Gammal köpehandling

(Köpehandling, avskrift av orginal som är handskrivet)
Härmed upplåter och försäljer jag Johan Hansson i samråd med min hustru Kristina Maria
Johansdotter mitt i Prestholm egande hemman 1/8 mantal nr. 15 samt 3/64 mantal nr.
11 med derå befintliga åbyggnader till mina söner Johannes och Alfred hälften till dem
hvardera jemte ett hästkreatur, två kokreatur, hälften i en kyrkstuga i Rånbyn äfvensom
all lösegendom hälften till dem hvar förutom en säng med dertill hörande sängkläder som
vi undertecknade förbehålla oss , emot en öfverenskommen härmed qvitterad
köpesumma af fyratusen ./. 4000 ./. kronor, som sålunda gäldas att köparena utgifva
hälften hvardera tvåhundra ./. 200 ./. kronor till vår dotter Lovisa Vilhelmina och
återstoden af köpeskillingen användes till hemmanets skulder. Derjemte skola köparena
om vi icke med dem åsämjas i hus och bröd till oss årligen utgifva hälften hvardera
följande undantags-förmåner: till boningsrum kammaren, som är i bagarstugubyggnaden
samt nödiga visthus, och såsom förkofrings-jord undantaga vi ett åkerstycke om femtio
liters utsädes-vidd som af hemmansinnehafvarna årligen uppplöjes, begödslas och besås,
dock att vi sjelfva bestå utsädet; 655 liter rensadt korn, 131 liter råg, 34 kilogram
strömming, 10 kilogram kokött, 10 kilogram fårkött, 50 liter salt, 12 famnar hemkörd
och sönderhuggen ved, 17 kilogram kaffe, 8½ kilogram socker, 12 rullar tobak af vanlig
långtobak, 4 liter oskummad mjölk dagligen, ull af tvenne får, häst till kyrkan 2 gånger
årligen, nödiga gångkläder samt erforderlig omvårdnad. Vid enderas af vår död skall
hälften af förgångsförmånerna förfalla. på ovanstående vilkor afhända vi oss
egendommen i fråga med allt vad dertill hör och dagligen tillvinnas han samt tillegna
densamma köparna. Af detta köpekontrakt äro tre exemplar utfärdade och utvexlade.
Råneå den 2 juni 1894.
(Undertecknat av säljarna med bomärken)
Johan Hansson

Kristina Maria Johannesdotter

På en gång närvarande vittnen
A. Lindström

EM. Lindström

Med ovanstående köp förklara vi oss nöjda och förbinda oss att villkoren fullgöra
och lämna därjemte säljarena rätt att utan vårt vidare hörande hörande söka och vinna
inteckning uti hemmansdelararna ifråga för ofvanstående förgångsförmåner. Råneå som
ofvan.
Johannes Johansson Sandberg

Alfred Johansson

(Bevittnat som ovan)
No 31. År 1900 den 1 mars på lagtima vintertinget med Råneå tingslag fastställdes
inteckning uti Johannes Johansson Sandberg och Alfred Johansson egande
hemmansdelar om tillhopa 1/8 mantal N:15 och 3/64 mantal N:11 i prestholm, Kristina
Maria Johanesdotter till säkerhet för i förestående afhandling henne tillförsäkrade
förmåner. Betygar
På häradsrättens vägnar:
(Svårläst namnunderskrift)

Kommentar:
Den generöst tilltagna "Pensionsförsäkringen" hade köparna mycket svårt att uppfylla.

Tex: fyra liter mjölk dagligen, när korna med säkerhet var i sin under våren. Därför
gällde det att stå sig väl ("om vi icke med dem åsämjas i hus och bröd") med säljarna så
att undantagsförmånerna inte behövde utnyttjas. Detta avtal är ganska vanligt
förekommande vid denna tidsepok.
Att det är undertecknat med bomärke betyder inte att man inte är läskunnig, troligen
kunde man läsa bibeln med gammal textstil.
Köpesumman som nämnts torde vara ett skuldövertagande.

