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(®ri)kt [om JMannfkript.)

9?r. 7. (Stempel.) fjerbe Sla«fe.

1850. 3 9iig«bantbaler, 48 Stilling.

Wnberftrebne (£tat«raab og @ro«ferer per i Staben 3opanne« Speoboru« Supr opretter perbeb i 

forrentning af kongelig aKernaabigft Slpprobation og meb Samtptte af min ^uftrue Sar o line Suprz 
føb fald), nebenftaaenbe Seftament, ibet jeg bemarter, at min formue for natbarenbe Sib fan anflaae« 
til c. 1,200,000 9ibb. Dg ftal jeg berpo« beb Seftamentet« SIffattelfe gaae ub fra, at min ^uftru ober« 

leber mig, men bog til Slutning tilføie ben fornøbne Seftemmelfe for bet Silfalbe, at bet er forfpnet« 
SiDie, at jeg ftal oberlebe penbe.

Ifte «PofL

©et er min Sitlie, at naar jeg »eb ©øben afgaaer, ftal min $uftrue foreløbigen bepolbe ben 
pele formue og nabnligen firmaet „3. $. Supr & Søn" meb alle bet« 2lcti»er og 5Pa«fit>er, uregi« 
ftreret og uburberet, og beftpre firmaet« forretninger »eb @tat«raab og ©omænebirecteur ^eberSang 
fom fin Sefulbmagtigebe, alt i faa lang 2:ib fom bepøbe« til at orbne firmaet« D»ergang meb be famme 
titlagte, nebenfor anførte Sienbele, til min Sroberføn Die Sernbt Supr, ^©i« pan ønfter at »»ertage 
famme paa be af mig foreftrebne Silfaar. Sil famme Sib, ba benne Dbergang fteer, ftal ben bele øb« 
rige 2)ia«fe ooergioe« til formelig Stiftebepanbling.

©et er imiblertib mit Dnfte, at ben ber ombanblebe f ortfattelfe af mit firma« £>anbel beb 
min Snte ei ubftrætte« længere enb fornøbent, og jeg pabbe ønftet, at Sib«friften for famme tunbe inb« 
ftrante« til 3 SKaaneber; men ba bet ubentoiol bil blibe meget banfteligt tilftrætfeligen at forberebe fir« 
maet« Dbergang i faa tort et Sib«rum (i pbilten ^enfeenbe min nabute SBroberføn« Slnftuelfe maa til« 
lægge« megen Sagt), faa bil jeg ei ^a©e noget imob en fornøben og penfigt«ma«fig forlangelfe af famme, 
bog i intet Silfælbe ooer eet Siar efter min ©øb.

©et er iøorigt en følge af benne min Seftemmelfe, at ligefom mit til Stiftebepanbling ober« 
gaaebe So bil paoe at fplbeftgjøre enbber firmaet, ei blot i min Seoetib, men ogfaa i ben paafølgenbe 
Sib, meben« bet er befibbet og hefteret af min @nfe, gplbigen paabraget forpligtelfe, faalebe« blioer alt, 
poab af firmaet« fornaonte np Sifibber efter bet« Dbergang til pam, foretage« og panble«, min Snte 
og mit So uoebtommenbe. Dg blioer berpo« bet foreftaaenbe 3nbpolb af benne ^Joft af mit Seftament 

efter min ©øb at tinglafe, famt beb Sirculaire at betjenbtgjøre for bore §anbe(«»enner.
Sfulbe min Sroberføn imob formobning ilte ønfte at obertage firmaet og §anbelen paa 

ben af mig foreftrebne Siaabe, ba ftaaer bet pam naturligoii« frit for, og i faa Silfælbe oppceoe« fir« 
maet og ftribe« ber, naar Seftemmelfe berom er tagen, til Soet« Stiftebepanbling og 9iealifation.

2ben W-

for at fatte np«melbte min Sroberføn iftanb til ftrap meb fornøben ftraft at fortfatte be 
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af mit firmae« forretninger, fom tyan vil gaae inb paa, bliver inben firmaet« Overgivelfe til tyam at 

overbrage følgenbe ©ele af min formue:
a, ©er ftal ubbetale« tyam en contant Sum af 50,000 3tbb., er $glvtrebfinb«ttyve ©ufinbe 

9?ig«bantbaler, ber bliver tyan« fri og uigjentalbelige Eienbom.
b. ©er ftal tilfljøbe« tyam min ®aarb paa ©ammeltorv meb Pattyufe og alt §anbelen vebfom« 

menbe ©ilbetyør for en Hjøbefum af 30,000 SRbblr., er ©rebive ©ufinbe SRigøbantbaler, faa= 
velfom min af 6rebitta«fen tjøbte Sienbom paa Ofterføift kompagni for en Sjøbefum af 
33,000 SRbblr., er ©re og ©rebive ©ufinbe 9iig«bantbaler, foruben at tyan overtager ben bi«fe 
(Jienbomme paatyvilenbe IBanttyeftelfe. for be nævnte ^jøbefummer ubftceber tyan til ben 
nebenfor nævnte ©utyrfte ©tiftelfe, ber bliver min Univerfalarving, førfte Prioritet«obliga« 

tioner — ibet be nu i ©enbommene inbeftaaenbe Prioriteter blive at opfige og ubbetale af 
mit JBo — tyvilte Obligationer, ber iøvrigt blive at ubftæbe meb be for Ublaan af offentlige 
©tiftelfer« QJHbler fæbvanlige S3 ilf aar, itte ftulle tunne opfige« tyam, faalænge be prompte 
forrente« og bet af tyam gobtgjøre«, at (Sienbommene forfvarligen vebligetyolbe«. ©og ftal 

min £>uftru førft tilfittre«, faalænge tyun lever, ben for tyenbe i 4be Poft beftemte $uu«lei« 
ligtyeb. Omtoftningerne veb bisfe Sienbomme« ©ilftjøbning famt Panteobligationerne« Ub« 
ftæbelfe og ©inglæ«ning blive min ©roberføn uvebtommenbe.

^vorvibt min iBroberføn enbvibere meb 9ltytte vil tunne overtage bet mig tiltyø« 

renbe bobbelte Pattyuu« i Tltytyavn, berom vil min Epecutor ©eftamenti unber S9oet« ®e« 
tyanbling afgive iBeftemmelfe, faint faftfætte Prifen, i tyvilten $enfeenbe jeg bemærter, at jeg, 

for ben minbft gobe ^alvbeel i SXaret 1846 tyar betalt 15,000 Sibb.
c. Enbeligen ftal afgive« til min fBroberføn fom et 2aan 150,000 9Jbb., er Eet ^unbrebe og 

£alvtrebfinb«ttyve ©ufinbe 9tig«bantbaler, enten i Penge, eller i realifable Effecter og SBare« 
betyolbniuger, fom tyan ønfter at overtage til ben Prii«, fom min Epecutor finber bet pa«« 
fenbe at fætte paa famme, for bi«fe 150,000 9?bb., fom tun blive at forrente meb 2, er 
tvenbe Procent pro anno, at betale meb ^alvbelen tyver Omflaget emit n, og at afbrage meb 

6000 9ibb., er ©ep ©ufinbe 9iig«bantbaler, aarligen, at erlægge meb ^alvbelen tyver lfte 
April og tyver lfte October, alt faalænge min SSroberføn opfplber be meb $enftyn til Saanet 
faftfatte Setingelfer, ubftæber tyan — bog uben Setoftning for fig — en Obligation til ben 
fornævnte ©utyrfte ©tiftelfe, tyvorveb tyan for bet førfte giver benne Pant i be tyam over« 
bragne fafte Eienbomme næftefter be fornævnte for Sjøbefummeme ubftæbte Obligationer og 
bertyo« veb en generel forpligtelfe, ber begjære« tinglæft fom faaban, forbinber fig til ei at 
pantfætte fine øvrige Eienbele — bog tyerfra efter 8oven unbtaget 8aan paa tyaanbfaaet Pant 
— famt til ei tyeller veb forlig eller paa anben flig SJlaabe at give nogen fin Erebitor Epe« 
cution«ret i fine Eienbele.

Seg tyar nemlig ei villet betinge nogen alminbelig Panteret i min Sroberføn« famtlige 
Eienbele for bemelbte 150,000 9ibb., for ei at fvælte tyan« og bet af tyam overtagne fir« 

mae« Erebit, men alene veb ben tyer tagne Seftemmelfe føgt, faavibt muligt, at filtre ben 
©utyrfte ©tiftelfe famme 9tet meb ^enftyn til min Sroberføn« Eienbele, ubenfor Prioriteterne 
i be forannævnte fafte Eienbomme, fom ber tan ertyverve« af anbre tyan« Erebitorer.

