
Sven Håkansson och hustrun Hanna Olsdotter 

föddes båda 1862 och kunna fira sin 70 bröllops-

dag innan de dog med 11 månaders mellanrum 

1957-58 vid 94 respektive 95 års ålder. De hade 

litet lantbruk i Farhult, Långaröd församling 

några mil sydost om Hörby. Äldste sonen övertog 

driften av gården och själv bodde de på ”undan-

tag” i 37 år i del av bostadshuset. 

Jag har vid tolkningen försökt hålla mig så nära 

originaltexten, som jag uppfattat den, och inte 

modernisera språket. Har istället lagt till förkla-

ringar. Feltolkningar av det skrivna kan ha gjorts. 

Kontraktet finns i 3 utgåvor och små skillnader 

finns mellan dessa.  

/Text Verner Uhrenholt 

 

Wåra föräldrar och svärföräldrar Sven Håkansson 

och Hanna Olsdotter härstädes tillförsäkras häri-

genom följande årligne lifstids underhåll att utgå 

av vårt av dom inköpta 7/192 dels mantal No 3 

Farhult, räknat från och med denna dag. 

/1 - Två  hundra kilogram ren och strid [kraftig, 

frodig] Råg lämnas dom årligen den 1:sta Decem-

ber, fyrtio kilogram renskurit färskt fläsk av en 

väl gödad gris lämnas dom årligen å tiden 15-

20:de December, En och en half [en och en halv] 

Undantags kontrakt från 1920 



liter nymjölkad mjölk av morgonmjölken lämnas 

dem dagligen strax efter mjölkningen i deras här-

nedan tillerkända bostad. En hektoliter potatis er-

håller de rätt att årligen få utsätta i därför väl 

drifven [driven/förberedd] och gödslad jord eller 

där vi eller hemmanets innehafvare själv sådan ut-

sätter.  

/2 - Som bostad får de begagna de 3:nne bostads-

rum norr om skorstensmurningen i boningshuset 

med fri tillgång till kök, eldstad, bakugn, brunn 

och hemlehus [hemelhus/hemlighus/dass] samt 

fritt utrymme å gårdstomten, vilka hus skola av 

oss eller hemmansinnehavaren årligen underhål-

las i försvarligt skick utvändigt med såväl tak som 

väggar. Lofterne över ovannämnde bostadsrum 

får dem jämväl [likaväl] begagna och äga de fri 

tillgång därtill, å därtill nuvarande trappuppgång. 

/3 - Till Eldebrand erhålla dom rätt att upptaga 

brandtörf [brandtorv dvs torv att elda med] å 

hemmanets mossar vad de för sitt behag årligen 

behöfver använda, hvilken törf af oss afgiftsfritt 

vid tillsägelse hemforslas och äga dom rätt till törf 

och vedbod begagna en sådan å norra längans 

västra ända.  

/4 - Som trädgårdstäppa erhålls de rätt att begagna 

sig av 3:ne famnars bredd av trädgården vid norra 

sidan med däri varande fruktträd och buskar. 

/5 - Skjuts till och från kyrka 2:ne gångar årligen, 

samt till och från Quarn [kvarn] för sin spanmåls  

förmalning erhålla de vid tillsägelse. 

Dessa underhållsförmåner skola oavkortade utgå 

i båda deras lifstid och medgifvar vi dem härmed 

rätt till säkert rätt till säkerhet för beståndet av 

detta kontrakt laga inteckning i berörda vårt av 

dem inköfta [inköpte] 7/192 dels mantal No 3 Far-

hult försäkras. 

Farhult den 2:a December 1920 

Olof Sanfrid Svensson Hanna Svensdotter 

Bevittnas av:  Magnus Nilsson  

[1 famn är 1.78 meter. 1 famn = 3 alnar = 6 fot 

= 72 tum] 

 


