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Rådhusrätten i Hälsingborg

I.

This is the last will and Testament of me Eric Hermelin.
After Payment of funeral and testamentary expenses I give, devise and bequeath all my
property unto Gustaf /Gösta/ Hermelin, the son of my beloved brother Joseph Hermelin, on
condition that he pays the following amounts:
1.to Mr Gunnar Gundersen, the son of Consul H.Gundersen in Melbourne, a sum of
£ 800.0.0 - Eight hundred pounds - on trust for him to pay my just debts in Australia,
probably amounting to about £ 200.0.0 - two hundred pounds -, according to detailed list
which I shall hand him, and thereafter keep for himself what remains of these £ 800.0.0.
2. to Mrs Laura Bull, adr. Howard Street, Box Hill per Melbourne, or, in case of her
death, to her children, a sum of £ 200.0.0, - two hundred pounds.
3. to the Salvation Army in Sweden, for the purpose of rescuing neglected children, a
sum of £ 200.0.0, - two hundred pounds.
Should my nephew Gustaf /Gösta/ Hermelin not have attained the age of majority, when I
die, I hereby appoint my brother Joseph Hermelin executor of this my will, in witness whereof
I have hereunto set my hands this ninth day of July in the year of our Lord One thousand nine
hundred and three /1903/.
ERIC HERMELIN
Signed by the said Eric Hermelin and by him declared to be his last Will and Testament
in the presence of us present at the same time who in his /the said Testator’s/ sight and
presence at his request and in the presence of each other have hereunto inscribed our names as
witnesses
Louise M Baylee
Christopher Egland.
§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vedebörande testamentstagares vägnar detta testamente till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentet begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift därav
tillställes den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom sex
månader från delfåendet testamentet i laga ordning klandra, betygar
På Häradsrättens vägnar
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor
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TESTAMENTE.
Undertecknad Eric Hermelin vill härmed, såsom min yttersta vilja och mitt testamente,
förordna, att jag, med upphävande av det i mitt testamente av den 9 juli 1903 till förmån för
Mrs. Laura Bull, eventuellt hennes barn, meddelade förordnandet, men med bekräftande av
vad i övrigt finna stadgat i sagda den 9 juli 1903 upprättade testamente, till min broder
friherre Joseph Hermelins dotter fröken Honorine Louise Hermelin av min kvarlåtenskap
giver Femtiotusen /50.000:-/ kronor under villkor, att detta kapital Femtiotusen /50.000:-/
kronor skall under Honorine Louise Hermelins livstid förvaltas av Östergötlands Enskilda
Bank eller annan av min universaltestamenttagare friherre Gösta Hermelin utsedd
bankinrättning, som har att till Honorine Louise Hermelin redovisa och utbetala avkastningen;
att kapitalet ifråga, om vars förvaltning Honorine Louise Hermelin äger att meddela banken
de föreskrifter, som hon kan finna nödiga, skall efter hennes död utbetalas till dem eller den,
som på grund av arv, giftorätt eller testamente äro hennes rättsinnehavare, samt att å detta
belopp Femtiotusen /50.000:-/ kronor belöpande arvskatt skall gäldas av boet;
och förklarar jag sålunda såsom min yttersta vilja, i enlighet med vad jag nu förordnat,
att, på grund av mitt testamente av den 9 juli 1903 samt detta förordnande, all min
kvarlåtenskap skall tillfalla Friherre Gösta Hermelin med de undantag, att till Mr. Gunnar
Gundersen enligt punkt 1 i testamentet av den 9 juli 1903, skall utgå 800 £ sterling, att till
Honorine Louise Hermelin, enligt detta förordnande, skall utgå Femtiotusen /50.000:-/ kronor;
