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Aftægtskontrakt for Christen Pedersen og hustru på Meldgaard i Rødding,
Dateret 16. oktober 1834, tinglyst 3. oktober 1835

Aftægtscontract: imellem underskrevne Anders Christian Christensen som Aftægtsgiver og Christen
Pedersen og Hustrue som Aftægtsnydere, alle af Rødding Bye, Vildberg Sogn.Jeg Anders Christian Christensen, der ved Skiøde af Dags Dato fra min Fader Christen Pedersen, er
overdraget hans forhen eiende Gaard Meldgaard kaldet i Rødding Bye med Tiender og Løsøre
forpligter mig herved til at give ham og Hustrue Sidsel Jensdatter følgende Ophold saa længe de
leve.1. Mine Forældre skal have til Afbenyttelse og Bolig saa meget Jord af Gaardens Eiendomme,
nemlig Agerland, som der forsvarligen kan græsses og fodres, 2 Køer og 10 Faar paa, hvilket alt er
afmærket, og dertil et Stk. Eng, store Kiær eller Veiekiær kaldet, hvorpaa kan avles 5 …. ….. læs
Høe, og naar Høet deraf er bierget til næste Aar, bestemmes hvor skiællene skal gaae.- Inden
Mikelsdag 1835 skal jeg opføre til Bopæl for mine Forældre 12 Fag Huus af 8te Alens Vide, hvoraf
6 Fag indrettes til Vaaningshuus og 6 Fag til Udhuus. Denne Bygning som hvad Stuehuset angaar,
forsynes med Lofter over 4 Fag, samt Vinduer, Dørre og øvrige Fornødenheder, saaledes at det kan
ansees forsvarlig i alle Henseender, vedligeholdes af mig uden Godtgiørelse.- Da mine Forældre
først til Mikkelsdag 1838 kan modtage til afbenyttelse den dem tillagte Jord, hvoraf de da skal have
Ophold, uden hvad Græsningsretten angaar, hvilken de afbenytter fra den Tid deres Bopæl skal
være færdig, saa skal jeg imidlertid levere dem aarlig, nemlig fra Michelsdag 1835 til same Tid
1838: 6 Tdr Rug, og 4 Tdr Byg til 1ste October og 1ste April, hver Gang med det Halve, og er jeg
pligtig at besørge dette Korn transporteret til og fra Mølle paa Forlangende.2. Naar mine forældre til Michelsdag 1835 træder ind i deres Aftægtsboelig leveres dem 4 Torsk og
4 Snese Hvidlinger, 4 Lispund Smør, 12 Lispund Ost, ½ Skp: Salt, 1 Lispund Humle, og 8 Potter
Brændeviin, men disse Artikler leveres kuns engang eller for et Aar.- Indtil mine forældre som
anført indtræder i deres Aftægtshuus forbliver de gaaende hos mig og nyder Ophold og Pleie som
hidtil.3. Af Gaardens Besætning udtager mine Forældre 2 Køer og 8 Faar, de sidste strax eller naar for
godt synes, men Køerne først til Michelsdag næste Aar.- Disse Kreaturer, hvoraf mine Forældre
nyde Mælken m:v:, afgiver jeg fornøden Straafoder til i de 3 Aar den dem i første Pkt: tillagte Jord
afbenyttes af mig til Sæd, hvorimod de skal græsses derpaa.-

4. I de 3 Aar fra Michelsdag 1835 til Mikkelsdag 1838 leveres mine Forældre 1 Trave utærsken Byg
aarlig af den Sæd som avles paa den dem tillagte Jord, hvorhos de ligeledes kan fordre de m leveret,
…… af al slags Korn, som i den Tid saaes paa samme Sted, men hvad der kan skjønnes at være i
den dem leverede Trave Byg, afkortes igien i de 4re Tønder de ellers tilkomme.5. Til Mikkelsdag 1835 leveres mine Forældre og fremdeles aarlig i rette Tid, hjemført og sat i Stak
ved deres Aftægtsbolig, 25 Læs Hedetørv a 7 Snese, 3 Læs Klyner a 24 Snese og 6 Traver Lyng. 6. Saalænge det Stk: Jord, som mine Forældre er tillagte, afbenyttes af mig, nemlig til Michelsdag
1838, lover jeg at behandle same forsvarlig i enhver Henseende og al den Sæd som er i Jorden det
sidste Aar tilfalder mine Forældre, hvorimod igien bortfalder den Leverance af Korn jeg ifølge det
forstaaende skulde yde dem.7. Det Stk: Jord mine Forældre efter 1 ste Pkt: er udlagt og som de har Nytten og Brugen af paa
Livstid, dyrker og driver jeg tilbørligen for dem fra Michelsdag 1838, da de modtager same, uden
derfor at kunde fordre nogen Erstatning og hiemfører Høet af Engen, alt til de Tider om Aaret det
skee bør, men mine Forældre ska l selv udrette det Arbejde ved Stedets Drivt som deres Kræfter
formaae, hvorimod alle de øvrige Præstationer efter denne Contract ophører fra den Tid, undtagen
Ildebrændselet og den fornødne Mølle og Kirkekiørsel som vedbliver efter hvad forhen er bestemt. 8. Mine Forældre udtage af Gaardens Besætning endvidere, naar de tiltræde deres Aftægtsbolig, 1
Bielæggerkakkelovn, 1 St…….. , 2 Sengs Klæder, hver Seng bestaaende af 1 Dyne, et B….., 2
Lagner, og 2 Puder, et Bord, 2 Stole, en Bænk, de fornødne Kar, Ball ier, Spande og og øvrige
Huusgeraad samt 1 Jerngryde til Brygning og Vask, eller hvis Aftægtsnyderne i stedet for denne
Gryde hellere ønske en Kobberkiedel til 2 Skpr da anskaffer jeg dem en saadan paa Forlangende,
dog imod at de selv betaler det Halve af hvad den koster og Gryden leveres tilbage.- Disse her
specificerede Effecter saavelsom de forannævnte Køer og Faar samt alt hvad mine Forældre
efterlade dem tilfalder mig naar de ved Døden ere afgaaede, imod at jeg besørger dem anstændig
Begravet.9. Skatter og Afgifter af den mine Forældre overladte Jord saavelsom Tiendesvarelse og øvrige
deraf gaaende Byrder, ……. og ……. af hvad Navn nævnes kan, udredes af mig eller Gaardens
Eier.10. Det mine Forældre til Beboelse opførte Huus tilhører ligeledes mig naa r de begge ere døde.11. Denne Contract giælder alene saalænge min Fader Christen Pedersen og hans nuværende
Hustrue Sidsel Jensdatter leve, hvilket hermed for Tydeligheds Skyld bestemes.-

