
 

 

År 1860 den 13:de Februarii, Anmodades undertecknade, utaf Enkan Magdalena Lovisa Jonsdotter  
i Finträsk, för att hålla Boupteknads-värdering på den Egendom, som fanns i Boet efter dess, afl. 
genom döden afl. mann - förgångsmannen Jon Andersson  derstädes - och voro, härvid tilstädes 
komna, samtaliga arftagarena, hvilka och woro til sina myndiga år komna, och sedan Enkan blifvit 
underrättast om Egendomens laga upgift, aflopp Bouptek- och värde-ring som följer efter här 
nedanföre, utfördt fulla värdet i Riksmynt.   
 
  GULD OCH SILFVER   Rgs mynt Rdr öre  
1 st. Guld ring        3:- 
1 par örringar       4:50 
1 st. Fickuhr med Silfver Boett                 10:- 
2 st. Silfver Skjedar á 5 Rdr 3 Rdr 34 öre                8:34 
2 The skjedar värda      1:64  27:48 
 
 
  BÖCKER  
1 st Bibbel gl       3:- 
1 st. Lutheri postilla gl. i 2:ne Band     4:- 
1 st. Conkordia dito      3:- 
1 st. Passions Bok      1:- 
1 st. galaters Bok      1:- 
1 st. dito Herrens dag kalladt     -:50 
1 st. dito Nådens ordning     -:33 
1 st. Heml:het i Lag och evangelium    -:25 
1 st. dito Nya testamentet     -:32 
1 st. dito Sions sånger      -:32 
2 st. grofstiliga Salmböcker gl. 75 öre    1:50 
1 st. ny Salmbok med foder  1:- 
2 st. dito gl. á 32 öre á 8 öre -:40 
1 st. dito af nya sorten      -:50 
1 st. Sions Sånger      -:50  19:62 
 
  DEN AFL:S GÅNGKLÄDER  
1 st. gl. Hatt       -:25 
1 st. gl. Blå mysse      -:16 
3 st. gl. dito á 2 öre      -: 6 
1 st. Svart Lastens väst      1:50 
1 st. gl. walmars wäst       -:10 
1 st. gl. Klädes wäst      -:25 
1 st. gl. wallmars råck      -:10 
1 st. dito dito Bättre      5:- 
1 par gröna Byxor      4:- 
1 par dito sämre      -:50 
1 st. gl Tulubb 5:- 
1 st. röd Lista       -:50 
1 pr. gl. hängslor      -:25 
1 st. Läder Belte      -:16 
1 pr. gl. stöflor       -:16 
1 st. Haka Belte       -:25 
2 st. Lärft Skjortor á 1:25, á 75 öre 2:- 
1 st. dito gröfre        -:36  25:50 
 
 
  ENKANS GÅNGKLÄDER  
 
1 st. grön Walmars hals duk  4:- 
1 st. Svart Silkes duk      2:- 
1 st. dito af Kammel      1:- 
1 st. dito tryckt       :64 
1 st. Svart Silkes duk Blommerat    3:- 
1 st. gl. Lång halsduk      -:16 
1 st. Blå rutig Bomuls      -:36 
1 st. dito sämre       -:12 



 

 

1 st. Blå rutig vårduk ??? (värduk?)     -: 6 
1 st. gl Silkes duk      -:25 
6 st. Lintyg Bättre och sämre á 25 öre    1:50 
1 st. rutig Bomuls Klädning     2:- 
1 st. swart kjortel      1:- 
1 st. dito gl. rutig      -:5 
1 st. röd rutig tröja      -:25 
1 st. grå wallmars tröja      3:- 
1 st. Blå wallmars kofta      6:-  26:09 
           
  SÄNGKLÄDER  
 
1 st. gul randigt Bolster mer fjäder12:- 
1 st. dito dito       12:- 
2 st. gla Bolster á 1 Rdr      3:- 
1 st. Kudde N:o 1      4:50 
1 st. dito dito N:o 2      4:- 
2 st. dito dito N:o 3, á 2 Rdr  4:- 
1 st. dito dito N:o 4      2:50 
1 st. dito dito N:o 5      2:50 
1 st. dito dito grå      1:25 
1 st. fäll N:o 1       12:- 
1 st. dito N:o 2      8:- 
1 st. fäll N:o 2 gl.      4:- 
1 st. dito N:o 4 gl.     3:- 
2 st. gl. Lakan á 1 Rdr      2:- 
1 st. dito sämre       -:25 
1 st. gl. stoppat täcke      -:32  75:32 
 
 
 DIVERSE PERSEDLAR.  
 
1 st. gl. slagklocka      12:- 
1 st. sjöffonii       15:- 
1 st. gl. måladt kista      5:- 
1 st. Brun Coffort      4:- 
1 st. dito mindre       1:50 
1 st. gl. spann 1:50 
1 st. dito dito mindre      1:- 
1 st. dragsäng       5:- 
1 st. dito Brun 3:75 
1 st. gl ståndsäng      -:25 
1 st. Litet måladt Bord      1:- 
1 st. Thé Bord       -:75 
1 st. Järn Betsmahn      1:- 
1 st. pipa med skaft      2:50 
1 st. morter       -:50 
1 st. Caffépanna      1:75 
1 st. dito Liter gl.      -:75 
1 st. Caffé Brännare gl.       -:50 
1 st. Caffé qvarn       -:50 
1 st. gl. koppar panna       -:50 
1 st. dito Skopa        -:50 
1 st. kastrull        -:75 
1 st. Råjern        1:50 
1 st. woffeljern        -:75 
1 st. stops panna       1:- 
1 st. koppar låck       -:75 
1 par ljusstakar        1:50 
1 st. 1/2 stops flaska Blommerat      -:32 
3 st. dito dito sämre       -:50 
4 st. tallrikar        -:50 
1 st. dito sprucken       -: 5 



