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Da det har behaget Forsynet ved min kjære og uforglemmelige 

Hustrues Lene Bredal Brocks dødelige Afgang den 15de Septbr. 178(3 
at sætte mig udi Enkemands Stand, og jeg saaledes er bleven den 
længst levende af os, og vores fælleds Bo imidlertid, ved den Aller- 
høiestes Velsignelse, er siden betydelig blevet forøget; saa haver jeg, 
saavel i Kraft af det os under 6te Juni 1777, allernaadigst forundte 
og herved lagte Facultas testandi, som paa Grund af det imellem mig 
og bemeldte min salig Hustrue, ifølge allerhøiest bemeldte Bevilling 
oprettede og forfattede resiproqve Testamente af 19de Decbr. 1778, 
som udi hoslagte dertil indrettede og igjennemdragne, samt af os begge 
forseglede Bog, bestaaende af 46 Folio, findes anført paa Folio 2 til 8 
inkl., heri fra pag. 5—39, (under vores egenhændige Underskrift og 
hostrykte Segl), herved haver nærmere og ydermere anordnet, bestemt 
og fastsat, ligesom jeg herved anordner, bestemmer og fastsætter, hvor
ledes jeg vil, at bemeldte min salig Hustrues og mit fælles Boes 
Midler og Eiendomme, dem Gud i Naade fremdeles ville beskjerme og 
velsigne, efter min, Gud give, salige Død, skal deles og udbetales, 
nemlig:

I.
Skal af fælles Boe forlods udbetales følgende Gaver og Legata 

til efterskrevne min salig Kones og mine Slægtninge, samt andre, som 
dels ere opkaldede efter mig og min salig Kones, samt mine salig For
ældre, og dels som haver været og er udi min Tjeneste, saasom:

a) Til Niels Brock Hansen junior, en Søn af Borger og Grosserer
Hr. Niels Brock Hansen heri Staden, som er opkaldt efter mig 
og som jeg haver holdt over Daaben, da han blev hjemmedøbt, 
16000 Rdl., skriver Sexten Tusinde Rigsdaler Dansk Courant.

b) Til bemeldte Grosserer Niels Brock Hansens Datter Helene, op
kaldt efter min salig Kone, ligeledes 16000 Rdl., skriver Sexten 
Tusinde Rigsdaler D. C.
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c) Niels Brock Bredal i Randers, en Søn af nu afdøde Raadmand 
Bredal sammesteds, der er npkaldt efter mig, 2000 Rdl., skriver 
To Tusinde Rigsdaler D. C.

d) Lene Brock Bredal, en Datter af bemeldte ajdøde Raadmand Bre
dal, som er opkaldt efter min salig Kone og mig, ligesaa 2000 
Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C.

e) Kjøbmand Rasmus Hansen i bemeldte Randers, som er opkaldt 
efter min salig Fader, 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigs
daler D. C.

f) Kjøbmand Rasmus Welling sammesteds 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

g) Niels Brock Welling, en Søn af sidstnævnte, som er opkaldt efter 
mig, 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C.

h) Grosserer Jens Perck heri Staden, som er af min salig Kones 
Familie og har tjent mig fra sin Barndom, 2000 Rdl., skriver 
To Tusinde Rigsdaler D. C.

i) Niels Brock Perck, en Søn af bemeldte Grosserer Perck, der er 
opkaldt efter mig, 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C.

k) Helene Perck, en Datter af forbemeldte Grosserer Perck, som er 
opkaldt efter min salig Kone, ligesaa 2000 Rdl., skriver To Tu
sinde Rigsdaler D. (*.

l) Kjøbmand Peter Nielsen heri Staden, som endnu er i min Tjeneste, 
1000 Rdl., skriver Et Tusinde Rigsdaler D. (\

m) Niels Brock Nielsen, en Søn af forbemeldte Kjøbmand Nielsen, 
som er opkaldt efter mig, 1500 Rdl., skiiver Eet Tusinde og Fem 
Hundrede Rdl. D.

n) Lene Brock Nielsen, en Datter af bemeldte Kjøbmand Nielsen, 
der er opkaldt efter min salig Kone og mig, ligeledes 1500 Rdl., 
skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede Rdl. D. C.

o) Johan Krossing, som er i min Tjeneste, 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

p) Niels Brock Krossing, en Søn af bemeldte Joh. Krossing, der er 
opkaldt efter mig, 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hun
drede Rigsdaler I). C.

q) Niels Brock Sommerfeldt, en Søn af Hr. Provst Christian Som
merfeldt i Randers, der er opkaldt efter mig og for nærværende 
Tid er hos mig, 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C., 
og desforuden skal nyde lige Deel med sine Sødskende af den 
Arv og Gave, de herefter samtlig tindes tillagte efter min salig 
Kone.

lj Niels Brock Gjelstrup, en Søn af Hørkræmmer Peder Gjelstrup
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heri Staden og er opkaldt efter mig, 2000 Rdl., skriver To Tu
sinde Rigsdaler D. C.

s) Rasmus Fenger, nuværende Capelian ved vor Frelsers Kirke, der 
er opkaldt efter min salig Fader, 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C., ligesom han derforuden nyder lige Deel med 
sine Sødskende af den Arv, som de herefter findes tillagte 
efter mig.

t) Niels Hansen, Styrmand i det asiatiske Compagnies Tjeneste, som 
er af min Familie og opkaldt efter mig, samt opdraget1 i mit 
Huus, 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

u) Niels Brock Christensen, en Søn af nu afdøde Grosserer Knud 
Christensen heri Staden, som er opkaldt efter mig, 1500 Rdl., 
skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler D. C.

v) Min Farbroder Consistorialraad Brocks Søn, Niels Brock, Degn 
udi Simested ved Hobro i Jylland, hans Søn, som han har til- 
mældt mig at være opkaldt efter mig og bærer mit Navn Niels 
Brock, ligeledes 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hun
drede Rigsdaler D. C.

Opsummeret bliver tilsammen 61,500 Rdl. D. C.
Hvilke Forestaaende Legater, ialt Tresindstyve og Eet Tusinde

og Fem Hundrede Rigsdaler Dansh Conrant, udbetales de Myndige af 
dem imod Qvittering, og de øvrige, saamange af dem, som ikke maatte 
have opnaaet deres fuldmyndige Alder af 25 Aar, efter Loven, indbe
tales udi Stadens Overformynderi, hvorfra disse Sidstmeldte hæve Ren
terne af de Enhver legerede Summer, til deres Ophold og Fornøden
heder, om Forældrene ikke kan eller vil underholde dem, som hidind
til, at i saa Fald de aarlige faldende Renter kunne tillægges Capita- 
lens Forøgelse, indtil Sønnerne opnaae deres fulde 25 Aar, og Døttrene 
til de maatte blive gifte.

Skulde derimod nogen af forbemeldte Legatarier ved Døden af- 
gaae, forirden min dødelige Afgang, da bortfalder disse dem tillagte 
Gaver, hvori deres Slægtninge ikke maa eller skal have Deel; men 
skulde den Afdøde af bemeldte Legatarier efterlade sig Børn, da skal 
de nyde samme til lige Deling, uanseet Kjønnet af Mand og Kvinde.

Desforuden vil jeg, om den algode Gud skulde behage at forunde 
mig Kræfter og Helbred til at vedblive min Handel og Kjøbmandsskab 
til min Dødsdag, at de Contoirbetjente, som ved min dødelige Afgang 
maatte befindes i min Tjeneste, naar de hver for sig har afleveret og 
gjort behørig Rede og Rigtighed til Executores testamentii for hvad 
de maatte have havt under Regnshab og Ansvar, skal forlods nyde og 
af Executores udbetales, foruden hvad de maatte være tillagte ved 
dette mit Testamente, eller ved yderligere af mig forfattet Codicil,
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deres fulde Gage for et heelt Aar og Nytaars-Douceur 10 Rigsdaler. 
Ligesaa skal Huusjomfruen, som ved min Død maatte være i min 
Tjeneste, efter aflagt Rede og Rigtighed til Executores, for hvad hun 
haver været anbetroet under Bevaring og Tilsvar, nyde og forlods ud
betales et heelt Aars Løn og Kostpenge for et Aar fra min Dødsdag, 
eller fra den Tid, at Huusholdningen i Boet ophører, samt Nytaars- 
Gave, foruden den hende herefter tillagte Legata af 104 Rdl. Aarlig, 
skriver et Hundrede og Fire Rigsdaler Dansk Courant. Dernæst skal 
og mine øvrige Tjenestefolk, foruden et heelt Aars Løn og Nytaars- 
Gave, hver 2 Rdl., nyde og udbetales Kostpenge for et Aar fra den 
Tid Kosten i Boet ophører, samt hver for sig for deres øvrige Levetid 
aarlig nyde den dem herefter tillagte Legata af 78 Rdl. aarlig, skriver 
Halvfjerdsindstyve og Otte Rigsdaler. Hvad min Begravelse angaaer, 
da sker samme om Eftermiddagen Kl. 3 a 4, dog simpelt, (som min 
salig Kones, efter Forlangende) ikkun Sangværket i Frue Kirke samt 
Orgelværket i vor Frelsers Kirke at spille ved Sangen. Derimod, iste- 
detfor Bekostning af Vokal- og Instrumental-Musiks Opførelse, som jeg 
anseer ikkun forfængeligt, vil jeg herved have skjænket og givet til 
det Kongelige Kapels Enkekasse den Sum 100 Rdl., skriver Eet Hun
drede Rigsdaler, som Executores udbetaler enten før, eller strax efter 
min Begravelse til Directørerne for bemeldte Kasse. Gravstenen til 
vores Gravsted i vor Frelsers Kirke anbefaler jeg Dhrr. Executores at 
ville behagelig besørge kjøbt, tillige paa Boets Bekostning af indenrigs 
smukt Marmor med indhuggen dyb og tydelig Inskription af vores 
Navne og Fødsels- og Dødsdag, efter vedlagte Optegning, og derefter 
paalagt Murene, som indelukker vores Gravsted fra Side-Begravelserne, 
uden at samme nogentid mere maa aabnes, under Forliis af den be
meldte Kirke ved dette mit Testamente skjænkede Capital, ligesom 
Begravelses-Stedet bestandig holdes vedlige og i god Stand, som her
efter meldt, af Renterne af bemeldte Kapital.

Endvidere udbetales ligesom paa min salig Kones Begravelses-Dag
følgende, nemlig:

a) Til St. Hans Hospitals trængende Lemmer . 20 Rdl.
b) Til samme i det almindelige Hospital........................ 20 —
c) Til de fattige og elendigste Huusarme paa Christians

havn ......................................................................... 20 —
d) Til Cantor-Skolens Disciple herpaa Christianshavn 20 —
e) Til vor Frelsers Kirkes Fattigskole ... 20 —
f) Til Sognepræstens eller Friskolens Nr. 5 20 -
g) Til Fattig-Skolen i Sophie-Gaden 20 —
h) Til Gratistskolen . . ........................20 —

Tilsammen 160 Rdl.
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Hvilke Et Hundrede og Tredsindstyve Rigsdaler udbetales til 
Uddeling næste Søndag efter min Begravelsesdag, hvoraf Lærerne ved 
de sidst anførte 4 Skoler nyde forlods hver 2 Rigsdaler herpaa Chri
stianshavn. Hvad min iboende Gaard heri Strandgaden paa Christians
havn, med tilhørende muur- og nagelfaste Pertenentier tilligemed til
hørende ny Pakhuus i Kongens-Gade angaaer, da skal samme efter 
min dødelige Afgang tilhøre Grosserer Niels Brock Hansen og Hustrue 
Madame Lene Marie Sommerfeldt, der begge ere opdragede hos mig, 
for den Summa 17000 Rdl., skriver Sytten Tusinde Rigsdaler, rente
frit ’A Aar efter min Død, men efter den Tids Forløb indbetale de, 
enten disse 17000 Rdl. til Boet eller derfor til Boet udsteder en lov
formelig Obligation med første Panteret udi bemeldte Eiendom, og 
gangbare Renters Svarelse fra bemeldte Dato, ligesom de og tilsvarer 
Skatterne og Udgifterne af Eiendommen fra næste Paaske eller Mik
kelsdag efter min Død, hvorimod de strax tiltræde Gaarden til Brug 
og Beboelse, forsaavidt Executores ikke Samme behøver til Boets Be
handling.

