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Inventarium vid Erfwalla Sätesgård, utformad av Eva Horn den 10 Februari A:o 1719 
 
Inventarium på de lösöron Mubler och afwell som likmätigt det med min dotter Grefwinnan Högwälb:na 
Christina Bielcke på underskrefne dato slutne Contract, henne wid Erfwalla Sätesg., på sätt och wys äro 
öfwerdragne och lemnade afhandling uti bokstafwen innehåller. 
Nembl.: 
 

 Dragoxar. 
8 st. (Utan namn), 8–14 år. 
 

 Tiurar. 
’Hobergs Gubben’, 6 år. 
’Tykell’, 1½  år. 
’Swarfwaren’, ¾ år, tills. 3 st. 

 

 Kohr. 
’Annika’, 14 år. 
’Gullros’, 10 år. 
’Hwithofda’, 11 år. 
’Fåhlen’, 8 år. 
’Hwitljuskan’, 7 år. 
’Maijko’, 9 år. 
’Brunnan’, 9 år. 
’Skogroos’, 11 år. 
’Fläckhorne’, 11 år. 
’Blomstret’, 9 år. 
’Rökinna’, 7 år. 
’Krokhorne’, 6 år. 
’Giödkalfwen’, 8 år. 
’Fagerljna’, 6 år. 
’Månroos’, 5 år. 
’Flugan’, 6 år. 
’Krusan’, 5 år. 
’Gullroos’, 4 år. 
’Måge’, 10 år, tills. 19 st. 
 

 Qwigor. 
’Morlijkan’, 1 år. 
’Appelgåål’, 1 år. 
’Nyckelpigan’, 1 år. 
’Juhlgås’, 1 år. 
’Blomster’, 1 år. 
’Pigan’, 2 år. 
’Humblegåås’, 2 år. 
’Näswisan’, 1¼ år. 
’Willgåås.’ 
’Torilla.’ 
1 st. (har ej namn, från 1718), tills. 11 st. 
 (De flesta korna äro röda med vita huvuden. Tjuren ’Hobergs Gubben’ av ’Strömsholms art’.) 
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  Stutar. 
1 st. Stutkalf 1719 åhrs tillökning. 
 
 

  Fåhr. 
1 st. gammal gumse. 
3 st. unga dito. 
22 st. gamla Tackor. 
15 st. unga dito, tills. 41 st. 
 
   

  Swijn. 
3 st. gl. Suggor. 
2 st. galtar i annat åhr. 
1 st. Röd Fargalt tillökt 1718. 
3 st. Suggegrisar faldne Olufsmässan 1718. 
3 st. grisar faldne uti Novemb. 1718, tills. 12 st. 
 

  Kalkoner. 
1 st. Kalkone tupp. 
4 st. Gamble höner. 
1 st. ung dito, tills. 6 st. 
 

  Höns. 
2 st. Tuppar. 
9 st. Höner, tills. 11 st. 
 

  Giäss. 
2 st. Gåsar. 
4 st. Giäss, tills. 6 st. 
 

  Häst Creatur. 
’Brunkullan’, 15 år. 
’Gråkullan’, 16 år. 
’Backeåsmärren’, 8 år. 
Rödt stoo kommit från Sahlsta, 8 år. 
Brunbläsigt stoo, 3 år. 
Grått stoo, 3 år. 
Brunt stoo, tills. 7 st.” 

 

   I Stora Salen. 
1 st. stort Skiänkeskåp of Furu brunthåhlat med svarta lister och 3:ne rum uti. 
 

   I öfversta skåpet.   
4 st. öhlgras. 
1 st. ritat glas med låck. 
2 st. dito hwaraf foten är af på det ena. 
1 st. Berlins winglas. 
4 st. Carafiner med låck det ena sönder. 
2 st små brännvins glas med öron på båda sidor. 
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2 st. öhlglas utan fötter. 
1 st. stort måhlat glas hwarpå sitter Churfursten af Brandenburg till häst. 
1 st. Skåhl glaas med låckk hel slätt, med afslag foth. åthskillige slags söndrige glaes. 
2 st. Salladsfaater med smala bräddar det ena litet stött i brädden. 
2 st. små Fyrkantige dito. 
6 st. Halfmånar. 
4 st. Trekantige. 
3 st. Små Smusslor. 
2 st. dito större 
4 st. åttakantiga. 
4 st. af annat slag. 
2 st. Theekoppar. 
 

    Ekta Porselin. 
6 st. Thee Tassar. 
6 st. underskålar. 
 

    I mellersta Rummet. 
2 st. öhlglass utan fötter. 
2 st. långa winglaas. 
2 st. mässings Kyhlfat. 
1 st. liuskrona af mässing med 3 armar. 
1 st. owalt bord med fot af furu. 
1 st. Täke af flammerarat Tripp. 
12 st. Rysläders stohlar. 
2 st. Furu Pallar. 
 

    I Hörn Cammaren innanför Salen. 
1 st. bord. 
 

   Små grefwarnes Kammare. 
1 st. litet bord med foth af furu. 
2 st gl. Furu Sängar. 
 

