
Soldatkontrakt

Emellan undertecknad roteintresseuter för roten No 401 vid Höjentorps kompani af Kongl. 
Skaraborgs regemente och Carl Johan Blom från Österplana, gällande, ifall han blifer till 
soldat för nämde nummer antagen.

1. Uti lega erhålles Tjugofem (25) kronor.
2. Uti årlig lön erhålles Fem (5) kronor, hvilka i februari månad hvarje år aflemnas till 

kompanichefen, att för soldatens räkning insättas i länets sparbank, och få dessa medel
ej af soldaten lyftas, så länge han i tjänsten qvarstår, samt 16 kb. fot råg i dec. månas.

3. Soldattorpet tillträdes den 14 mars 1887 med samma egor, som förre soldaten innehft, 
eller deremot svarande egoområde, om soldattorpet varder flyttadt till annan plats.

4. Soldattorpet uppsås första året af roten med höst- och vårutsäde samt gräsfrö, sedan 
består soldaten sjelf utsädet, men dragare jämte nödigt redskap till torpets brukning 
tillsläppes af roten. Då soldaten är kommenderad brukas och bergas soldattorpet af 
roten för soldatens räkning.

5. Soldattorpet skall bruka i sjuårig cirkulation och af gärdena skall årligen ett användas 
till träde och minst 2:ne vara geäsvall igensådda och skall soldaten vid afträdet lemna 
jorden sålunda häfdad eller ett skifte gödsladt och beredt till träde och två skiften i 
gräs.

6. Stängsel och gärdesgårdar underhållas af roten då soldaten är kommenderad, men är 
han hemma, underhåller han dem själf.

7. Till vedbränsle erhåller soldaten årligen åtta (8) lass vid hvarje lass sex (6) alnar lång, 
en aln bredt ch en aln högt, samt till hägnaders underhållande nödig utsyning och 
tillsläpper roten dragare till framkörning häraf, men skall soldaten för öfrigt göra allt 
arbete härmed.

8. Bete erhåller soldaten på rotens skogar för de kreatur han kan vinterföda, dock får ej 
vallsläppningen på våren ske förrän beteslaget släpper vall sin egna kreatur i Kullen. 
Som väg till betesmarken får soldaten begagna den utlagda vägen.

9. På samma vilkor som i punkt 2 omfömäles roten sjelf Fem (5) kronor.

Hellekis den 11 April 1886

För Råbäcks egendom För Hellekis Aktiebolag
J.F. Ericsson Fr. Sköldebrnd

Egare till ½ mtl Skattegården Egare till 1 mtl Storegården
Gustaf Jonsson J. Jonsson

Egare till ½ mtl Skattegården

Md ofanstående kontrakt förklarar jag mig nöjd
C.J Blom

Bevittnas af Aug. Lindesberg, O. Karlsson
Gillas: C.A Sjöcrona, Oscar Fåhraeus,  A.G Brattström

Vidimeras: A.F. Hjort


