Avskrift Råby roten nr 60 vid Sigtuna kompani af Kongl. Uplands regementes å ena och drängen
drängen Herman Larsson å andra sidan att tjena till efterrättelse, sedan Larsson blifvit soldat för
nämnda rote behörigen antagen. 4 dec 1895

1. Roten skall den 1sta januari 1896 till soldaten aflemna soldattorpet med dertintill beägen
täppa om 8,5 alnars vidd samt öfriga dithörande egor och lägenheter, allt i fullgodt skick till
byggnad, hägnad och häfvd, att detsamma allt under sin tjenstetid för sig och de sin begagna
utan rättighet att der inhysa främmande person, med mindre roten och kompanichefen
dertill lemna bifall.
2. Soldaten ansvarar, efter torpets behöriga emottagande för torpets lagliga underhåll, dock så
att roten ansvarar för all genom tidens åverkan å byggnaderna uppkommen husröta.
3. Roten anskaffar för torpet och täppan behövligt stängselvirke.
4. När soldaten är bortkommenderad, häfdar, brukar och bärgar roten åt denne torpet med
undantag af täppan, so, städse genom soldatens egen försorg skötes, dock ej med skyldighet
för roten att dertill tillhanda hålla dragare; skolande roten, derest soldaten af någon
anledning skulle för något år gå i mistning af täppan, i ersättning härför till honom lemna …..
hektoliter potatis.
5. Roten förbinder sig derjemte att till soldaten utgifva för en gång vid antagandet:
a. Städsel 2kr och 50 öre
b. Lega och bosättningshjälp 75 kronor
Årligen
5 hektoliter råg
5 hektoliter korn
1 hektoliter ärtor
1 hektoliter hvete
5 hektoliter agnar
2 meterfamnar a 4 kubmeter ved jemte riset derefter eller 4 trealnars famnar
skolade alla hemkallspersedlar vara af fullgod beskaffenhet samt före December
månads utgång till soldaten utgifvas för att af honom med rotens dragare till torpet
hemföras.
6. Soldaten tillförsäkras mulbete å rotens mark för en ko under den tid rotens egna kreatur
begagna bete.
7. Roten tillsläpper dragare och tjenligt åkdon till två qvarnresor årligen.
8. Roten förbinder sig att vid anfordran till korpralskapsbefällhafvaren årligen lemna fem
kronor, att för soldatens räkning i postsparbanken insättas egande roten att godtgöra sig
dessa pengar af soldaten tillkommande lön och skopenningar.
9. Slutligen vill ock roten derest soldaten till dess tillfredsställelse och med sitt befäls bifall
tjenar mins 25 år i fredstid eller, om krig bevistats, mindre, efter sig då företeende
omständigheter, utan ersättning bereda honom och hans enka för återstående lifstid nödig
bostad och lemna till begagnande en täppa af omkring åtta alnars vidd, eller medgifva
honom att fritt bebo soldathusen och begagna dithörande täppa.

Avskrift Råby roten nr 60 vid Sigtuna kompani af Kongl. Uplands regementes å ena och drängen
drängen Herman Larsson å andra sidan att tjena till efterrättelse, sedan Larsson blifvit soldat för
nämnda rote behörigen antagen. 4 dec 1895

Af detta kontrakt, förutom hvilket gällande författningar lända till efterrättelse, äro två lika lydande
exemplar upprättade.
Råby den 12 oktober 1895

J. Hedin för 49/80mtl 1.2

J.R Åkerlind för 2 mtl

J.A. Gelinder för 1 11/80 mtl

Råby

Killinge

nr 1.2
Råby

A Ölin
För ¼ mtl Råby nr 2

Med detta kontrakt förklarar jag mig nöjd
Herman Larsson

Riktigheten af ofvanstående öfverenskommelse och namnteckningar intyga underteckade på en gång
närvarande vittnen
El. Söderström

V.H Ring

Kantor i Håtuna och Häggeby

Häggeby

