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Hvad er en aftægtskontrakt
 Ved aftægt forstås et livsvarigt underhold i form af 

bolig og forplejning mv., som den, der afstår sin 
ejendom eller sit fæste, betinger sig af den nye ejer 
eller fæster.

 Pensionsordning

 Som vores livrente



Hvad er en aftægtskontrakt
Det er ikke kun selvejere der kunne 

gå på aftægt det kunne de fleste 
fæstere også fra 1760 til 1919

Der var 2 slags fæstekontrakter

Livsfæster

Arvefester



Livsfæster kan ikke gå på aftægt
Fæstet varede så længe fæsteren levede. 

Hans eventuelle enke kunne fortsætte 
fæstet uden at skulle betale ny 
indfæstning, så længe hun forblev 
enke. De kunne børnene ikke.

Hvis hun giftede sig igen, skulle hendes 
nye mand betale indfæstning, før han 
flyttede ind.



Arvefæste var en form for 
begrænset selveje

Fæsternes arvinger havde lov til at 
overtage fæstet.

Arvefestet en tinglyst ret omkring 1760.

Og en aftæktskontrakt kunne komme 
på tale.



Hvornår begyndte man med at lave 
aftægtskontrakter.
 Det kan ikke umiddelbart fastslås, hvor langt tilbage i 

tiden aftægt har været kendt. 

 Hverken landskabslovene fra første halvdel af 1200- og 
begyndelsen af 1300-tallet eller Danske Lov af 1683 
indeholder bestemmelser om aftægt.

 Kilderne viser, at aftægt var alm. udbredt omkring år 
1600.



Hvor finder vi aftægtskontrakten
 Aftægtskontrakten = en afbetaling for 

ejendommen

 Kontrakten blev tinglyst  på ejendommen

 Altså er det retsbetjentens arkiv vi skal 
ind i.

 Indgang til aftægtskontrakten er:

 Realregisteret (efter 1844)

 Skøde og Panteprotokollen også før 1844

 Godsarkiverne



Hvad står der i aftægtskontrakten
 Her er nedskrevet alle de forpligtigelser som køberen 

har over for sælgeren.  

 Lad os se på hvad Lars Mortensens forpligtelser er 
over for Niels Christensen.

Ifølge Realregisteret







Vi slår op i protokol 13 side 1016 og får her 
aftægtskontrakten Lars Mortensen skal betale til 
Niels Christensen







Hvad står der så i 
Skøde og Panteprotokollen
 Opføre et aftægts hus på 16 alen langt og 10 alen bredt

 Årlig underhold med korn ærter, flæsk m.m.

 Ildebrændsel

 Dyrkning af jorden

 Transport til kirken

 Begravelsen  

Se side 4 i hæfte 12 Aftægtskontrakt



Hvad står der så mere i
Skøde og Panteprotokollen
 Lars døde og enken sælger gården til sønnen.

 Hun sikker sin alderdom med en aftægtskontrakt men 
hun vil være sikker på en god pension.



Ifølge Realregisteret







Vi finder protokol 28 og slår op på 
side 299 det er opslag 303







Hvad står der så i 
Skøde og Panteprotokollen

Se side 6 i hæfte 12 Aftægtskontrakt