©fulbe veb min IBroberføn O. S3. ©utyr« ©øb nogen Sirving efter tyam være ftittet 
til at fortfætte ^anbelen, og bet tyam forftratte 8aan af 150,000 9?bb. itte tilfulbe være til« 
bagebetalt, faa er bet min æiUie, at ben refterenbe ©eel af Saanet, naar rimelig ©itfertyeb 
for famme tan give«, og iøvrigt unber be oprinbelige IBetingelfer meb §enftyn til Saanet« 
forrentning og Afbetaling, tan overtage« af en faaban Arving, eller af En eller flere af 
tyan«S3røbre, berfom bi«fe berom tunne forene fig meb tyan«S3o, og Omftænbigtyeberne iøvrigt 

gjøre bet tilraabeligt —« om tyvilfet alt min Epecutor, efter Overlæg og i forening meb 
©irectionen for ben ©utyrfte ©tiftelfe, eller, tyvi« min Epecutor forinben er bøb, ©irectionen 
alene viUe tyave at tage SSeftemmelfe. finbe bi«fe ei tilftrættelig Anlebning til at labe ben 
refterenbe Eapital tyenftaae tyo« min S3roberføn« Efterfølger, ftuHe be tunne forbre ben ubbe« 
talt af tyan« S3o, meb tyalvt Aar« Opfigelfe, tyvorom ben af tyam ubftæbte Obligation ftal 
inbetyolbe ben fornøbne SSeftemmelfe.
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3bie w
©amtibigt meb anit girma« up« beftemte Overgang, nteb be [amme følgenbe Sienbele, til 

min ©roberføn cg i intet Silfælbe fenere enb et 2lar efter min ©øb, overtages mit bete ©o meb bete 
babærenbe Sktiver og PaSfiver til formelig ©tiftebebanbling veb min Sjecutor ©eftamenti, fom jeg 
ønfter overbraget fulb ©fiftejuriSbiction veb bette ©eftament« aHerbøiefte Sonfirmation, faavibt bette 

ftee tan. Sil min Univerfalarvmg inbfætter jeg ben nebenfor nævnte „Sobanne« SbeoboruS 

©upr« og $uftrue« ©tiftelfe", fom jeg agter at oprette og botere. Støvrigt ftal ber veb Ubbelingen 

og Slnvenbelfen af mit ©oe« bibler forbolbe« fom følger.

4be
Romben ben contante Capital og ben aarlige Snbtægt i Penge, fom efter be nebenfor anførte 

©eftemmelfer tilfalbe min §uftrue, ftal bun bebolbe fom fin Sienbom alt bet ©ob«ve, af bvab Siavn 
nævne« fan, berunber ogfaa inbbefattet ©eljolbninger af ©ine, ©ictualier, ©rænbfel og beSlige, font 
af benbe og mig er benpttet i Sjobenpavn, berpo« en ^aretp, en Wienervogn, 2 $efte, 2 a 3 Par 
©eletøier, fom pun ubtager, pvorimob mine øvrige Wogne bortfælge« [og raaber jeg veb benne Seiligpeb 
min fornævnte ©roberføn ei at tjøbe viefe, og overbovebet ei i ben førfte Sib at polbe egen ©eforbring 
til fine forretninger og SReifer, pviltet efter min Erfaring er befofteligere enb at leie],

frembele« ftal min ^uftrue, fom berørt unber 2ben Poft Litr. b., være forbebolbt i ben 
min ©roberføn tilftjøbebe ®aarb paa ©ammeltorv, at tnnne, faalænge bun lever, mob en aarlig Ceie 

af 5OO9tbb., benytte famme« 2ben eller 3bie Stage, meb nogle af be fmaa Wærelfer veb^jøtfentrappen, 
famt meb ©talb og fouragerum til 2 $efte øg Wognftuur til 2 Wogne.

©erfom min £uftrue ønfter at .bebolbe Sienbommen ©øelpft, ber er ubehæftet, meb Silbebør 
og alt paa famme væreube ©opabe og Onventarium, bog bertil ei regnet §efte og Wogne, ba ftal bun 
bave Slptten og ©rugen af famme uben Weberlag, tun at bun vebligepolber Sienbommen meb ©ilbepør 

og ubreber alle meb ben« ©enpttelfe forbunbne Ubgifter. Slaar bun ifte længere ønfter at bebolbe 
benne Sienbom, bliver famme meb alt paa ben vcerenbe ©opave øg inventarium at realifere, og ben 
ubbragte Sapital tilflpber ben ©uprfte ©tiftelfe, meben« Stenten af benne Capital tilfalber min §uftrue, 
faalænge pun lever. [3eg finber mig berbo« forantebiget til ber at ubtale, at jeg naturligvii« ei tan 
ønfte, at min titmelbte ©roberføn ftulbe for fig erpverve en faa betoftetig Sien bom, fom ©øelpft er.]

©et er mellem o« vebtaget, at ©omænebirecteur Peber©ang bliver min ^uftrue« Savværge.

5te
Sienbommen Sir. 244 veb freberif«bolm« Sanal, ber bliver at overtage af ben ©ubrfte 

©tiftelfe, maa ilte fælge«, faalænge min Svoger ønfter at bebolbe be i famme af hånt benpttebe Seilig* 
beber, for pvilte Seien ifte maa forøge«. Sfter ben Sib« forløb anfeer jeg bet retteft, at Sienbommen 
fælge«, og at ©verftubet over Prioriteterne inbflpber i ©tiftelfen« Sapital.

6te
3J?eb Unbtagelfe af be i be foregaaenbe Pofter ombanblebe Sienbele, fom enten bliver at 

overgive til be Webtommenbe in natura, eller pvi« Stealifation bliver at ubfætte til en fenere Sib, ftulle 
alle mine øvrige Sienbele realifere« og be ubeftaaenbe førbringer inbf aSfere«, forfaavibt famme ei be= 
ftaae i gobe rentebærenbe Sffecter, faalebe« at ber bliver en reen Sapitalformue til SInvenbelfe 

overeen«ftemmenbe meb benne min fibfte WiUie.

Tbe
2lf benne rene Sapitalfcrmue bliver forlob« at afpolbe famtlige veb mit ©oe« ©fiftebepanb* 

ling og Veb ©prettelfen af ben ©ubrfte ©tiftelfe, inbtil ben er formeligen conftitueret, foranlebigebe 
©mtoftninger, faa og famtlige Slrveafgifter. W£eb $ettfpn til bi«fe Slrveafgifter paaber j«ø, at liøefvm 
be i ethvert falb ei viHe funne beregne« af be Sienbele, fom tilfalbe min §uftrue, pvi« hun overlever 
mig, oø font tun ubgjøre en ©eel af penbe« §>ovebtob, faalebe« vil $an« Plajeftæt Songen, efter inb* 
given aUerunberbanigft Slnføgning af min Sjecutor Seftamenti, allernaabigft eftergive Slrveafgifterne af 

be til offentlig ©rug beftemte ©ummer, faavelfom af ben af mig oprettebe ©tiftelfe« formue, naar 
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bet tage« i atter^øiefte ©etragtning, paa ben ene Sibe at benne Stiftelfe beelø ftraj oeb mit See« 
«Slutning, beelø efter min ®oneø ©øb, beet« fenere, efterat min ^famitie maatte »ære ubbøb, Bil tomme 
©rcengenbe af be oigtigfte Samfunbøtlaøfer og Staben Sjøben^aon tilgobe, og paa ben anben Sibe, at 
bet ftemplebe $apir, Stiftegebp^rene og Slroeafgifterne af ben øorigc bortteftamenterebe formue, attigeoel 
Bitte ubgjøre bet ^øift betpbelige ©eløb af 40,000 til 50,000 {Rbb., ^viltet ©eløb Staten tager forn 
3nbtægt til fig af min, næften ene Beb egen Ulib famlebe formue.

Sbe SPoft

©ernaft ftal af ßapitalformuen ubrebeø følgenbe ßegater:
a) ©il min §uftrue 50,000 {Rbb. forn ^enbeø fri og uinbftrcentebe Sienbom og 

ftal {Renten af benne Capital i Sorbinbelfe nteb bet min §uftrue tittagte Slnnuum 
af ben Su^rfte Stiftelfe, 10,000 {Rbb., ubbetaleø Ijenbe ftraj fra mit ©oeø 

©Bergung til Stiftebe^anbling, faalebeø forn nærmere beftemmeø i lObe {ßoft 
b) ©e min ©roberføn ©le ©ernbt Su^r ftjæntebe, i 2ben {ßoft ommelbte 

50,000 {Rbb., ber blioe at ubbetale bam faalebeø forn i bemelbte {ßoft er 
foreftreoet, og er bet min ©iHie, at felB om ban ei ftulbe ønfte at ooertage 
mit girma, ftal benne Kapital tilfalbe ^am forn ^an« fri og uinbftrcentebe 
Sienbom....................................................................................................................

c) ©il ^Ber af min afbøbe ©rober ©iberit Subrø trenbe Sønner ©le 
©ernbt, Sr eberit og{ßeter Subr 15,000 {Rbb. og frembeleø til ©åtteren 

{Ratbalia 10,000 {Rbb., til ben afbøbe ©atter ©orot^ea Oraaeø toenbe 
efterlabte ©ørn 10,000 {Rbb. og til ©åtteren {ß online af ^anø anbet 
SSgteftab 10,000 SRbb., tilfammen..................................................................  
[Unber biøfe til min ©rober ©iberitø ©ørn legerebe 75,000 {Rbb., ere be 
30,000 {Rbb. inbbefattebe, fom jeg Beb en ftriftlig ©rtlcering af 6te ©ctober 
1836 betingelfeøoiiø ^ar lobet at efterlabe bem.]