 

 

1 st. liten spegel        -:25 
2 st. Thé koppar à 25 öre      -:50 
1 st. Thé bricka        -:25 
2 st. Toddi glas        -:10 
1 st. gl. Raka knif       -: 8 
1 st. liten gl. Sax       -:12 
1 st. större glas flaska       -:25 
1 st. gl. Bleck tratt       -: 5 
2 pr. gl. glasögon       -:16 
1 st. fil och tång med diverse      -:36 
4 st. oberedda lång ullskinn      6:- 
4 st. dito klippings dito       2:- 
1 st. nyst stol        -:32 
1 st. krus        -:25 
3 st. mindre Byttor       -:36 
2 st. tenntallrikar       -:50 
1 st. tråg 40 öre, 1 st. gl. driks tunna 25    -:65 
1 st. gl. wäf skjedar       1:- 
4 st. dito dito        -:50 
1 st. spännträd        -:50 
1 par wäfstolar        -:50 
1 gäng wäfskaft        -:25 
1 gäng dito sämre       -:12 
1 st. gl. spinnråck       2:- 
1 pr. gl. kardor        -:25 
1 st. liten Dala slipsten       2:- 
3 st. gl. wäfspolar       -:12 
1 st. gl. paraplym       -:50 
3 st. gl. stolar        1:50 
2 st. dito sämre        -:50 
2 st. golf mattor à 1 Rrd o 75 öre      1:75 
3 st. mindre saxar        -:25 
1 st. ljussax        -:36 
1 st. Bordknif och 2 gaflar      -: 8 
4 st. gl. gaflar        -: 5 
1 st. Bordknif Bättre       -: 5 
1 st. liten gl. spegel       -:10 
1 pr. hänggardin       -:25 
1 st. gl. såll 25 öre, 1 gl. Refträn 50 öre     -:75 
1 st. gl. glödtång       -:25 
1 st. liten karr        -:50 
1 st. gl. skrin 10 öre, 3 st rydskåler 25 öre    -:35 
1 st. mjöhl tunna       -:25 
2 st. gl. kardor        -:10 
1 st. gl wäfspol och fil       -: 5 
1 st. gl. wäfskjed 10 pmr       -:32 
1 st. gl. dragsäng i staden      -:50 
innestående 3 skjel korn       6:- 
hälften af en kyrkobys kammare     16:-  121:68 
 
           
  BOETS FORDRINGAR 
 
Innestår hos Sonen Johan Lindqvist af 
fastighets Summan, enl. Revers och ränta       266:44 
 
Dito hos Micael Lindqvist enl. Refvers med  
ränta        85:- 
 
Dito hos mågen Johan Carlsson enl. Refvers 
och ränta       73:25 
 
Dito hos sonen Johan utan Refvers     8:12  432:81 



 

 

         
Summa Inventarii Rg:mt        728:50 
 
 
  BOETS SKULDER.  
 
Till Johan Jonsson enl. Räkning, för in- 
kjöp till graföhl och diverse     59:16 
 
Til Anders Jonsson för dito dito      9:75 
 
Til Johan Fredricsson för 2:ne kalfvar     5:- 
 
Til Axel Jonsson för Diverse      1:42 
 
Äfven tilkommer Enkan hvad hon af fastig- 
hetsarfvet i Boett infördt enl. Redovis- 
ningsräkningar af den 30:de mars 1852 med   70:40 
 
Til Sonen Gustaf Jonsson i Brölopsgåfvor   10:- 
 
       S:a 155:73 
    Summa Behållningen    572:77 
 
 
Sedan som förestår var anteknadt, och wärderadt, warvid arfvingarna woro gemensamt nöjgda, och 
sluteligen, stadnade di i Beslut med Enkan, at sedan hon först utbekommit, sin fördel i sängkläder 
och gångkläder, samt sin fästnings ring, så skulle återstående Egendomen genast å Auction 
gemensamt försäljas, och de derföre Blofvande medlen, seda Boets skulder blifvit Betalta, fördelas 
på så sätt, att modren skulle tillfalla hälften av lösören, samt hvad hon i Boet infördt af 
fastighetsarfvet, och återstående andelen af lösören så wäll som fastighets fordringarna, skulle 
emellan arfingarna i 8 lika lotter fördelas, hvarvid arfvingarna gemensamt såväl som Enkan förklarade 
sig nöjgda. 
 
 Anders Jonsson (Bom.)      Johan Jonsson (Bom.) 
  
 M. Lindqvist (Bom.)       Axel Jonsson (Bom.) 
 
 Gustaf Jonsson (Bom.)      Mågen Johan Carlsson (Bom.) 
 
 Mågen Johan Fredricsson (Bom.)    Östen Jonsson (Bom.)  
 
 
Att all den Egendom som fanns i Boett efter min afl. mann. är riktigt upgifvit, och ej någodt deraf med 
vett och wilja döljgt eller utelemnadt Betygar under Eds pligt datum som ofvan. 
 
     Enkan Magdalena Jonsdotter (Bom.) 
 
Såsom Boupteknadswärderings männ underskrifva 
 
 N.J. Forssén    Jon Christ. Ersson i Kählfors (Bom.)    
 
 
 