samt att till Frälsningsarmén i Sverige, enligt punkt 3 i testamentet av den 9 juli 1903, skall
utgå 200 £ sterling;
och uttalar jag vid detta förordnande min livliga förhoppning, att vad jag såsom min
yttersta vilja förordnat skall av mina arvingar till fullo respekteras; sålunda förordnat som
skedde i Lund den 10 December 1918.
ERIC HERMELIN.
Att friherre Eric Hermelin, vilken vi personligen känna, inför oss på en gång närvarande
förklarat denna handling, som av honom egenhändigt undertecknats, utgöra hans yttersta vilja
och testamente betyga undertecknade. Lund som ovan.
Teodor Nerander
F.G.H. Velander
öfverläkare. Med Dr. t.f. hospitalsläkare.
N:o 39 År 1927 den 9 mars anställdes inför rådhusrätten i Hälsingborg 2:dra avdelningen
vittnesförhör för dödsfalls skull med f. professorn och överläkaren Teodor Nerander och
överläkare Frans Gustaf Velander angående tillkomsten af detta testamente betygar
Ex officio
Albert Widding
/Lösen påf. exp./
§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamente till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentet begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift därav
tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom sex
månader från delfåendet testamentet i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.
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Ans. N:o 39/1927.
Avd. II d. 9/3 1927.
Rådhusrätten i Hälsingborg
III
TESTAMENTE
Undertecknad som under mom. 1:o i ett af mig den 9 juli 1903 upprättadt testamente
förordnat att af min kvarlåtenskap 800 £ sterling skall utbetalas till Mr Gunnar Gundersen,
vilket förordnande bekräftats i mitt den 10 december 1918 upprättade testamente, får härmed
såsom min yttersta vilja och mitt testamente förklara, att jag återkallar och till all verkan
upphäfver berörda till förmån för Mr Gunnar Gundersen i nämnda testamenten intagna
förordnande, samt att jag däremot förordnar, att det i sagde förordnanden afsedda beloppet
800 £ sterling i stället skall öfverlämnas till "Friherrliga ätten Hermelins släktförening” för att
af densamma förvaltas såsom en fond under namn af ”Ebba Sophia Ribbings Minnesfond”
samt att den årliga räntan af sagde kapital, som aldrig får minskas, skall enligt
föreningsstyrelsens fria beprövande utdelas som understöd eller studiehjälp till medlem eller
medlemmar af nämnda släkt.
Lund, den 21 juli 1920
Eric Hermelin
Att friherre Eric Hermelin, hvilken vi personligen känna, inför oss på en gång närvarande
förklarat denna handling, som af honom egenhändigt undertecknats, utgöra hans yttersta vilja
och testamente betyga undertecknade. Lund som ofvan
Astrid Björkman
Lars Ingvarsson
t.f. hospitalsläkare
Extra läkare, Hospitalet
Lund
Lund
N:o 78. År 1927 den 21 april anställdes inför rådhusrätten i Hälsingborg, andra avdelningen,
vittnesförhör för dödsfalls skull med Astrid Carola Björkman i Lund angående tillkomsten af
detta testamente, betygar
Ex officio
/Oläsligt namn
/Lösen påf. exp./
§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamente till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentet begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift därav
tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom sex
månader från delfåendet testamentet i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.
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IV.
TESTAMENTE
Med ändring av mitt år 1918 upprättade, av Överläkaren Nerander och Hospitalsläkaren
Velander bevittnade, testamente, förordnar jag härmed, med hänsyn till den goda ekonomiska
ställning min brorsdotter fröken Honorine Hermelin erhållit, genom min framlidna systers Fru
Carin Cagneys testamente, såsom min yttersta vilja, att det belopp av kronor femtiotusen, som
enligt mitt ovan nämnda testamente skolat tillfalla Fröken Honorine Hermelin, i stället skall
