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Arrendeauktion 1869 för Mårten Perssons omyndiga barn 
 
 
Protokoll 1869 den 31. Mars, förrättades på begäran av Enkan och undertecknade förmyndare för 
aflidne Husegaren Mårten Persson på No 4. Stävie omyndiga barn, Sönerne Per och Hans, samt 
dottren Cecilias arffallne fastighetsandelar, nämligen halfva delen i Huset med tillhörande Åtta 
Kappeland jord under nr 4 Stäfvie, varder till denna dag utlyst arrende auktion att å stället bort-
arrendera deras ofvannämnda fastighetsandelar tillsammans, Och till undvikande av flera 
auktionskostnader, är härmedelst sålunda öfverenskommet och beslutat, jämte det hvar och en af 
barnens arrende jemförar sig med hvarandras, kommer detta arrende och Kontrakt fortfara till 
hvar och en av barnen uppnår myndig ålder, enligt följande vilkor. 
 
1.  Egendommen får av blifvande arrendatorn genast tillträdas; och arrendet utgörs i Spannemål 
enligt Korn som årligen löses efter årets markgångspris, och betalas till de omyndigas 
förmyndare den 2. nästpåföljande Febr hvarje år. 
 
2. Egendommen som är i samfält bruk med mordrens, och därest hon skulle stanna för högsta 
anbudet kommer att tillsammans med hennes egen, lagligen häfdas, samt planteringen och 
åbyggnad i laggilt skick underhållas, samt åligger det arrendatorn att årligen ansvara till alla de 
deraf utgående onera och augement. 
 
3. Sedan sålunda blifvit tillkännagifvit och uppläst, uppropades ofvannämnde de omyndigas 
egendom tillsammans, och efter utrop och anbud, stannade de omyndigas moder Enkan Ingri 
Hansdotter på stället för det högsta med Sex Kappar Korn som med Klubbslag fästades i allas 
närvaro, å de vilkor auktionsprotokollet bestämmer, hvaraf barnen hvardera frånräknas en 
tredjedel i beräkning från fyllda Sexton års ålder. 
 

Sålunda för auktionerat af 
Lars Pehrsson 

 
Med förestående auktion och protokoll finner vi oss å ömse sider nöjda. Och jag Ingri Hans 
dotter förbinder mig till ett noggrant uppfyllande deraf. 
 

Försäkras, ort och tid - Som ofvan - 
 

Ingri Hans dotter Anders Svens Son Sven Pehrsson 
arrendatorn    förmyndarne 

 
Egenhändiga underskrifterna bevittnas af 

 
Anders Jönsson  L Pehrsson 

 
 
 
(Anm. av Barbro C vid utskrift av protokollet) 
1 tunnland (4.936:4 m2) = 32 kappland. 8 kappland ca 1.230 m2 
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Samma protokoll i modern svenska 
 
Auktionsprotokoll av den 31 mars 1869 
 
Denna dag förrättades på begäran av änkan efter husägaren Mårten Pehrsson, Stävie nr 4, Räng 
församling, och av undertecknade förmyndare för hans omyndiga barn, sönerna Per och Hans 
samt dottern Cecilia, auktion på barnens arvslott i fastigheten Stävie nr 4, nämligen åtta 
kappland jord. 
Auktionen gäller bortarrendering till högstbjudande. För att inga fler auktionskostnader skall 
falla, skall det härigenom beslutade arrendet bestå tills barnen uppnår myndig ålder, och på 
följande villkor. 
 
1. Egendomen tillträdes genast. Arrendet utgörs av spannmål (i korns marknadspris) och 
skall betalas till de omyndigas förmyndare den 2. februari varje påföljande år. 
 
2. Barnens arvslott i egendomen brukas tillsammans med moderns. Om modern lämnar det 
högsta arrendenbudet, kommer hon att lagstadgas som arrendator, att bruka sin egen och barnens 
arvslott tillsammans. Hon åtar sig att sköta plantering och byggnader, och att stå för alla 
fastighetens omkostnader. 
 
3. Sedan ovannämnda tillkännagivits, uppropades arrendet. Efter budgivning visade det sig 
att änkan Ingri Hans dotter hade lämnat högsta budet, sex kappar korn. Fastslogs med klubba 
hennes arrende enligt ovanstående villkor. Dock frånräknas en tredjedel för varje barn från fyllda 
16 år. 
 
 
 
 
(BC.s anm.) 
1  tunnland = 2 spannland = 6 skeppland = 32 kappland = 56000 kvadratfot. 
1  tunnland = 4.936,4 m2 
Alltså är 8 kappland = 4.936,4 : 32 x 8 = 1.234 m2 
 
 


