BILAGA 4

Gla: Brännö hemmans arkiv
*
Underteknade Jordägare och åboer af Krono Skattehemmanen Brännö Norgården ett helt ,
Bergegården ett helt. Klafwesgården ett helt och Sörgården ett helt samt Faggegården ett halft
mantal uti Askims Härad Frölunda Socken och Södra Öijerne belägne, uplåta härigenom och i
Kraft af detta öpna bref till Handelsmannen Herr Adam Gavin den under berörde Hemman
lydande och Oss tilhörige Holme Kiensö kallad, till bruk och nyttjande med fri disposition uti
Femtio års tid räknade ifrån detta Contracts dato, till sin och sinas förmon det bästa han gitter
och förmår, bräntorfmåssarne härstädes oss endast förbehållne och orörde af Torfskiörd under
samma tid, wid answar efter Lag och skadans ärsättning, emot en öfwerenskommen och
nöjaktigt betingad årlig arendesumma uti ett för alt 205 D:r Silfmt eller Trettio Fyra Riksdaler
åtta skillingar specie R.G.sedlar eller uti gångbart mynt, hwilken arendesumma vid hwarje
årsslut till oss betalas skall.-Ehwad skatter eller beswär denna Holme nu åtfölier eller
framdeles åkomma kan, derföre answara wi och wåra efterträdare sielfwa samt i hwarjehanda
sådane händelser hålla arendatoren Herr Adam Gawinoch dess rättsinnehafware skadeslös:
äfwensom, derest en eller annan, inom desse Femtio års förlopp, emot förmodan, skulle i
någon måtto söka att uphäfwa detta Contract eller eljest tilfoga honom något intrång
härutinnan till hans skada och missnöje, hwaraf rubbning skie skulle; så skola wi jordägare
wara förpliktade, att genaste Contant betala honom alla de miliorationer och förbättringar
oafkortade hwilka han eller hans rättsinnehafware efter räkning wisar sig derå hafwa
wärkstäldt och dessutom gifwa honom ärsättning för hans lidande minst Femtio Riksdaler
Specie Och som Herr Adam Gawin, medelst perpetuelt Contract som Herr Niclas Tengberg
och oss emellan den 1 October 1775 uprättat blifwit, är hans rättsinnehafware och tillika ägare
af thet therstädes befinteliga Sille Salterie jemte andre åbyggnader, samt således behörig
disponent af then jord och platts hwarpå det upfördt finnes och nu tilhörer emot en årlig
grundlega Fyra Riksdaler åtta Skillingar förbesagde mynt: så förstås, att detta senare icke
härunder inbegripas får, utansärskildt betalas, jemlikt förenämde Contract, så att arende och
grundlegosumman tilsammanstagne blifwer årligen 230 D:r Sr:mt eller 38 Dr 16 skillingar.
Såsom bräntorfmåsar komma endast att anses en möst belägen åt höger uti sydwäst
wäderstreck af den droug hwarpå Salteriet står och en möst wäster på Holmen, hwilka från
Torfskiörd böra wara aldeles fredade; all den öfriga jorden må arendatorn oinskränkt
Cultiwera odla bebygga och stänga som honom bäst synes samt afkastningen deraf, på lika
sätt enskildt begagna; dock må ingen jord ifrån holmen afföras: Och enär arendeåren tilända
lupet, återlefwerera densamma utan ärsättning för jordens upodling; men andre förbättringar
må han fritt disponera.
Till yttermera wisso om riktigheten af alt detta och en otwungen behandling hafwa wi icke
allenast låtit uprätta 2:ne likalydande exemplair häraf, hwaraf wi behålla ett å hwardera sidan
till framtida efterrättelse, utan och desamma wåra namn underteknat samt anmodat
nedanskrefne Gode män, at detta wårt således träffade Arende Contract, såsom närwarande
wittnen med deras underskrifter tillika bestyrka, hwilket skedde den 21 dag uti Octobris
månad år efter Wår Heres och Frälsares Nådericka Börd, det Ett Tusende Siuhundrade och på
det Nittiondefierde.
Johannes Larsson -Lorents Larsson, Anders Caspersson,Lorents Petterssons Enka Cathar.
Pettertdr och Son, Andreas Lorentsson, Swen Jonsson, Andreas Jonsson, Nils Nilsson, And.
Sunesson, Matth. Ahlgren, Swen Jonsson, Olof Larsson, Carl Nilsson, Anders Gunnesson,
Anders Andersson, Hans Olsson, Eric Ericsson, Eric Jönsson, Johannes Larsson, Lorentz
Johannesson, Nils Börgesson, Matth. Ahlgren, Hans Olsson den äldre, Eric Ericsson, Eric
Jönsson, Brita Erichs Dotter, Anna OhlsDotter, Andreas Nilsson eller Andreas Andersson,
Nils Nilsson, Lars Jönsson å Börje Swenssons änkas wägnar, Lorentz Swensson, Börje
Nilsson, Lorentz Swensson, Nils Håkansson, Eric Larsson, Olof Larsson, Gunnar Larsson,
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Brita Nils doter, Anders Jönsson, Andreas Jönsson, Eric Jönsson, Gunnar Nilsson, Magnus
Bengtsson, Anders Caspersson, Anders Caspersson, Nils

Andersson, Lorens Larsson, Magnus Ohlsson, Hans Ohlsson, Hans Olsson den yngre, Nils
Håkansson, Carl Olsson, Anders Olsson, Lorentz Olsson, Petter Hansson.
Med föregående Contract förklarar mig nögd och förbindes till fullgiörandet af dess innehåll.
Adam Gawin
Såsom närwarande Wittnen underskrifwa och intyga underskrifternes ricktighet:
O. Wennerberg
Robert Crosswall
Jagt Lieutenant
Grönbohm
*