Endelig skal og min salig Kones og mit Liv-Linned samt vore 
Gangklæder, af hvad Navn nævnes kan, som vi haver baaret, og ved 
min dødelige Afgang befindes, alene tilhøre og udleveres forbemeldte 
Grosserer Niels Brock Hansen og hans Hustrue Madame Lene Marie 
Sommerfeldt (om ikke flere herefter skulde findes anførte deraf at tage 
Part) uden nogen Godtgjørelse eller Decourt i de dem tillagte Gaver, 
saa og min Kones og mit Portrait, samt min salig Kones afdøde For
ældres Portraiter, saavelsom Madame Dinesens, som ikke maa sælges 
eller komme i Fremmedes Hænder til Eie. Alt det øvrige Boet til
hørende sælges ved offentlig Auction.

II.
Til følgende mine Arvinger og Shegtninger skjænker og giver 

jeg ialt den Capital 100000 Rdl., skriver Eet Hundrede Tusinde Rigs
daler Dansk Courant, hvoraf:

a) Mine tvende Søstre-Døttre nemlig: Madame Marie Kirstine Gram, 
som er i Ægteskab med Hr. Saxtorph, første Capelian ved St. 
Nicolay Sogn, og Madame Ane Marie Gram, Enke efter forrige 
Forvalter ved Lethreborg, salig Mynster, skal nyde og udbetales 
hver 3000 Rdl.. som er for dem begge 6000 Rdl., skriver Sex 
Tusinde Rigsdaler D. C. Men skulde den førstmeldte forinden 
mig ved Døden afgaae uden at efterlade sig Livsarvinger, da 
nyder hendes Arvinger intet af de hende tillagte 3000 Rdl., men 
i saa Fald skal samme tilfalde og tildeles de efterfølgende Heel- 
og Halvsøstres Part pCt.-viis efter hvad dem er skjænket og givet..
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b) Min Søster, Madame Else Brocks af Ægteskab med afgangne 
Grosserer Peder Fenger avlede Børn, skal samtlig til lige Deling nyde 
den Summa 20000 Rdl., skriver Tyve Tusinde Rigsdaler D. C., 
hvoraf Moderen, om hun skulde overleve mig, nyder V3 Part af 
Renterne, saalænge hun lever, altsaa skal i saa Tilfælde Va Deel 
af denne Capital, som er 6666 Rdl. 4 Mk., indleveres i Stadens 
Overformynderie, for at hun derfra kan hæve de aarlige Renter, 
da denne Del først ved hendes dødelige Afgang skal falde til De
ling imellem hendes Børn, og skulde nogen af disse forinden ved 
Døden afgaae, da skal samme komme de efterlevende Sødskende 
til lige Deling, med mindre den Afdøde skulde efterlade sig Børn, 
da træde disse i Forældrenes Sted og tage lige Deel, uanseet Kjøn.

c) Min Halvsøstersøn, Grosserer Rasmus Kirketerp heri Staden, hans 
med hans dydige Hustrue, født Bechmann (som stedse haver vist 
sig artig og høflig imod min salig Kone og mig), avlede og ved 
min dødelige Afgang havende fælleds Børn skal nyde samtlig til 
lige Deling 7000 Rdl., skriver Syv Tusinde Rigsdaler I). (\, 
som udi Stadens Overformynderi indbetales og hvoraf bemeldte 
deres Moder nyder Renterne saalænge hun lever, da Capitalen 
først ved hendes Død kommer til Deling imellem hendes Børn 
af bemeldte Ægteskab, og om nogen af disse forinden ved Døden 
skulde afgaae, da skal samme Deel falde til lige Deling imellem 
de øvrige Sødskende, med mindre den Afdøde skulde have efter
ladt sig Børn, da træde de udi den Afdødes Sted og tage lige 
Deel, uanseet Kjøn.

d) Min afdøde Halvsøster Ane Brocks, af hendes tvende Ægteskaber 
med forrige Kjøbmand Christen Madsen Welling og afgangne 
Etatsraad Ditlev Kirketerp i Randers havende Børn, Sønner og 
Døttre, skal ligesaa nyde til lige Deling 12000 Rdl., skriver 
Tolv Tusinde Rigsdaler D. C.

e) Min afdøde Halvsøster Frederica Brocks, af Ægteskabet med hen
des nu ligeledes afdøde Mand, min i Livet ærlige og oprigtige 
Ven, forrige Over-Veier og Maaler i Randers Johan Hansen, av
lede og efterladte Børn, som ved min dødelige Afgang maatte 
være i Live eller om nogen af dem maatte være døde og haver 
efterladt sig Børn, da disse i deres Sted, skal ligeledes nvde samt
lig til lige Deling uden Hensyn til Kjøn, den Summa 30000 
Rdl., skriver Tredive Tusinde Rigsdaler D. C.

f) Min Halvsøster Madame Magretha Brock, Enke af forrige Borger 
og Brygger heri Staden Hans Christian Ankersen, hendes af be
meldte Ægteskab havende Børn skal ligesaa nyde samtlig til lige 
Deling den Summa 13000 Rdl., skriver Tretten Tusinde Rigs
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daler D. C. Dog skal med denne Capital og samme Renter i 
alle Maader forholdes og deles, som med Søster Fengers under 
Litr. b forhen er anført.

g) Grosserer Niels Brock Hansen, som er opdraget i mit Huus, og 
er gift med min salig Kones Søsterdatter, Lene Marie Sommer
feldt, vil jeg, foruden livad han foran er tillagt i Arv med sine 
øvrige Sødskende under Litr. e, endvidere herved skjænke og give 
den Summa 12000 Rdl., skriver Tolv Tusinde Rigsdaler D. C. 
og skulde det hænde, at han forinden mig ved Døden skulde af- 
gaae, da skal samme tilfalde hans efterladte Børn til lige Deling. 
Cdgjør forbemeldte mine Arvinger ialt tillagte 100000 Rdl. D. C.

in.
Til efterskrevne min salig Kones Lene Brock Bredals Arvinger, 

som efter foranmeldte imellem min salig Kone og mig oprettede Testa
mente, dets 12te Post, ikkun kunde tilkomme til Deling den Capital 
50000 Rdl , vil jeg dog, saavel til Erindring af min dydige og retskafne 
salig Kones uforglemmelige Æreminde, som i Hensigt til den algode 
Guds naadige Velsignelse og Bestyrelse for mine Bestræbelser, herved 
forøge samme med en Gave af lige Summa 50000 Rdl. og at de saa- 
ledes ligesom forbemeldte mine Arvinger er tillagt, skal nyde og ud
betales i Arv og Gave den Capital 100000 Rdl., skriver Eet Hundrede 
Tusinde Rigsdaler D. C., som udbetales saaledes:

a) Min salig Kones nu ved Døden afgangne Broder Dines Bredal, 
forrige Raadmand udi Randers, hans af Ægteskab med hans 
efterladte Enke Madame Johanne Hansine Budtz avlede og efter
ladte Børn skal nyde samtlig i Arv og Gave til lige Deling 
39000 Rdl., skriver Tredive og Ni Tusinde Rigsdaler D. C., 
hvoraf bemeldte deres Moder dog skal nyde ’/« Part af de aarlige 
Renter saalænge hun lever, og i den Henseende skal ’/« Deel af 
denne Capital, som er 6500 Rdl. indsættes i Overformynderiet, at 
hun derfra kan hæve de aarlige Renter af denne Deel, som først 
kommer til Deling imellem hendes Børn ved hendes dødelige 
Afgang, og skulde det hænde, at nogen af dem forinden ved 
Døden skulde afgaae, da skal samme komme de efterlevende 
Sødskende til lige Deling, men skulde den Afdøde derimod efter
lade sig Børn, da træder disse i den Afdødes Sted til lige Deling, 
uanseet Kjøn.

b) Min salig Kones Søster Madame Ane Else Bredal, hendes udi 
Ægteskab med Hr. Provst Christian Sommerfeldt i Randers sam
menavlede Børn skal ligeledes nyde samtlig i Arv og Gave til 
lige Deling 39000 Rdl., skriver Tredive og Ni Tusinde Rigs-
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daler D. C., hvoraf bemeldte deres Moder ligesaa skal nyde Ve 
Part af de aarlige Renter, saalænge hun lever; og altsaa forholdes 
med denne Capital og Renter i alle Tilfælde, som under næst 
forestaaende Lit. a er meldt.

c) Min salig Kones Søster, Madame Else Bredal, gift med Hr. Be
ring, Eier af Egetgaard ved Sæbve i Jylland, om hun ved min 
dødelige Afgang maatte være i Live, eller hun maatte efterlade 
sig nogen Livsarvinger, da skal hun eller de nyde udbetalt i Arv 
og Gave den Summa 5000 Rdl., skriver Fem Tusinde Rigs
daler D. C.; skulde hun derimod uden Livsarvinger ved Døden 
være afgaaet, da skal bemeldte Arv og Gave tilfalde og udbetales 
til eftermeldte hendes Søster Frue Mariane Bredal, afg. Professor 
Fuehs’s Efterleverske.

d) Min salig Kones Søster, Frue Mariane, Enke efter afdøde Profes
sor og Rector Fuchs i Randers, skal ligeledes udbetales udi Arv 
og Gave 5000 Rdl., skriver Fem Tusinde Rigsdaler D. C.; men 
skulde hun forinden mig ved Døden være afgaaet, da skal be
meldte Arv og Gave tilhøre og udbetales forbemeldte hendes Sø
ster Madame Else Bredal, Proprietair Berings Hustrue eller hen
des Børn til lige Deling; men skulde begge under c og d anførte 
2 Søstre forinden mig ved Døden afgaae uden at efterlade sig 
Livsarvinger, da tilfalde de 5000 Rdl. forbemeldte afdøde Raad- 
mand Bredals Børn til lige Deling og de 5000 Rdl. til Hr. Provst 
Sommerfeldts Børn ligeledes til lige Deling.

e) Min salig Kones Søster-Datter, Madame Helene Marie Sommerfeldt, 
Grosserer Niels Brock Hansens Hustrue, som er opdraget hos 
mig og gift fra mig, skal foruden den hende tilkommende Part 
af den Arv og Gave, som hendes samtlige Sødskende foran under 
Litr. b er tillagt, desuden nyde og udbetales den Summa 12000 
Rdl., skriver Tolv Tusinde Rigsdaler D. C. og skulde det hænde, 
at hun forinden mig ved Døden skulde afgaae, da skal samme 
tilfalde hendes Børn til lige Deling.

Udgjør forbemeldte min salig Kones Arvingers tillagte Arv 
og Gave 100000 Rdl.

IV.
Til Randers By udi Jylland, hvor jeg og min salig Kone ere 

fødte, skjænkes og gives til gudelig og verdslig Brug følgende Legater, 
nemlig:

1) St. Mortens Kirke til Bedste og dens Alter, Daab, Orgel, Billeder 
og Ziraters aarlige Reenholdelse, Afbørstning og Conservation, 
gives Renten af 1000 Sldr. er 666 Rdl. 4 Mk.
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2) Til en grundmuret rummelig Fattiges Friskole og dens Lærers 
frie Vaaning at opbygges i Nærhedeen af Kirken un,der geistlig 
og verdslig Øvrigheds Inspection sammesteds, gives 2000 Rdl.