lika fördelas emellan min brorson Friherre Gösta Hermelins barn Ulla, Christer, Agneta och
Måns. Skulle vid mitt frånfälle något av barnen hava avlidit och efterlämna bröstarvingar,
skola dessa träda i den avlidnes ställe. Saknas bröstarvingar, men finnes änka, skall denna
erhålla den avlidnes lott. Finnes ej häller änka, skall den avlidnes lott lika fördelas emellan
övriga barn, respektive deras bröstarvingar eller änkor.
Lund den 3 januari 1932
Eric Hermelin
Att Friherre Eric Hermelin som vi personligen känna, ovanskrivna den 3 januari 1932 i
vår samtidiga närvaro egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma
utgöra hans yttersta vilja, och testamente, intyga undertecknade för ändamålet särskilt
anmodade vittnen.
Som ovan
Torsten Sondén
Einar Bernhoff
överläkare
e.o. 2. läkare
S:t Lars sjukhus, Lund.
S:t Lars sjukhus Lund
N:r 114. 1932 den 2 september anställdes vid Oxie och Skytts häradsrätt vittnesförhör
angående detta testamente; betygar,
På häradsrättens vägnar:
Arvid Luzell
Lösen påf. exp.
§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamente till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentet begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift därav
tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom sex
månader från delfåendet testamentet i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.
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TILLÄGG TILL TESTAMENTEN.
Såsom ytterligare tillägg till mina den 9 juli 1903, den 10 december 1918, den 21 juli
1920 och den 3 januari 1932 upprättade testamenten förordnar jag såsom min yttersta vilja
följande:
1/ De av mig verkställda övarsättningsarbeten eller eventuella övriga arbeten, som vid
min död ännu icke blivit tryckta, skola genom utredningsmannens i mitt bo försorg tryckas. I
den mån de utgöra fortsättning på tidigare tryckta arbeten skola de tryckas i lika många
exemplar och i samma eller så mycket som möjligt liknande tryck, format och utstyrsel som
de tidigare delarna av samma arbeten. Vidare skall Anwar-I-Suhaili tryckas i samma eller
liknande tryck, format och utstyrsel som den tidigare tryckta Shaikh´ Attar, Vännernas Minne,
samt i så många delar, att banden icke bliva för tjocka.
Övriga arbeten skola tryckas i minst 300 exemplar och i förstklassigt utförande.
2/ Äganderättan till de arbeten, som tryckas i enlighet med de sålunda givna
föreskrifterna, skall liksom den huvudsakliga delen av min kvarlåtenskap i övrigt tillfalla min
brorson Friherre Gösta Hermelin, dock med skyldighet för honom att i enlighet med mina
efterlämnade anteckningar tillhandahålla sådana personer, som intresserat sig för min
verksamhet såsom skriftställare, ett exemplar av varje arbete.
3/ Därest min ovannämnde brorson Friherre Gösta Hermelin vid tiden för mitt frånfälle
icke längre skulle vara i livet, skall allt, som enligt detta tillägg till testamente och mina
föregående testamenten skolat tillfalla honom, i stället tillfalla hans bröstarvingar med
fördelning dem emellan enligt de regler, som gälla för arv.
4/ Till utredningsman i mitt bo och verkställare av detta testamente förordnar jag min
nuvarande förmyndare Advokaten Greve Göran Kalling i Stockholm. Dock skall beträffande
mottagande och granskning av slutredovisning för det förmynderskap, som utövats av Greve
Kalling, Friherre Gösta Hermelin eller annan av honom respektive hans bröstarvingar utsedd
person fungera såsom utredningsman.
Lund den 1 Mars 1934.
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ovanskrivna den 1 Mars 1934 i vår samtidiga av Friherre Hermelin påkallade närvaro
egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma utgöra hans yttersta
vilja samt att han därvid handlat av fri vilja och icke under inflytande av sinnessjukdom.

