Charles Felix Lindbergs testamente
Härmed fördordnar jag, Charles Felix Lindberg, såsom min yttersta vilja och testamente följande:
1:0) Till Göteborgs stad, där jag tillbragt större delen af mitt lif
och för hvars utveckling jag städse hyst lifligt intresse, donerar
jag hela min kvarlåtenskap för det ändamål och med de villkor,
som i detta mitt testamente angifvas, mot förbindelse för staden
att af min kvarlåtenskap bestrida utbetalningen af här nedan i
mom. 3:0) omförmädla legater.
2:0) Sedan mitt bo blifvit utredt och alla dess behållna tillgångar
blifvit i kontanta penningar eller säkra räntebärande inteckningar eller obligationer eller andra därmed jämförliga värdepapper förvandlade, skall hela behållningen i boet öfverlemnas till
den styrelse, som af stadsfullmäktige i Göteborg torde utses att
denna donation mottaga. Donationen, som skall i stadens räkenskaper bokföras under benämningen ”Charles Felix Lindbergs
Donationsfond”, skall af förenämnda styrelse förvaltas samt på
bästa och säkraste sätt göras räntebärande emot enahanda ansvar och redovisningsskyldighet som för stadens öfriga medel.
3:0) Af denna donationsfonds afkastning skola mina nedannämnda anförvandter, såvidt de öfverlefva mig, från dagen för mitt frånfälle och så länge de lefva, årligen erhålla följande lifräntor, nämligen:
--4:0) Med det undantag, som betingas af bestämmelserna i mom. 3:0) här ofvan, skall behållna
ränteafkastningen af donationsfonden enligt de närmare bestämmelser, som af stadsfullmäktige i
Göteborg vid hvarje tillfälle komma att träffas, användas till stadens prydande och förskönande. Såsom ändamål, till hvilka denna afkastning med föranledande häraf får användas, må här exempelvis
nämnas anläggning af nya samt utvidgning af redan befintliga parker, planteringar, alleér och öppna
platser, inköp af för parker, planteringar och alleér tilläfventyrs erforderlig fast egendom, inköp
och uppresande af statyer eller andra konstverk, anordnande af delar af planteringar och parker till
botaniska eller zoologiska trädgårdar med alla anläggningar och anstalter, hvilka med sådana trädgårdar kunna stå i samband. Därest plats för botanisk eller zoologisk trädgård lättare och lämpligare
kan erhållas utanför stadsområdet men i omedelbar närhet däraf, så att anläggningen ändock kan
medföra afsedd förströelse och nytta för stadens invånare, då må sådan anläggning utom stadsområdet jämväl anses falla inom ramen för det med donationen afsedda ändamål.
Då uppfattningen om beskaffenheten af de ändamål, för hvilka afkastningen af donationsfonden
må tagas i anspråk, under tidernas lopp kan vexla, har jag icke ansett lämpligt att i vidare mån än
här ofvan skett binda herrar stadsfullmäktige vid några särskilda bestämmelser i fråga om användningen af berörda afkastning. Emellertid vill jag härmed hafva uttryckt det önskemålet, att med
undantag för de anläggningar och anstalter, hvilka till hufvudsaklig del tillkommit genom anslag ur
denna fond, fondens afkastning icke må användas till bestridande af utgifter, som äro att hänföra
till sedvanliga konstnader för förvaltning och underhåll af stadens parker, planteringar, alleér och
öppna platser.
Sedan här ofvan angifna ändamål, för hvilka fondens afkastning skall i främsta rummet användas,
blifvit vid en följd af utdelningar ur fonden tillgodosedda, så må därefter vid ett och annat tillfälle,
så utdelning ur fonden skall äga rum, herrar stadsfullmäktige, om de därtill finna anledning, anslå
den till utdelning förefintliga afkastningen i sin helhet eller delvis till annat allmännyttigt ändamål
af sådan beskaffenhet, som afses i grosshandlaren Sven Renströms testamente af den 27 maj 1867
mom. 14:0).

5:0) Därest donationsfonden vid dess öfverlemnande till staden icke uppgår till tre millioner kronor,
skall af behållna afkastningen af fonden årligen en tiondel läggas till fondens kapital, intilldess detta
uppgått till nämnda belopp af tre millioner kronor. Med den inskränkning, som af denna bestämmelse följer, äga stadsfullmäktige i Göteborg att första gången tre år efter mitt frånfälle och därefter
hvart tredje år förfoga öfver den vid dylik tidpunkt befintliga behållna afkastningen af fonden, allt i
enlighet med de bestämmelser här ofvan gifvits.
6:0) Till utredningsmän i mitt bo och verkställare af detta testamente förordnar jag härmed stadskamreraren, vice häradshöfdingen Arvid Cavalli, stadsmäklaren Thure Strömbeck och vice häradshöfdingen Carl Palm härstädes; och skola utredningsmännen genast efter mitt frånfälle äga omhändertaga all min egendom, föranstalta om bouppteckning, indrifva boets fordringar, betala dess
skulder samt realisera boets egendom å auktion eller under hand i den mån det erfordras för att
kunna i enlighet med föreskriften i mom. 2:0) här ofvan till Göteborgs stad öfverlämna boets behållning. Utredningsmännen bemyndigas jämväl att själfve eller genom ombud, som af dem förordnas,
företräda boet såväl inför domstolar som myndigheter som äfven vid andra tillfällen, då boets rätt
är i fråga, samt att sluta förlikning i fråga om tvistig tillgång i boet och antaga ackord för dess osäkra
fordringar.
--Skulle någon af utredningsmännen före mig aflida eller eljest blifva förhindrad fullgöra utredningsuppdraget, utan att någon i hans ställe af mig förordnats, torde drätselkammaren i Göteborg förordna lämplig person att i den afgångnes ställe vara utredningsman.
Göteborg den 21 mars 1908
(teckn.)CHARLES F. LINDBERG.
Att grosshandlaren Charles Felix Lindberg, som vi personligen känna, denna dag vid sundt och fullt
förstånd och af fri vilja förklarat förestående handling af hvilken vi ej erhållit del, innehålla hans yttersta vilja och testamente samt egenhändigt underskrifvit densamma, det varder af oss på en gång
närvarande och för ändamålet tillkallade vittnen härmed intygadt.
C. FR. HöCKERT HUGO STRöMBERG.
GUSTAF A. ALMQVIST.
år 1909 den 10 augusti blef detta testamente af mig, notarius publicus i Göteborg, i nedan antecknade vittnes närvaro öppnadt på sätt notarii publici särskilda protokoll för denna dag under N:o 44
närmare upptager; betygar med ämbets underskrift och sigill.
Göteborg som ofvan.
GUDM. åKERMARK. Notarius Publicus i Göteborg (Sigill)
Vittne: EBERHARD CRONA.

