
Tema: Livet på bruket 

Kapitel: Barnen på bruket 

 

Transkribering av arkivhandlingen 

Dagkarls Kontrakt 

Till Dagkarl på Laxå antages härmed Victor Abrahamsson från Säldersbron, mot 

nedanstående förmåner och skyldigheter: 

1mo [Primo] Bestås en stat af:  Råg 4 Tor [tunnor]  

Korn 2 Tor 

  Hafra 1 Tna [tunna] 

Ärter ½ do [dito – alltså lika som ovan] 

Potatis 4 Tor 

Fläsk 2  [Lispund] 

Sill 3  [Lispund] 

Salt 3 Kappar 

Skopenningar 10 R RGS [Riksdaler 

Riksgälds]  

Städsel ----------3 R do [Riksdaler dito]  

Kofoder:  80  [Lispund] hö och 60  [Lispund] 

Råghalm  

eller ock mjölkpenningar af 20 R RGS 

[Riksdaler Riksgälds]  

Sättjord till 4 kappar potatis 

Fri bostad jemte vedbrand efter ut-       

syning.  

Fria kronoräntor och afgifter till           

kyrkan. 

2o [Secundo] Emot åtnjutande af desse förmåner, åligger dit Dagkarlen att 

hvarje Söckendag vid Laxå flitigt, ärligt och opåmint dagsverka, noggrannt, 

ställa sig till efterrättelser gifna föreskrifter samt föra ett stilla, anständigt och 



gudaktigt lefverne och wara tillika hustrun om sommaren, likasom barnen, då de 

äro så mycket försigkomna och derom tillsägas, skyldige att dagsverka, hustrun 

mot särskild betalning af 24 Skillingar RGS [Riksgälds] per dag, och barnen 

efter storlek och arbetsförmåga i förhållande derefter. 

3o [Tertio] Skulle några qvinsdagsverken erfodras vintertiden, betalas derför 12 

S rgs [Skilling riksgälds] per dag. 

4o [Quarto] Dagkarlen är skyldig ersätta hvarje försummadt dagsverke med En 

(1) R RGS [Riksdaler riksgälds]. 

5o [Quinto] Olydnad, otrohet, lättja och oanständigt lefverne bryter detta aftal, 

och gör Dagkarlen förpliktigad att genast efter tillsägelse derom afflytta. 

Som detta är en ömsesidig, frivillig öfverenskommelse, så warder densamma 

härmed till noggrann efterlefnad fastställd och underskrifwen. 

 

Laxå Bruk den 14 April 1857  

/   V; Cassel  Victor VAS Abramsson 

   m. h. å. p.  

[”med hand å penna”. Han höll sin hand på 

pennan medan någon annan skrev.] 

          

 På en gång närvarande vitten:  

P. N. Bredin   R. Öhrman    

 

Städsla Tre R RGS [Riksdaler riksgälds] erhållen, qvitteras 

Laxå Bruk som ofvan 

Victor VAS Abramsson 

m. h. å. p. 

 