3) Til denne Skoles Fond for 30 af Byens fattige Børn der at nyde 
Underviisning i Christendom, Regning og Skrivning samt i Haand- 
arbejde (ligesom i Kjøbenhavns Frie- og Arbeids-Skole (aarlig 7 
Rdl. for hver, er Renten af 5600 Rdl., skriver Fem Tusinde og 
Sex Hundrede Rigsdaler D. C.

4) Til Skoleholderen ved bemeldte Skole for hver Dreng og Pige, 
som viser for Skolens Patroner eller Øvrighed, naar de ere con- 
firmerte og inden de udgåae af Skolen, at de kan, foruden deres 
Christendom, læselig skrive og regne de 4 Specier, samt tillige 
hvad de have lært af Haandarbeide i den Tid, de haver været i 
Skolen, udbetales en Præmie af 2 Rdl., skriver To Rigsdaler, 
hvortil gives Renterne af den Summa 500 Rdl. Resten af 
disse Renter skal anvendes til Flittigheds- og Ære-Præmier, for 
de af Skolens Børn, som meest destingvere sig med Lærvillighed 
og god Opførsel. Skulde det og hænde, at der udi et eller flere 
Aar ingen Børn skulde udgaae af denne Skole, som kunde vise 
Prøve og gjøre Rede for at have nogenledes lært efter foranførte 
Forskrift, da nyder Skoleholderen ingen Præmie eller Belønning 
af disse Renter, men skal i saa Tilfælde samtlig anvendes til 
Flittigheds-Præmier for Børnene, som maa bestaa i gode Skole
bøger eller og til nødvendig Linned og Klæder.

5) Til Hjælp til bemeldte Skoleholders Løn, foruden fri Huus i Sko
len og ’/g Part af Gevinsten af det som spindes, strikkes og for- 
arbeides i Skolen, gives Renterne af denne Summa 3000 Rdl., 
skriver Tre Tusinde Rigsdaler D. C.

6) Til 10 Fattige eller uformuende Enker og Enkemænd af Handels
standen eller af Byens Magistrat eller dens geistlige Stænder, af 
Præster, Rectorer og Hørere i disses Mangel af andre hæderlige 
og honnette trængende Familier eller og gamle og svagelige Jom
fruer, hver aarlig 52 Rdl., som udbetales med det Halve til hver 
Paaske og Mikkelsdag, er Renterne å 33A pCt. af den Summa, 
eller om der kan faaes 4 pCt. i Rente, 13866 Rdl. 4 Mk., 
hvortil dog mine og min salig Kones Slægtninge og Paarørende 
i alle Tilfælde præfereres, om nogen af dem herom skulde ansøge 
dertil at være trængende.

7) Til Byens andre fattige Huusarme, særdeles syge og ynkværdige 
Lemmer, gives Renterne af den Summa 2000 Rdl., skriver To 
Tusinde Rigsdaler D. C., hvilke Renter efter bedste Overlæg af
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Byens geistlige og verdslige Øvrighed uddeles til hver Paaske og 
Mikkelsdag, som de agter at forsvare.

8) Til Byens Latinske Skoles Understøttelse og Vedligeholdelse gives 
Renterne af 2500 Rdl., skriver To Tusinde og Fem Hundrede 
Rigsdaler D. C., af hvilke Renter Skolens Lærere skal nyde aarlig 
til deres Lønningers Forbedring til en Opmuntring, nemlig Rec
toren 30 Rdl., Conrectoren 15 Rdl. og 2 Hørere hver 5 Rdl., 
gjør tilsammen 55 Rdl., skriver Halvtredsindstyve og Fem Rigs
daler aarlig, Resten af de aarlige Renter skal anvendes til Sko
lens trængende Disciple til Bøger eller andre til deres Studering 
henhørende Nødvendigheder.

9) Foruden vores Legata til bemeldte Latinske Skole af 6te Novbr. 
1776, som først ved min dødelige Afgang udbetales, der er 640 
Rdl., gives endvidere lige Summa, der udgjør ialt 1280 Rdl., 
skriver Et Tusinde og To Hundrede og Firesindstyve Rigsdaler 
D. 0., alt paa samme Grund, som vores første Legata tilholder, 
dog at af Renterne anvendes aarlig 8 Rdl. til Indkjøb af de nyt
tigste Bøger etc. til Bibliothekets Formerelse.

10) Endvidere legeres til bemeldte Latinske Skole paa samme Fod 
og Indhold, som bemeldte vores første Legata, til en trængende 
Student af Skolen, som har til 1ste Examen i det mindste obti- 
neret næstbedste Caracteer, at han til 2den Examens Læsning i 
Kjøbenhavn kan have nogen Understøttelse i samme Tid, Ren
terne af den Summa 1280 Rdl., skriver Eet Tusinde, To Hun
drede og Firesindstyve Rigsdaler D. C., med samme Forpligtelse 
ligesom for Gaven efter første Legata, at saadanne i Tiden 
efter Omstændighederne herfor igjen give og betænke den Latinske 
Skole; men i Tilfælde, at ingen saadan Student fra Randers 
Skole skulde være i Kjøbenhavn for at forberede sig til 2den 
Examen, da gives Samme enten til en Discipel, som det Aar di
mitteres fra bemeldte Skole til 1ste Examen, til Rejseomkostnin
ger eller og gjemmes til næste Aar til en Candidat, som rejser 
til Kjøbenhavn til 2den Examen. I Mangel af begge Tilfælde, 
gives de halve Renter til Disciple i Skolen, til Bøger eller andre 
Nødvendigheder, og det øvrige Halve henlægges til Legatets For
merelse, og Rector saavelsom Conrector, som do i Legatet ere 
forbunden, blive Begge ansvarlige for Bibliotheket og dets Conser- 
vation og Bevaring samt for samme aarlig til Dhrr. Forstandere 
efter Specification, at fremvise Rigtighed og derom forsyne sig 
med Vedkommendes skriftlige Tilstaaelse.

11) Til aarlige Præmier for de Disciple i bemeldte Skole, som ved 
aarlig Examen befindes flittigst og ordentligst af en honet, god
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Opførsel, gives Renterne af 600 Rdl., skrivor Sex Hundrede 
Rigsdaler D. C., hvorfra 1 ä 2 af de sletteste Disciple i hver 
Klasse udtages og nyder intet.

Forbemeldte Legats legerede Summer under 8de, 9de, 10de 
og Ilte Post, gives med den Condition og Reservation, om, i 
uventet Fald at bemeldte Latinske Skole skulde indgaae og hen
lægges anden Sted udenfor Randers By, da maa bemeldte Le
gater ikke gaa fra Byen, men skal forblive og tilhøre Byen, og 
Renterne anvendes til enten gudelig, verdslig reel Brug og Nytte 
efter Byens geistlige og verdslige Øvrigheders samt Byens G de
puterede Borgeres Overlæg og for bedst Befindende ved plu- 
rima vota.

12) Til Havnens og Muddervæsenet i Randers Fjord, dets Befordring 
og Vedligeholdelse, gives Renten af 2500 Rdl., skriver To Tu
sinde, Fem Hundrede Rigsdaler D. C.

13) Til en ny Ege Muddermaskine at opmuddre Fjorden, hvor mest 
behøves, efter Agent Bodenhofs eller andre bekvemmelige og tjen
lige Muddermaskiner, gives til Hjælp den Sum 600 Rdl., skri
ver Sex Hundrede Rigsdaler D. C.

14) Til Hjælp til 2 Opførelses-Pramme ved bemeldte Muddermaskine 
gives 400 Rdl., skriver Fire Hundrede Rigsdaler 1). C.

15) Ligeledes til Hjælp til at kjøbe og indhegne en rummelig Plads 
til et Skibsbygger Værft gives 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C.

16) Endvidere til Hjælp til et Huses Bvggelse eller Kjøb, inden eller 
uden bemeldte Skibsbyggerværft, hvor Skibsbygmesteren kunde 
boe frit imod at han holder en Navigations- og udi Skibsbyg
ningskunsten undervisende Skole, hvor unge Søfolk og Drenge 
kunde lære Skibsbygnings-Videnskaben og Navigationen, de For- 
muende for Betaling og de Fattige for Intet. Saa og at bemeldte 
Skibsbygmester for givne fri Huus og upaatvivielig af Byen 
givende og forundende videre Frihed og Fordele, forbindes aarlig 
eller hvert andet Aar at bygge paa bemeldte Værft et Fartøj 
eller en Pram eller og en Kaag, eller i det mindste aarlig en 
Baad til et Fartøj eller til Fiskeri at fiske udenfor Fjorden Salt
vands Fisk til Byen, gives den Sum 1200 Rdl.

17) Til Præmie for fire fattige Fiskere i Randers By, som fiske meest 
og længst fra Byen eller udenfor Fjorden og bringe de fleste 
Saltvandsfisk til Salg i Byen, gives aarlig til Deling Renten af 
den Sum 1200 Rdl.

18) Til uformuende Kjøbinænds eller reel Handlers, saa og af Magi
stratens, Præstestandens samt Rectorers og Hørers Døttre eller
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anden af honet og civil Stand deri Byen til Medgiftsudstyr aarlig 
en Gave af 1400 Rdl., hvoraf i det mindste 400 Rdl. indsættes i 
den almindelige Enkekasse, i det seneste 8 Dage før deres Bryl
lupsdag; eller og samme uddeles hvert andet Aar, efter Tiderne 
og Omstændighederne, er 2800 Rdl., hvortil gives Renterne af 
den Capital 35000 Rdl., skriver Tredive og Fem Tusinde RigSr 
daler; eller og hver tredie Aar istedet for at give denne Gave til 
Medgiftsudstyr, da at give det til een der i liyen ved ulykkelig 
Tilfælde i Armod kommende skikkelig, god og redelig Familie til 
sammes Hjælp og Opreisning, eller en Fabriqveur og Kunstners 
Etablissement. Det er at forstaae: 2de Gange gives denne Gave 
til Medgiftsudstyr og den tredie Gang til sidstmeldte Brug og 
Velfærds Fremme, alt paa de Vilkaar, at Forbemeldte, som maatte 
blive tildeelt denne Gave, lover, og paa deres Samvittighed, Ære, 
Tro og Love forpligter sig, at om Gud i Tiden velsigner dem 
med det Timelige, at vil da igjen efter deres Omstændigheder 
give til dette Legatum, at Capitalen kan voxe og formeres, paa 
det deslige Flere i Tiden til Guds Ære kan høste Nytte deraf.

Skulle det møde, at flere saadanne Competentere paa engang 
skulle ansøge forbemeldte Legata, da decideres det med plurima 
vota af Dhrr. Administratores. Dog at min salig Kones og min 
Familie, i hvad Stand de maatte være, i alle Tilfælde præfereres, 
naar de derom maatte ansøge.

19) Til 10 fattige fader- og moderløse Drenge- eller Pigebørn, eller 
og skikkelige, fattige Forældres Børn af reel Handelsstand, af 
Magistratens, Præstestandens, Rectorers og Hørers Børn, eller i 
dessen Mangel andre christelige og skikkelige Byens Indvaaneres 
Børn til Lærdom, Klæde og Føde til de haver været til Confir- 
mation, og kan blive employeret i en Tjeneste, gives hver Een 
Rigsdaler ugentlig, er 33/4 pCt. Renterne af Capital, eller om kan 
faaes 4 pCt. Renter, 13866 Rdl. 4 Mk., skriver Tretten Tu
sinde, Otte Hundrede, Tredsindstyve og Sex Rigsdaler, Fire Mark.