d) ©il ^oer af min ©rober Slgent ©le Subrø Sønner, SRaømuø, gjeter 
og©^eobor Su^r 10,000 SRbb., og til ^Ber af ^anø nuleßenbe fem©øttre 
5000 {Rbb., tilfammen........................................................................................

e) ©il afbøbe Statøraab, ©irectør SBaageø 5 ©ørn Ijber 3,000 SRbb., tilfammen 
[SRaar {Rogen af be ber unber ßtr. c, d og e næbnte ßegatarier maatte bøe før 
mig, efterlabenbe fig Cibøarbinger, træbe biøfe i ben Slfbøbeø Steb og bele 
benø ßob, uben §enfpn til SjønøforftjeUen. Sftertaber ben Slfbøbe fig itle 
SioøarBinger, fom ooerleoe mig, falber ben 8ob, fom er tillagt ben Afbøbe, 
til Ijanø Søbftenbe etter afbøbe Søbftenbeø Slroinger, til ©eling efter Sooen. — 
©ette bog meb følgenbe nærmere ©eftemmelfer for min ©rober ©iberitø 
©øttreø ©ebtommenbe. ©øer ©åtteren {Ratbalia før mig, uben at efterlabe 
fig SiBøaroinger, og $enbeø ÜRanb ooerleoer mig, tilfalber en Sjerbebeel af 
benbeø ßob, 2,500 SRbb., benne, og tun be øBrtge tre Sjerbebele 7,500 SRbb., 
tilfalbe benbeø Søbftenbe og afbøbe Søbftenbeø Slroinger. ©øer et af afgangne 
©orotbea Oraaeø ©ørn før mig, uben SiBøaroinger, arBer bet anbet 
©am bele ©orotbeaø 8ob, men bøe be begge, uben Sioøaroinger, før mig, 
og bereø Sober ooerleoer mig, tilfalber en Sjerbebeet af ©orotbeaø 8ob, 

2,500 SRbb., ^am, og tun be tre Sjerbebele, 7,500 SRbb., benbeø Søbftenbe 
og afbøbe Søbftenbeø Slroinger. ©øer ©åtteren Routine, uben SiBøaroinger, 

før mig og benbeø ÜRotcr Srn Sønborg ooerleoer mig, npber b«n, faalænge 
Ijun leoer, {Renten af ©atterenø Sob, fom ba førft efter S^u Sønborgø ©øb 
tilfalber ^qulineø Søbftenbe af min ©rober, og be af biøfe Søbftenbe 

Slfbøbeø Slroinger.
Sorfaaoibt {Rogen af Segatarierne er umpnbtfj etter minbreaarig 

oeb mit ©oeø Slutning, inbfætteø bereø 8ob i ^jøben^aonø ©oerform^nberi,

50,000 {Rbb.

50,000 -

75,000 -

55,000 -
15,000 -

Sateriø . 245,000 {Rbb.
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©ran«port . 245,000 Dlbb.
og ubbetale« førft 2Jlanb«perfonen, naar pan er Weben fulbmpnbig, og 
©binbe«perfonen, naar pun er bieben gift, ©tulbe be minbreaarige ßegatarier« 
ßobber ei tunne tiHabe« mobtagne i ©oerformpnberiet, pborom min ©pecutor 
©eftamenti bebe« at inbgibe Dlnføgning, eder be umpnbige ßegatarier« kapitaler 

fenere ei tunne forblive ber, efteråt be ere blebne minbreaarige, faa Wiber 
ben 2Uanb at beflitte til Surator for ben ^aagjelbenbe, for ben per ompanb* 

lebe Kapital« ©ebfommenbe, font min Specutor ©eftamenti, eller fenere 
©irectionen for ben ^jupr^e ©tiftelfe foreflaaer.

Stenten af bi«fe unber 8tr. c, d og e legerebe kapitaler btioer at 
ubbetale til be minbreaarige ßegatarier, faabelfom til be qbinbelige ßegatarier, 
font ere ober 18 2lar, mob bere« egen dvittering, og inbbrage« faalebe«, et 
peHcr for be fibftnæbnte« ©ebtommenbe, unber bere« gaber« eller noget anbet 
©lag« ©ærgemaal.

[2lf famtlige bi«fe unber ßtr. c, d og e næbnte ßegater gobtgjøre« 
©ebtommenbe Dtenter fra min ©øb«bag, og blibe bi«fe at ubbetale af mit ©o, 
førfte ®ang 2lar«bagen efter min ©ob.]

f) ©e ©eløb, fom min afbøbe ©rober ©iberit ©upr« tbenbe Sønner Die 

©ernbt ©upr og greberit ©upr for ©iben pplbe mig, og fom nu 
ubgjore refpectibe circa 12,000 Dibb. og 8,000 Dibb., flulle, forfaabibt be beb 
min ©ob enbnu pplbe«, eftergibe« bem, uben SIfgang i pbab eller« efter bette 
mit ©eftament og fenere teftamentarifte ©i«pcfitioner maatte tilfalbe bem . 20,000 — 

g) ©il gorbeel for min ©rober ©le ©upr« ©øn Dia«mu« ©upr beftemmer

jeg, at berfom min ßpecutor maatte finbe, at bet efter pan« ßib«ftiUing, og 
nabnligen for at pan tan begpnbe eller bebligepolbe en felbftanbig Dicering«bei
meb fornoben Sraft, tan anfee« ønfteligt og pa«fenbe, at ber tilftaae« pam en 
^herligere Unberftøttelfe ptrtil, flat min Specutor enten tunne tilftaae pam 
en pberligere ®abe af ©oet inbtil 5,000 Dibb., eller bevilge pam et 8aan 
af en noget ftørre ©urn paa moberate ©iltaar, pborfor pan bil pabe at 
ubftæbe gorftribning til ben ©uprfte ©tiftelfe................................................. 5,C00 —

h) ©il Somfrue Slaubine ©roager, ber er opbraget tiUigemeb Stat«raab 

SBaage« ©ørn................................................................................................... 1,000 —
i) 2lf mit ©oe« ©iibler ftal ubtage« 3,000 Dibb., fom ftulle, naar Slulebning 

bertil gibe«, anbenbe« til tbenbe ligeftore ©rube»Ubftpr«legater, for toenbe af 
©omcenebirecteur ©ang« ©øttre, pber meb 1,500 Dibb. ©et ftal ftaae til 
bi«fe« gaber og efter pan« ©øb til bi«fe« SDTober at beftemme, pbilfe af 
©øttrene bi«fe Ubftpr«legater ftulbe tilfalbe, men pbi« ingen faaban ©eftemmelfe 
af bem er, eller par tunnet tage«, pal pber af bi«fe tbenbe llbftpr«legater
tilfalbe be tbenbe af ©øttrene, fom efter min ©øb førft blibe gifte. Dienten 
af ben per ubfatte Capital tilfalber ©ang« ©øttre inbtil kapitalen erpolber 
ben paatæntte Slnoenbelfe, og ftulbe famme eller en ©eel af famme ilte finbe 
ben paatæntte Slnbenbelfe, ba tilpører kapitalen ©øttrene, efter faaban gor« 
beting, fom gaberen maatte beftemme................................................................... 3,000 —

k) ©il bem af mine ©etjente og golt, fom enbnu beb min ©øb maatte

bære i min ©jenefte, ftjænter jeg fom følger:
1. ©il ©ogpolber 3«berg, unber npénæbnte gorubfatning .... 5,000 —
2. $atpuu«forbalter S. S. § an fen, ligelebe«............................................. 5,000 —
3. gorbalter $øpl« ligelebe«............................   2,000 —
4. gulbmægtig © (pib tt ligelebe«...................................................................• 1,000 —
5. ©il gulbmægtig § olm blab ligelebe«........................................................ 1,000 —

Sateri« . 288,000 Dibb. 

2
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©ran«port . 288,000 SRBb.