G. Elander
Överläkare

Som ovan
S. Gröndal-Forsberg
t.f. försteläkare

N:o 246 År 1944 den 8 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
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ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

VI

TILLÄGG TILL TESTAMENTEN
Såsom ytterligare tillägg till mina den 9 juli 1903, den 10 december 1918, den 21 juli
1920 och den 3 januari 1932 upprättade testamenten förordnar jag såsom min yttersta vilja
följande:
1/ Det i mitt testamente af den 9 juli 1903 omförmälda beloppet å £ 800.-, hvilket enligt
mitt testamente af den 21 juli 1920 skall tillfalla friherrliga ätten Hermelins släktförening,
förändras till kr. 20.000:-, hvilket sistnämnda belopp, kronor tjugotusen /20.000:-/, således
skall öfverlämnas till släktföreningen att af densamma förvaltas på sätt, som angifves i
testamentet af den 21 juli 1920.
2/ Den summa af £ 200.-, som enligt mitt testamente af den 9 juli 1903 samt mitt
testamente af den 10 december 1918 skolat tillfalla Frälsningsarmén i Sverige, förändras till
kronor femtusen /5.000:-/ och skall i stället under namn af "Honorine Louise von Koch's
Minnesfond” förvaltas af fideikommissarien till Gripenbergs egendom på det sätt, att beloppet
placeras på fullt betryggande sätt och att afkastningen af detsamma till hvarje jul i mindre
poster utdelas till fattiga barn, särskildt fader- och moderlösa samt fattiga änkor, särskildt
sådana, som hafva barn att försörja. Öfver förvaltningen af fonden skall hvart femte år samt
dessutom vid ombyte af förvaltare redovisning afgifvas till Domkapitlet i Linköpings stift.
Skulle i något fall icke fideikommissarien till Gripenberg vilja åtaga sig förvaltningen
skall förvaltare utses af nämnda domkapitlet eller annan vederbörande myndighet.
3/ De af mig verkställda öfversättningsarbeten eller eventuella öfriga arbeten, som vid
min död ännu icke blivit tryckta, skola genom utredningsmannens i mitt bo försorg tryckas,
därvid ovillkorligen skall användas den stafning jag själf begagnat och således icke s.k.
nystafning i någon form. I den mån de utgöra fortsättning på tidigare tryckta arbeten skola de
tryckas i lika många exemplar och i samma eller så mycket som möjligt liknande tryck,
format och utstyrsel som de tidigare delarna af samma arbeten. Vidare skall Anwar-I-Suhaili
tryckas i samma eller liknande tryck, format och utstyrsel som den tidigare tryckta Shaikh´
Attar, Vännernas Minne, samt i så många delar, att banden icke blifva för tjocka.
Öfriga arbeten skola tryckas i minst 300 exemplar och i förstklassigt utförande
4/ Äganderätten till de arbeten, som tryckas i enlighet med de sålunda gifna
föreskrifterna, skall liksom den hufvudsakliga delen av min kvarlåtenskap i öfrigt tillfalla min
brorson Friherre Gösta Hermelin, dock med skyldighet för honom att i enlighet med mina
efterlämnade anteckningar tillhandahålla sådana personer, som intresserat sig för min
verksamhet såsom skriftställare, ett exemplar af hvarje arbete.
5/ Därest min ofvannämnde brorson Friherre Gösta Hermelin vid tiden för mitt frånfälle
icke längre skulle vara i lifvet, skall allt, som enligt detta tillägg till testamente och mina
föregående testamenten skolat tillfalla honom, i stället tillfalla hans bröstarvingar med
fördelning dem emellan enligt de regler, som gälla för arf.
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nuvarande förmyndare Advokaten Greve Göran Kalling i Stockholm. Dock skall beträffande
mottagande och granskning af slutredovisning för det förmynderskap, som utöfvats av Greve
Kalling, Friherre Gösta Hermelin eller annan af honom respektive hans bröstarfvingar utsedd
person fungera såsom utredningsman.
Lund den 3 April 1934.
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ovanskrivna den 3 April 1934 i vår samtidiga av Friherre Hermelin påkallade närvaro
egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma utgöra hans yttersta
vilja samt att han därvid handlat av fri vilja och icke under inflytande af sinnessjukdom.

