
Avskrift 

TESTAMENTE 

Med upphävande av varje tidigare av mig upprättat testamente förordnar jag, Lilly Matilda 

Hermelin, född Bexelius, såsom min yttersta vilja och testamente att min kvarlåtenskap skall på, 

följande sätt fördelas. 

1) Följande möbler av mahogny, som tillhört mina föräldrar, nämligen:  

Spegelskåp  

Avlångt skåp, 

Toalettbord,  

Stor tamburspegel  

Litet runt trefotsbord, 

Ovalt bord, 

Skrivbord med förgyllda fötter, 

Byrå i gustaviansk stil, 
 

skola tillfalla mina syskon och deras efterkommande. 

2) De möbler, tavlor, konstsaker, Fersenbysten m.m., som Hermelinska familjen, min mans 

brorsbarn, kan ha intresse av att erhålla och bevara, skola av friherre David Hermelin 

utväljas och dem emellan efter bästa förmåga fördelas. Mörnerska koppen skall dock tillfalla 

friherre David Hermelin. 

3) Övrig lösegendom skall av boutredningsmannen på lämpligt sätt realiseras. 

4) Fru Willy Rodhe, född Herdin, skall erhålla ett kontant belopp av Kr. 10.000:-. 

5) Fru Marianne Buchberger, född Bexelius, skall erhålla ett kontant belopp av Kr. 10.000:-. 

6) Fru Louise Grønwold, född Adlercreutz, skall erhålla ett kontant belopp av Kr. 15.000:-. 

7) Mina systrar, fru Elin Bäckström, fru Anna Kallerman, fru Signe Rystedt eller deras 

efterkommande, fru Augusta Herdins barn, doktor John Bexelius´ barn, grosshandlare Anton 

Bexelius´ barn och grosshandlare Herman Bexelius´ barn skola tillsammans erhålla Kr. 

105.000:- att mellan dem delas med Kr. 15.000:- till var och en av mina syskons familjer. 

8) Bankdirektör Herbert Bexelius skall erhålla ett kontant belopp av Kr. 4.500:-. 

9) Friherre David Hermelin skall erhålla ett kontant belopp av Kr. 2.200:-. 

10) Fru doktor Flora Mårtensson, född Gottlieb, Vallingatan 33, om hon fortfarande vid mitt 

frånfälle är i min tjänst, Kr. 15.000:-. 

11) Hembiträdet Gunhild Andersson, om hon fortfarande vid mitt frånfälle är i min tjänst, Kr. 

10.000:-. 

12) Boträffande legaten till doktor Mårtensson och hembiträdet Andersson skall iakttagas, att om 

någon av dem på grund av omständigheter, varöver jag eller de själva icke råda, vid mitt 

frånfälle lämnat min tjänst, legaten ändock skola till dem utbetalas. 

13) Till Hermelinska släktföreningen Kr. 60.000:-. Beloppet skall av föreningen redovisas såsom 

särskild fond under namn "Victor Hermelins minne" och förvaltas av Riddarhuset eller banks 

notariatavdelning enligt föreningens bestämmande. Fondens avkastning skall med hälften 

utbetalas till friherrinnan Anna Hermelin, född Olsson, så länge hon lever, och återstående 

hälften samt efter Anna Hermelins död hela avkastningen av föreningen användas till 

understöd av sådana föreningens medlemmar som därav äro i behov med särskild tanke på 

hjälp åt omyndiga föreningsmedlemmar för studie- och utbildningsändamål. 



14) Sedan boets skulder och utgifter, på ovanstående legat belöpande skatter etc. utbetalats, skall 

återstående delen av boets behållning överlämnas till Svenska Läkarsällskapet att av dem 

sammanföras till en särskild fond under namn "Anton och Dorothea Bexelius´ minne", vars 

avkastning skall användas till hjälp för nervsjuka på sätt, som av Svenska Läkarsällskapet 

och bankdirektör Herbert Bexelius vid fondens överlämnande närmare överenskommes. 

15) Till utredningsman i mitt bo och verkställare av detta mitt testamente, jämväl i fråga om dess 

bevakning, utser jag bankdirektören Herbert Bexelius, som för detta sitt besvär icke äger 

utbekomma särskilt kontant arvode, 

 

Stockholm den 13 december 1943. 

Lilly Hermelin 

f . Bexelius 

 

Att friherrinnan Lilly Matilda Hermelin, född Bexelius, vilka vi personligen känna, denna 

dag i sin bostad, Gumshornsgatan 7, här i staden, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja 

förklarat ovanstående förordnande innebära hennes yttersta vilja och testamente samt detsamma 

egenhändigt underskrivit, intyga undertecknade, särskilt anmodade och på en gång närvarande 

vittnen. 

Stockholm den 13 december 1943. 

