Bouppteckning inlämnad till Skellefteå tingslag den 1 november 1904
I bouppteckningen efter Eva Margaret Lundmark (född 1836-11-22 död 1904-06-12)
finns följande att hämta.
Mor Evas personliga:
En borste med silverplåt
2 st gamla ringar av guld
2 st vävstolar med vävskaft
4 st vävskedar
en spolrock
en härvel
en nystkrona.
ett par skrubbor och ett par kardor, en symaskin.
35 alnar kuddöverdragstyg
220 alnar golvmattor

Köket:
I koppar:
ett embar (hink) 2 mindre dito
en kaffekokare
två st kaffepannor
I bleckplåt:
En mjölkbunke
en tratt
en buljongsil
ett durkslag
ett rivjärn
2 st bleckformar
2 st tvättfat
5 st stora och mindre hämtare
En kastrull
2 st eldgafflar
4 st brickor
knivar och gafflar
2 st våffeljärn
en pannkakspanna
en separator

Möbler i köket
en väggklocka
en byrå under klockan,
en soffa
ett fällbord och köksstolar
ett skåp
ett sockerskrin
bord
ett tobaksskrin
Kammaren:
En väggklocka
ett fyrkantbord
en dragkista
ett kammarbord
Salen:
salsfällbord,
ett fyrkantbord
ett vitt bord
ett litet thebord
ett gult salsbord
en gul soffa
ett schiffongé bord
Diverse:
Ett antal böcker
ett nattduksbord
en schiffonge
ett schenkskåp
ett hörnskåp
32 stolar
en klädlår
en kamin
1 kappsäck
en trekannsgryta med lock
2 st enkannsgrytor med lock
10 st tomsäckar
4 par juster.
Pelles privata:
Ett fickur med klockställ och ett fickur med kedja
Sängkläder:
6 bolster med fjäderfyllning,
14 st kuddar med dun och överdrag,

7 stickade täcken,
ett filttäcke
6 st lösa täcken
17 st lakan
3 fällar med täcken
I Bryggstugan:
Ett skåp,
bagarstugebord,
en dragkista
Åkdon:
En risla med älghud och fotsäck,
2 st långslädar + 2 st gamla,
3 par stöttingar,
1 kälke,
2 par vinterskacklar,
1 höskrinda,
en fjäderkärra med fotsäck,
1 lassvagn + 2 par lasskärrhjul,
1 vindkärrskäppa,
1 långflaka,
1 åkervält,
3 par klämskacklar + 3 par jordskacklar,
1 rullharv,
1 harv,
1 restharv,
1 slåttermaskin,
1/4 del av ett tröskverk och
en del av en kastmaskin.
1 kubiklåda,
1 par arbetsseltyg,
1 hindertyg med tillbehör,
1 seltyg med tillbehör och ett sämre.
Redskap:
2 st jordyxor
4 st huggyxor + 4 gamla,
1 tälgyxa och
en handyxa.
2 st järngrepar,
en spade,
ett stålspett,
2 hävstänger,
2 st hammare,
en järnlina,

8 st liar med orv,
8 räfsor,
en slipsten,
3 sågar,
4 borrar
6 skäror.
Djur:
1 häst 18 år gammal,
5 kor,
3 får,
ett svin 6½ månad gammal
3 höns.

Fördelningen av arvet efter Eva :
Fastigheten 1/8 mantal nr 4 Storkåge värderades till 8 200 kr och skulderna i boet var
1 964,75 kr.
Vilket fördelades på följande sätt:
PER, mannen:
av hemmanets 1/16 mantal värde 4000 kr skuld 982,37 kr Kvar 3 217,63 kr
1 mjölkbunke
1 soffa i salen
dragkistan i bagarstugan
ett halvrunt bord
bagarstugebordet
OLOF:
1/48 mantal hemmansvärdet 1 366,66 kr skuld 327,45 Kvar 1 039,21
2 st bleckformar, ett sängskåp, 1 salsfällbord, ett fyrkantbord i salen, vita salsbordet,
lilla thebordet gula soffan och köksstolarna, 3 buntade stolar.

KARIN:
1/48 mantal hemmansvärdet 1 366,66 skuld 327,45 Kvar 1 039,21
Ett durkslag och ett rivjärn, ett mindre stop, skåpet i köket, ett fällbord i köket,
fyrkantbord i kammaren, gula salsbordet och nattduksbordet, byrån under klockan, 6
gråa stolar.

LOWISA:
1/48 mantal hemmansvärdet 1 366,66 skuld 327,45 Kvar 1 039,21
En buljongssil och en tratt, ett hörnskåp, skåpet i bagarstugan, komod, dragkistan i
kammarn, kammarbordet soffan i köket, sockerskrinet, 6 skillingstolar, bruna
lillbordet.
Varsin lott av

slåttermaskinen
separatorn
symaskin
tröskverket
körredskapen tills.
tillkommer av div.
Summa:

25:15:4:4:63:50
12:123:50 kr