G. Elander
överläkare

Som ofvan
S. Gröndal-Forsberg
t.f. överläkare

N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

VII

Testaments-Tillägg

Till S:t Lars Sjukhus, Lund, testamenterar jag en summa stor 5.000.- kronor. Den skall,
under namn af "Doktor Gustaf Elanders Minnesfond”, förvaltas af Sjukhusets Chef, på det
sätt att beloppet placeras på fullt betryggande sätt och att afkastningen af detsamma, efter
Sjukhus-chefens bestämmande, användes till hjelp åt mindre bemedlade patienter vid deras
utskrifning från Sjukhuset
Till min vän, Advokaten, Herr Grefve Göran Kalling, Stockholm testamenterar jag en
summa stor 5.000.- kronor.
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summa stor 10.000.- kronor, att förvaltas, tills han nått myndig ålder, af hans Föräldrar, min
käre brorson, Friherre Axel Hermelin, Stockholm och hans kära maka Friherrinnan Eva
Hermelin, född Creutz.
Till min kära brorsdotter, Fröken Carin Hermelin, Stockholm, testamenterar jag en
summa stor 2.000.- kronor.
Till Öfversköterskan vid S:t Lars Sjukhus, Lund, Fröken Ella Malm, testamenterar jag en
summa stor 1.000.- kronor.
Till Fröken Birgit Wollmer, Lund, dotter till Theologie Doktor Lars Wollmer, Lund,
testamenterar jag en summa stor 1.000.- kronor.
Till Herr Lars Peter Kockum, Lund, son till f.d. Ryttmästaren vid Skånska
Husar-Regementet, Herr Berndt Kockum, Lund, testamenterar jag en summa stor 1.000.kronor.
I öfrigt skola mina tidigare Testamenten gälla
Lund, den 10de juni, 1938,
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ofvanskrifna, den 10de juni 1938, i vår samtidiga af Friherre Hermelin påkallade,
närvaro, egenhändigt undertecknat förestående handling, och förklarat densamma utgöra hans
yttersta vilja, samt att han dervid handlat af fri vilja och icke under inflytande af rubbad själsverksamhet.
Som ovan
G. Elander
Valborg Nilsson
Överläkare
sköterska
Rätt avskrivet av originalen till förestående tolv testamenten intyga

N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.
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VIII

Tillägg till Testamenten.

Till den fond, stor: kronor tjugotusen /20.000:-/, som under namn af "Ebba Sophia
Ribbing´s Minnesfond", jemlikt förut upprättadt Testamente, af mig åt Friherrliga ätten
Hermelin´s Slägtförening” testamenterats, att af denna förening förvaltas, testamenterar jag,
härmed, ytterligare, tiotusen /10.000:-/, och förordnar jag härvid dessutom, dels, att denna
fond, stor: trettiotusen /30.000:-/ kronor, skall, af ”Friherrliga ätten Hermelin´s Slägtförening”
som en särskild fond, under namn af "Ebba Sophia Ribbing´s Minnesfond”, förvaltas, dels, att
afkastningen deraf endast skall komma qvinnliga, ogifta medlemmar af slägten Hermelin till
godo.
I öfrigt skola mina tidigare Testamenten gälla
Lund, den 22:dre Mars 1941.
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ofvanskrifvne, den 22:dre Mars 1941, i vår samtidiga, af Friherre Hermelin påkallade,
närvaro, egenhändigt undertecknat förestående handling, och förklarat densamma utgöra hans
yttersta vilje, samt att han dervid handlat af fri vilja och icke under inflytande av rubbad
själsverksamhet.

G. Elander
Överläkare

Som ofvan
Helge Knöös
förste läkare

N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.
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Förtydligande

Till förtydligande af innehållet i omstående testamente, den 22dre Mars 1941, får jag
härmed, såsom min yttersta vilje, förklara, att, då, deri, talas om "qvinnliga, ogifta
medlemmar af slägten Hermelin" dermed åsyftas endast qvinnliga medlemmar af slägten
Hermelin, som hvarken äro eller varit gifta.
Lund den 21 Maj, 1941,
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ofvanskrifvne den 21 Maj 1941, i vår samtidiga, av Friherre Hermelin påkallade,
närvaro egenhändigt undertecknat förestående handling, och förklarat densamma utgöra hans
yttersta vilje, samt att han dervid handlat af fri vilje och icke under inflytande af rubbad
själsverksamhet.

G. Elander
överläkare

Som ofvan
Helge Knöös
1:e läkare

N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

X.

TILLÄGG TILL TESTAMENTE
Såsom ytterligare tillägg till mina den 9 juli 1903, den 10 december 1918, den 21 juli
1920, din 3 januari 1932, den 3 april 1934, den 10 juni 1938 och den 22 mars 1941 med
förtydligande av den 21 maj 1941 upprättade testamenten, vilka fortfarande skola gälla,
förordnar jag såsom min yttersta vilja och testamente följande:
1/ Den i mitt ovannämnda testamente av den 10 juni 1938 omförmälda "Doktor Gustaf
Elanders Minnesfond" skall i stället för i sagda testamente bestämda kr. 5.000:- utgöra kr.

