
Fördels Contrackt 
 

Som min fader Jan Anders Son i Bergaby Till mig försålt och upplåtit sin warande 
egendom derstädes för en öferenskommen köpe summa Så förbinder jag mig här wid att 
till Mineföräldrar utgifva nedan skrefne fördels willkor som följer 

1= Som nu Lantmäterdelning är förhanden och denna egendom är med husflytning från byn 
utdömd Så kan icke några fördels hus nu föreskrifwas, utan jag utfässter mig att för mina 
föräldrars räckning uppsätta nödiga fördelshus både boningsrum och ladugårdshus för 
foder och kreatur; rum i kjällaren lemnas dem för deras behof, äfwen i brygghuset då 
något der wid fodras 

2= Årligen får de i nattura 5 tunnor råg, en halftuna hmele, en fjerndels tunna ärter, en 
halftunna ren korn, en tunna blankon, en tunna hafre, sex tunnor potatis heller om brist på 
potatis eller priset går öfwer 2 Riksdaler Banco ?????? med 2 R?? banco tunnan 

3= Foder besstående af 5 lass änghöö 1 dito mösshöö a 24 Lispund på lasset 3 sjåg råghalm a 
40 Lispund tjåget 30 Lispund halwer halm 12 tunnor agnar, bete för en koo inhägnat och 
för fårkreatur hoss jordägarens får 

4= Skjuts till och från kyrkan och qwarn då sådan fodras, wedbrand hemföres och 
sönderhugges af jordägaren till deras behof, Till linjord äller annat ???? utsäde lemnas 
årligen ett åttondels tunland tjänlig jord som tjöres af jordägaren, årliga contanta 
pänningar till dem fyra Riksdaler Banco 

5= Denna nu föreskrefne natura fördel skall till alla delar af jordägaren utlemnas till 
fördelstagarna s??? till tome dag warje år uti ren och afr?d??? säd 

6= Men om så händer att endera af mina färäldrar genom döden frånfaller så blifwer afdrag 
med en tunna råg som redan icke utlemnas 

7= Till säkerhet för föreskrefne fördels contrakts utgörande lemnar jag undertecknade min 
fader Jan Andersson härigenom att utan mitt widare hörande tagalaga säkerhet och 
inteckning i mitt ägande halfu?a Skatte Rusthåll i Norrgården Bergaby 

 
Sålunda öfwerenskommet warder som här med försäkrad warder af Bergaby 13 April 1850 
 

Lars Jan Son Fördelstagare 
Närvarande Wittnen 
Eric Ers Son i Bergaby 
Johan Berg Corpral 
Wid Bergaby 
 
 
§ 53 År 1862 den 21 Mars å lagtina Winter tinget med Fellingsbro Härad intecknade Lars 

Jansson egande 1/2 mtl No77 Norra gården Bergaby till säkerhet få förestående fördel; 
hwilken i???? här få ?? fortfarande gälla inom ………………….. 

På härads Rättens vägnar 
?? Holm 

 
§13 År 1871 den 4 Oktober å lagtina Höste Tinget med Fellingsbro Härad blef omförmälde 

beviljade inteckning lagligen förnyad betygar 
På Härads Rättens vägnar 

?? Holm 