Til denne Gaves Nydelse skal dog mine og min salig Kones 
Slægtninge og Paarørendes Børn, om nogen skulde melde sig 
dertil at være tramgende, i alle Tilfælde have fortrinlig Ret.

20) Til en Doctor eller examineret Chirwrgiis i Randers, for at curere 
de Fattige og Uformuende, gives aarlig Renterne af den Sum 
1200 Rdl., skriver Eet Tusinde og To Hundrede Rigsdaler D. C.

21) Til fri Medicamenter for bemeldte Fattige gives aarlig Renterne 
af 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler D. C.

22) Til Pleie- og Arbeidsvæsenets Understøttelse og Vedligeholdelse
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der i Byen gives Renterne af den Summa 2000 Rdl., skriver To
Tusinde Rigsdaler D. C.

23) Ligeledes til Skolens Understøttelse i bemeldte Arbeids- og Pleie- 
liuus, til de fattige Børns Underholdning og Pleie, gives Renterne 
af 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C.

24) Til en Kudsk, Gaards- eller Arbeidskarl, som der i Byen i det 
mindste 8 å 9 Aar har tjent paa et Sted troe, lydig og skikkelig, 
gives til Ære-Præmie Renterne af 500 Rdl., skriver Fem Hun
drede Rigsdaler D. C.

25) Ligeledes til en Tjenestepige eller Amme, som der paa bemeldte 
Maade har tjent i berørte Aar paa et Sted til Fornøjelse, gives 
ligesaa til Ære-Præmie Renterne af 500 Rdl., skriver Fem Hun
drede Rigsdaler D. C. Og om flere end een Slags Tjenestefolk 
skulle kunde melde sig berettiget til disse Præmier, der udi lige 
lang Tid maatte have tjent paa et Sted; thi i alle Tilfælde præ- 
fereres den som haver tjent længst, da decideres det ved Lodkast
ning, dog i Fald nogen af de Ansøgende skulde have tjent min 
eller min salig Kones Familie, skal de dertil have Præference; 
ligesom og at danske, norske, holstenske og indenrigs Karle og 
Piger, fremfor udenrigs fødte, dernæst skal have Forret til samme.

Tilsammen 95760 Rdl., skriver Halvfemsindstyve og Fem 
Tusinde, Syv Hundrede og Tredsindstyve Rigsdaler Dansk 
(Jourant.
Hvilke forestaaende for Randers Bye bestemte Legater, som skal 

bære Navn af Niels Brocks og Lene Bredals Legatum, afleveres og 
udbetales af Executores Testamenti til Borgemesteren, den ældste Raad- 
mand, Byefogden samt Sognepræsten til St. Mortens Kirke og den ældste 
af de 6 deputerede Borgere i Randers, hvilke samtlig nærværende og 
tilkommende, herved indsættes til bestandige (kuratorers og Administra
tores for dette Legatum, imod at de een for alle og alle for een for
pligter sig til at være ansvarlig for, at dets (kapitaler bestandig paa 
lovforsvarlig Maade, som andre publique Midler (om ikke Hans Maje
stæt Kongen vil modtage samme imod 4 p(kt. Rente aarlig), bliver 
udsat udi Jordegodser eller gode assurerede Kjøbstads Gaarde og Eien- 
domme eller paa anden sikker Maade; alt paa deres An- og Tilsvar i 
alle optænkelige Tilfælde; og maa ingen af bemeldte Herrer (kuratorer 
selv directe eller indireete nogentid laane eller faae til Laans nogle af 
bemeldte Capitaler, i hvor godt Pant de endog maatte have; men skal 
til andre gode Iluusholdere paa forbemeldte Maade udlaanes; ligesom 
jeg har den sikkre Tillid til velbemeldte Herrer Curatores, at de om
hyggelig vil bestræbe sig for, at de aarlige Renter bliver paa redeligste 
Maade anvendt og uddelt stricte efter Testamentets Tilhold og Forskrift,
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hvorfor de og paalægges at aflægge aarlig Regnskab til Stiftets Øvrig
hed, nemlig Stiftamtmanden og Biskoppen; samt tillige for dem godt- 
gjøre, at Capitalerne paa foranførte Maade sikkre ere udsatte; saa og 
af de aarlige aflæggende Regnskaber aflevere en vereficeret Gjenpart 
til Bevaring i Arkivet, og lade Originalen derom forsyne med behørig 
paategnet Tilstaaelse. Og skjøndt jeg er overbeviist, at velbemeldte 
Herrer Curatorer med Glæde og Velvillighed vil paatage sig denne 
Ulejlighed med Bestyrelsen af dette Legatum uden Belønning, i Hen
sigt til Gavn og Nytte, som jeg haaber næst Guds Hjælp og ved en 
retfærdig Bestyrelse, at det i Tiden vil udvirke for Randers Byes Ind- 
vaanere; saa vil jeg dog, at de til en Erkjendtlighed skal nyde forlods 
af de aarlige Renter hver 30 Rdl., som gjør for dem alle Fem den 
Summa 150 Rdl., skriver Eet Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsda
ler aarlig, hvilke pro rata blive at afdrage det som aarligen er fastsat 
at skal udbetales til de foranbenævnte Instituter, imod at de derfor 
hvert Aar afgiver deres Kvittering ved det aflæggende Regnskab, eller 
og i den over Legaterne holdende Protocol.

Sluttelig vil jeg have de Herrer Curatores venligst ombedet, at 
de samtlig vil vise al Paapassenhed og Aarvaagenlied for, at de Gamle 
og Unge, som maatte nyde godt af forestaaende Gaver, stedse udviser 
et christelig, dydig og skikkelig Liv og Levnet, og om de herimod for
seer sig, og ikke efter een, lo og højest 3 Gange given Advarsel og 
Befaling, bedrer sig, da skal samme derefter miste Gaven og Hjelpen, 
og til andre dydige og skikkelige i deres Sted gives og indskrives for 
at nyde den.

Hertil lægges endnu 4240 Rdl., saa Capitalen til Randers Bye 
bliver ialt 100000 Rigsdaler, vide efterfølgende forandrede Underskrift.

V.
Til Christianshavn og Kjøbenhavn skjænkes og gives ligeledes 

følgende Legata til gudelig og verdslig Brug, nemlig:
1) Til Friskolen Nr. 5 paa Christianshavn og dens Conservation for 

12 faderløse eller moderløse eller i dets Mangel andre fattige Fa
miliers Børn, der at nyde Lærdom og Underviisning, gives Renterne 
af den Summa 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C., 
som udbetales til de 2de Herrer Præster og Pleiekommissionen 
ved vor Frelsers Kirke, der, i Mangel af at faae samme indsat i 
den kongelige Kasse, besørge dem udsat udi sikkert assureret 
Huuspandt eller paa anden sikker Maade.

2) Til Christianshavns Frie- eller Arbeidsskole i Sophiegaden, til 
dens Bedste og Vedligeholdelse samt Fremgang og Udvidelse udi 
Børnenes Christendoms Lære, Skrivning og Regning, item Haand-
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gjerning, hvorved de i Tiden kan blive til Nytte for Staden, gives 
Renterne af 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

3) Til Frue-Kirkes Fattiges- eller Arbejdsskole gives Renterne af 
1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

4) Til St. Nicolay Kirkes Ditto Skole gives ligeledes 1000 Rdl., skri
ver Eet Tusinde Rigsdaler D, C.

5) Til Trinitatis Kirkes Ditto Skole ligesaa 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

6) Til Helliggeistes Kirkes Ditto Skole iligemaade 1000 Rdl., skriver 
Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

7) Til Gratist-Skolen skjænkes ligeledes 1000 Rdl., skriver Eet Tu
sinde Rigsdaler D. C.

8) Til vor* Frelsers Sogns Fattiges Skole, til dens Bygning og Con- 
servation gives 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C. 
Hvilke under 2den til 8de Post inclusive anførte legerede Sum
mer udbetales til enhver især af fornævnte Skolers Curatorer og 
Foresatte, som besørger samme enten indsatte udi Kongens Kasse, 
eller paa anden sikker og lovforsvarlig Maade udi gode assurerede 
Eiendomme heri Staden.

9) Til Christianshavn^ Arbeids- og Pleiehuus, dets Understøttelse og 
Vedligeholdelse gives, foruden forhen givne 5200 Rdl., vide mit 
Gavebrev af 10de September 1794, Renterne af den Summa 5000 
Rdl. (da Stiftelsen ikke kan være trængende hertil, gives disse 
5000 Rdl.s Renter i Pension til Enker, Enkemænd og Børn a 40 
å 50 Rdl.), skriver Fem Tusinde Rigsdaler med Condition, at der 
da indrettes til 2de gamle og skikkelige Koner eller Mænd, at de 
ligesom efter min første Gave kan hver faae et Kammer og Kjøk- 
ken for sig selv; saa og Alt paa de Vilkaar, at dets Pleievæsen 
bliver holdet, som det nu er; thi i anden Fald skal mine og min 
salig Kones Arvinger disponere over denne Capitals Renter til 
anden og gudelig Brug.

Hvilken forberørte Capital udbetales til Commissionen for 
vor Frelsers Sogn, som, dm den ikke kan faaes indsat udi den 
kongelige Kasse, besørger samme paa lovforsvarlig Maade udsat 
i gode assurerede Gaarde og Huse heri Staden.

10) Til Efterslægt Selskabets Skole gives den Summa 1500 Rdl., 
skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler, med den For
beholdning, at mine og min salig Kones Arvinger maa for Ren
terne indsætte 2 Børn i bemeldte Skole til Undervisning.

11) Til Landhuusholdnings-Selskabet gives til Bidrag til nyttige Præ
mier Renterne af den Summa 500 Rdl., skriver Fem Hundrede 
Rigsdaler D. C.
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12) Til Naturhistorie-Selskabet, i Forventning, at det undersøger og 
opdager godt Vand, Sundheds Brøndvande inden Rigerne, godt 
Leer, Mergel med videre Reelitet og Nyttigt, skjænkes og gives 
Renterne af 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler D. C.

13) Til Understøttelses-Selskabet, »Borgervennen« kaldet, gives Ren
terne af 3000 Rdl., skriver Tre Tusinde Rigsdaler, af hvilke Ren
ter skal anvendes 20 a 24 Rdl. til en Sølv-Medaille til en Præ
mie til den ældste Directeur, som ham gives, naar han afgaaer, 
til Erkjendtlighed for hafte Omsorg og Ulejlighed, og saaledes 
fremdeles til dem, som afgaaer. Og om 2 paa een Gang skulle 
afgaae, da gives 2 Medailler hver til ea. 12 Rigsdaler.

14) Til Understøttelses-Selskabet for ugifte Kvinder, hvis Vilkaar ikke 
er efter Fødsel og Opdragelse, gives Renterne af den Summa 
2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler 1). C.

Forestaaende under 10, 11, 12, 13 og 14 Post legerede Sum
mer udbetales til Directionen for ethvert af de anførte Selskaber, 
som besørger samme paa lovforsvarlig Maade sikker udsat paa 
deres An- og Tilsvar.

15) Til Wartou Hospital skjænkes og gives til 2 Senge paa de Vilkaar, 
at mine og min salig Kones Arvinger maa være berettiget til at 
indlægge 2de værdige og trængende Lemmer paa samme, den 
Summa 1800 Rdl., skriver Eet Tusinde og Otte Hundrede Rigs
daler D. O.

16) Til det kongelige Frederiks Hospital skjænkes og gives ligeledes 
den Summa 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede 
Rigsdaler, paa de Vilkaar, at mine og min salig Kones Arvinger 
eller de, som haver tjent mig, maa i Tilfælde være berettiget at 
indlægge en Syg til fri Kuur og Pleie sammesteds.

