Helsingborgs Rådhusrätt och Magistrat FIIIa 83 1926
Bouppteckningar 1926 no 1-196
nr 81 avh prot 1926
År 1926 den 11 mars
förrättades uppå vederbörandes framställning av undertecknad rådman
i Hälsingborg, å magistratens i sagda stads vägnar, laga bouppteckning
efter renhållningsarbetaren Valfrid Gustafsson, vilken vid sin död
den 3 december 1925 var mantalsskriven i staden Hälsingborg
och vid vilken såsom delägare i boet efterlämnat sin maka
Anna Gustafsson, född Pedersen, samt följande intestatarvingar
nämligen:
1) dottern
Elsa Valborg
född den 28 september 1908;
2)
“
Svea Ingeborg
4 november 1910;
3)
“
Martha Helny
2 mars 1913;
4)
“
Ruth Margaretha
18 oktober 1915;
5) sonen
Erik Harald
17 januari 1918;
6)
“
Tage Valfrid
27 maj 1920;
7) dottern
Sonja Elisabeth
5 maj 1922;
8) sonen
Stig Ragnar
3 oktober 1924
Det antecknades att makarna Gustafsson ingått äktenskap 11 april 1908
Rådhusrätten i Hälsingborg har den 22 febrauri 1926 förordnat
järnarbetaren Frans Gustavsson å nr 12 vid Villatomtsvägen
härstädes att vara god man för de omyndiga.
Vid förrättningen tillstädes voro personligen änkan Gustafsson
samt gode mannen Frans Gustafsson.
Boet blev härefter av änkan Gustafsson efter erhållen erinran
om lagens föreskrift i 9 kap 1§ ärvdabalken beträffande bouppgift
uppgivet således och av stadsvärderingsmännen Eric Poppe och
Ernst Eugert värdesatt sålunda:
----------------------------------------------------TILLGÅNGAR
Lösören Bil A
256:50
Livförsäkring hos svenska livförsäkrings
anstalten Trygg i Stockholm enligt fribrev
215:Fordran hos Stadens renhållningsverk
200:begravningshjälp
-------------------------671:50
Transport 671:50

Transport 671:50
SKULDER
Begravningskostnader
därav 300 kronor förskjutits av
den avlidnes anförvanter
pensionsavgift 3:obetald kronoskatt för 1925
kommunalskatt för 1925 cirka

383:-

3:17:29
58:------------------------Kronor 461:29

Vartill komma stadskassan tillkommande uppteckningsprovision 1% av
kr 210:21
2:10
463:39
-------------------------Summa behållning kronor
208:11
Det antecknades, att, såvitt vid förrättningen kunde
utrönas, arvinge ej inom två år före arvlåtatrens dödsfall
av honom erhållit gåva.
Att all kvarlåtenskap blivit redligen uppgiven, så
att ingenting är med vett eller vilja undandolt eller
förteget, betygar edlig förpliktelse

Anna Gustafsson

Sålunda uppgivet, antecknat och
värderat, betygar Hälsingborg som ovan.
På magistratets vägnar:
A. Wollin
För värderingen ansvarar
Eric Poppe

Ernst Eugert

Bil A.
Möbler och diverse lösören
1 kaffeservis med bricka av nickel
4:1 klaffbord med en duk
3:1 byrå “ “ “ och prydnader
10:1 skåp “ “ “ “ “
12:1 gammal resårsoffa
8:1 stoppad liggsoffa
12:1 väggklocka
30:1 fönsterbord med duk
2:1 sängstol
5:3 stolar 2:-, 1 korgstol 1:3:1 sliten korkmatta
5:1 par gardiner m. stång
3:1 taklampa
4:2 pendlar
2:50
1 gammal liggsoffa och 1 köksbord
5:1 gammal säng av trä
3:1 “ symaskin
10:sängkläder av diverse slag
25:1 väckarklocka
2:gardiner och mattor i köket
2:1 elektr. strykjärn
3:kökskärl och köksattiralj jämte knivar, gafflar och
skedar
5:glas- och porslinssaker
5:4 stenkrus och och 1 träbalja
4:8 st lakan á 2:16:8 “ örngott “ 50/
4:12 “ handdukar “ 25/
3:1 vit duk
1:1 gammal cykel 15:206:50
------------Den avlidnes garderob
50:kronor 256:50

