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TESTAMENTE



oprettet aj

ETTELENF. MARIE GYLDENDAL 
født Henningsen

22. september 1803 - 22. november 1886

enke ef ter overkrigskommissær

JENS KRAFT GYLDENDAL 

14. december 1792 -  24. februar 1858



Protokolbilag No. 67
Fremlagt til Protokollen i Boet efter afd. 
Enkefru E. M. Gyldendal, f. Henningsen, 
d. 19. August 1887.

A. C. Schlichtkrull 
Ex. test.

\ Christian den Niende,
af Guds Naade Konge til Danmark, 

de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, 
Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauen- 
borg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt:
At eftersom hos Os allerunderdanigst er blevet ansøgt 
og begjært Vor allerhøieste Konfirmation paa et af af
døde Enkefru Ettelene Marie Gyldendal, født Henning
sen, under 13. Mai 1876 oprettet og herhos in originali 
heftet Testament, saa ville Vi bemeldte Testament, 
hvoraf i Vort Justitsministerium er indleveret en lige- 
lydende bekræftet Gjenpart, forsaavidt angaar den i

5



samme pkt. 5 indeholdte Bestemmelse om, at den Testa
trices Sønnesøn Aage Gyldendal efter hende tilfaldende 
Arv skal baandlægges under Overformynderiet til hans 
fyldte 25de Aar, allernaadigst have konfirmeret og stad
fæstet, saa og hermed konfirmere og stadfæste samme, 
dog at Indbetalingen af bemeldte Arv i Overformynde
riet sker enten i rede Penge eller i saadanne Pengeffekter, 
som efter de gjældende Regler egne sig til Modtagelse 
sammesteds, at forsaavidt Indbetalingen sker i kgl. Ob
ligationer, kun saadanne Obligationer afgives, der kun
ne indskrives, og at forsaavidt Indbetalingen sker i Ef
fekter, der kunne noteres, saadan Notering foregaaer 
forinden Afleveringen til Overformynderiet finder Sted. 

løvrigt skulle Sjette- og Tiendepenge samt al anden
Os tilkommende Arvefaldsrettighed være Os i alle Maa- 
der forbeholdne.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet 
staaer Hinder at gjøre.

Givet i Vor kongelige Resident stad Kjøbenhavn, 

den 28. Juli 1887.

Under Vort Kongelige Segl.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling. 
Nellemann.

Konfirmation paa et af afdøde Enkefru Ettelene Marie Gyldendal, født 
Henningsen, oprettet Testamente. Gebyr 127 Kr. 33 Øre.
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Forevist for Skiftekommissionen i Kjøben- 
havn den 24/11 1886 i Anledning af Te
statrices Død og Kopi leveret.

Skifteskriverkontoret den 24/11 1886.
S. V. Hansen

[EG underskrevne, Ettelene Marie Gyldendal, 
født Henningsen, -  Enke efter Overkrigskom- 
missair Jens Kraft Gyldendal, -  efter hvem 

Skifte er afholdt, opretter herved følgende

Testamente.
1.

Mit Bo skal ikke behandles ved den ordinaire Skifteret, 
men ved den herefter indsatte executor testamenti.

2.
Af Netto-Beholdningen i mit Bo tillægger jeg herved 
min Broderdatter Emilie Vilhelmine Marie Henningsen, 
der i en længere Aarrække har været i Huset hos mig 
t/s, skriver En Trediedeel.

Under bemeldte 1/a skal henregnes mit hele Indbo, 
af hvad Navn nævnes kan, saavel det jeg efterlader mig 
her i Staden, som det der findes, mig tilhørende, paa 
mit efternævnte Landsted i Taarbæk -  derunder for-
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arbeidet Guld og Sølv, Prætiosa, Meubler og Effekter, 
Kjøkkentøi, Linned, Dækketøi, Seng og Gangklæder, 
Liberiet til min Kudsk, m. v., hvilke Gjenstande, som et 
samlet Hele, udlægges hende in natura for Vurderings
summen.

Jeg paalægger herved min nævnte Broderdatter af de 
hende saaledes udlagte Gjenstande, at tildele de Perso
ner, som jeg, mundtlig eller skriftlig, maatte have op
givet hende, uden Udgift for de Vedkommende, de Ef
fekter, som jeg har angivet eller senere maatte angive 
for hende. Det er min Overbeviisning, at min nævnte 
Broderdatter samvittighedsfuld vil efterkomme de Øn
sker og Paalæg jeg i saa Henseende maatte give hende, 
og der vil derfor fra mit Boes Side desangaaende ikke 
være at føre nogen Kontrol, men hele Indboet vil af mit 
Bo som forannævnt være at udlægge hende.

Ingen Deel af mit Indbo maa som Boet tilhørende, 
sælges ved Auktion.

