
Utdrag af domboken, hållen å lagtima 

Vårtinget i Lindes domsaga å t???stället 

i Lindesberg den 2 Juni 1913. 

 

N 231 

 

S.D. Företrädde Nämndemannen Karl Jakobsson i Nederby och anhöll att 

vittnesförhör för ???? skull måste varda anställdt med Hemmansägaren Lars 

Andersson och Nämndemannen Carl Larsson, båda i Bergaby, till bestyrkande 

af ett nu ingifvet testamente, så lydande: 

 

  ”Testamente. Undertecknad förklarar härmed såsom min yttersta vilja, att all 

min förmögenhet, som vid mitt frånfälle finno, skall på följande sätt fördelas: 

 

1) Till min ena bror Lantbrukaren Lars Larsson Eklund i Bergaby efterskänker 

jag den fordran, som jag enligt revers (skuldbrev) och inteckning har i hans 

egendom No4 1/4 mantal i Bergaby. 

2) Till den andre min bror Lantbrukaren Johan Larsson i Bergaby efterskänker 

jag likaledes den fordran, som jag enligt revers och inteckning har i hans 

egendom No4 1/4 mantal i Bergaby. 

3) I dessa båda i punkt 1 och 2 omnämnda arvtagare skall till deras arvedel även 

efterskänkas all innestående räntefordran å ovanstående skuldförbindelse och 

skall då efter min död dessa lånehandlingar öfverkorsas och till sina 

rättsinnehavare överlämnas. 

4) Till mina båda avlidna systrars efterlevande barn Elin Rydberg, f. Andersson i 

Smedby, Medåker, August Eriksson i Arboga, Amanda Eriksson i Alvesta, 

Skedevi, och Anna Eriksson i Eriksberg, Skedevi, skall av de medel, som enligt 

sparbanksböcker finnas tillgängliga i Fellingsbro Sparbank och Fellingsbro 

Kreditkassa var och sin lagliga lott ärve. 

5) De medel, som uppstå vid försäljning av mitt lösöre, sedan ofvanståene i 

punkt 1, 2 och 4 omnämnda kontanta medel gått till nämnda arvtagare skall 

användas till begrafningskostnad och all eventuellt blifvande öfverskott öferlåtes 

till min bror Lars Larsson Eklund hos vilken jag skall äga vård att af honom fritt 

ägas. 

 

Bergaby, Fellingsbro, den 14 April 1913  Anna Helena Larsson. 

 

Att Anna Helena Larsson, vilken vi personligen känna, denna dag i sitt hem med 

sunt och fullt förstånd och af fri vilja förklarat ovanstående förordnande 

innefalla hennes ytersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt 

underskrivet, intyga undertecknade, särskilt anmodade och på en gång 

närvarande 