6. ©il Somfrue SOJ øller ligelebe«  ....................................... 200 —
7. Subften, ©jenerne og gigerne til ©eling.................................................. 800 —
8. Dg ba ber bi«feligen ere fflere, tybi« ^engibentyeb imob mig burbe af 

mig bære taget i Setragtning, tybilfet maaffee efter min ©øb fitfreft 
bil funne burbere« af mine Sfterlabte, faa beftemmer jeg tyerbeb, at 
et Seløb af inbtil 2,000 9ibb. tyertil af mit So maa anbenbe«, tyborom 
min ©pecutor, efter ©berlæg meb min §uftrue og mine nærmefte 
tyeroærenbe Slægtninge, tyabe at tage Seflutning.......................... 2,000 —

Saa er bet og min SiHie, at ber meb ^enftyn til Setalingen af tybab 
fornæbnte ^aftyuu«forbalter S. §anfen beb min ©øb maatte bære mig 
fttylbig, ftal bife« tyam al ben Stoberation, fom tilftæbebcerenbe ©mftænbigtyeber 

maatte paabife fom ønftelig og billig.
1) ©il offentligt Srug bliver atterebe oeb mit Soe« Slutning [foruben be langt 

ftørre Summer, fom efter bette ©eftament« Snbtyolb fenere biHe blive 

anbenbte til offentlige belbæ bige Øiemeb] at ubrebe et Setøb af ©tybe ©ufinbe 

9?ig«banfbaler, faalebe« at:
1. 5,000 9ibb. obergibe« til ben Unberftøttette«fonb for ©rængenbe af 

§anbel«ftanben, ber beftøre« af ®ro«fererfocietetet« Somite, fom bog 
itfun aarligen maa anbenbe stenten, [bet bemcerle«, at jeg ntyligen beb 
mit ffirmae« Snbilæum aHerebe tyar ftjcentet 10,000 9tbb. til en lige 

Slnbenbelfe].................................................................................................. 5,000 —
2. 10,000 9tbb. ubbetale« til Staben« Sorgerrepræfentantere meb 2(nmob* 

ning til bi«fe om at anbenbe SRenten af famme til aarlig llnberftøttelfe 
for trængenbe Sorgere, og ftulle Saabanne, fom tyabe bæret Srtyggere 
og Srænbebiin«brænbere og ®nfer efter faabanne, naar bere« Sanbel 

er uplettet, tyabe fortrinlig Slbgang..................................................... 10,000 —
3. ©erfom jeg om be øbrige 5,000 9tbb. ei maatte tyabe efterlabt mig 

nogen Seftemmelfe, oberlabe« bet til min ©jecutor ©eftamenti, at 
«fgiøTe, til tybilfet offentligt eder belbæbigt Srug be flulle anbenbe« . 5,000 —

©erfom jeg iøbrigt i lebenbe Sive efter bette ©eftament« ©prettelfe aUerebe 
ftulbe tyaoe anbenbt noget Seløb paa ben unber 9lr. 1 og 2 angibne Sfaabe, 
er bet en Selbfølge, at benne ©eel af min nærbærenbe ©i«pofition forfaabibt 

bortfalber.

©ilfammen . 311,000 87bb.

9be
97aar famtlige ©mfoftninger og Afgifter (7be ^Soft), frembele« be af mig nu bortffjænfebe 

Segater til et Seløb af 311,(XX) SRbb. (8be SPoft) og enbeligen be legater, fom jeg enbnu inben min 
©øb maatte vine bortgibe, ere aftyolbte af mit Soe« Sapitalformue, ftal foruben be 2 obennæbnte fafte 
(Sienbomme Søeltyft (fee 4be <Poft) og ©aarben 9lr. 244 beb ffreberit«tyolm« ©anal (fee 5te $ofO, f«m 
i fin ©ib ftulle gaae ober til ben Sutyrffe Stiftelfe, enbbibere af min Eapitalformue tilfalbe titmelbte 

Stiftelfe, fom jeg tyerbeb opretter, ber ftal benæbne« „Sotyanne« ©tyeoboru« Sutyr« og §uftrue 
Saroline Saldj« Stiftelfe", og fom ftal anfee« fom min Unioerfalaroing, ben Summa 700,000 
9tbb., er Styb §unbrebe ©ufinbe $Rig«banfbaler, i contante ‘Penge eller gobe rentebærenbe 
Sffecter, berunber bog inbbefattet famtlige $rioritet«obligationer, fom efter 2ben ^oft beb ©bertagelfen 
af mit ffirma maatte blibe ubftæbte af min Sroberføn ©. S. Sutyr tyer i Staben, nabnligen beu for 
150,000 SRbb. ubftæbte §obebobligation, font tun bliber af tyam at forrente meb 2 procent og at afbrage meb 
6,000 9lbb. aarligen. ffor benne Stiftelfe bebe« ©omcenebirecteurJ^eber Sang at ubarbeibe llblaft 
til en ffunbat«, tybi« jeg iffe forinben felb tyar faaet ben affattet, i tybilfet ©ilfælbe ben naturligbii« 
bliber at tage til tfølge, ©ertyo« bebe« tyan, ftray efterat mit So er taget unber Sliftebetyanbling, at 
fammentalbe fom ftemmeberettigebe alle ffamilien« Sieblemmer af bet manblige ^jøn, fom ere ooer 



7

20 Siar — og forftaae« per, fom oberalt i bette ©eftament, og i be fenere teftamentarifle ©i«pofitioner, 
fom jeg maatte oprette, beb min familie tun mine gorcelbreS ægte ©efcenbentere, bog pbab 
©eeltagelfen i ben Suprfte StifteIfe« Seftprelfe angaaer, tillige be qbinbelige ©efcenben« 
tere« Sggtemænb, ei blot meben« bere« ^uftruer lebe, men ogfaa efter bi«fe« Søb. Samtlige efter 
np«melbte 3nbtalbelfe Siøbenbe ubnæone tbenbe SReblemmer af min familie, — berfom min Sboger 
©iøpacpeur SW. Slagefen, pbt« pan oberleber mig, bil beeltage i bette for bor familie bigtige £berb, 
pborom jeg perbeb beber pam — og eller« trilfle Steblemmer af Samilien, fom ere ober 25 Siar, 

pbilte i forening meb ©irecteur Sang pabe enbeligen at affatte f^unbatfen. Slibe Stemmerne beelte 
om noget Punft, afgjør Pluraliteten, og ere be lige, gjør ©irecteur Sang« Stemme Ubflaget, ligefoin 
jeg i bet §ele beber mine Slægtninge at paaagte Sang« Stemme, ©en affattebe §unbat« inbfenbe« 

herefter til aderpøiefte Slpprobation.
2D?eb $enfpn til 3nbpolbet af gunbatfen oberlaber jeg be fornæbnte ®t«nb at tage fornøben 

Seftemmelfe, bog meb Sagttagelfe af pbab jeg nu ftrap perefter, og muligén beb fenere teftamentarifle 

©i«pofitioner, felb bit foreftribe.

A. SØ? eb ^enfyn til 9lnt>enbelfen af ®ttftelfené S0?tbler.
Saalænge Stiftelfen par at ubrebe bet Slnnuum af 10,000 Stbb., fom jeg i bette ©eftament« 

næfte Poft bil tillægge min $uftrue, ftal ben tun bære og anfee« fom en til Sebfte for min familie 
oprettet Stiftelfe, bog naturligbii« meb' gorpligtetfe til at ubrebe be Slnnua, fom jeg felb beb bette 
©eftament eller beb fenere teftamentarifle ©i«pofitioner bil tillægge anbre, enb SReblemmer af min 
familie, af Stiftelfen. SWen naar min ®oue beb ©øben er afgaaet, og Stiftelfen enbnu til ben ©ib 
par en reen og bepolben formue af minbft 700,000 Stbb., ftal ber i ben næfte £)mflag«termin, fom 
inbtræber et palbt Siar efter min §uftrue« ©øb, afgibe« 200,000 Stbb., er ©o $unbrebe ©ufinbe Stig«* 
bantbaler, til en anbeu Slfbeling af Stiftelfen, til Unberftøttelfe for anbre ©rængenbe ubenfor min 
familie i £)bereen«ftemmelfe meb mine nebenfor perøm gibne gorftrifter. ©erfom ben famlebe Stiftelfe« 
rene og bepolbne formue berimob beb min Sone« ©øb ei ftulbe ubgjøre fulbe 700,000 Stbb., ftal 
imiblertib 500,000 Stbb., fom efter min Sidie altib ftal bebligepolbe« fom gamilieftiftelfen« ubeftaarne 
©runbcapital, forbepolbe« benne eder Stiftelfen« førfte Slfbeling, og tun Sieftbeløbet af ben famlebe 

Stiftelfe« gormue obergibe« til ben« 2ben Slfbeling.
W?eb $enfpn til ben fpeciede SInbenbelfe af| Samitieftiftelfen«, fenere Stiftelfen« 

førfte Slfbeling« Snbtægt, foreftriber jeg, at ber af Snbtægten pbert Siar ftal oplægge« circa 1,000 
Stbb. til ^obebcapitalen« gorøgelfe. ©en øbrige 3nbtægt ftal anbenbe« til beftémte Portioner, pborom 

gunbatfen ftal inbepolbe be fornøbne gorftrifter, pbormange Portioner ber ftal bære, og pbor ftore 
pber ifær, pborbeb bet iøbrigt er en Selbfølge, at ber ei tunne bortgibe« flere Portioner, enb be, ber 
tunne afpolbe« af Sieftbeløbet af Stiftelfen« Snbtægt, efterat be Slnnua ere afpolbte, fom jeg felb par 
paalagt Stiftelfen at ubrebe, i pbilten $enfeenbe jeg bemærter, at ba Stenten af Stiftelfen« Sapital, 
700,000 Stbb. for ©iben bilbe ubgjøre 25,000 Sibb. — af be 150,000 Stbb., fom £>le Sernbt 
S[upr« Obligation ftulbe Ipbe paa, bilbe nemlig alene fbare« 2 Procent Stente — og jeg til Slnnua og 
Oplæg bil bi«ponere ober circa 18,000 Stbb. aar ligen, faa bilbe ber, pbi« Stiftelfen i bette Øieblit 

ftulbe træbe i Sraft, blibe circa 7,000 Stbb. aarligen til Ubrebelfe af funbat«mæ«fige Portioner.
©e funbation«mæ«fige Portioner ftulle alene ubbele« til bærbige SJieblemmer af min familie. 

