
Utdrag af Lagfartsprotokollet, hållet vid lagtima 
Vinter Ting med Fellingsbro Härad uti tingshuset 
i Fellingsbro den 17 mars 1887. 
 

No 12 

 
S.D. Uppstod Nämndemannen Anders Persson i Bergaby ur Nämnden och ingaf, med anhållan om lagfart, ett 
arfskifte, hvarutaf här skulle intagas följande: 
 
"År 1881 den 2 Mars infunno sig undertecknade uti Bergaby i Fellingsbro socken och härad för att efter f. 
Nämndemannen och Rusthållaren Lars Jansson och hans hustru Anna Larsdotter - af hvilka den förstnämnde 
afled 28 Februari 1878 och den senare 4 Januari 1875 - förrätta laga arfskifte mellan deras efterlemnade sex 
barn, af vilka doch dottern Magdalena, född 1 April 1858, afled 15 Juni 1878, hvadan hennes arf tillfaller de 
öfriga fem syskonen, nemligen döttrarne: Anna Helena, född 1 Oktober 1852, Kristina Katharina, 26 Juli 1855, 
och Johanna Karolina, 30 November 1865, samt sönerne: Lars, 1 Mars 1860, och Johan, 20 Februari 1863, af 
hvilka dottern Kristina Kartharina och sonen Lars äro myndige och närvarande. Som dottern Anna Helena är 
förklarad omyndig, iakttogs och bevakades hennes, jemte de tvenne öfriga omyndigas rätt af deras lagligen 
tillförordnade förmyndare Rusthållarne Lars Larsson och Johan Jansson d.ä. i Bergaby, den förre enligt 
förordnande af 11 Mars 1875, den senare af  8 Oktober 1878. 
 
Till ledning för arfskiftet föreleddes 
(1  Bouppteckningar, upprättade efter mannen 30 Mars 1878 och efter hustrun 8 Mars 1875; 
(2  Åtkomsthandlingar å 1/2 mantal rusthåll No:77 Bergaby, Norra gården, 
(3  Arfskifte efter arfingarnes morfader, Fördelsmannen Lars Andersson i Bergaby 
 
 

=       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       = 
 
 
Sedan skiftesmännen af dessa handlingar tagit del, ingingo förmyndarne och de myndige arfvingarne följande 
 

Förening: 
 
Som sterbhusets fasta och lösa egendom alltsedan föräldrarnes död förvaltats gemensamt af barnen under 
förmyndarnes uppsigt och detta äfven fortfarande ansågs fördelaktigast, så öfverenkoms: att samma förvaltning 
skulle i enlighet med faderns derom i lifstiden uttryckta önskan - fortfara uti ytterligare trenne år eller tills yngste 
sonen Johan, blefve myndig; 
Att nu blott utestående kontanta medel skulle blifva föremål för verkligt skifte, att fastigheten, jemte öfrig 
lösegendom, nu blott förslagsvis skiftats, men efter ofvannämnda trenne år blifver föremål för verkligt skifte och 
under tiden skötes som bolag samt den möjligen blifvande behållningen vid årets slut delas. 
 
 

Sålunda öfverenskommet, betygar 
 Bergaby, som ofvan 

 
Lars Larsson  Kristina Karharina Larsson 
  Lars Larsson         Jan Jansson 
 
 Egenhändiga underskrifterne intyga 
 
Lars Larsson,  J.F.Lybeck,  Lars Ericsson Norlund,  Lars Nilsson Bårfåna 
 
 
 

forts. 



Med stöd af ofvanstående förening upptages: 
 

Fast egendom 
 

Ett halft mantal rusthåll No77 Bergaby, norra gården, bevillningstaxerad till kr. 22.200 
Om vid föreningstidens slut egendomen kan realiseras till detta pris, så skulle arfingarne bekomma: 
 

Dottern Anna Helena för 1/5 i halfhemmanet kr. 4.440 
Kristina Katharina ” ” ” 4.400 
Johanna Karolina ” ” ” 4.400 
sonen Lars ” ” ” 4.400 
sonen Johan ” ” ” 4.400   kr 22.200 
 

=       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       = 
 

Sålunda enligt öferenskommelse skiftat och förrättadt, betygar 
 Bergaby som ofvan 
 

J.F. Lybeck Lars Ericsson   Norlund 
    Lars Nilsson   Bårfåna 
 

Härvid hafva vi varit närvarande, erkännes som ofvan 
 

Lars Larsson     Kristina Katharina Larsson 
    Lars Larsson                Jan Jansson 
 

Egenhändiga namnunderskrifterna intyga.   Lars Ericsson  Norlund.   Lars Nilsson 
   J.F. Lybeck 
 

=       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       =       = 
 

Sålunda uträknadt och fördeladt 
 

J.F. Lybeck           Lars Ericsson  Norlund 
 

Våra å andra sidan stående uppräknade värdehandlingar och kontanter hafva vi bekommit, hvilket härmed 
erkännes och qvitteras 
 

Lars Larsson      Kristina Katharina Larsson 
    Lars Larsson                Jan Jansson 
                  förmyndare 
 

Egenhändiga namnunderskrifterna intyga: 
 J.F. Lybeck    Lars Ericsson  Norlund 
 

Efter uppläsandet häraf företeddes följande handlingar: 
 

(1 instrument öfver en den 30 Mars 1878 efter aflidne Rusthållaren och Nämndemannen Lars Jansson i Bergaby 
upprättad bouppteckning, hvarutaf inhemtades att han såsom sterbhusdelägare efterlemnat barnen Anna 
Helena, Kristina Katharina, Magdalena, Lars, Johan och Johanna Karolina, samt att han i fastighet qvarlåtit 
1/2 mantal rusthåll norra gården i Bergaby No 4 

(2 ett af denne Härads Rätt den 23 April 1851 för Lars Jansson i Bergaby utfärdat fastebrev (benämning på lagfart 
före 1875) å 1/2 mantal krono skatte Rusthåll No 77 norra gården i Bergaby, som han af sina föräldrar Jan 
Andersson och hans hustru Anna Larsdotter sig tillhandlat. 

 

På grund av hvad sålunda förekommit och sedan af ett utaf vederbörande Häradsskrivare utfärdadt intyg 
inhemtats, att 1/2 mantal Bergaby No 4 haderusthållsnummer 77, pröfvade Härads Rätten skäligt att, jemlikt 
Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875, bevilja lagfart å 1/2 mantal Bergaby No 4, som aflidne Rusthållaren Lars 
Jansson och hans äfven aflidna hustru Anna Larsdotters barn Anna Helena, Kristina Katarina, Johanna Karolina, 
Lars och Johan hvar och en till 1/5, enligt ofvan intagne arfskifte efter sina bemälde (nyss nämnde) föräldrar och 
aflidna syster Magdalena i arf bekommit; hvarom bevis arfskiftet åtecknades och särskildt lagfartsbevis 
utfärdades. 
 
 

År och dag som ofvan skrivet står 
På Härads Rättens vägnar: 

 

Thure Wallin 