- 11 10.000:-. Jag testamenterar sålunda till S:t Lars Sjukhus i Lund ytterligare ett belopp av kr.
5.000:- att tilläggas fonden ifråga och förvaltas enligt de för densamma givna
bestämmelserna.
2/ Till den Judiska Nationalfonden /The Jewish National Fund/ med adress och
centralorganisation i Jerusalem testamenterar jag ett belopp av kr. 10.000:-. Därest nämnda
fond vid mitt frånfälle icke längre skulle finnas till eller icke verka i huvudsak för sitt
ursprungliga ändamål, nämligen att inköpa jord i Palestina för landsflyktiga judar, skall
beloppet tillfalla stiftelse eller förening, som har till ändamål att på ett stadigvarande sätt vara
till gagn för landsflyktiga och hjälpbehövande judar. Beloppet skall av testamentsexekutorn
tillhandahållas överrabbinen i Sverige med uppdrag för denne att överlämna detsamma till
den Judiska Nationalfonden eller annan stiftelse eller förening, som beloppet enligt det givna
förordnandet bör tillkomma.
3/ Med ändring av vad jag tidigare förordnat angående de av mig utförda
översättningsarbeten eller eventuella övriga arbeten, som enligt av mig lämnade föreskrifter
tryckas efter min död, samt de exemplar av tidigare tryckta arbeten, som då äro i min ägo,
förordnar jag, att allt ifrågavarande tryck skall överlämnas till Stiftsbiblioteket i Linköping
med skyldighet för biblioteket att i mån av tillgång tillhandahålla gratisexemplar åt mindre
bemedlade personer med intresse för persisk kultur eller forskning i persiska språket.
4/ Till en var av mina bröder Josephs och Theodors döttrar Honorine, Barbro, Carin,
Ingeborg, Gunilla, Margareta och Eva giver jag ett belopp av kr. 1.000:-. Carin Hermelin skall
därutöver erhålla det belopp å Kr. 2.000:-, om vilket jag förordnat i testamente av den 10 juni
1938.
5/ Enär det kommit till min kännedom, att min brorson Sten Hermelin haft vissa
ekonomiska besvärligheter att övervinna, testamenterar jag till honom ett belopp av kr.
3.000:Lund den 2:dre Juni 1942.
Eric Hermelin
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ovanskrivna, den 2 juni 1942, i vår samtidiga av Friherre Hermelin påkallade närvaro
egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma utgöra hans yttersta
vilja och testamente samt att han därvid handlat av fri vilja och icke under inflytande av
sinnessjukdom.
Som ovan
G. Elander
Helge Knöös
överläkare
1:e läkare
N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a
2 kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift

- 12 därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

XI

TILLÄGG TILL TESTAMENTE
Såsom ytterligare tillägg till mina den 9 juli 1903, den 10 december 1918, den 21 juli
1920, den 3 januari 1932, den 3 april 1934, den 10 juni 1938, den 22 mars 1941 med
förtydligande av den 21 maj 1941 samt den 2 juni 1942 upprättade testamenten, vilka
fortfarande skola gälla, förordnar jag såsom min yttersta vilja och testamente följande:
1/ Till den i mitt ovannämnda testamente av den 22 mars 1941 omnämnda "Ebba Sophia
Ribbing’s Minnesfond” testamenterar jag ytterligare kr. 20.000:-, så att fonden kommer att
uppgå till kr. 50.000:-. Fonder skall, såsom jag i mitt sistnämnda testamente bestämt, förvaltas
av "Friherrliga ättens Hermelins släktförening”, och avkastningen skall endast komma
kvinnliga medlemmar av släkten Hermelin, som varken äro eller varit gifta, till godo.
2/ I mitt testamente av den 2 juni 1942 har jag till vardera av min framlidna broder
Theodors döttrar Eva och Margareta, vilkas adress är Motala, testamenterat kr. 1.000:-. Min
vilja är, att dessa belopp ökas med kr. 4.000:-, så att vardera av mina nämnda brorsdöttrar
erhåller sammanlagt kr. 5.000:-.
3/ Till min vårdarinna t.f. översköterskan på S:t Lars sjukhus i Lund syster Emma
Nauman, adress Nordbergsgatan 5, Lund, testamenterar jag kr. 1.000:-.
4/ Till min vårdarinna t.f. översköterskan på S:t Lars sjukhus i Lund syster Caron
Johnson, hemortsadress Gryt, Knislinge, Kristianstad län testamenterar jag likaledes kr.
1000:-.
Lund den 29de November 1943
Eric Hermelin.
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, vilken vi personligen
känna, ovanskrivna den 29 november 1943 i vår samtidiga av Friherre Hermelin påkallade
närvaro egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma utgöra hans
yttersta vilja och testamente samt att han därvid handlat av fri vilja och icke under inflytande
av sinnessjukdom.
Som ovan
G. Elander
Helge Knöös
överläkare
1:e läkare
N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad

- 13 §4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

XII

TILLÄGG TILL TESTAMENTE
Såsom ytterligare tillägg till mina den 9 juli 1903, den 10 december 1918, den 21 juli
1920, den 3 januari 1932, den 3 april 1934, den 10 juni 1938, den 22 mars 1941, med
förtydligande av den 21 maj 1941, den 2 juni 1942 och den 29 november 1943 upprättade
testamenten förordnar jag härmed följande:
Till hugfästande av min vän och lärare i hebreiska Rabbinen Doktor Josef Wohlsteins
minne förordnar jag att ett belopp av kr. 3.000:- skall avsättas till en särskild fond benämnd
"Rabbinen Doktor Josef Wohlsteins Stipendiefond”. Fondens avkastning skall, sedan 10 %
därav lagts till kapitalet, användas för utdelande av två stipendier årligen till elever vid Högre
Allmänna Läroverket för Gossar i Malmö, som därav gjort sig förtjänta. Beloppet skall
placeras i fullgoda värdehandlingar och förvaltas av förstklassig banks notariatavdelning
enligt bestämmande av utredningsmannen i mitt bo. De lärjungar, som skola komma i
åtnjutande av premierna, skola utses av skolans rektor.
Skulle ovannämnda läroverk upphöra att finnas till, skall fonden användes för ändamål,
motsvarande det ovan angivna, enligt bestämmande av Rabbinen i Malmö Mosaiska
Församling
Lund den 26tte maj 1944.
Eric Hermelin.
Härmed intygas på heder och samvete, att Friherre Eric Hermelin, som vi personligen
känna, ovanskrivna, den 26 maj 1944, i vår samtidiga av Friherre Hermelin påkallade närvaro
egenhändigt undertecknat förestående handling och förklarat densamma utgöra hans yttersta
vilja och testamente samt att han därvid handlat av fri vilja och icke under inflytande av
sinnessjukdom.
Som ovan
G. Elander
H Liedholm
överläkare
Syssloman
N:o 246 År 1944 den 18 december anställdes vid rådhusrätten i Lund, på sätt domboken i
tvistemål m.m. närmare utvisar, vittnesförhör för dödsfalls skull angående tillkomsten av detta
testamente; betygar, Lunds rådhus som ovan.
Lösen 1:Stämpel 1 :S:a två kronor
Påf. exp

Ex officio
John Sandblad
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§4. År 1945 den 5 februari, vid lagtima ting med Norra Vedbo härad i Tranås, blev å
vederbörande testamentstagares vägnar detta testamentstillägg till Häradsrätten ingivet för
bevakning efter avlidne friherre Axel Eric Hermelin från Gripenberg; och resolverades att det
ålåge den, som ville sig av testamentstillägget begagna, att bevisligen låta en bestyrkt avskrift
därav tillställas den avlidnes närmaste arvingar, vilka därefter i fall av befogenhet ägde inom
sex månader från delfåendet testamentstillägget i laga ordning klandra; betygar
På Häradsrättens vägnar:
C.M. Elgenstierna
Stämpel Sex kronor.

Rätt avskrivet av originalen till förestående tolv testamenten, vilka bevakats vid Norra
Vedbo Häradsrätt den 5 februari 1945 § 4, intygas:

Förestående tolv testamenten hava denna dag delgivits mig genom överlämnande av
bestyrkt avskrift.
Samtliga tolv testamenten godkännas.
…………………………………………..den

Mars 1945

……………………………………………….
Bevittnas
………………………………………

………………………………………

Att ovanstående avskrifter av avskrifter av originalen är rätt avskrivna intygar

Stockholm den 13 april 2001

Jan Hermelin

Erik Hermelin