   I Frustugan.* 
12 st Stohlar med Wääf bedragne, 1 däaf sönder. 
6 st. Fält Stohlar utan Karmar. 
1 st. Contoir af Eek hwaruti nycklarne ligger. 
1 st. gl. Swart Skåp med bordskifwa på. 
1 st. lång Swart bänk af Furu. 
 

   Hörn Cammaren inför Frustugan. 
1 st. Bord med foth af Furu. 
3 st. Conterfait Pricenssornes af Gystri. 
1 st. Furu bänk med låck dertill. 
 

   Säng Cammaren. 
2 st. Stohlar med rött rask öfwerdragne. 
3 st. Contrafait. 
3 st. landt Cort. 
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2 st. små Fältbord. 
 

   Hörn Cammaren innan före. 
1 st. stor Furu säng. 
1 st. liten dito. 
1 st. Furu bord. 
2 st. Swarta Stholar med lärufts öfwerdragne. 
1 st. Eldskifwa af Furu. 
  Sängkläder som der inqvarterade. Öfwerste Lieut: hafver framme. 
1 st. Bolster med Dansiker wahr. 
1 st. Hufwuddyna af samma slag. 
1 st. yllet blårutut stoppat Sängtäcke med parcums foder. 
1 st. gl. Bord Tapet. 
 

   Allehanda husgeråd och Bohagssaker. 
1 st. Brännvinspanna med hatt, wäger 1 pd: 10 mk. 
1 st. Tunna dertill med pipor. 
1 st. gammal spruckenmalmgryta wäger  2 ½ Pd: 
3 st. Theen Tallrikar. 
1 st. ny järngryta om 8 kannor. 
1 st. gl. Järngryta om 7 kannor, foten stakig och afstött. 
1 st. gryta om 100 kannors rum, med förlorade fötter. 
1 st. gl. Järngryta obrukelig. 
2 st. små dito 1 m 4, 1 om 3 kannors rum. 
2 st. runda stekpannor en deraf obrukelig. 
1 st. järn Bryggepanna. 
1 st. mindre med håhl på sidan. 
1 st. järnpanna som står vid hammaren i Julhuset. 
1 st. gl. odugeligit Halster. 
1 st. obrukelig järn panna med 3 fötter. 
2 st. Oiernor. 
1 st. miölk Så. 
3 st. Miölkstäfwer.   
60 st. miölkbunkar. 
2 st. Footbunkar. 
1 st. Smörbytta om 18 mk. Rum. 
1½  dussin gamla Booktallrikar. 
6 st. Trä Skåhlar allenast 3 deraf brukelige. 
3 st. Stora Bryggkar. 
1 st. mindre dito. 
1 st. Skin Såll.    
2 st. nya Såll. 
1 st. Flor Sikt. 
1 st. Hårsikt. 
2 st. Häcktor brukelige. 
1 par ullkammar. 
2 st. Kåhljärn. 
4 st. trä Kannor. 
1 st. trästop. 
2 st. ost Kaar. 
1 st. Salt Kaar. 
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6 st. Skin Säkar. 
1 st. Koo Skiälla. 
5 st. Embar. 
2 st. Såar. 
2 st. Korgsängar. 
5 st. brädesängar. 
7 st. drickes tunnor. 
3 st. gambla dito. 
1 st. miölkbytta. 
1 st. Trefote. 
1 par grytkrokar. 
1 st. Stor målat Furukista med lås, nyckel och gångjern. 
1 st. gl. Ekekista med gångjern utan lås och nyckel. 
7 st. Träbord med fötter i bagerstugu bygningen. 
8 st. Karm Stohlar. 
3 st. Fållbänkar. 
1 st. Wäggfast bänk uti bagerstugan. 
1 st. Fast hylla. 
2 st. Stora Stenfath. 
1 st. miölk hylla i Miölk Cammaren. 
1 st. glaslykta. 
3 st. baktrog. 
1 st. Bessman. 
5 st. Spinnrockar. 
2 st. skodda arbetswagnar. 
2 st. hööwagnar med skaak denena med skodda Juhl. 
1 par skodda Kiarre juhl halfnötte. 
6 st. plogar med billar och åhsjern. 
4 st. bräståkar med billar halfnötte. 
2 st. harfwar med behörige järnpinnar. 
1 st. ny harf bohl utan pinnar.  
2 st. harfkrokar. 
2 st. Ekewältar. 
2 st. skodde slädar med skrinnor. 
1 st. ny oskodd släde. 
3 st. nye oskodde Kiälkar. 
5 st. gambl. dito. 
4 st oxok med tillhörige lädertömmar. 
1 par Sehlar med tillbehör och tömmar. 
2 st. nya läder rep. 
1 st. gl. dito. 
2 st. nye lijar. 
5 st. gl. dito 4 st. harfwar. 1 st. järnstöör. 
2 st. Spadar 4 st. d:o billar. 
2 st. Råå tiufwe till winternoten. 
2 st. Drag Tiljor till dito. 
1 st. währhake, 1 st. wästgiöt: Spehl. 
2 par Trampor. 
1 st. winternoth gl. och aldeles obrukl. 
1 st. Engsnoth gl. och aldeles obrukl. 
1 st. Eke nafwar. 1 st. ander stång nafwar. 
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1 st. Smedjepust af trä. 
1 st. Smedjestädh. 
1 st. stort nytt Kaar i spanmåls boden. 
5 st. gl. och odugel Kaar. 
1 st. järnbandat måhl tunna. 
1 st. åtting. 
1 st. Kappe eller måhlfath. 
2 st. drass skyflar. 
1 st. gl. släde. 3 st. Skyryxor. 
1 st. stor Stenqwarn att mahla hwete uppå. 
1 st. dito mindre. 
 