Slet Sanbel ubelutter i bet $ele fra at npbe ®obt af Stiftelfen, efter ©irectionen« 
Seftemmelfe, fom bel af ben Paagjelbenbe tan paaante« for en ©eneralforfamling af familien« ftemme» 
berettigebe SJieblemmer, men ftabfæfte« ©irectionen« Sjenbelfe af benne ^orfamling« Pluralitet, par bet 

berbeb fit gorblibenbe, uben nogen Paaante beb Stettergang.
©e af familien« Sieblemmer, fom ftjønne« at bepøbe, efter bere« 8ib«ftiUing, en af be 

ftørre eder minbre funbation«mæ«fige Portioner, poiltet ©irectionen enbelig afgjør, tidægge« en faaban 
Portion, naar ben er lebig, for fin 2ib«tib, og bepolber ben ba faalænge, naar pan ei paa ben 

obenanførte Ptaabe bertil tjenbe« ubærbig.
Slaar ber ei maatte finbe« faamange SJieblemmer af min familie, ber tunne anfee« efter 

bere« 8ib«ftiding at bepøbe faft aarlig Unberftøttelfe, fom ber ere lebige funbation«mæ«fige Portioner, 
naar bi«fe berfor ei tunne eder bør bortgioe«, og naar altfaa bere« Seløb blibe tilober«, faa ftal bette 
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©verfTub anbenbeS til belbæbigt ©rug paa ben ©taabe fom finbeS foreftrebet i bette SeftamentS Ilte 
©oft. ©g ftal ber ingenfinbe »eb Ubbelingen af be funbationSmæSfige '’Portioner, tybor faa ©Zelemmer 
familien enb maatte tomme til at beftaae af, tillægget nogen enfelt familie, b. e. ©Zanb, Sone og 
bereS umtynbige ©ørn tilfammen, ©Zere enb 4,000 9lbb. i tybert Siar.

§)bab ber paa ben obenfor angibne ©laabe bliber anbenbt til »elbæbigt ©rug ubenfor 
familien, af be uanbenbelige funbationSmæSfige ©ortioners ©eløb, tør imiblertib tun anfeeS fom et 
for benne ®ang tilftaaet ©ibrag af ©tiftelfen, og ingenlunbe fom et faft frembeleS tilbageoenbenbe 
©ibrag; ttyi bifer bet fig i ben følgenbe Sib, at ber blioer flere af familien, fom af ©tiftelfens 
©irection ffjønneS at betyøbe funbationSmæSfige fafte ©ortioner, faa blioe bisfe naturligoiis at tilbele 

faabanne bertil trængenbe ©leblemmer af familien, uanfeet at bet tibligere ©berftub tyeroeb albeleS 
bilbe bortfalbe.

Sllt Doerftub, ber maatte fremtomme for gamilieftiftelfen, eder ©tiftelfens førfte Slfbeling, 
bet bære fig at ben beb min SoneS ©øb tyar en ftørre reen formue enb 700,000 SRbb., eller at ben 
fenere forøges beb ©piæg, eder paa anben ©laabe, bliber ©tiftelfens 2ben Slfbeling ubebtommenbe, 
alene meb Unbtagelfe af ben entelte nebenfor til ©ebfte for 2bcn Slfbeling tagne ©eftemmelfe for bet 
Silfælbe, at min familie albeleS ftulbe ubbøe, og gamilieftiftelfen altfaa albeleS maatte optyøre 
fom faaban.

3eg bil iøbrigt, at ber blanbt gamilielegatetS ©ortioner ogfaa bliber ©rube=UbfttyrSportioner, 
og ønfter at bermeb funbe fortyolbeS omtrent faalebeS, at bertil aarligen tyenlagbeS 1,000 9ibb. af 
©tiftelfens Snbtcegter paa en egen Sonto, og faalebeS oplagbeS inbtil ber bleb Slnbenbelfe for famme, 
tyoorefter entyber UbfttyrSportion fot bet førfte lunbe ubrebeS meb tyøift 2,000 9tbb. og minbft 1,000 9tbb. 
©liber ber et Siar Slnbenbelfe for flere UbfttyrSportioner, enb ber er oplagt ©libier til, mebenS ber 

paa ben anben ©ibe er Ubfigt til, at ber ei i ben nærmefte gremtib bliber Slnbenbelfe for UbfttyrSportioner 
i familien, maa af ©tiftelfens formue tilfttybeS inbtil 3,000 9tbb., fom herefter igjen ftulle reftituereS 
af be til UbfttyrScontoen aarligen tyenlagte 1,000 9tbb.

©lere enb 10,000 9tbb. bør bog ei nogenfinbe opfamleS paa UbfttyrSportionerneS Sonto, og 
bet ©berfttybenbe ba gaae i gamilieftiftelfenS alminbelige ©laSfe.

©et er ogfaa min ©idie, at ber af Bamitieftiftelfen ftal ubrebeS omtrent 16 fmaa ©ortioner 

paa 20 å 40 9ibb. aarligen, til faabanne Sjenefteftefolt, fom i længere £ib til ©ilfrebStyeb tyabe tjent i 
min familie.

©tulbe min familie tilfibft albeleS ubbøe, ftal ber alene af min gamilieftiftelfe, eder ben 
©utyrfte ©tiftelfeS førfte SlfbelingS formue tilfalbe ©tiftelfens anben Slfbeling faameget, at benneS tyele 
Sapital tan tomme til at ubgjøre 250,000 9tbb., tybilten ©um i ade Jilfælbe maa blioe ©Zapimum af 
tybab famme 2ben Slfbeling af min Gapitalformue nogenfinbe tan tilfltybe.

©leb §enftyn til ben tyele øbrige ©eel af gamilieftiftelfenS eder ben førfte SlfbelingS formue, 
beftemmer jeg berimob, for bet næbnte Silfælbe, at min tyele familie ftulbe ubbøe, at benne gormue ftal 
beleS i tbenbe lige ftore ©ele, af tybilte ben ene $albbeel ftal tilfalbe StatSraab 3. $. ©ctyouS og 
$uftrue ©ufanne ©ectymannS ©tiftelfe, tybis ben enbnu er til, efterat min tyele familie er ubbøb, 
og ba anbenbeS i ©bereenSftemmelfe meb benne ©tiftelfeS fjunbats. ©en anben ^albbeel [faa og ben 
førfte ^albbeel, tybis ben ©(tyoufte ©tiftelfe er optyørt at epiftere før min familie er ubbøb] ftal tilfalbe 

©taben Sjøbentyabn til Slnbenbelfe til faabanne ©tyen gabnlige gorbebringer og gorftjønnelfer, tybortil 
©Hbler maatte mangle. ©aalebeS fom ©tåbens gortyolb for ©ieblittet ere, tanter jeg mig fom gor= 
bebringer, et forbebret ©anbbæfen, Sprøitebcefen, ©rolægning og ©ettySning.

©Zeb ^enftyn til ben fpeciede Slnbenbelfe af ben ©utyrfte ©tiftelfeS 2ben SlfbelingS 
3nbtægt, ba foreftriber jeg, at naar benne SlfbelingS ©runbcapital beb fammes Soj^Jituering tommer til 
at oberftige 150,000 9tbb. inbtil 200,000 9Zbb., fom er bet tyøiefte ©eløb, tybormeb ben efter bet oben* 
for goreftrebne efter min Sones ©øb maae conftituereS, ftal ber i benne Slfbeling banneS 6 Unberftøt« 
telfeSportioner af 300 SRbb. aarligen, og iøbrigt Jigemange UnberftøttelfeSportioner af 200 9tbb., af 100 
9tbb. og af 50 9Zbb. aarligen, men faalænge ©runbcapitalen ei er 150,000 $Rbb., bortfalber ben førfte 
SlaSfe af ©ortioner, tyoer paa 300 9Zbb. aarligen.

