
T e s t a m e n t e

I'i:ea'u,'opli't'var-deavallaavmiBfo"t5',3ora'a'u=stst";'ia"'itaaa"5::l<a

Ce3.rordnanaen  förklarar  fip.5< härigenom  föl,jande  bestCJ-rrrnelser  irraefatta

min  yttersta  vilja  och  testamente,

1)  dels  mj-n ate1j6bvg,5,nad,  uppfö,i.d  vo Bona fidei):coinmiss,  !fti.rhsö

socRen,

2)  dels  tavlo:r,  fotografier,  antecknin,rar  cch ]itteratur,  som ä@.a

samband  raed  av  mig  utfö:rda  antropqsofiska  studier,  nämligen

a)  i  ovanrfömnda  ate1j6  å nedre  -aotten  1>efintliga,  av  mig,  ut-

förda  arbeten  i  clja  och  akverell  sarnt  i  övre  v.-"qningen  '!')e-

f'intliga  två  figurserjer  i  ol  ja,  vardera  omfattande.  Sju

mindre  skisser,

b)  i Luna  befintliga,  av mig utförda  målningar  och  nedskraivna

anteckn:fögar,  Iör'varads  i  två  kistor,  likaledes  av  mig  ned-

s!,«rivna  anteckningar  uppstullda  å hokhyllorna  i  min  'oostad,

fotog;rafier  och fotoprafi)ilåtaar,  ell  ]-lttsrqt'i.u'  jag  äger  på

5" Ska S pI'åke  t S amt öVeI'Sä  ttn5  n@ E3.r aV  tV, Ska 'nöCke  :l" :xiTy7enS  (.):"l1

et  'c aunnepobträtt,

3)  och dels  allt  an.»qa't:i i. at61je,n  befintli-p,t  lösöre;  äock  att  j'röken

Hedvig af Klinb,  villa  Klinte,gård,  ")jursholm,  skall  ;-5-i'Ga ri-itly  att

Ci5rst  därav  utvälja  oc:a behålla  vad  hon  öriskar,

Skulle  min närnnde brors,on  avlida  -'öre  mig;,  tillfallar  evan-

n4rnnc1a egendom i samrna utsträcknin,3  min brcrson  Kayitenen i Kup;.4,1.  I'lct-

tans reserv Eöt.je G:son af Klint  och, därest  i.iven hari- avlider  f;'re  r.'ii,5,,

Antroposofiska  Sälls"-«apet  i  8tock}.io1m.

Deb-"'.-'rrf11.'nC")nsl"Canyab"bvaasomavovannaa"n'1naal.(')asegienaein

"icke redan finrxes i atel%ri  i 7.':unsö sl«all  föras dit och 3ämte aet  öv-

ri7a  där, sedan fröken  Hedvig af Klint  erili@:t  ovan uttagit  vad  hon  i'-3ns-

kara, .2örvaras.s31iinge  det är-nföj1i5t,  al]-t  i den mAn byp;g)nad  och  ].ös-

eger+dom vid. min död ;ir i min ä5o.



De t lösöre,  som vid mi.n döa f'innes  i  [aa:=6  och

-'ojOfnl'CkeOn'1ncL'ariatntS}.]å{arOVat'l)SI«:a1lfil'llar"allaf'I'O")aCenj5llOn!'a7dbeCI-'{)

I,urxd.

C. En sumrna av ett,'asen  (i.ooo:-)  kronor  testarnente-

rar  jag. till  r":'-oethaanunr.yerksarmieten  att  tillställas  -Aclministraticn

aesr";oe'U}:ieayalum*-s":a't:lesy"'j,tornac2'lyi-)'chwei'z.

D.'!in riitt  till  arv efter  år 1936 av156ria  frö'br.en

Gulli  Ftröm  en1!4;:t hennes i  AB.  t3ötebor,"as  'Bank i  Stockholm  förvara-

ae testa':". entariska  .förordnande  samt  hälften  av mig;  tillhö'riga  pen-

ningmedel  och värde4ia-ppera  tillCallar  ovaiqnämnda  fröken  TTedvi,q;  af

Klint  eller,  duresl,  hon  avlfi-de'r  före  rni,o;,  fru  A.inelie  Ber,':'man  f.  af

Klint.  An<l.ra  hälften  av sagda  penni-ngrnedel  och  värdepapper  tillfal-

lar  frö!:en  Elsa  Haverraan,född  den 8 oktober  1892 och bosatt  i Stock-

hOlm*

E@ Ja5z förordnar,  att  för'e  verkställandet  av ovan-

stAende  testarn=3iqtariska  bestW..riirr'.elser  medel  skcla  avsutt,a  s för  qiin

begravning,  n:ämlj-gen  för  en enkel  jordf'ästning;  !  Lund  eller  där  jag

Bet  :å'r min  önsl«an,  att  min  aska  i en  lätt  förrnultnande  urna  nedsät-

tes p5 krematorj-ets  gemensamhetsgravplats  å 5ård I  kv,  6 i rförheten

av p'rav nr, 14, djär askan  efter  fröken  Thomasine  Andersson  Ar 19140

blev  av  mig  nedsatt.

Till  testarnentsexekutor  förordnar  ,ja@ härmed  -la.'rin

brorson  'Erik  G:son af !Clint  eller,  dä:rest  han skulle  avlida  före  rnj5,

min brorson  m3örje (';:son af Klint.  1Ciå.rjämte förordnar  ja4-y,  att  fröken

Ellen  Rydbeck  i I,und som bitr.4dande  testarnentsexekutor  Oöll  mot er-

siittnin,B,  ur 'coets ti11,3ån57ar  skall  avara behj"lp]ig  med si'4rs!ci1jandet

av. vad  som  eriligt  cvan  s!:all  sänr1as  fr?:n  Lund  till  ate1j6n  i  7"iunsö

samt  ombes'jrja  transporten  därav,

T)et  Ar min  öns'l-«an,  att  fröken  'E?ydbeck  jämväl  'ir

behjälplig  med  anskaff"ande  av  vit  kista  samt  tillser,  att  m"i-n begrav-

ning  sRer i  en1i5y,het atned mina ovan 1:4mnade anvisniqar.

Lund  den 5;;7 X,,, , l]  V/
,,u,,  ,'  7

Att  fröRen  Hilma  af  Klint,  vilken  v-'i personliyaen



känni:i,  denna  dag  vid  fullt  ocli  sunt  för;,,tånc1  och  av  fri  vilja

n.es ',yJctersta  vil,ja  och testaaiaente  ea'i'nt egenhändigt  uride:rteckrxat

detsarwma, inty@;as  av oss undertecknade,  samtidigt  rii-irvar,qnde  ocl'i.

föra undamålet  snrskilt  tillkallade  vittnen.
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