17) Til det Almindelige Hospital, til Spise for 10 af de svageligste 
Lemmer, som ikkun haver fri Huuslye sammesteds, gives til hver 
ugentlig 32 Skilling, som er Renten af den Summa 4333 Rdl. 2 
Mk., skriver Fire Tusinde, Tre Hundrede, Tredive og Tre Rigs
daler, To Mark.

18) Til sidstmeldte Hospitals Skole til Børnenes desbedre Lærdom, 
Regning og Skrivning samt Haandarbejde skjænkes og gives Ren
terne af den Summa 1200 Rdl., skriver Eet Tusinde og To Hun
drede Rigsdaler.

19) Til St. Hans Hospital skjænkes og gives, nemlig:
a) Til Hjælp til en Etages Opbygning paa bemeldte Hospital

2000 Rdl.
b) Til dette Hospitals højest og mest trængende Lemmer til Hjælp 

til Klæder og 2 Sk. daglig Tillæg til deres Forplcining, Ren-
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terne af 3000 Rdl., af hvilke sidstmeldte Renter Inspecteuren 
og Præsten sammesteds skal nyde udi Nytaars Douceur, hver 
8 Rdl., er ior dem begge 16 Rdl., skriver Sexten Rigsdaler.

c) Til Præsten udi bemeldte Hospital eller en anden værdig og 
duelig Person, som udi hver af dette Hospitals Stuer vil be
sørge hver Morgen og Aften en kort og passende Tale efter 
hver Stues Lemmers Svaghed og Beskaffenhed samt at synge 2 å 3 
Vers af en Psalme for og efter Talen, gives de aarlige Renter 
af 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler.

d) Til Hjælp til en Fond for en Skoles Oprettelse sammesteds 
gives den Summa 1500 Rdl. Tilsammen 7000 Rdl., skriver 
Syv Tusinde Rigsdaler D. C.

20) Til vor Frelsers Kirkes Conservation og Vedligeholdelse, som jeg 
nu anseer forladt og insolvent, skjænkes og gives den Capital 
10000 Rdl., skriver Ti Tusinde Rigsdaler, som udbetales til Høi- 
og Velædle Magistraten paa de Vilkaar, at min salig Kones og 
mit Begravelsessted i bemeldte Kirke, efterat mit Liig derudi er 
nedsat, aldrig maa aabnes, eller nogen anden Liig derudi nedsæt
tes : ligesom og at denne Capital aldrig maa røres eller formind
skes, saa og at Renterne af samme, som alene er givet til denne 
fattige Kirkes nødvendige Vedligeholdelse, ikke maa bruges hver
ken til Taarnets Reparation eller til de omkring Kirken værende 
ufornødne svære Gesimser, hvilke sidste, for at forekomme Kir
kens større Ruin, endog bør, som samme forfalder, sælges til 
de Høistbydende, som selv bekoster Nedtageisen, da i dets Sted 
kan lægges Tagsteen, at Vand, Snee og lis kan falde paa Jorden, 
og endelig at bemeldte vores Begravelsessted vedligeholdes af be
meldte Renter; ligesom den ældste af Kirkens Værger skal nyde 
forlods af disse Renter aarlig Fire Rigsdaler for hans kjærlige 
Tilsyn dermed.

21) Til aarlig Medgifts-Udstyr, hvoraf de Fem Hundrede Rigsdaler 
skal indskydes for Bruden i den almindelige Enkekasse 8 Dage 
forinden Copulationen, skjenkes og gives Renterne af den Capital 
50000 Rdl., skriver Halvtredsindstyve Tusinde Rigsdaler D. C.

Til dette Udstyr skal min salig Kones og mine Familier 
eller af dem her i Byen, som maatte have tjent mig, være beret
tiget de tvende første Aar, om nogen af disse skulde melde sig 
og ansøge derom, i anden Fald til andre Trængende af den bor
gerlige civile Stand, Handelsstaud, af de 32 Mænds Familier, 
Præstebørn eller anden honet Stand, hvoraf som før meldt de 500 
Rigsdaler indsættes udi Enkekassen 8 Dage før Bryllupsdagen; 
det tredie Aar uddeles denne Gave til tvende her i Staden væ-
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rende Kunstnere eller Professionister, der maatte befmdes at være 
nyttige og gode Borgere, og som ægter indenrigs Fruentimmer 
af honet Stand, nemlig til hver 1000 Rdl., hvoraf i det mindste 
de 300 Rdl. indsættes i forbemeldte Enkekasse for hver af deres 
Brude 8 Dage forinden Bryllupsdagen, hvorefter bemeldte Gave 
igjen dernæst uddeles tvende Aar til Medgifts-Udstyr, som først- 
meldt, og det tredie Aar som sidstmeldt til 2 Kunstnere eller 
Profession ister og saaledes fremdeles.

Denne forbemeldte Capital udbetales til Formændene og de 
4 ældste for Stadens respective 32 Mænd, som paa deres An- og 
Tilsvar besørge samme udsat udi Jordegods eller paa anden sikker 
Maade udi gode assurerede Huuspanter her i Staden, om de ikke 
kan faaes indsat udi den kongelige Kasse; ligesom velbemeldte 
Collegium og skal forestaae Directionen af dette Legatum, da jeg 
gjør mig forsikkret, at samme paa bedste og redeligste Maade 
vil vælge de værdigste og meest trængende af de Ansøgende, 
samt paasee, at det aarlig som formeldte stricte bliver anvendt 
og uddeelt, nemlig de 2 Aar til Medgifts-Udstyr og det tredie 
Aar til 2de nyttige Kunstnere og Professionister, der som meldt 
ægter indenrigs Fruentimmer, til lige Deel til deres Opkomst og 
V elfærd sf r em me.

22) Istedetfor at sætte Penge i Kalk og Steen til en Boelig, gives til 
12 Enker eller gamle Enkemænd eller og andre Aldrende af gifte 
og ugifte, som dertil kunne være trængende og ikke kunde er
hverve deres fornødne Udkomme, og alle, som maatte være be- 
kjendt at være af honet Familie og have ført et christeligt og 
ordentligt Levnet, Renterne af den Capital 23530 Rdl., skriver 
Tyve og Tre Tusinde, Fem Hundrede og Tredive Rigsdaler D. C., 
saaledes at:

Litt. A. 4 nyder hver aarlig 104 Rdl. er 416 Rdl.
» B. 4 — — 78 Rdl. er 312 Rdl.
» C. 4 — — 62 Rdl. er 208 Rdl.

Der udgjør ialt for benævnte 12 Personer
aarlig................................................. 936 Rdl.

Af disse under Litt. A. anførte Legater skal Jomfrue Kir
stine Hansen, som jeg haver staaet Fadder til og er opkaldet efter 
min salig Moder, som tilforn har været i mit Huus, saavelsom 
den Huusjomfrue, der ved min dødelige Afgang maatte være hos 
mig og haver forestaaet mit Huus, nyde hver for sig en Portion, 
nemlig 104 Rdl. aarlig, saalænge de lever, og i Tilfælde, at de 
skulle indlade sig udi Ægteskab, da skal de selv hæve og
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qvittere for dette Legatum, som skal være deres Mænd uved
kommende.

Dernæst vil jeg og, at de Tjenestefolk af Karle og Piger, 
som ved min Dødsfald maatte være i min Tjeneste, skal nyde 
hver for sig en Portion eller 78 Rdl. aarlig, saalænge de lever, 
af de under Litt. B. anførte Legater.

Denne ovenmeldte legerede Capital udbetales til de 2de 
Herrer Præster og de tvende Kirkeværger ved vor Frelsers Kirke 
her paa Christianshavn samt 2de af mine og min salig Kones 
Slægt og Arvinger, eller og af de, som haver tjent mig, til sik- 
kerste Udsættelse og Bestyrelse i den kongelige Kasse, eller paa 
anden lovforsvarlig Maade, hvorfor de samtlig skal staae til An
svar; ligesom Ingen af dem maa selv laane af denne Capital, saa 
længe de bestyre samme, med mindre de give dobbelt Værdie og 
Sikkerhed for Laanet.

23) Til fattige og trængende Huusarme paa Christianshavn til Hjelp 
til Brænde etc. gives Renterne af den Summa 2000 Rdl. Disse 
To Tusinde Rigsdaler udbetales til de 2de Herrer Præster og 
Pleiecommissionen for vor Frelsers Kirkes Sogn, for at besørge 
sikker udsat enten i Kongens Kasse eller i sikkert assureret Huus- 
pant her i Staden, og Renterne til de 2de aarlige Terminer ud- 
deelte til bemeldte meest Trængende, helst udi vor Frelsers Kir
kes Sogn.

24) Til 7 borgerlige, fattige Enker eller Enkemænd, som har været 
Grosserer her, og af Stadens 32 Mænd eller af andre reel Hand
lende her i Staden og paa Christianshavn, eller i dets Mangel til 
fattige og trængende Familier, som maatte have uopdragne Børn, 
af Handels- og Præstestanden her, som lever gudfrygtig, dydig 
og ædruelig, og som ikke i Forvejen have nydt noget af de for
hen under 22de Post anførte Legater, gives til hver ugentlig 1 
Rdl., der er for 7 Enker, Enkemænd eller som meldt andre fat
tige Familier i deres Sted, hvortil udsættes den Capital 10000 
Rdl., skriver Ti Tusinde Rigsdaler D. C. De overskydende Ren
ter af denne Capital gives aarlig til Fattige til Linned og Klæder. 
Hvilken Capital udbetales til Fonnændene og de 4 ældste af de 
respective 32 Mænd her i Staden, imod at de forbinder sig at 
at besørge samme udsat i gode assurerede Huuspanter her i Sta
den, om den ikke skulde kunne faaes indsat udi den kongelige 
Kasse, og at Renterne hver halve Aar paa redeligste Maade bliver 
som forbemeldt uddeelt; dog skal mine og min salig Kones 
Familier, endog i hvad Stand de have været, til Nydelsen
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af bemeldte Legata i alle Tilfælde præfereres, om nogen skulde 
melde sig at være dertil trængende.

25) Til velbemeldte 32 Mænds frie Skole, til 2de Børns Holdelse i 
Skolen for min salig Kone og mig, gives Renterne af 600 Rdl. 
Disse Sex Hundrede Rigsdaler udbetales til Directionen for denne 
Skole, som besørger samme sikker udsat; af hvilke Renter Lære
ren og Lærerinden ved bemeldte Skole forlods skal nyde udi 
Nytaars Douceur hver 2 Rdl., er for dem begge Fire Rigsdaler.

26) Til Begyndelse og en velmeent Grundsten til en Grosserer-Skoles 
Bygning eller at leie Værelser dertil, hvor en retskaffen Under- 
viisning, foruden Christendom, Skrivning og Regning, udi tydsk, 
engelsk og fransk Sprog at tale og skrive, saavelsom Bogholderie 
m. v. kunde læres for Grosserer og andre Reelhandels Børn og 
deres Paarørende (som udi England, Hamborg og andensteds 
haves) gives Renterne af den Capital, som bliver til Fond 10000 
Rdl., skriver Ti Tusinde Rigsdaler D. C. Hvilken Capital ud
betales til Formanden og de 4 ældste for Stadens Grosserer, som 
paa deres samtlige An- og Tilsvar besørger samme paa bedste og. 
minligst sikkerste Maade udsat, og Renterne som formeldt efter 
bedste Overlæg anvendt. Dog om nogen af mine eller min salig 
Kones Families Børn skulle blive ansøgende at nyde Underviis- 
ning i dette Institut, da indtages disse for halv Betaling imod 
andre aarlig indtil Aaret efter de haver været til Confirmation.

Udi denne Gaard, hvor bemeldte Skole skulle blive anlagt, 
kunde og Dhrr. Grosserere have deres Samlings Sahl og behø
vende Værelser derved til Bøgers og Dokumeijters Bevaring; lige
som Skoleholderen da og naar maatte behøves, kunde skrive for 
dem udi deres Forsamlinger, og besørge et Bud til Samlingernes 
Indbydelse.