Birgit Andersson E. Ledin 

 Banktjänsteman Banktjänsteman 

  Eriksbergsgatan 32 Narvavägen 8, Stockholm 

 

 

 

Vidimeras: 

 

  



Avskrift 

T I L L Ä G G 

till mitt testamente av den 13 december 1943. 

 

 

Sedan numera Släktföreningen Bexelius bildats, förordnar jag härmed, att, sedan mina i 

ovannämnda testamente under mom. 1 t.o.m. 13 gjorda förordnanden och legat verkställts, ett 

belopp av Kr. 10.000:- (Tiotusen Kronor) skall överlämnas till nämnda släktförening att av dess 

styrelse under namn av ”Lilly Hermelins fond" förvaltas och disponeras i överensstämmelse med 

vad i föreningens stadgar föreskrivits beträffande föreningens Släktfond. 

 

I likhet med vad som under § 14 förordnats, skola å detta legat belöpande skatter betalas av 

boets behållning, innan återstående del av densamma jämlikt nämnda § 14 överlämnas till 

Svenska Läkaresällskapet. 

 

Stockholm den 12 januari 1945. 

Lilly Hermelin 

f. Bexelius 

 

 

Att Friherrinnan Lilly Matilda Hermelin född Bexelius, vilken vi personligen känna, denna 

dag i sin bostad Gumshornsgatan 7 här i staden med sunt och fullt förstånd och av fri vilja 

förklarat ovanstående förordnande innebära tillägg till hennes i testamente den 13 december 

1943 uttalade yttersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt underskrivit, intyga 

undertecknade särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen. 

 

Stockholm den 12 januari 1945. 

 Gunhild Andersson  E. Ledin 

 Gumshornsgatan 7 Narvavägen 8 

 Stockholm Stockholm 

 

Vidimeras: 

 

  



Avskrift 

TILLÄGG TILL TESTAMENTE. 

Undertecknad, Lilly Matilda Hermelin, född Bexelius, förordnar härmed såsom min yttersta 

vilja och testamente att här nedan angivna ändringar och tillägg till omstående testamente skall 

utan upphävande av testamentets bestämmelser i övrigt från och med denna dag varda gällande: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Fru doktor Flora Mårtensson, född Gottlieb, Vallingatan 33, om hon fortfarande vid mitt 

frånfälle är i min tjänst, förutom i testamentet angivna legat à Kr. 15.000:- ytterligare Kr. 

10.000:- eller tillhopa ett belopp av Kr. 25.000:-. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Vid mitt frånfälle skall, sedan boets skulder och utgifter erlagts samt ovanstående legat och 

på dem belöpande skattelotter utbetalts, återstående delen av boets behållning av 

bankdirektör Herbert Bexelius överlämnas till Svenska Läkarsällskapet att sammanföras till 

en särskild minnesfond, vars avkastning skall användas till hjälp för nervsjuka på sätt, som 

vid fondens överlämnande av bankdirektör Bexelius, närmare skall mellan denne och 

Svenska Läkarsällskapets styrelse överenskommas. Upprättandet av i samband med fondens 

bildande och överlämnande erforderliga handlingar ombesörjes av bankdirektör Herbert 

Bexelius. 

 

15) Till utredningsman i mitt bo och verkställare av detta mitt testamente jämväl i fråga om dess 

bevakning, utser jag bankdirektören Herbert Bexelius, som, ehuru han icke skall äga att av 

boet utbekomma kontant ersättning för uppdragets utförande, likväl skall äga rätt att som 

minnesgåva ur mitt bo uttaga följande föremål nämligen 1 st. thekanna, 1 st. kaffekanna, 1 

st. sockerskrin, 1 st. gräddkanna, allt av silver, samt 2 st. äkta kinesiska blåa skålar. 

Bankdirektör Herbert Bexelius skall därjämte äga rätt att som biträde vid boutredningen och 

arbetet i samband därmed använda sig av A.B. Göteborgs Handelsbanks notariatavdelning i 

Stockholm, 

 

Stockholm den 11 april 1947. 

Lilly Hermelin 

 

Att friherrinnan Lilly Matilda Hermelin, född Bexelius, vilken vi personligen känna, denna 

dag i sin bostad, Gumshornsgatan 7, här i staden, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja 

förklarat ovanstående tillägg till testamente innebärande hennes yttersta vilja och testamente 

samt detsamma egenhändigt underskrivit, intyga undertecknade, särskilt anmodade och på en 

gång närvarande vittnen. 

Stockholm den 11 april 1947. 

 

 Titel: Fru Annie Möller Titel: Fru Ingeborg Peters Erikson 

 Adress: Gumshornsg. 7II Adress: Renathvägen 9-11, 

Hammarbyhöjden. 

Vidimeras: 

 

 

 

Att ovanstående avskrifter av avskrifter av originalen är rätt avskrivna intygar 

Stockholm den 13 april 2001 

  

 

Jan Hermelin Erik Hermelin 