   Sängkläder för gårdsstaten. 
1 st. Råcke bolster med wästgiöte wahr. 
1 st. gl. dito af samma slag. 
1 st. dito öfwerklädt med nytt wästgiöte wahr. 
1 st. hufwuddyna af samma slag. 
1 st. gl. Örnegått med wästg. wahr. 
1 st. gl. Hvit Filt. 
1 st. grå Filt. 
1 st. gl. Bolster med blaggarn som gårdsdrängen har. 
1 st. hufwuddyna dertill. 
1 st. gl. Bolster med halm som trädgårdsmästaren har. 
1 st. gl. hufwuddyna dertill. 
1 st. Fässing med halm som pigorna har. 
1 st dito gammal. 
1 st. hufwudbolster af dito. 
7 st. Fårskins Fällar. 
4 st. nye dito.    
11 st. Nya blaggarns lakan. 
5 st. lärufts lakan. 
1 st. gl. duk af Wil. 
1 st. gl. Handduk. 
1 par stora örnegåts wahr af groft läruft. 
1 par små örnegåts wahr af samma slag. 
 
    

     Fatburen. 
  Sängkläder. 
1 st. Stor Räckbolster af blott och hwitt hollands wahr något brukat. 
1 st. Hufwudbolster af samma slag. 
2 st. Räckbolstrar för 2 personer af randigt blådt och hwidt dansicker wahr nya. 
1 st. Hufwuddyna dertill af samma slag. 
1 st. Hufwuddyna af hwitt parcum. 
2 st. Örnegått af dansiker wahr med röda ränder. 
1 st. dito mindre. 
1 par gl. hwita Parcums örnegått. 
1 st. Stor ny Madrass af hwit parcum med röda ränder. 
1 st. Madrass af rödt och hwit Carun. Hörer till järnstohlen. 
1 st. heel fint Sängtäcke stickat af rödt och hwit Cartun helt nytt. 
1 st. stickad Sängtäcke af halfsiden. 
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1 st. nytt grådt Filt täcke. 
2 st. små Stohldyner af blommerat atlask på den ena sidan något gambla. 
1 st. Hyende af Sidentyg. Hörer till järnstohlen. 
2 st. stora Stohlar, Täckena af Tripp med gula Regarns-Snören och Silwer uti. 
1 st. nattlåda af Swart Trä med förgylt mässingsbeslag inuti fordrat med rödt atlask. 
 

   I den stora Swarta Kistan 
12 st. Förtenta järntallrikar. 
1 st. dito Kiettil med låck. 
1 st. litet Fyrfat. 
2 st. liusplåtar. 
2 st. d:o Skumslefvar. 
1 st. dito Pankake spade. 
1 st. malmklåcka. 
1 st. Piramied med lattwärck. 
1 st. lång jern stekepanna. 
2 st. Runda Stekpannor. 
1 st. Stor Koppar Kiettil med låck. 
 

   I den andra Kistan. 
1 st. Silkes syduk af Turskäruft 4 ¾ aln lång. 
1 st. Rödt dammask Sparlakan med Silkes fransar, täcket dertill af gult stoppat och påsytt med swart 

Sammet. 
1 st. Sparlakan till en stor säng af rödt dammask, Ronegrafer och Säng Kappa oppe och nehrtill af rödt 

plys, in uti Sängen  Himmelen och täcket af rödt Toubin alt med röda Silkesfransar. 
1 st. bordtäcke af gult taft med rödt altlask påsytt Baner och Gripe Wapn. 
1 st. dito af swart Sammet med hwit flor och gullsnoder kring. 
1 st. Beslag till största. Cammaren innanför Salen af flamerat halfsidenatlask med lister uppe och nedre, 

och emillan af blomerat atlask på åthskillige färger. 
1 st. Beslag till 2:ne Camrar af 2 slags rödt och hwit Cartun.. 
2 st. Små säng Sparlakan of hwith Tråå och rödh ullgarn blommerat. 
5 st buntar Silkesfransar af åthskillige Couleurer. 
 
 
  Datum Stockholm d. 4 Maij Anno 1719. 
                    EVA HORN. 
 
  Cum originale concordare vidimus. 
  L.F.Käkeritz..       Sivardh Albings. 
 
       Ex vidimato vidi 
          Nils Kellander 
      Hof:s Pbl. Reg jur. 
 