12. Til min Fader Christen Pedersens ældste Datter Karen leverer j eg Anders Christian Christensen
en Sengs Klæder eller 12 rbd rede Sølv, og ifald hun indlader sig i Ægteskab bekoster jeg hendes
Bryllup som passende kan være og mine Vilkaar tillader. - Det same tilkommer Pigerne Mariane og
Ellen samt desuden hver en Dragkiste eller 8rbd rede Sølv.- Pigerne har Valget om de vil have
Sengen in natura eller de anførte Penge og Udleverelsen heraf skeer først naar de har opnaaet en
alder af 30 Aar, med mindre de forinden blive gifte.- Derimod leveres de nævnte Dragkister
Marianes til næste Aar og Ellens Naar hun fylder 20 Aar. Ligeledes skal min Fader Christen
Pedersens Sønner, Anders Kjær, Jens Peter, Lars Meldgaard, Christen Trøstrup, og Anders
Birkmose have hver en gl: Kiste naar de denne behøver, hvilken de tilbageleverer ifald de vil,
saasnart de ere 28 Aar gamle og da erholde igien enten en nye Kiste eller 4rbd rede Sølv alt som jeg
finder at være fordelagtigt for mig. Desuden skal de 2 de sidstnævnte have Opdragelse i Gaarden,
nemlig Føde og Klæde og alt hvad de behøve til d e ere confirmerede og hvis dette ikke skeer
saaledes at de kan være tient dermed, kan de fratages mig og for min Regning bekostes opdraget
hos andre Folk, alt efter uvildige Mænds Bedømmelse. - Fremdeles skal jeg betale enhver af dem
naar de blive 25 Aar gamle 40rbd rede Sølv og hvis de da ikke fordrer dem udbetalt, forrente samme
for den Tid, dog dersom nogen af dem forinden skulle kome i Kongens Tieneste og da behøve
Pengene kan jeg ikke under saadanne Omstændigheder nægte Udbetalingen.
Saafremt min Fader Christen Pedersens Hustru, som er frugtsommelig, føder et levende Barn til
Verden, og Forældrene skulde bortdøe fra same paaligger det mig eller Gaardens Eier at opdrage
dette Barn, og i øvrigt skal det hvis det opnaar den Alder som for de Andre er bestemt, i alle
Henseender nyde lige Ret med dem, alt med Hensyn til Kjønet.- Til Sikkerhed for de i denne
Contract bestemte Afgifter og Præstationer, skal mine Forældre have Panteret i den mig ved Skiøde
af Dags Dato som tinglæses samtidig hermed, overdragne Gaa rd, Meldgaard kaldet i Rødding Bye,
Vildberg Sogn af Hartkn: 5 Tdr 5 Skpr 1 Fr 1½ Alb. med Tiender og Løsøre næstefter de deri
indestaaende 800rbd rede Sølv til den almindelige Enkecasse.- Med Hensyn til Valget af det
stemplede Papir anmærkes det at forest aaende Aftægt m:v: beregnet paa anordningsmæssig Maade,
ikke kan overstige en Værdi for 5 Aar af 700 rbd Sølv.- Saaledes have vi Christen Pedersen og
Anders Christian Christensen contraheret med hinanden og til giensidig Opfyldelse og Efterlevelse
forsynes denne Contract med vore Underskrifter i Vidners Overværelse. - Skrevet i Herning den 16de
Octbr: 1834.Anders Christian Christensen.- Christen Pedersen m:f:P:
Til Vitterlighed P: Bertelsen. Iver Merrild.-

