


Bruknings Contract 

 

Följande Bruknings Contract är denna dag upprättadt och 

afslutadt emellan undertecknade, Jordegare och Åboe, för 17/72 delar 

i hemmanet Rolfsbyn, Svanskog Socken, att gälla från midfastan 

1848. 

1
mo

 Jordegaren answarar alla till kongl Majt och kronan 

af hemmansdelen utgående skatter och onera af hwad namn 

de wara må och 

2
do

 answarar Soldate legan, men karlens anskaffande och 

Fragtande till och från Skrifningen åligger åboen. 

3
tio

 äfwen answarar Jordegaren kyrke, Prästgårds, Tingshus- och 

allmän brobyggnad. 

 

Åboen däremot ware skyldig att 

1mo emottaga egendomen efter syn, och wid avträdandet lemna 

den i lika godt stånd. 

2
do

 att bygga, bruka reparera, hägna och häfda efter lag, 

men i sättet, huru det bör ske, efterkomma han noga egarens 

föreskrift. 

3
tio

 att betala alla personella utlagor och aflöningar till 

Präster, Klockare, Soldat etc. och uttagor som ej här ofwanföre 

äro antecknade. 

4
to

 att utan betalning hwarje halft år fragta 85 lass 

Plankor, Stångjärn eller andra waror till Åmål, och deifrån 

Köra lika många lass i återfragt. För hwarje lass fram 

Och åter, som köres wer eller under dessa lass beräknas 

skilnaden till En 42 RGs 

5
to

 att i fall så skulle befallas, årligen göra en eller twänne 

långresor, såsom till ex. till Uddewalla, Wenersborg, Christinehamn 

eller Bergslagen emot samma betalning, som främ 

mande personer för en dylik resa erhålla. 

6
to

 att hwarje Söckendag hålla en arbetsför dräng här 

på Svaneholm, emot 12 s rgs för hwarje dagswerk från 

je dagswerke den öfriga tiden af året. 

7
a
 att biträda med kördagswerke / af häst och karl / då han 

derom befalles mot ersättning af 24 rgs om dagen. 





8
o
 att noga wårda den till hemmanet hörande Skog, och 

ej hugga färska träd,  eller tillgripa löf eller näfver, utan 

särskilt tillstånd af jordegaren. 

9
o
 att årligen utan betalning spinna 6? Lin eller 12? Blåner. 

Uppsägning och fardag förwerkar åboen genom bewisliga för- 

brytelser, uppenbar olydninad, eller wanmagt att egendomen rätte- 

ligen sköta och utskylderna och arrendet fullgöra. 

Med detta contract äro vi till alla delar nöjde, 

och hafwa hwar sitt exemplar häraf utwexlat, som skedde 

på Svaneholm den 22 November 1846 

C.G. Uggla  Erik Lennartsson’ 

gm Alexis Alberg med hand å pennan 

Jordegare 

Wittnen: 

C. Waern, 

Herman Alund 
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