Arrendecontract i Svarsta i Tibble sn
Den 29 januari 1839
Svarsta i Tibble sn ett halft mantal kronoskatte hemman tillhörigt aflidna Rusthållaren Mats Matssons
sterbhus, delägare uplåtes enligt föregången pålysning till den högstbjudande emot följande villkor.
1. Skall köparen eller arrendatorn årligen på tillsägelse leverera och till stockholm forsla inom Januari
månads utgång på dess bekostnad, sjutton tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, i ren strid säd,
hvaraf Enkan Catharina Matsdotter erhåller tre tunnor och de öfriga arfvingarna Fjorton Tunnor, som
hwar och en efter wederbörlig andel tillfaller
2. De förstnämnde tre tunnorna spannmål, så wida enkan skulle finna för godt eller annorlunda förordnat
blifwer förfaller,emot det hon och dottren Sophia bo på stället och begagna kammaren inom salsrummet
tillika med salen enskildt och bakugnen i köket till sitt behof uti manbyggningen, sam för sitt behof nyttja
Brygghuset och källaren gemensamt med arrendatorn en bod, äfvensom östra ändan af fähuset med dess
skulle och ett svinhus, dessutom trädgården efter dess nuvarande inhägnad. 100 ... välbärgat hös, 5 tjog
logbunden råghalm, 1 tjog kornhalm, 5 säckar kornagnar och 1 säck rågagnar, samt sommarbete för 2ne
kor och öfriga sorter kreatur, ihop med arrendatorns der dessa beta, äfvensom till enkans behof
hemförskaffas och sönderhugga torrt och tjenligt bränsle, dragare till kyrka och qvarn, samt låta förmala
hennes spannemål till sitt behof, och i öfrigt henne med aktning och wälvilja bemöta
3. Alla öfriga hus och rum samt mark begagnas af Arrendatorn som desamma tillträder den 14 mars 1838
och ovillkorligen bebo gården, samt ansvara för alla hemmanets ..., af hvad namn och beskaffenhet, som
hälst.
4. Skall arrendatorn bygga och widmagthålla gården, samt jorden bruka och häfda, enligt lag och
författningar; intet foder afyttra utan alt wid gården uppställa och gödsel på åkern utföra.
5. Nödig reparationswirke, hägn och wedbrand får tagas på hemmanets skog , till det sistnämnde i
synnerhet windfällen, stubbar och ris, samt efterse skogen och tillkännagifva om någon åverkan förspörjes
6. Ömsesidig laga uppsägning förbehålles.
7. Skall arrendatorn äfwen årligen utbetala wid samma tid, som spannemålen , den penningsumma, som
idag vid tredje uppropet och klubbslaget bestämmer, samt ställa borgen för sitt inrop, för hela Contactets
innehållom så önskas.
För tredje upbudet stadnade arrendatorn Anders Andersson i Bälby, upgående till en summa stor:
Fyrtio/40/ Riksdaler tolf /12/ skilling Banco
E.Eriksson (för enkans och serskild räkning) C.A Barhelsson, Gustaf Beckström.
Carl Gustafsson, Carl Ericsson i Nygård.
Med ofvanstående contrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig till dess nogagranna
efterlefnad.
Som Ofvan
Anders Andersson