27) Til 12 Drenge- og Pigebørn, helst 6 af hver, hvis Forældre er 
eller har været Grosserer her i Staden, eller af Stadens 32 Mænd 
eller anden reel Handler eller og af Præstebørn og andre af bonet 
civil Stand her i Staden, som kunde være uformuende til at op
drage deres Børn; paa det disse Børn kunde opdrages udi nyttig 
Lærdom, og blive dydige og gode Borgere i Staden, gives til hver 
ugentlig 1 Rdl., er 4 pCt. Rente af Capital 16640 Rdl., skriver 
Sexten Tusinde, Sex Hundrede og Fyrgetyve Rigsdaler. Hvilken 
Capital udbetales ligeledes til Formanden og de 4 ældste for Sta
dens Herrer Grosserer, som paa deres samtliges Ansvar besørger 
samme udsat, og Renterne paa forbemeldte Maade efter bedste 
Skjønsomhed uddeelt; dog skal min salig Kones og min Families
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Børn dertil være præfereret, om nogen dertil skulde melde sig at 
være trængende.

28) Til Cantor Skolens Disciple paa Christianshavn til Deeling aarlig 
til Bøger eller til nødvendig Ulden og Linned, gives Renterne 
af den Summa 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler, hvilken 
Capital udbetales til Høi- og Velædle Magistraten, Renterne aar
lig som meldt uddeelt.

29) Til en borgerlig Skole her paa Christianshavn, som nu haves 
under Hr. Professor Kalis Inspection, hvor der kan læres foruden 
Christendom, Regning og Skrivning, nemlig Tydsk, Fransk, En
gelsk, Historie og Geografi etc., som til Børnenes deskortere Gang 
bør være midtvejs, helst Vesten for Børnehuusbroen, skjenkes 
og gives til Hjelp til Huusleie, Renterne af den Summa 
2500 Rdl.

(1799, den 9de Mai betalt efter Løfte og til Directionen 
2000 Rdl. til den saakaldte Christianshavn Borgerdydskole, som 
hermed afskrives, men ingen Renter heraf at svare af disse 2000 
Rdl., som skjenkes og gives.) N. Brock.

30) Ligeledes til en anden borgerlig Skole, hvor der foruden Christen
dom, Regning og Skrivning maa undervises i Haandarbejde for 
Pigebørnene, som i samme Hensigt som sidstmeldt og skal være 
midtveis, helst Østen for Børnehuusbroen, skjenkes til Hjelp til 
Huusleien Renterne af den Summa 2000 Rdl., hvilke sidstmeldte 
2de Capital er, ialt Fire Tusinde og Fem Hundrede Rigsdaler ud
betales til de 2de Herrer Præster og Pleiekommissionen for vor 
Frelsers Kirkes Sogn, som besørger samme enten i Kongens Kasse 
eller paa anden sikkerste Maade udi gode assurerede Huuspandter 
her i Staden, udsat og som jeg haaber i Tiden at vil med mu
ligste Omhyggelighed antage sig Bestyrelsen af disse 2de Skoler 
samt til samme forestaae de dueligste Lærere, som derefter af 
Høi- og Velædle Magistraten beskikkes.

31) Til Dhrr. Præster og øvrige Kirkebetjentere ved vor Frelsers 
Kirke og efternævnte Skoler her paa Christianshavn skjenkes og 
gives Renterne af den Capital 4000 Rdl., skriver Fire Tusinde 
Rigsdaler D. C. Af hvilke Renter Sognepræsten nyder hver Ter
min 10 Rdl., er aarlig 20 Rdl., Capellanen ligesaa 20 Rdl., Can- 
toren 10 Rdl., Organisten 10 Rdl., Klokkeren 6 Rdl., Overgrave
ren 4 Rdl., Undergraveren 3 Rdl., Pikkeren eller Feiekonen 
1 Rdl., er 74 Rdl. De øvrige Renter uddeles til følgende fire 
Skolers Børn og Lærere, til Middagsspise i Skolerne, ligesom i 
min salig Kones og min Tid er skeet, for de Børn, som have
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været i Kirken paa den første Dag af de 3de Høitider Juul, 
Paaske og Pintsedag, saaledes:

Til vor Frelsers Kirkes Sogns Fattige Skole 4 Rdl. 3 Mk. 
og til Skolens Lærer 1 Rdl. 3 Mk., er 6 Rdl. Til Friskolen Nr. 
5, før Sognepræstens Skole kaldet, 4 Rdl. 3 Mk. og til Lærerne 
1 Rdl. 3 Mk., er 6 Rdl. Til den dobbelte Friskole i Arbeidshuset 
i Sophiegaden 6 Rdl. 5 Mk. og til 2 å 3 Lærere ved samme a 
9 Mk. 4 Rdl. 3 Mk., er 11 Rdl. 2 Mk. og til Cantor Skolens 16 
Discipler liver 2 Mk., er 5 Rdl. 2 Mk. Der er for hver af disse 
3 Høitidsdage 28 Rdl. 4 Mk. Og saaledes beløber udi alt 86 Rdl. 
Dermed forbemeldte de Herrrei* Præster og øvrige Kirkebetjentere 
tillagde 74 Rdl., udgjør Renterne 160 Rdl.

Sidstommeldte Capital 4000 Rdl. udbetales til de 2de Herrer 
Præster og Pleieconimissionen for vor Frelsers Kirkes Sogn, som 
besørger samme indsat udi Kongens Kasse imod 4 pCt. Renter 
eller paa anden sikker Maade udsat i gode assurerede Huspand- 
ter og som formeldt uddeler de aarlige Renter.

32) Til en Kudsk, G aard s- eller Arbcidskarl her i Staden eller paa 
Christianshavn, som har tjent paa et Sted troo og skikkelig i det 
mindste i otte Aar, gives til Ærepræmie Renterne af den Summa 
500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler D. O.

33) Ligeledes til en Tjenestepige her sammesteds, som paa bemeldte 
Maade i lige Tid har tjent paa ot Sted, gives ligesaa Renterne 
af den Summa 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler D. C.

Disse forbemeldte tvende Summer 1000 Rdl. udbetales til 
Stadens respective 32 Mænd, som besørger samme paa lovforsvar
lig Maade sikker udsat og de aarlige Renter som ovenmeldt ud- 
deelt, og om tiere end een af hver af forbemeldte 2de Slags 
Tjenestefolk paa een Gang skulde være berettigede til at søge 
disse Ære-Præmier, der udi lige lang Tid maatte have tjent paa 
et Sted, da ved Lodkastning at decidere det; dog skal Danske, 
Norske og Holstenske samt andre Indenrigske fremfor Udenrigske 
præfereres.

Ligesom om nogen af mine eller min salig Kones Familie 
maatte have nogen Tjenestefolk, som til bemeldte Præmier kunde 
være berettiget, da skal samme fremfor nogen anden dertil have 
fortrinlig Ret. Skulde det derimod indtræffe ot eller flere Aar, 
at ingen af foranførte Competentere skulde anmelde og legitimere 
sig berettiget til disse 2de udsatte Præmier, da skal de aarlige 
Renter i dets Mangel anvendes og udbetales til o bekjendto fat
tige og skikkelige Tjenestekarle og fem Tjenestepiger, som be-
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viislig anmelder og godtgjør at have tjent længst paa et Sted til
Vedkommendes Fornøjelse.

Tilsammen 170603 Rdl. 2 Hk., skriver et Hundrede og
Halvfjerdsindstyve Tusinde, Sex Hundrede og Tre Rigsdaler og
To Mark D. C,
Forbemeldte for Christianshavn og Kjøbenhavn bestemte Legata, 

som ligeledes skal bære Navn af Niels Brocks og Hustrue Lene Bre
dals" Legatum, vil jeg tjenstligst og venligst have enhver Vedkommende, 
nærværende og tilkommende, anmodet at samme bliver paa redeligste 
Maade anvendet og uddeelt stricte efter Testamentets Tilhold, ligesom 
og, at Capitalerne, som ikke skulde kunne faaes indsat i den kongelige 
Kasse imod 4 pCt. Rente, til alle Tider paa deres An- og Tilsvar, som 
forhen meldt, besørges udsatte paa lovforsvarlig og sikkerste Maade paa første 
Prioritet udi Jordegods eller gode assurerede Eiendomme lier i Staden, og 
for alt at aflægge aarlig Regnskab for denne Stads Magistrat til Bevaring udi 
Raadstue-Arkivet; ligesom og at de nøiagtig vil paasee og vaage for, at alle 
de Gamle og Unge, som maatte vorde indskrevet til at nyde Deel af Le
gaterne, skal være bekjcndt for at have ført og stedse vise og udøve 
et christelig, dydig og skikkelig Liv og Levnet; og om de herudi 
maatte forsee sig, og ikke efter een, to og højst 3 Gange efter ved
kommende Herrer Administratores, som have valgt dem til Gaven, 
deres Advarsel, Formaning og Befaling retter og forbedrer sig, da 
skal Deslige for Eftertiden ganske miste Gaven, og til andre dydige 
og skikkelige i deres Sted gives og derfor indskrives af vedkommende 
F oresatte.

Forestaaende min Disposition, som i alle Henseender er grundet 
paa forbemeldte imellem min salig Kone og mig oprettede resiproqve 
Testamente er saaledes min sidste Villie (om den gode Gud og Om
stændighederne udi den øvrige for mig udseete Levetid, ikké skulde 
anledige mig til nogen Forandring, hvorom i saa Fald herefter skal 
findes min yderligere Paategning), hvilket jeg udi et og alt vil, at skal 
efterleves og efterkommes; og til sammes Fuldbyrdelse vil jeg, istedet- 
for de 2de Herrer Executores, som er benævnt udi det mellem mig 
og min salig Kone oprettede Testamente, da den ene, nemlig forrige 
Raadmand Hans Bcck, siden ved Døden er afgaaet, og den anden, 
nemlig Hans Høiærværdighed Hr. Peter Hersleb Abildgaard for nær
værende Tid er gammel og svag, fornemmelig paa sit Syn, have indsat, 
ligesom jeg herved indsætter Hr. Justitsraad og Assessor i Hof- og 
Stads-Retten, Carl Wiegant Falbe, og Hr. Assessor Christian Rafn i 
Kjøbenhavns Hof- og Stads-Ret samt Hr. Andreas Worgaard, Casserer 
ved denne Stads Brandforsikkring, til Executores af dette mit Testa
mente, hvilken sidste tillige besørger det Fornødne i Boet som Curator,
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til hvem jeg haver den fortroelige Tillid, at de paa redeligste og ha
stigste Maade vil see mine Eiendomme og Efterladenskaber behandlet 
og tilendebragt, som i det seneste maa være sluttet inden 2 Aar fra næste 
Termin efter min dødelige Afgang. Og skulde imod Formodning No
gen af mine eller min salig Kones indsatte Arvinger eller andre af de, 
som nyde noget efter dette mit Testamente, vise sig misfornøjet og 
utaknemlige, og især give Anledning til Trætte og Ophold for Boets 
Behandling og Fremme, da skal den eller de miste det dem i Arv eller 
Gave tillagde, og dermed stricte forholdes efter 4de Post udi det imel
lem mig og min salig Kone oprettede Testemente.

