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År 1854 av 6. April vid Rekryteringsmöte å Stockholms Läns Landskansli uppvist och godkänt, 
betygas.                                                                                  Ex officio, G N ....Sellén 

  

Kontrakt emellan Roten N:o 109 wid Hundra Härads Compagnie af Kongl. Uplands Infanterie Regemente 
och Corporalen Fred: Uddén hwilket skall tjena till noggrann efterrättelse sedan Uddén blifwit till Ordinarie 
Soldat för Roten behörigen antagen. 

____________ 

  

Roten förbinder sig härmed att utgifwa till Corporalen Fred: Uddén 

för en gång: 

1:o   I städsel Tre Rdr Banco, genast efter skedd inskrifning i Rullorne. 

2:o   I Lega 16 Rdr 32 sk. Banco, hwaraf hälften betalas wid första mötet eller Kommendering, som 
Soldaten bewistar, och den andra hälften i början af näst derpå följande Januarii 

Månad. 



3:o   Till Bosättning lemnas Soldaten, då han tillträder Torpet, eller inom ½ år därefter, contant Tio 
Rdr B:co. 

  

Dessutom erhåller Soldaten följande årliga löneförmåner: 

4:o   I Lön 1 Rdr 32 sk. B:co Sedlar. 

5:o   Rättighet att för sig och de sina, under tjenstetiden, ensamt begagna SoldateTorpet med de därtill, 
enligt höga författningarne, hörande byggnader, samt en Täppa om minst 5 Kapplands widd. Någon främmande 
person får icke i SoldateTorpet inhysas, utan alla Rotehållarnes gifna bifall dertill. 

6:o   I Hemkall 4 Tunnor Råg och 3 tunnor Korn, som roten lemnar i strid och ren Säd, efter avbärgad 
gröda, men senast inom December Månads slut; samt 160 Lisp. Råghalm och 6 Tunnor Korn Agnar. 

  

Därjämte skall Soldaten undfå 72 Lisp. wäl bärgadt hö, 12 par lass Långwed. eller rättighet att på 
Rotens skog, efter anwisning, hugga denna wed, som med Rotens Dragare till Torpet hemföres. Mulbete å Rotens 
mark fås gementsamt med Rotens Kreatur den tid då Rotehållarnes egne kreatur begagna bete, Samt i nattura 24 
Kappar ärttor. 

  

 
  

All slags åwerkan härå och olaga inkräktning på Rotens ägor, äro Soldaten förbjudne wid answar, 
alldeles, såsom för främmande personer; däremot får Roten, wid enahanda answar, icke göra något intrång i 
Soldatens lagliga Rättighet till de honom upplåtne lägenheter. Torpet skall af Soldaten emottagas i fullt godt stånd, 
Soldaten answarar sedan för lagligt underhåll deraf, dock så att all genom tidens åwerkan och warsamt bruk 
uppkommande husröta, faller Roten till last. Roten anskaffar efter behof, stängselwirke för täppan, hwilken alltid 
skötes genom Soldatens egen försorg. Qwarnskjuts utgöres av Rotehållarne, äfwen efter behof och enligt 
fördelning dem emellan, dock böra ej mera än 2:ne Qwarn=resor kunna fordras, äfwen som det är Soldaten 
förbjudit att bortföra foder eller spillning från Torpet och åligger det honom, att answara för gärdslet sedan 
hägnaden är uppförd. 



  

Efter Soldatens död eller erhållna afsked, afträdes Torpet till Roten, i laga tid och under answar för dess wård. 
Tjenar Soldaten länge och minst i 25 år, till Rotens tillfredställelse och med sitt Befäls bifall, så will Roten efter 
Soldatens afgång, ihågkomma honom eller Hans Enka och oförsörjda barn, med någon särskild, efter deras och 
Rotehållarnes omständigheter lämpad förmån. Skulle deremot Soldaten ådraga sig afsked genom opålitligt eller 
brottsligt förhållande, hwarigenom förlust tillskyndas roten, kan ersättning derföre yrkas inför General Mönster 
Förrättning. 

  

Finberga i Orkesta Socken den 16de Juli 1853
 

Fred Uddén 

Corporal 

            C G Forsberg,                                             B: C: Jansdåtter 

      bomerke 

                        Jan Jansson        Billsta 

Rotehållare 

Wittnen.                E Ericsson Waxtuna 

H.N. Kollberg 

  

Anmärkning: 

Ofwanstående Förslag är grundadt på en medel=beräkning, af de Löneförmåner, som Soldaterne nu för 
tiden erhålla, och har blifwit uprättadt i wälwillig afsigt, att dels söka förekomma Rotehållarnes lidande genom 
stigande anspråk på Rekrüternas sida, och dels undanrödja den owisshet om rätta förståndet af Contracterne, som 
stundom af okunnighet i skrifkonsten wållas. 



Rotehållarne bör för Compagnie Befälhafware upwisa Recrüten, innan sluteligt aftal med honom 
träffas. Bewis om hans frejd och wandel böra då ock företes. 

Den Rotehållare, som sådant åstundar, kan få köpa detta papper för 1 sk. Banco. 

Wid Rekrüterings Mötena äro 5 exemplar Contracter behöflige. 

__________________________________________ 

U p s a l a, 

tryckt hos Leffler och Sebell 1847 

  

  

  

  