©isfe UnberftøttelfeSportioner ftude af ben ©utyrfte ©tiftelfeS ©irection ubbeleS til hærbige 
©rængenbe, fom en libSbarig Unberftøttelfe for en faaban trængenbe, faalænge tyan eder tyun ei tjenbes 
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u»ærbig til famme, filtet afgjøre« paa famme SOlaabe, font for lige Silfælbe er foreftreoet unber ©tif« 

telfen« førfte Slfbeling.
fortrinlig Slbgang til Unberftøttelfe af ben ©u^rfle ©tiftelfe« 2ben 2Ifbeling flat min ^uftrue« 

familie, b. e. ^enbe« ©oftere ægte ©efcenbentere, ba»e, berfom nogen ©rængenbe i benne familie maatte 
finbe«, men iø»rigt ftal Unberftøttelfe af benne 2ben 2lfbeling tunne tilftaae« trængenbe og »ærbige ©lægt« 
ninge — bog tun i nebftigenbe Sinie inbtil 3bie Seb inclusive og i ©ibelinien faa nær fom ©øbflenbe 

og ©øbftenbebørn — af SHænb, fom ere eder ^a»e »æret SDleblemmer af ben banfle 9lig«bag, eder 
Sorgerrepræfentantere i Sjøben^aon, eder SReblemmer af Spen« flJJagiftrat, eder af Sliget« ^øiefte 9tet, 
af 8anb«o»er« famt §of= og ©taberetten, eder af be anbre i Sjøben^a»n »ærenbe, Spen »ebtommenbe 

Sletter.
Stulbe bet imiblertib pænbe fig, at ben førfte Slfbeling af ben ©upr ft e ©tiftelfe, ben egent« 

lige familieftiftelfe, leb faabanne Eapitaltab, at bene formue gif neb unber ben for familieftiftelfen 
beftemte fafte Srunbcapital af 500,000 Stbb., faa blive »eb inbtræffenbe Sacancer be aarlige portioner 
unber ©tiftelfen« 2ben Slfbeling interimiftifl at inbbrage og at inbbetale til ben førfte 2lfbeling, eder 
familieftiftelfen, inbtil bennee næ»nte ©runbformue af 500,000 Stbb. er ble»en retableret, ©erimob 

flulle (Sapitaltab fom ©tiftelfene 2ben Slfbeling maatte libe, fom alt berørt, ingenfinbe bælte« »eb Sil« 
ftub fra Iftc 9lfbeling, poorimob i faabant ©ilfælbe ligelebe« »eb inbtræffenbe Sacancer be lebige blioenbe 
portioner unber 2ben Slfbeling fel», flulle interimiftifl iubbragee faalænge inbtil ben ©runbcapital, p»or« 
meb 2ben Slfbeling efter min §uftrue« ©øb blioer conftitueret, er ble»en retableret.

(Snbeligen er bet for begge 2lfbelingere Sebtommenbe min Sidie, at intetfompelft Segat, eder 
Sibrag af ben ©uprfle ©tiftelfe gplbigen flal htnne forub af^ænbee, pantfætte«, eder paa anben SOlaabe 
behæfte«. Skeder maa noget faabant Segat eder Sibrag »ære Seflag, Slrreft eder Specution unbergi»en, 
men be flude famtlige alene ubbetale« til be Seblommenbe fel» imob bere« Q»ittering.

IB. SReb ^enf^n til SBeftørelfen af ben Sniffe ©tiftelfe.

Segge Slfbelingerne flude pa»e en fælle« Seftprelfe, fom jeg »eb funbatfen ønfter organiferet 
omtrent t Sigpeb meb ben S^oufle ©tiftelfe« Seftprelfe, bog meb ben »æfentlige f oranbring, at ber flal 

»ære 4 ©irecteurer, og af bi«fe lun 3 familiebirecteurer, men »eb.©iben af bidfe fom ©irecteur en 
agtet S?et«lpnbig ubenfor familien, fom tidige flal »ære 9legnfløb«fører, og at naar ©lemmerne i ©irec« 
tionen ere lige beelte, ben Slening flal pa»e fortrinet, fom er tiltraabt af benne juribifle ©irecteur.

©erpo« flal af ©irectionen antage« en Sogpolber meb 200 Slbb. og en Sa«ferer meb 400 
Slbb. i aarlig Søn.

familiebirecteurerne »ælge« af familien« manblige SJleblemmer og blanbt bidfe, p»or»eb afle 
fom ere o»er 20 2lar og pa»e et uplettet Sipgte, ere ftemmeberettigebe, og be ber ere o»er 25 2lar, ilfe 
uceberpæftige og af uplettet Stpgte, ere »algbare til ©irecteurer.

©lulbe ber ei længere finbe« trenbe faabanne Sleblemmer af familien, fom »ide mobtage 
©irecteurpoften, pa»e be Salgberettigebe at »ælge en Slanb ubenfor familien, fom bertil maatte »ære 

at formaae, og er ber ei længere ber i Sanbet 5 »algberettigebe SJleblemmer i familien, ben eder be til« 
bage»ærenbe familiebireteurer berunber inbbefattebe, faa »ide »el Staben« Sorgerrepræfentantere, af 
§enfpn til p»ab ber »eb bette Seftament er gjort for ©taben ®jøbenpa»n og ben« ©rængenbe, pa»e ben 
Oobpeb at tilfororbne @n af bere« 9J?ibte for p»ert manglenbe familiemeblem til at beeltage i Salg« 
banblingen. Slaar min familie albele« maatte ubbøe, og ben ©uprfle ©tiftelfe« 2ben Slfbeling faalebe«, 
efter bbab o»enfor i benne unber Str. A. er foreflrebet, alene blioer tilbage, »il altfaa Seftprelfen« 
Salg i bet §ele inbirecte ubgaae fra ©taben« Sorgerrepræfentantere, ibet Salget af ©irecteurer »il 
bli»e at foretage af 5 af Sorgerrepræfentanterne« Slibte, fom bidfe bertil ubnæ»ne, og fom iøorigt ba 
»ide pa»e ben famme Slpnbigpeb meb §enfpn til ben tilbagebli»enbe anben Slfbeling af ©tiftelfen, fom 
efter funbatfen »il bli»e »»erbraget ade familien« ftemmeberettigebe manblige SJleblemmer.

©er flal iø»rigt »eb ©tiftelfen« ©prettelfe belofte« affattet en nøiagtig ©tamta»le o»er min 
familie og benne efter funbationen« nærmere forflrifter beftanbigen »ebligepolbe«.

©erpo« flude min §uftrue« ©øfter« ©efcenbentere, ba be, forfaa»ibt be bertil maatte »ære 
trængenbe, pa»e en fortrinlig Slbgang til Unberftøttelfe af ©tiftelfen« 2ben Slfbeling, »cere berettigebe til
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at optage« i benne Stamtatole, naar ber far bere« Seblcmmenbe beram fteer Segjæring, ag be fornøbne 

Oplivninger inbleoere«.
3eg Raaber, at ©omænebirecteur peber 93 an g toil toære ben førfte juribifte og reguftab«» 

førenbe ©irecteur, fortil jeg ^er»eb ubnæoner ^am, og foroenter jeg af ^am, at ^an oil brage Dmforg 
for Stiftelfen« Pengemibler« bebft mulige Setrpggelfe. gor bette ^berto beber jeg fjant mobtage et aar» 
ligt Salair af 800 9tbb., og otoerlaber jeg til barn at ubnceone fin (Sftermanb, for ^bitten, faatoelfom for 

be følgenbe Sftermænb, et aarligt ©alair af 600 5Rbb. faftfætte«.
(Sn^oer ©ftermanb efter ©irecteur IB an g bar gorflag«ret i ^enfeenbe til fin Sftermanb« 

Ubnæbnelfe, faalebe« bog at ben goreflaaebe« Salg approberes af pluraliteten af gamilien« paa funba» 
tion«mæ«fig ffltaabe inbbarflebe og herefter møbenbe ftemmeberrettigebe Pieblemmer, og ftal bet oeb benne 
ßeiligbeb i ben offentlige Snbtalbelfe færligen bemærte« ^bilfet for ©tiftelfen betpbningSfulbt Slnliggenbe 

Salget af ben juribifte og regnftabsførenbe ©irecteur altib er og blioer. Gr ingen Gftermanb bleoen 
befigneret af ben afgaaebe juribifte og regnftab«førenbe ©irecteur, bringe« en agtet 9iet«tpnbig ubenfor 

gamilien for benne ®ang i t5orflag af be øbrige ©irecteurer.

lObe

©en Suljrfte Stiftelfe paalægger jeg nu Ijerbeb at ubrebe følgenbe af mig felto faftfatte Slnnua, 
fom efter foregaaenbe Poft« Str. A., faalænge min §uftruc leoer, blioe at ubrebe af ben famlebe Stif» 

telfe, men fenere af ben« førfte Slfbeling, eller ben egentlige gamilieftiftelfe.
a) ©il min tjære ^uftrue aarligen 10,000 9ibb. er  ................................. 10,000 SRbb.

Dg er bet ber^o« min Sillie, at ftraj efter mit Soe« Doergang til Stifte» 
be^anbling ftal ber ubbetale« min §uftrue 3,000 9?bb. fom ^enbe« Snbtægt 
for bet førfte ©bartal, og faa frembele« ben Ifte i boert paafølgenbe ©bartal, 
inbtil ben i 8be Poft Str. a. Ijenbe legerebe Gapital af 50,000 9tbb. er Ijenbe 
ubbetalt, b® or efter qbartaliter forub betale« Ijenbe 2,500 2ibb., og ftal bette i 

fin ©tb ogfaa iagttage« af ben Subrfte Stiftelfe.
b) ©et i foregaaenbe Poft ommelbte aarlige Salair til Stiftelfen« juribifte og

regnftab«førenbe ©irecteur, førft til ©irecteur Sang 800 91bb., fenere 600Sibb. 800 — 
c) ©il min Srober, Slgent Die Subr........................................................................ 1,000 —
d) ©il min Srober, Præften Garl Subr.................................................................. 1,000 —

Stulbe 9togen af bi«fe mine Srøbre« ^nftruer ooerletoe bem, ba bebe« Gubber
af bem aarligen, faalænge be lebe, at oppebære bet famme Seløb.

e) ©il min Stooger ©i«pacbeur SDlatbia« Slagefen............................................. • 1,000 —
f) ©il min Srober ©iberif Subr« ®one, nubærenbe gru Caura Cønborg 400 —
g) ©il min Sen ©irecteur Peber Sang« Søm ttoenbe Slnnua, boert ftort 200 9lbb. 400 —

