
År 1887 den 17 October inställde sig undertecknade i Bergaby Fellingsbro Sn på begäran af bröderna 
Lars och Johan Larssöner derstädes, att förrätta sämjodelning å deras egande ett halft mantal Littra E 
Norra gården som delades sålunda. 
 
Af Ängen erhåller de hälften hvardera hvarför en raklinia uppdragits från Vestra rågången 470 fot från 
Litt C gräns och ned i Ån 452 fot från sagde rågång. L. Larsson erhåller Södra skiftet. 
Af Åkerjorden erhåller L Larsson Hemgärdet från Gården efter Landsvägen till en stängsel belägen 
vid en inkörsväg i Landsvägskröken med rak linia till nuvarande Aflopsdike, der den afvike i söder 32 
fot vid skogsvägen, samt Södra och Östra delen af Gärdena Öster om Landsvägen skillnaden utgöres 
af en rak linia utgående från Landsvägen 158 fot från Litt C rågång, till ett rösr der rågången bildar 
skarpt vinkel och afviker i norr mot Norrby gräns. 
 
  Det öfriga af Gärdena tillfaller Johan Larsson. 
Af Skogsbrölets inegor erhålles hälften hvardera af Åkerhagen, rösen äro anbringade vid såväl norra 
som södra Gärdesgården. Fårmossen tillfaller Johan Larsson som äfven erhåller i sallmossen Öster om 
utfallet och det så kallade ???????????????????????? 
  Den egentliga Skogsmarken är delad i 2ne lika Lotter med anlagda rösen der hvarje inega möter lika 
som ett vid Björnasboda vägen och vid dess Södra ändpunkt. 
 
Hvad den Växande skogen beträffar erhåller L.Larsson af J.Larsson tvenne Milor 13 famnar och ??dig 
vedlängd med kull  som vi förut begagnat, till ena hugges norr om Lilla Tallmossen och den andra 
norr om Wankaliten. 
  Hvad åter Timmer skog beträffar delas sedan detsamma blifver räknat. 
 
Huslikviden 
   Lars Larsson behåller Manbyggnaden, Brygghusbyggnaden, Boden med källare, 
Ladugårdsbyggnaden, Logen Wäster om wägen samt en dito norr om den samma inrymmande äfen 
redskaps lider, samt vedhus och afträde, äfven som Logen i Täbromossen och Norra Loggolfvet i 
Tallmoss Logen, Logkistan begagnas gemensamt och Ladan i Ängen tillhör äfen honom. 
  J Larsson erhåller Stallbyggnaden och Logen Öster om vägen, Logen i Fårmossen, Södra 
Ladugolfvet i Tallmosslogen samt rättighet begagna Logkistan. 
  Som mellangift å husen erhåller J.Larsson af L.Larsson Sjuhundra femtio kronor hvar af 350 kr 1 
April 1888, återstoden 400 den 1 April 1889, samt 100 st Timmer 33 fots längd 7 verktum i lilländan 
deraf fås lemna Gran dock ej Öfver hälften och lemnas på Byggnads platsen, samt 20 st sågtimmer 
Träd, om 14 werktum 2 alnar från marken hvilka forslas af leverantören till Norrby Wattensåg. 
  Wid körning af Kalk och Tegel till murning i J.Larssons Mannbyggning deltager L.Larsson till 
hälften. 
  Frukt Träd plantering samt annan Löfskog vid gården tillhör den kvarboende hvademot den 
utflyttade förbehåller att Björkskogen i Kvarnbergsgärdet får ej afhugas annat än till husbehof och 
begagnats för sådant ändamål till hälften af dem vardera. 
 
Med förestående delning, värdering samt utstakning af rågångar och allt som förekommit och här 
ofvan beskrivits förklara vi oss till alla delar nöjda 
  Bergaby den 4 November 1887 
 
 Lars Larsson Johan Larsson 
 
Sålunda förrättat och underskrifvit betyga som ofvan 
 
 Lars Larsson And Persson 
    Sellinge    Bergaby 