Naar Vurderingssummen for de ovennævnte Gjen
stande der af mit Bo ville være at udlægge Emilie Hen- 
ningsen er fradraget den hende tillagte 1/s ai mit Boes 
Nettobeholdning, vil Resten af bemeldte Trediedeel 
være at udlægge hende enten i Kontanter eller i Penge
papirer efter Executors nærmere Bestemmelse.

Betræffende de mig nu tilhørende 2 Heste, Vogn, 
Seletøier og Staldrekvisitter, bestemmes, at saafremt jeg 
ved min Død endnu maatte have de nævnte 2de Heste, 
skulle de, for mit Boes Regning, efterat de ere benyttede 
ved min Jordefærd, besørges dræbte, hvorimod min 
Vogn, Seletøier og Staldrekvisittter, saaledes som disse 
Gjenstande befindes ved min Død, for mit Boes Regning 
kunne sælges ved Auktion eller underhaanden, efter 
Executors Bestemmelse, dog i sidste Fald ei under Vur
deringssummen.
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3.
Der vil være at føre mit Bo til Udgift, som Extraløn 
til hver af de ved min Død i min Tjeneste værende Tje
nestefolk, Løn beregnet for V2 Aar fra den Tid deres 
Tjeneste af mit Bo er dem opsagt, ligesom hver af dem 
paa Boets Bekostning vil være at tildele en passende 
Sørgedragt.

4.
Den mig tilhørende faste Eiendom i ny Taarbæk, Matr. 
No. 2 c-u, ønsker jeg solgt ved Auktion, helst i Foraars- 
maanederne eller i Løbet af Sommeren, men derimod 
ikke i Vintermaanederne November-Februar.

5.
Den Arv der efter mig tilfalder min Sønnesøn -  Aage 
Gyldendal -  eneste Livsarving efter mig -  ønsker jeg 
indsat i Overformynderiet for ham, saaledes at Kapi
talen der skal forblive indestaaende indtil han har fyldt 
sit 25de Aar, og saaledes at der saalænge Kapitalen inde- 
staaer der, hverken over den eller over Renten af den 
af ham ved Gavebrev, Overdragelsesdokument, Pantsæt
ning, uigjenkaldelig Fuldmagt, eller paa anden Maade 
skal kunne foretages nogen Disposition over den, lige
som den hverken i Kapital eller Rente skal kunne fore
tages Arrest eller Execution.

Renten udbetales i de halvaarlige Terminer.

6.
Skulle min ovennævnte Sønnesøn afgaae ved Døden før 
mig -  uden Livsarving -  bestemmer jeg herved, at efter- 
nævnte mine 2 Broderbørn nemlig: Emilie Vilhelmine 
Marie Henningsen, og stud. theol. Viggo Henningsen,
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skulle være mine Universalarvinger, og som saadanne 
være berettigede til, uden Skifterettens Mellemkomst, at 
overtage og tiltræde mit Bo, dog mod personlig Forplig
telse for dem til at efterkomme de af mig i Henhold til 
§§ 2 og 3 foran udtalte Ønsker, og imod at de forøvrigt 
benytte Cancelliraad, Contoirchef O. P. Schlichtkrulls 
Raad og Veiledning med Hensyn til Overtagelsen af 
Boet og dets Deling.

7.
For det Tilfælde at min ovennævnte Broderdatter Emilie 
Henningsen maatte afgaae ved Døden før mig, bestem
mer jeg herved, at hendes ved min Død i live værende 
Heel-Søskende, skulle træde til Arv efter mig i ethvert 
Tilfælde, hvor der efter nærværende Testamente er til
lagt hende Arveret efter mig, dog imod at de opfylde 
de Paalæg, som jeg maatte have givet hende eller maatte 
give dem, -  alt forsaavidt jeg, ved ny testamentarisk 
Disposition ikke anderledes maatte have bestemt.

8.
Til som executor testamenti at behandle mit Bo, naar 
offentlig Skiftebehandling af dette er nødvendig, og 
ligeledes for det Tilfælde, at jeg afgaaer ved Døden 
inden min fornævnte Sønnesøn Aage Gyldendal har 
fyldt sit 25de Aar -  og til i saadan Egenskab at paase 
Opfyldelsen af Bestemmelserne i denne Disposition, ind
sætter jeg herved Cancelliraad, Contoirchef under Hof 
og Stads Retten O. P. Schlichtkrull.

Skulle han være afgaaet ved Døden før mig, indsætter 
jeg i hans sted, som executor testamenti, hans Søn, 
Assistent under Finantsministeriet, Cand. juris Andreas 
Christian Schlichtkrull.
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Til Bekræftelse har jeg egenhændig i Overværelse af 
Notarius publicus underskrevet nærværende Testamente. 
Kjøbenhavn den 13. Mai 1876.