I samme Hensigt vil jeg og, at de i Boet befindende lovlig ting
læste Pante-Obligationer bliver som forhen hos alle sikkre Dibitores 
fremdeles staaende og udlægges Vedkommende i Arv eller Gave, men 
om der deriblandt skulde befindes uvederhæftige Dibitoris, opsiges Ca- 
pitalen strax til næste Omslags Termin skee kan efter min Død, ligesom 
og hvad udestaaende Gjeld og Restancer, som efter min Død maatte 
befindes og ikke skulle kunde faaes inddrevne forinden det i Boet ud
stedte Proclama er exspireret, sættes derefter til Auction og bortsælges 
strax til den Højstbydende, paa det Boets Slutning ikke derved skal 
opholdes.

løvrigt formoder og haaber jeg, at Hans Kongelige Majestæt efter 
sædvanlig kongelige Naade (som især den getreuerske milde Stiftelse 
er vederfaret) vil allernaadigst eftergive den paabudte V-t pCt. Skat af 
de ved dette mit Testamente til gudelig og verdslig Brug her og i 
Randers bestemte Capitaler, som jeg formoder og beder at De Herrer 
Executores vil bestræbe sig for ved allerunderdanigst Ansøgning at see 
udvirket.

Skulde nogen af de Myndige, som ved dette mit Testamente er 
tillagt forlods Gave eller Arv, vilde have det dem tillagte i Forveien 
udbetalt til Nytte og Brug, da maa saadant og skee af de i Boet væ
rende og under Boets Behandling indkommende rede Penge, imod De- 
court af 2 Aars Renters Godtgjørelse fra mit Dødsfalds Dato, der føres 
Boets Masse til Indtægt og Bedste. Og i Tilfælde, at Boets xMasse ved 
ved Boets Slutning ikke skulle blive tilstrækkelig til, hvad jeg ved 
dette mit Testamente haver fastsat, eller herefter maatte fastsætte at 
skal udbetales, da skal det som derudi maatte mangle, alene decour- 
teres pCt.-viis paa de til gudelig og verdslig Brug her og i Randers 
bestemte og herefter bestemmende Legater, som derefter saaledes ud
betales til Vedkommende, der besørger Capitalerne paa foreskrevne 
Maade gjort frugtbringende og Renterne tillagt Capitalerne, indtil de 
fastsatte Summer til ethvert Legat er opnaaet, og da først besørges 
Uddelingen til Vedkommende. Skulde det derimod hænde, at noget
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skulle overskyde fra Boets Masse fra hvad jeg nu efter min dødelige 
Afgang maatte have besluttet at skal udbetales, da skal det ligeledes 
pCt.-viis alene tillægges de her og i Randers til gudelig og verdslig 
Brug bestemte Legater.

løvrigt vilde De Herrer Executores testamenti behage paa Boeté 
Bekostning at tage Folio i Banken for Boets Masse, for ligesom Penge 
i Boet maatte indkomme, der at kunde deponeres til fælles Sikkerhed 
ifald samme ikke strax skulde gjøres frugtbringende ved Indkjøb af 
kongelige eller gode første Prioritets Pante-Obligationer.

Sluttelig beder jeg allertjenstlig og fastelig vil forhaabe, at de 
gode Herrer Executores antager sig denne min sidste Villie til ubrøde
lig Holdelse og nøiagtig Efterlevelse udi alle Poster, som de med en 
god Samvittighed i Fremtiden, og alle redeligskjønnende i det Nær
værende vil ansvare; for hvilken deres Umage de ved Boets endelige 
Slutning, skal nyde forlods hver den Summa 1200 Rdl., siger Eet Tu
sinde og To Hundrede Rigsdaler, som er for dem alle 3 den Summa 
Tre Tusinde og Sex Hundrede Rigsdaler D. C.

Saa skal og de af mine Contoirbetjente, som ved min dødelige 
Afgang maatte være i min Tjeneste, eller om mit Handelscontoir paa 
den Tid skulle være ophørt, da den eller de, som sidst haver været i 
min Tjeneste, være pligtige at gaa De Herrer Executores paa Forlan
gende tilhaande under Boets Behandling med al Oplysning, Skrivning 
og Tjenstfærdighed, i Henseende til mine Bøger og Papirer og den 
derefter udestaaende Gjæld; og den eller de af dem, som jeg ingen
lunde vil formode, der paa Executores Anmodning skulde nægte sligt, 
og ikke som en retskaffen troe Betjent herudi maatte gaa tilhaande, 
skal miste, hvad som jeg ved dette mit Testamente maatte have tillagt 
dem, og samme af De Herrer Executores tildeles den eller de, som 
have redelig og tjenstvillig herudi assisteret dem.

Endelig paalægges og forbemeldte Herrer Executores, at de strax 
ved mit Dødsfalds Tilkjendegivelse uopholdelig vil besørge Boets Eien- 
domme og alt dets Tilhørende annoteret og forseglet til bedste og sik- 
kerste Bevaring, indtil mit afsjælede Legeme er blevet stædet til sit 
Hvilested i vores Begravelse i vor Frelsers Kirke, da de derefter saa 
forderligt som muligt sammentræder og besørger Boets Vare og Indboe 
registreret og vurderet til Bortsælgelse ved offentlig Auction undtagen 
min iboende Gaard i Strandgaden med tilhørende Pakliuus, saavelsom 
mine og min salig Kones Livlinned og Gangklæder m. v., med hvilket 
sidste forholdes efter Testamentets Tilhold.

Ligeledes have de ved den første Samling i Boet ved et Prome- 
moria af dem underskrevet og forseglet, at udnævne indbyrdes imellem 
sig en duelig og bekjendt redelig Mand, som i alle Tilfælde at een af
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af dem forinden Boets Slutning ved Døden maatte afgaae, hvilket da 
tiltræder Behandlingen i den Afdødes Sted, og derfor ved Boets Slut
ning nyder det Halve af den Afdødes tillagte Saliarium, og det andet 
Halve tilfalder den Afdødes Stervboe.

At dette .saaledes er min sidsle Villie og Testamente, tilstaaer jeg 
med min egenhændige Underskrift og liostrykte Signet.

Christianshavn, den 19de Februarii 1796.
JV. Brock.

(L. S.)

Til forestaaende min Disposition tilføies herved følgende Tillæg 
og Forandring, nemlig:

1) Niels Brock Hansen junior foruden de ham forhen tillagde 16000 
Rdl. tillægges endvidere 4000 Rdl., skriver Fire Tusinde Rigs
daler, og saaledes ialt 20000 Rdl. D. C.; og desforuden udleveres 
ham mit Gulduhr og mine 3de Guldringe, do 2de med mit Navn. 
Hvilke Ting han dog ikke maa bære eller bruge forinden han 
har fyldt sit 18de Aar, da det or usømmelig! at bære sligt i den 
mindre Alder.

2) Hans Søster Helene Brock Hansen ligesaa 4000 Rdl., skriver 
Fire Tusinde Rigsdaler, der ligeledes med de hende forhen skjen- 
kede 16000 Rdl. gjør ialt 20000 Rdl. D. C.; ligesom hende og 
desuden skal tilhøre og udleveres min salig Kones Guldsmykke 
og Gulduhr samt hendes 3de Guldringe.

Da Grosserer Jens Perck siden ved Døden er afgangen, saa 
bortfalder de ham ved mit Testamente tillagte 2000 Rdl., hvor
imod hans tvende Børn, nemlig:

3) Niels Brock Perck, foruden de ham forhen skjenkede 2000 Rdl., 
tillægges endvidere 3000 Rdl., skriver Tre Tusinde Rigsdaler; 
og saaledes ialt 5000 Rdl. I). C.

4) Helene Perck ligeledes 3000 Rdl., skriver Tre Tusinde Rigsdaler, 
dermed de hende forhen tillagde 2000 Rdl., gjør ialt 5000 
Rdl. D. C.

5) Lene Brock Nielsen, foruden de hende forhen skjenkede 1500 
Rdl., tillægges endvidere 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem 
Hundrede Rigsdaler; der er ialt 3000 Rdl. D. C.

6) Min Bogholder Johan Krossing, som haver tjent mig ved mit 
Handelscontoir udi endel Aar, tillægges endvidere 4000 Rdl., 
skriver Fire Tusinde Rigsdaler, der ined de ham forhen tillagde 
1000 Rdl. gjør ialt 5000 Rdl. D. C.

7) Hans Søn, Niels Brock Krossing, foruden de ham forhen skjen
kede 1500 Rdl., tillægges endvidere 1500 Rdl., skriver Eet Tu-
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sinde og Fem Hundrede Rigsdaler, og saaledes ialt 3000 
Rdl. D. C.

8) Niels Brock Sommerfeldt, som forhen er tillagt 2000 Rdl., tillæg
ges endvidere 3000 Rdl., skriver Tre Tusinde Rigsdaler, og saa
ledes ialt 5000 Rdl. D. C.

9) Hr. Rasmus Fenger, nuværende Capelian ved vor Frelsers Kirke, 
foruden de ham forhen tillagde 1000 Rdl., hvorpaa han efter min 
Vedtegning allerede er ble ven udbetalt 500 Rdl., tillægges end
videre 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigsdaler, og saaledes 
nyder endnu af mit Boe forlods udbetalt ialt Eet Tusinde Rigs
daler D. C.

10) Foruden de forhen til det kongelige Capeis Enkekasse skjenkede 
100 Rdl., tillægges bemeldte Kasse endvidere 100 Rdl., skriver 
Eet Hundrede Rigsdaler, ialt 200 Rdl.; hvilke udbetales til Di- 
rectionen for bemeldte Kasse ved Boets Slutning eller naar Exe- 
cutores maatte finde det beleiligst.

11) De paa næste Søndag efter min Begravelsesdag udlovede 160 
Rdl. til de udi mit Testamente beilævnte 8 Steder af Skoler og 
Fattige etc., er og mere passende at lade udbetale til alle Ved
kommende, enten ved Boets Slutning eller naar Executores maatte 
finde for godt.

12) Hvad min iboende Gaard med tilhørende Pakhuus, beliggende 
under Nr. 42 i Strandgaden, som var tiltænkt Grosserer Niels 
Brock Hansen, angaaer, da som bemeldt Grosserer Hansen nu 
siden haver tilkjøbt sig en Gaard i samme Gade, og ikke er min 
behøvende, vil jeg herved have hans Svoger Niels Brock Sommer
feldt, der endnu er ved mit Handelscontoir, overdraget forbemeldte 
min Gaard og Pakhuus efter min dødelige Afgang for den forhen 
ansatte Summa 17000 Rdl., skriver Sytten Tusinde Rigsdaler D. C. 
og paa de samme Vilkaar, som den forhen var tiltænkt og anført 
for hans Svoger Grosserer Niels Brock Hansen.

13) Hvad derimod mit tilhørende Pakhuus, beliggende under Nr. 130 
neden Vandet her paa Christianshavn, angaaer, da ifald samme 
ikke forinden min dødelige Afgang skulde være overdraget til 
forbemeldte Grosserer Niels Brock Hansen, da vil jeg, at han 
bliver det tilskjødet paa mit Boe for den Summa 5000 Rdl., skri
ver Fem Tusinde Rigsdaler D. C.; men i Mangel af, at han ikke 
skulde vilde modtage samme for bemeldte ansatte Summa, bort
sælges bemeldte Pakhuus ved offentlig Auction for høieste Bud.

14) Da nuværende Sognepræst ved St. Nicolai Menighed Hr. Sax- 
torphs Kone, Marie Kirstine Gram, siden ved Døden er afgaaet 
uden Livsarvinger, saa skal de 3000 Rdl., som hende ved mit
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Testamente var tillagt, istedetfor at skulle være deelt paa mine 
Heel- og Halvsøsters og deres Børns tillagde Gaver, udbetales 
hendes Søsters, min Søsterdatter Madame Ane Münsters Børn til 
lige Deeling.

