke, henter læge og præst i sygdom m.m. samt alt fornøden sand eller 
mindst 1 læs. Vi forbeholder os fri adgang til gaardens brønd igjennem, til og fra gaarden til enhver 
tid uden nogen som helst forhindring eller indskrænkning. Til aftægtsbolig for os paa et bequemt 
sted ved eller i gaarden, at være færdig efter ½ aars varsel til den paafølgende sct. Hansdag, udfører 
kiøberen 4 nævner fire binding huus i alt 12½ aln lang og af passende vidde foruden udskud til 
ildebrændsel med indretning til stue, spisekammer, kiøkken med skorsten og bagerovn. Bygninger 
af grundmur forsynet med fornødne vinduer, døre, fjælleloft, fjællegulv, fjællebeklædning med 
videre, alt i enhver henseeende saaledes, som jeg forbeholder mig nærmere at foreskrive samme. 
Boligens forsvalige vedligeholdelse paahviler ligeledes kiøberen. Foruden vore klædekister, skabe, 
gangklæder, linned og en jernkakkelovn udtager jeg af indboet forlods efter eget tykke, uden 
indskrænkning af kiøberen, alt hvad jeg og hustrue nødvendig behøve i vor aftægtsbolig, hvilket alt 
tilligemed boligen skal tilhøre kiøberen efter den længstlevendes død, forsaavidt det da maatte være 
i behold. Alle aftægtsdelene svares uden forandring og afgang indtil den længslevendes død, og 
kiøberen giver os en anstændig og forsvarlig begravelse ved vor dødelige afgang efter egnens skik 
og brug. Vedbliver min meget sygelige kone at være svag, da skal hun forblive hos kiøberen og 
hustru og yde føde og pleie, vask, renhold og tilsyn, forsvarligt i enhver henseende og saalænge hun 



saaledes hos dem forbliver udredes aftægten kun med 2/3 dele, nævner to tredjedele af alle dens 
specialiteter, eller i det sted 80 rbd, siger firsindstyve rigsdaler aarlig i 2 terminer 40 rbd til hvert 
aars 1. mai og 40 rbd til hvert aars novbr. i fald jeg maatte foretrække dette. Kiøberens søster den til 
dels sindssvage Ane Sørensdatter, skal kiøberen beholde og underholde i enhver henseende, 
saalænge hun lever og dersom han hellere maatte vælge at faa hende forsørget hos fremmede, da 
skal han svare hende 40 rbd siger fyrretyve rigsbankdaller sølv aarlig til hendes dødsdag og ved 
hendes dødelige afgang skal han afholde bekostningerne ved hendes anstændige begravelse indtil et 
beløb af mindst 15 rbd. Aftægten i et og alt skal hæfte med første Prioritets panteret paa den under 
nr. 1 ved skiøde af dags dato til kiøberen solgte gaard med tilliggende og gaar først for enhver 
anden derpaa stiftendes gjæld i hvilken henseende denne contract bedes læst tillige som et panteret 
stiftende document. 
For brugen af det stemplede papiirs skyld ansættes aftægten til penge saaledes: 
 
4 tdr rug efter sidst satte capitaltaxt  á ”b” 5 m 2 sk og 5 tdr byg efter samme  
á 3 rbd 4 m 6 sk er         46 rbd    m  61 sk 
1095 potter mælk á 3 m er 34 rbd 1 m, flæsk ”b” kiød 4 rbd, fisk 3 rbd,  
sæd 9 m, aal 1 rbd er     49          4      1 
smør 4 rbd 2 m, fedt 4 m, tælle 9 m, ost 2 rbd, æg 8 m, kaal 1 rbd 
ærter 4 m, salt 1 rbd, uld 3 rbd er    15          3 
hør 4 rbd, tørv 12 rbd, brændeviin 10 rbd, heste eller kreaturgræsning 3 rbd er 29 
kørslen 8 rbd, sand 2 m, adgang til vand og gaard etc 1 rbd er   9           2 
Ane Sørensdatter underholdning aarlig 40 rbd og boligens vedligeholdelse 5 rbd 45_____________ 
                                                                               ”b”             194           3    71 

Som 5 gange forhøiet er                                               5 
 Udgør         942 rbd    5 m   3 sk 

Hertil aftægtsboligen bygning og indretning     252 rbd       13 sk 
Aftægtsfolkenes begravelse á 30 rbd                   60 
Ane Sørensdatters begravelse                           __15______________________  327                  13 
                                                           Udgør i alt  1300 rbd 
 
Skriver ét tusinde og tre hundrede rigsbankdaler sølv, som saaledes er aftægtens kapitalværdi og 
bestemmer størrelse af det stemplede papier der til nærværende contracte Er forbrugt. Denne 
contract, der saaledes er oprettet mellem os, bekræftes hermed med vores navnes underskrifter i 
nedentegnede vidners overværelse pt. Øland skole, 12. december 1852. 
Lars Christensen, Niels Sørensen til vitterlighed lærer Ole Christian Andreasen læst under 
Hanherredernes ret den 8. januar 1853, hvorhos attesteres, at den indbemeldte pantsatte gaard i 
Sønderøxe, ifølge obl. 22.juni 1821 tinglæst 23. juni er behæftet med en giæld af 250 rbd med pr 
efter 350 rbd, hvilken obligation ikke i pantebogen er annulleret.                          Lillienskjold 
 
 
 
 
 