E. Al. Gyllendal

Som Identitetsvidner:

/. Hallager O. P. Schlichtkrull

Jeg underskrevne Frederik Eskild Philipsen, Cand. juris, Under
notar for den constituerede Notarius Publicus i Kjøbenhavn, 
bevidner herved, at Fru Ettelene Marie Gyldendal, født Hen- 
ningsen, Enke efter afg. Overkrigscommissair Jens Kraft Gyl
dendal og hans Identitet blev bevidnet af de Herrer CanceÙi- 
raad, Comptoirchef under Hof og Stadsretten, O. P. Schlichtkrull 
og Assistent sammesteds J. Hallager, som gav sin Bopæl Frede- 
riksberggade No. 21, 1ste Sal, Dags Dato i min Overværelse 
erklæret egenhændig at have underskrevet det foranstaaende 
Testament, hvilket hun erklærede at have gennemlæst, og hvis 
Indhold hun da var sin Fornuft fuldkommen mægtig, forbe
rede.

Tilstede som Notarialvidner vore T. Jacobsen og P. Stage.

Det til Bekræftelse under vor Haand herved af Notarial- 
seglet.

Kjøbenhavn den 13. Mai 1876.

T. Jacobsen P. Stage
F. Philipsen 
Undernotar
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Fremlagt i Boet efter afd. Enkefru 
E. M. Gyldendal, født Henningsen, 
d. 29. Novbr. 1886.

I Henhold til mit Testamente af Dags Dato paalægger jeg her
ved min Broderdatter Emilie Henningsen eller den eller dem, 
der med hende eller i hendes Sted, paa Skiftet efter mig erholde 
udlagt mit Indbo, heraf at tillægge, uden nogensomhelst Udgift 
for Vedkommende. £. M. Gylendal

1. Frøken Christiane Martine Sophie Gyldendal, der i en lang
Aarrække har været i min afd. Mands og mit Huus:
a. det mig tilhørende Fortepiano.
b. det Meublement, som ved min Død maatte befindes i min 

Ledighed i Frederiksberggade N. 21.
1. i det lille Kabinet ud til Frederiksberggade.
2. i Hjørnestuen ud til Frederiksberggade og Mikkelbryg- 

gersgade.
c. 6 -  er Sex Spisestue Stole.
d. 2 Sengesteder med Tilbehør.
e. Følgende Sølvtøi: 6 er Sex Spiseskeer, 6 er Sex Desert- 

skeer, 6 er Sex Spisegafler, 6 er Sex Desertgafler, 6 er Sex 
Theeskeer og 1 er En Ragoutskee.

2. Cathrine Elisabeth Schlichtkrull, Datter af Cancelliraad, Con- 
toirchef O. P. Schlichtkrull, følgende Sølvtøi :
6 er Sex Spiseskeer, 6 er Sex Desertskeer, 6 er Sex Spise
gafler, 6 er Sex Desertgafler, 6 er Sex Theeskeer og 1 er Een 
Raguotskee.

3. For det Tilfælde at min ovennævnte Broderdatter Emilie Vil- 
helmine Marie Henningsen, i Henhold til § 6 i mit ovennævnte 
Testamente, maatte i Forening med hendes der nævnte Broder, 
komme til at tiltræde Boet som Universalarving efter mig, tillæg
ges hende forlods af mine Løsøre-Genstande følgende Sølvtøi:

6 er Sex Spiseskeer, 6 er Sex Desertskeer, 6 er Sex Spise
gafler, 6 er Sex Desertgafler, 6 er Sex Theeskeer og 1 er Een 
Raguotskee.

Kjøbenhavn den 13. Mai 1876. E. M. Gylendal

Til Vitterlighed.
J. Hallager O. P. Schlichtkrull
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Protokolbilag No. 54
Fremlagt i Boet efter afd. Enkefru 
E. M. Gyldendal, født Henningsen, 
d. 12. April 1887.

A. C. Schlichtkrull 
Ex. test.

erklære herved under Eds Tilbud, at 
Z J vi føle os overbeviste om, at afdøde 

Enkefru Ettelene Marie Gyldendal, -  
født Henningsen, -  ikkun har været i eet 
Ægteskab, nemlig med tidligere afdøde 
Over-Krigskommissær fens Kraft Gyldendal 
og med ham kun har haft tre Børn, nemlig 
en Datter, der er død som Barn og to Søn
ner, fens og Valdemar, der begge ligesom 
Datteren ere døde før Moderen -  fens uden 
at efterlade sig Livsarvinger -  samt at hun
ikke har haft andre Børn.

Kjøbenhavn d. 31. Marts 1887.

Gyldendal
Kontorchef i Finantsm:s 1. Revisionsdept.

Er. Hegel
Ejer af Gyldendalske Boghandel
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