15) Betræffende de til Randers Bye bestemte og tillagde Legater, som 
efter mit Testamentes 4de Hovedpost, beløber til den Capital 
95760 Rdl., vil jeg, for at completere samme til 100000 Rdl., 
herved endvidere have skjenket og givet dertil den Summa 4240 
Rdl., skriver Fire Tusinde, To Hundrede og Fyrgetyve Rigsdaler 
D. C., der udgjør ialt 100000 Rdl., og skal Renterne 4 pCt. af 
disse 4240 Rdl., som bedrager sig aarlig 160 Rdl. 58 Sk. (for at 
de forhen til Randers Bye bestemte Legaters fulde Renter uden 
Afkortning kunde vorde til hver især udbetalte), anvendes til be
stemte aarlige Sallaria for de 5 udnævnte Herrer Curatores og 
Administratores, for deres Umage med Bestyrelsen af bemeldte 
Legater, nemlig 30 Rdl. for hver, der udgjør 150 Rdl., de øvrige 
19 Rdl. 58 Sk. kan ligeledes anvendes aarlig til de førende Pro- 
tocoller og Skriv-Materialier over bemeldte Legater.

16) Til Christianshavns Sogns Arbeids- og Pleiehuus i Sophiegaden 
skjenkes og gives som forhen til sammes fattige Friskole den 
Summa 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

17) Til den paa Christianshavn oprettede fri Fattiges Skole, eller 
Præsteskolen kaldet, hvormed Skoleholder Lillienblad for nær
værende Tid er ansat til Lærer, 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C.

18) Til Frue Sogns Arbeids- og Pleiehuus, ligesom forhen til sammes 
Fattiges Skole, skjenkes ligesaa 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C.

19) Til St. Nicolai Sogns Arbeids- og Pleiehus, som forhen til sammes 
Fattiges Skole, gives ligeledes 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C.

20) Til Trinitatis Sogns Arbeids- og Pleiehuus, som forhen til Ditto 
Skole skjenkes og gives 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigs
daler D. C.

21) Til Heiliggeistes Sogns Arbeids- og Pleiehuus, ligesom forhen til 
samme Skole, skjenkes og gives 1000 Rdl., skriver Eet Tusinde 
Rigsdaler D. C.

22) Til Friderichs tyske Kirkes Arbeids- og Pleiehuus gives 1000 Rdl., 
skriver Eet Tusinde Rigsdaler.

23) Til bemeldte Sogns Lære- og Arbeidsskole 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.
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24) Til Holmens Sogns Arbeids- og Pleiehuus 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

25) Til Ditto Lære- og Arbeidsskole ligesaa 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

26) Til St. Petri tyske Kirkes Arbeids- og Pleiehuus skjenkes og gives 
1000 Rdl., skriver Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

27) Til sammes Lære- og Arbeidsskole ligesaa 1000 Rdl., skriver Eet 
Tusinde Rigsdaler D. C.

28) Til Garnisons Sogns Arbeids-Pleiehuus ligeledes 1000'Rdl., skriver 
Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

29) Til sammes Lære- og Arbeidsskole ligeledes 1000 Rdl., skriver 
Eet Tusinde Rigsdaler D. C.

Hvilke fra Nr. 16 til Nr. 29 inclusive legerede Summer, ialt 
Fjorten Tusinde Rigsdaler D. C., udbetales til vedkommende 
Foresatte for bemeldte Arbeids- og Pleiehuse samt Skoler, som 
besørger samme indsatte udi Kongens Kasse eller paa anden sik
ker og lovforsvarlig Maade udsat udi gode assurerede Eiendonnne 
her i Staden.

30) Da Ohristianshavns Arbeids- og Pleiehus nu staaer sig vel og 
ikke trængende behøver de under mit Testamentes 9de Post til
lagde 5000 Rdl., saa i Tilfælde, at de af mig til det Publiques 
Bedste allerede bestemte eller herefter bestemmende Legater ikke 
skulde blive tilstrækkelig, da bortfalder disse 5000 Rdl. fra be
meldte Pleiehuus, men i anden Fald maa de have sit Forbli
vende, og udbetales som under 9de Post anført til berørte 
Pleiehuus.

31) I Henseende til Indlæggelsen paa de tvende Senge i Vartou 
Hospital, hvortil under Testamentets 15 Poster er givet 1800 Rdl., 
da, om ingen af mine eller min salig Kones Arvinger eller deres 
Descendentere skulde være til, skal de, som have tjent os som 
Husjomfrue eller Handelsbetjentere, være berettigede til at ind
lægge skikkelige og trængende Personer paa samme.

32) Istedetfor at Præsten ved St. Hans Hospital, efter Testamentets 
19de Post, skulde besørge Sangen og Læsningen for Hospitalets Lem
mer til en bestemt Tid Morgen og Aften, Vinter og Sommer, gives end
videre den Summa 2000 Rdl., skriver To Tusinde Rigsdaler D. C.; 
hvoraf de aarlige Renter, 80 Rdl., gives til en duelig og sagtmodig Per
son, enten Skoleholder eller en anden bekjendt duelig Mand, 
som kan Morgen og Aften besørge holdet den ommeldte Bøn og 
Sang til Trøst for disse elendige Lommer. Hvilken Person Ved
kommende, som forestaae bemeldte Hospitals spicielle Direction 
og Administration tilligemed Biskoppen, antage og beskikke, lige-
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som Inspecteuren og Præsten, for desbedre Orden, maatte have 
daglig Tilsyn dermed, for hvilken deres Umage de skal nyde de 
aarlige Renter til lige Deeling af de forhen under Testamentets 
19de Post Litr. e skjenkede 500 Rdl.

33) Til Formændene og de 4 ældste af de respective 32 Mænd, ud
betales den Summa 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hun
drede Rigsdaler D. C., som af dem besørges i Kongens Kasse 
indsat eller paa anden sikker Maade gjort frugtbringende, hvoraf 
de aarlige Renter, 60 Rdl., gives til velbemeldte Collegii Secretair 
eller den, som maatte have Arbeidet. med at føre Protocollerne 
over de Legater, som ere bestemte udi mit Testamente at ud
betales til meer bomeldte Collegio og staae under dets bedste 
Bestyrelse.

34) Ligesaa udbetales til Formanden og de 4 ældste for Stadens 
Herrer Grosserere den Summa 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde 
og Fem Hundrede Rigsdaler, som ligeledes af dem besørges ind
sat udi Kongens Kasse eller paa anden sikker Maade udsat, hvoraf 
de aarlige Renter, 00 Rdl., ligesaa gives til den, som maatte føre 
Protocollen og Skriveriet ved Bestyrelsen af de Legater, som vel
bemeldte Herrer Grosserere med mit Testamente ere overdragne 
til deres bedste Omsorg og Administration.

35) Ligeledes udbetales til Pleiecommissionen paa Christianshavn den 
Summa 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede Rigs
daler D. C., som bemeldte Commission ligeledes besørger sikker 
og lovforsvarlig gjort frugtbringende, hvoraf de aarlige Renter, 
60 Rdl., gives til Skriv-Materialier og til en Skriver, som fører 
Protocollen m. v. forefaldende Skriverie ved de bemeldte Commis
sion til Bestyrelse overdragne Legater.

36) De overskydende Renter fra de under Testamentets 22de Post 
aarlig legerede 936 Rdl., som bliver 5 Rdl. 19 Sk., gives velbe
meldte Pleiecommission til et Bud for at kunne forrette de fore
faldende Ærinder, dette Legatum vedkommende.

37) Til aarlig Hjælp og Lindring i Vægter-Penge, til Snorebroens 
Vedligeholdelse gives 700 Rdl., hvilke Syv Hundrede Rigsdaler 
udbetales til Høi- og Velædle Magistraten og besørges sikker udsat 
og de aarlige Renter deraf anvendes til forbemeldte Brug.

38) Til almindelig Bedste og til Hjælp og Lindring udi de aarlige 
Byrder for Kjøbenhavn og Christianshavn skjenkes og gives, om 
kan tilstrække eller noget deraf, den Summa 25000 Rdl., skriver 
Fem og Tyve Tusinde Rigsdaler D. C., hvilke 25000 Rdl., eller 
saameget, som maatte kunne tilstrække, udbetales til Kjøbenhavns 
Magistrat, der behagelig besørger samme indsat i Kongens Kasse
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eller paa en anden sikker og lovforsvarlig Maade gjort frugtbringende 
og de aarlige Renter af velbemeldte Magistraten tilligemed Stadens 
respective 32 Mænd, ved fleste Stemmer, anvendte til Afhjælpning 
paa Stadens almindelige Trang, fornemmelig til de trængende 
fattige Kirkers Reparation, til Vandrendernes Vedligeholdelse 
igjennem Langebroe til Christianshavn samt Søernes Rensning og 
andet deslige mere, som kunde forefalde til Byrde for Staten. 
Hvilket alt jeg haaber den retfærdigste Overlæg og Behandling 
saaledes at vorde bestyret, at det maa blive Staden og dens Ind- 
vaanere til sand Gavn og Gode i Eftertiden.

39) Da jeg af de til den borgerlige eller saakaldte Borgerdyd-Skole 
her paa Christianshavn, under 29de Post udi mit Testamente 
legerede 2500 Rdl., haver efter min gjorte Vedtegning deraf alle^ 
rede udbetalt 2000 Rdl., saa bliver til Rest at udbetale til be
meldte Skole efter min dødelige Afgang 500 Rdl., skriver Fem 
Hundrede Rigsdaler D. C.

40) Efter mit givne Løfte til Kasserer Worgaard, der i nogle Aar 
haver gaaet mig tilhaande til Fornøielse, vil jeg (om han ved 
Døden skulde afgaae forinden hans Børn, 2de Sønner og 4re 
Døttre, vare bievne forsørgede), at bemeldte hans 6 Børn eller 
saa mange af dem, som ikke maatte være bievne forsørgede, skal 
være berettiget til at nyde af de ved mit Testamente til Udstyr 
og Understøttelse udlovede og fastsatte Legatet; dog at mine og 
min salig Kones Familier og de, som haver tjent os, præfereres 
i alle Tilfælde, naar Nogen af dem som Trængende derom skulde 
melde sig.
Forestaaende Foranledninger og Tillæg til min forfattede Disposi

tion, under 19de Februar 1796, anbefaler jeg herved de tvende ind
satte Executores, nu Herr Etatsraad og Justitiarius Falbe og nu Herr 
Høiesterets-Assessor Christian Rafn samt Kasserer Worgaard, at ville 
see samme i alle Punkter stricte og paa det nøieste efterkommet 
og opfyldt; og skal hver af bemeldte Executores, foruden det dem 
forhen tillagte Sallarium, endvidere nyde 300 Rdl., der gjør ialt for 
hver af dem 1500 Rdl., skriver Eet Tusinde og Fem Hundrede Rigs
daler D. C.; ligesom de mit Boes hastigste Behandling og Tilendebrin
gelse, dog paa deres eget An- og Tilsvar, maa antage en redelig og 
duelig Mand, der kan gaa dem tilhaande som Curator i Boet, hvis 
Sallarium dog ikke maa overstige 500 Rdl., skriver Fem Hundrede Rigs
daler, som ligeledes af mit Boe ved sammes Tilendebringelse udbetales.

Christianshavn, d. 24de Februarii 1802.
Niels Brock.

(L. S.)
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V<6—1802. Forefunden ved Forseglingsforretningen efter afgangne 
Grosserer Niels Brock i Kjøbenhavn den 4de October 1802

vedgaaer
Bondrop,

Kongelig Fuldmægtig.

Fremlagt i afgangne Grosserer Niels Brock og forhen afdøde Hu
strues fælleds Boe den 5te October 1802.

Kjøbenhavn, d. 14de November 1805.
Gjenpartens Rigtighed bekræfte

Falbe. Rafn. A. Worgaard.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Fremlagt og læst ved Randers Bytingsret den 23de December 1805.
test.

Hustedt,
konst. Sættedommer.






