Jag Margretha Hallman förhyrer till Madame Anna Ahlberg
efterfölliande wåningsrum med alt des tillbehöör som lås

nycklar fönster och dörrar utj mit huus utj Skeppar Carlsgränd
belägit här i Staden och SkiepzBron bestående således i föllliande och det uppå Et åhrs tijd räknadt ifrån nu näst-

kommande Påsk 1727. til samma tijd 1728. elr weed Porten
ochhögra handen i farstugun wed gatan Een Bagarstugu

med spijs och Bakning jempte derinnan före Ett jalt

och mörckt rum sampt esamma förstugu en Weedbood
oh kiällare Een trappa upp i huset en taptserad Sahl medh

behållne tapeter af buldan eller lerft kring wäggarne

Een Cammare därinnan före med tapeter till en dehl af

papper och uti samma förstugu ett litet kiök och twenne

trappor upp Een Wind at tårcka ochwädra kläder utj

altsom alt för ögonen står emot åhrlig Hyra af Trehundrade dlr kmt. tillljka med den tilsäijelsen at om
det rum skulle sedan detta hyre Contract förbijgångit

än längre willia beboos och at skulle längre uthhyras
skall då Madame Ahlberg därtil wara närmast fram
för någon annan emot den hyran som kunde blifwa oss

emellan öfwerenskommen där någon i fall wille gifwe

mehr men elliest med det förbehåll at hyran imedlertjd

hwart quartal kommer mig at tilställas med tålf och
half plåt eller Siuttiofemb d:r kmt. Och enär detta contract kommer at oppsäyas skall det skie åtta weckor för

fahrdag eller i annor händelse förblifr dermed till ett
annat åhr.

Här emot uthlofwar iag Anna Ahlberg at beboo desse Rummen

wähl och förswarlig som ofwanbemelt är och hyran betala

hwart quarter och enär iag uthflytter desse Rum så if:
mig dem lefwerera som iag dem som förenämt är emot-

tagit: Således wara öfwerens kommit och slutet och 2ne

likja lydande exemplar meddelte hwarandra. Stockholm

d. 11. februarij Ao 1727.
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