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Efter flera svåra år i skuggan av första världskriget ges poeten Rainer Maria Rilke möjligheten att ostörd vistas
på ett litet slott i Schweiz vintern 1920-21.
Äntligen kan han återuppta arbetet med diktverket Duinoelegierna som påbörjades 1912.
Men ett sågverk i kombination med en nyfunnen kärlek bidrar till att vistelsen resulterar i ett misslyckande.
Krisen ger dock upphov till en introspektion och med sin samlade livserfarenhet som klangbotten formulerar
Rilke en »sista vilja«. »Ingen ska någonsin få veta mer om detta än vad jag i stilla räkenskap nu anförtror
dessa blad. Men innan jag eldar upp den lilla skrivboken i blått läder som jag hade med mig på resan, vill jag
avlägga rapport om dess tillstånd. Knappt tre sidor i den är använda; men det som tätt fyller sidorna, jämte två
adresser, gör de många tomma bladen så kusliga att jag kastar även dem i elden, som vore de besmittade.
Innan jag förintar dem, och utan att ändra på det minsta, skriver jag nu ner vart och ett av dessa meningslösa
ord som mitt då ännu dugliga intellekt upplöstes i när en "främmande" tyngd slog ut över det som en frätande
syra.« Ur Testamente Boken ingår i Ersatz klassikerserie UDDA PÄRLOR. Här presenteras korta, men
naggande goda texter ur litteraturens skattkammare. PRESSRÖSTER »I all sin fragmentariskhet är
Testamente en vacker pärla. I Anna Bengtssons översättning skimrar många av Rilkeskriftens nyanser:
allvaret, patetiken, storslagenheten, hjärtats övermod, rytmiseringarna och alla dessa blixtrande bilder som

strävar efter att gestalta det estetiskt fulländade.« Anna Hallgren, Aftonbladet »Det är i all sin enkelhet ett
centralt dokument från den lyriska modernismens hjältetid.« Anders Cullhed, Dagens Nyheter »Vem, om jag
ropade, hörde mig då i änglarnas kretsar? Jo, uppenbarligen Ersatz som i Anna Bengtssons översättning utgav
de slående vackra och förundrande fragmenten om skaparkris, förälskelse och oljud som utgör "Testamente".«
Per Bergström, Kristianstadsbladet »Ännu en av Ersatz Udda pärlor som pockar på uppmärksamhet med både
intressant innehåll och tilltalande yttre. Fantastiska metaforer blommar på sidorna när Rilke i första
världskrigets efterdyningar skriver om sitt arbete, det tvingande behovet av ensamhet och det problematiska
med kärleken.« Paulina Helgesson, Svenska Dagbladet
Så du får indflydelse på, hvordan din arv bliver fordelt.
Följ med Holger och Mortensen på jakt efter en uråldrig skatt - Gjallarhornet. Att planera för sin egen död
kan kännas både jobbigt och svårt, men det finns fördelar med att skriva ett testamente.
Välkommen till Juridiska Dokument. Till dokumentmallen följer en utförlig handledning som förklarar hur
Du fyller i mallen och vad Du bör tänka på när Du upprättar ett testamente. I juridisk ordbruk er imidlertid
testament uten e den korrekte betegnelsen. För de som är ogifta, skilda eller sambos så är det viktigt att
upprätta ett testamente om man har specifika önskemål om hur arvet ska fördelas. Testamenten för både
enskilda som par, och för alla situationer. Bestäm vad som händer när du går bort. Ladda ner gratis
testamenten för ensamstående, sambor, gifta.
Vår jurister är specialiserade inom familjerätt och hjälper dig med flera olika juridiska frågor. Et testamente
er et juridisk bindende dokument, hvori er fastsat, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes
ejendele efter han/hun dør. Få hjælp fra Ret&Råd til at oprette et testamente. Hva skal til for at et testamente
blir gyldig. Dit testamente kan hjælpe de mest udsatte i Danmark. Hvornår er et testamente relevant, hvordan
laver man det og hvordan er de formelle krav til et testamente. siste vilje testamente.
Hva skal til for at et testamente blir gyldig. Av dem, har 6 % inkluderat en gåva till en eller flera
organisationer i det.