©et ene Slnnuum tilfalber bon« ælbfte ©atter 9tannp Sang, faalænge bun 
lerer ugift, og berefter Ijenbe« ælbfte ugifte Søfter, og naar benne er bletoen 
gift, eller er bøb, ben næfte ugifte og faa frembele«. ©et anbet Slnnuum til» 
falber ©irecteur Sang« for ©iben foage næftcelbfte Søn Gbriftian Sang, 
inbtil Ijau maatte Ijaoe naaet fit fulbtomne §elbreb og Stprfe og er bletoen 
25 2lar. 9laar bette er fteet, eller ban er bøb, gaaer bette 2lnnuum ocer til 
en af Ijan« ugifte Søftre, efter ben Ijerom angibne 9tegel. 9laar ingen ugift 
©atter er til, boortil bet lebig blibenbe 2lnnuum fan gaae ober, bebolber bet 
Sarn fom er i Sefibbelfe af famme, bet til fin ©øb, og gaaer berefter enbnu 
bet lebige Annuum otoer til boiltet Sarn ber er tilbage og maatte trænge til 
famme, inbtil intet faabant Sarn er til, (joorefter bet ba falber tilbage til 
Stifte tf en.

h) ©et Senftab og ben ©pmærtfombeb, gru 3. 8. $eiberg i mange 2lar bor 
biift mig, Ijar jeg fat megen Prii« paa, og jeg Ijaaber, at ^un ifte toir nægte 
mig af min Stiftelfe at mobtage gire ^unbrebe 9iig«banfbaler aarligen for 

Ijenbe« 8ib«tib......................................  400 —

Cater i« . . 15,000 9ibb.
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Sran«port . . 15,000 Sibb.

i) ©tulbe gorbolbene for ®ro«ferer Stejle Sir te terp og Sone itte rette fig 
faalebe«, at be maatte erbolbe anftænbig Ubfomme, pulle be fortrin«bii« tomme 
i iSetragtning til et Segat, ^oi8 Størrelfe beftemme« til 300 å 400 Sibb.,

efter gorbolbene« Statur, anPaae« til 350 —

k) Signenbe Slet tillægged Routine ©orpb for b^nbe« ^erfon............................ 350 —
1) SorPjellige trængenbe ^erfoner, fom b«be ftaaet i gorbinbelfe meb mig og min

familie, tillægger jeg :
1. Somfru ©ubr, ber bar pleiet Urtetrcemmer S, Sp. ©ubr inbtil ban«

bøbelige Afgang ben 7be benneS . . 50 -

2. finten Sife ©orfcbæu« ............................................................................. 100 —
3. SJtabame Sa^nøc........................................................................................ 50 —
4. 91 i el« S^une 50 Sibb. og ^»is ^an Sliber Snbalib 100 Sibb., an»

Paae« til .......................................................   75 —
5. Slnber« Simmer«leo, bet ©amme...................................................... 75 —

6. ®amle $an«................................................................................................... 100 —
7. Somfrue Sange............................................................................................. 100 —
8. 3omfrue figerob ....................................................................................... 50 —
9. gor ©tine Skriftenfen Pal aarligen betale« bbab ^enbe« tarbelige

men anftænbige Soft og Sogi« tofter., anPaae« til................................. 150 —

m) Sil gorPjeUige, fom maatte tjene mig beb min ©øb, og fom maatte trænge, 
efter mine berom efterlabte ©ptegnelfer, eller i URangel af bi«fe, efter ben af 
min $uftrn og min fifecutor Seftamenti berom i forening tagne Åöeftemmelfe . 400 —

Silfammen . . 16,850 Sibb.

©amtlige foreftaaenbe unber Str. c til m bepemte Slnnua beregne« fra min ©øbøbag og ub= 
betale« førfte ®ang Slarøbagen efter min ©øb og faalebe« frembele«. ©a imiblertib pere af be Sßaa= 
gjælbenbe itte bitte tunne affee pengene faalænge, faa anmober jeg min fi^ecutor og fenere ©tiftelfen« 
©irection, om forpub«bii« at ubrebe bi«fe Slnnua til bem, fom bertil maatte trænge, ©aa er bet og i 
bet £ele min SSiUie, at beb inbtræpenbe ©øbøfalb blanbt bem, fom ifølge min tagne eller fenere af 
©tiftelfen« ©irection tagne Seftemmelfer, npbe aarlige Sibrag fra min efterlabte formue, Pal en^ber 
Slfbøb« So tilfalbe Sibraget for bet fulbe £>aloaar, i Ijoilfet ©øb«falbet er inbtruffet.

gorfaaoibt jeg itte fenere beb teftamentaripe ©i«pofitioner — fortil Slbgang naturligbii« er 
mig forbe^clbt — maatte raabe ober en ftørre ©eel af ben famlebe ©nippe ©tiftelfe« Sienteinbtcegt enb 
fom nu er peet, bil bet tilbageblioenbe Seløb, fom allerebe i forrige $oft er berørt, faafnart ©tiftelfen 
er traabt i Sirtfombeb, bære at anbenbe paa funbation«mæ«fig SJlaabe, obereen«ftemmenbe meb mine til 
3agttagelfe beb gunbationen« Slpattelfe unber forrige 'ißop gibne gorprifter, og er bet en ©elofølge, at 

efterbaanben fom be af mig felb bepemte Slnnua beb Sebtommenbe« Slfgang ubgaae, træber ©tiftelfen« 
funbation«mæ«fige Sirtfombeb iftebetfor famme.

Ilte

©tulbe bet beb ©pgj0relfen af mit So bife fig, at ber, efteråt alt ^borober jeg allerebe b« 
biøponeret beb bette mit Sepament, nabnligen bet til ©mtopninger og Slfgifter fornøbne Seløb, be til 
Ubbetaling af mit So bepemte Segater, ben til ©runblceggelfj af ben ©ubrpe ©tiftelfe beftemte fiapital, 

og b^ab jeg beb fenere teftamentaripe SiUægøbepemmelfer enbnu maatte bille biöponere ooer, er tilfulbe 
bleben ublagt af Soet, enbnu bliber et ©oerftub tilbage, ba Pal meb bette üverpub forbolbe« 
fom følger:

©e ®8 ©ele, er So Srebiebele af bette ©berffub Pal anbenbe« til gorbeling mellem 
mine ©øbPenbe og bere« Søvn famt min ©boger, paa ben Siaabe, at ber bliber 4 lige Sobber, a) een 
for min Srober ©. S. ©ubr, eller — bc*$ b®« er Søb før mig — for ban« Sio«aroinger til ©eling 

efter Sooen uben $enfpn til Sjøn«forpjeHen; b) een for min ©boger ©i«pacbeur SI. 2lagefen; c) een 
for min Srober S. fi. ©ubr og for b«n$ Sone, faalebe« at b»^ @en «f bem er bøb før mig, tager
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ben Sænøftlebenbe Sobben; bvi« bcnne min ©rober efter fin nærbærenbe Sone« ©ob iøjen ftulbe gifte 
fiø, ba taøer oøfaa ^an« anben Sone Sobben, b»iø ^an boer før miø øø bun bliver ben Sænøftlebenbe, 
oø be berboø ei babe Sibøarbinøer; men bbiØ be efterlabe fiø Sibøarbinøer, ba taøe biéfe Sobben til 
©elinø mellem bem efter Soben, uben ^enf^n til SjønøforftjeUen; d) een for min ©rober ©iberit 
©uprø ©efcenbentere til ©elinø mellem bem efter Soben, uben ^»enfvn til SjønøforfljeHen. Dø berfom 
noøen Sob bliver lebiø berbeb, at Sobtaøeren eder Sobtaøerne ere bøbe før miø uben at efterlabe Sioø= 
aroinøer, øaaer ben lebiøe Sob ober til ben famme Slnbenbelfe, fom jeø nu flat paavife for ben fibfte 
©rebiebeel, oø bil faalebeø tjene til at formere benne ©eelø Sapital. — .

©en fibfte 1!a ©eel, er een ©rebiebeel af forncebnte Dberftub ftal nemliø — faalebeø 
fom ben, faabel efter npøanførte gorftrift oø muliøen fenere efter min fertil fiøtenbe ©eftemmelfe i 9be 
W A, maatte blive forøøet — anoenbeø til offentliøt eller belbæbiøt ©mø, oø faftfætter jeø ^erbeb i 
faa $enfeenbe:

a) Sn gjerbebeel af benne ©rebiepartø Sapital ftal tilfalbe Stiftelfen „©røftenø ©oliø i 
Slerteøaben," ^bitten ©tiftelfeø ©eftprelfe bliver at anmobe om paa ben Ijenfiøtømæøfiøfte 

©Jaabe at anoenbe famme til benne ©tiftelfeø øabnliøe ©irtfombebø fremme.
b) ©benbe gjerbebele, er 2 gjerbebele, ftal af ben ©ubrfte ©tiftelfeø ©irection benptteø til 

Ublaan i minbre ©ummer oø imob mobereret Stente til trænøenbe ^Jrofeø» 
fionifter. ©er bor anbenbeø tilbørlig Dmpu for at Sapitaltab unbøjaeø, for at benne 
belbæbiøe $jælp i ©ibenø Søb maatte tomme flere oø flere ©rænøenbe tiløobe, efterljaanben 
fom noøen Stente erljolbeø, ber tan læøøeø til Sapitalen. Dø er bet i famme Øiemeb min 
©iHie, at berfom ber fra ben ©ubrfte ©tiftelfe, fom om^anblet i 9be fßoft A, ftulbe blive 
noøet Dberftub, fom ei funbationømæøfiøen funbe ubbeleø til SJJeblemmer af min gamilie, 
ba ftal bette Dberftub førft anbenbeø til at bætte be Sapitaltab, fom ben per oprettebe 
Saaneinbretninø i ben foreøaaenbe ©ib maatte pabe paot, oø tun Steftbeløbet af fliøt Dber* 
ftub anbenbeø til anbet offentliøt eller belbæbiøt ©ruø, pborom jeø ooerlaber ben ©uprfte 

©tiftelfeø ©irection til faaban ©ib at taøe ©eftemmelfe.
c) ©en fjerbe oø fibfte gjerbebeel ftal enbeliøen anbenbeø til ©ebfte for SBartou per i 

©taben, enten til en Ubbibelfe af famme eller en gorbebrinø af Semmerneø Saar. §erom 

ftal ben ©uprfte ©tiftelfeø ©irection til ben ©ib ubbebe fiø SBartouø ©eftprelfeø ©et«nt» 
ninø, oø berpaa taøe enbeliø ©eflutninø om Slnbenbelfen af bette mit fibfte Segat.

©a bet perompanblebe forbentebe Dberftub fanbfpnligbiiø førft bil funne opøjøreø efter Ubløbet af ben 
grift, inben pvitfen mit ©o efter min i bet gøløenbe øibne ©eftemmelfe ftal bære fluttet, oø oberøibeø 
til ben ©uljrfte ©tiftelfe fom min Uniberfalarbinø, faa bil ©tiftelfenø ©irection pabe fnareft muliøen at 
ørøe for Dberftubetø Dpøjørelfe oø Slnbenbelfe, obereenøftemmenbe meb min ber tiltjenbeøibne ©iHie.

12te

©a bet er min ©iUie, at ber ftraj efter mit ©oeø Dbertaøelfe til ©tiftebepanblinø ftal ub* 
ftæbeø ^roclama meb Siar oø ©aøø ©arfel, oø mit ©o flittteø feneft 6 SUaaneber, efterat bette ^ßroclama 
er ubløbet; faa bil min Sjecutor ©eftamenti til ben ©ib pabe til ©eftprelfen for ben ©uprfte ©tiftelfe, 
fom min Uniberfalarbinø at oberøioe ei blot ben gormue fom ©tiftelfen ftal bepolbe for fiø, men 
oøfaa bet øbriøe enbnu uberiøtiøebe Ubeftaaenbe, pbilfe Slnliøgenber ©eftprelfen ba par «t beriøtiøe, i 
fornøbent galb beb en bertil antaøet agtet ©aøfører, oø at ubrebe pbab ber derefter enbnu maatte til- 
tomme Siogen i ^enpolb til mit ©eftamente, nabnliøen be fibfte Dberftub, ber legati nomine ftal an* 

benbeø paa ben i foreøaaenbe ^oft foreftreone ©taabe.
gor at min Sjecutor ©eftamenti iøbrigt ftal tunne ubrebe be ftore contante ©ummer, fom 

efter bette mit ©eftamente ftuUe ubbetaleø, mebenø mit betpbelige Ubeftaaenbe ei brat tan inbbribeø, oø 
for tiUiøe at tunne conferbere oø ftaffe ben ©ubrfte ©tiftelfe øobe reutebærenbe (Sffecter, ftal min Sye» 
cutor ©eftamenti bære bempnbiget til, beelø unber ©egpnbelfen af ©tiftebepanblingen at optaøe Saan paa 

be tilftebevcerenbe fortrinligfte Sffecter, pbilte Saan blibe at afbraøe efterpaanben, fom be ubeftaaenbe 
gorbrinøer inbøaae, beelø paa ben anben ©ibe, naar contante ©ummer penimob ©oetø ©tutninø maatte 
inbtomme, fom itte iøjen ftuUe ubbetaleø, ba for famme at anftaffe øobe rentebærenbe Sffecter, Sllt efter
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pans eget bebfte ©fjønnenbe, og Pulbe altfaa lovgivningens ©eftemmelfer øm ©fiftemiblerS Snbfættelfe 
til forrentning i ©tatSfaSfen, et tomme til 3lnvenbelfe paa mit ®o.

13be S£oft

©fulbe, pvilfet ®ub i Siaabe forbise, nogen væfentlig f orminbpelfe af min formue inbtræbe 
efter bette SeftamentS SIffattelfe, faalebeS at be Summer, pvorover jeg par troet at tunne bisponere, itte 
maatte tunne inbtomme, ba bortfalbe førft be tit offentligt ®rug legerebe 20,000 9tbb., og bernæft rebu= 
cereS aUe øvrige fornævnte kapitaler og 2lnnua forpolbSviiS v. pro rata parte, bog meb Unbtagelfe af 
pvab ber er tillagt min tjære $upru, pvilfet ei maa nebfætteS, uben at bpbenbe Dmftænbigpeber gjøre 

bet nøbvenbigt.
©aa er bet og mit ubtrpffelige ©npe, at fel» i faa falb bet i 2ben $oft 8tr. c. ommelbte 

8aan til min ©roberføn O. IB. ©upr maa bepolbe ben nævnte ©tørrelfe af 150,000 9lbb., for at pan, 

meb ®ubS $jælp, tan pave tilpræffelig ^raft til at vebligepolbe bet gamle firma, pviS Slgtelfe jeg 

paaber ei at flulle libe ©faar i pans £>ænber.

14be

foreftaaenbe hofter ere nebprevne unber ben forubfætning, at min §uftru overlever mig. 
©fulbe pun berimob bøe før mig, faa tilfalber ben ^ete fælles formue mig fom Scengplevenbe efter bet 
mellem oS oprettebe'reciproque Seftamente af 29be 3anuar 1820, og bortfalbe ba fom følge peraf be 
til forbeel for min §uftru, ifcer i 4be, 8be og 9be ^5oft tagne ©eftemmelfer, og naonligen »il ba ben 
penbe til fri Sieubom legerebe Capital af 50,000 $Rbb. gaae inb i ben øvrige TiaSfe, pviS jeg itte »eb 
en fenere æiUieSertlæring bisponerer o»er famme, ganfte eller for en ©eel, til forbeel for min SoneS 

©lægt.
©e Sepemmelfer, fom efter bet foranbeftemte ffulbe tage« af mm §uftru og min Specutor 

Sepamanti i forening, blive, pviS pun bøer før mig, eller faa fort efter mig, at bisfe ©eftemmelfer ei 
enbnu funne »ære tagne, ba at tage af min gjecutor alene, og ftal bette ogfaa gjælbe om ben i lfte $oft 

ompanblebe ©vertagelfe af ben pele SWaSfe og ^anbelenS førelfe unber mit firma, inbtil bette fan 
o»ergi»eS til min ^roberføn, og min formue overgives til ©fiftebepanbling, faa at aUe perpenpørenbe 
foretagenber ba blive at ubføre af min (Sjecutor alene.

©et er iøvrigt en ©elvfølge, at nærværenbe Sepament ei vebfommer ben færegne formue, 
$»oraf min $upru for Siben er i Sefibbelfe.

ISbe «Poff.

Sil (Sjecutor af bette mit Seftament inbfætter jeg ©omæuebirecteur ^eber IBang, cg par 
jeg ben SiUib til benne min agtebe SBen, at pan rebeligen og af bebfte ©vue »il præbe at fee min fibfte 

SSiUie opfplbt i alle benS Slaufuler og ^unftcr. $an ftal berfor være bempnbiget til at foretage enhver 
Raubling paa IBoetS SBegne, fom pan anfeer at være i ®oetS Sarv, iperbeleSpeb funne afPutte forlig 
om ftribige forpolb, famt inbrømme mine ©ebitorer paSfenbe 23ilfaar, naar pan antager, at be ei ere 
iftanb til uben ©ppolb at betale bereS ®jælb til IBoet til forfalbStib, »eb pvilfe forpanblinger pan ene 
par at rette fig efter fin egen DverbeviiSning. ©g Pal pan fenere fom juribip ^©irecteur »eb ben 
©uprpe ©tiftelfe ene pave famme SJipnbigpeb, fom per er pam iubrømmet, meb $enfpn til be uberigtigebe 
forpolb, fom efter 12te ^op »enteligen maae overgaae fra mit ®o til ©tiftelfen fom min Univerfab 
ar»ing. ©a pan frembeleS i bet §ele bebp fjenber min fanbe SRening, bempnbiger jeg pam ogfaa perveb 
til, naar nogen S»ift maatte opftaae om bette Sepaments f ortolfning, ba at afgifte en motiveret ©jenbelfe 

om, pvorlebeS ©ispofitionen Pal forftaaeS, og berveb ffal bet pave fit enbelige forblioenbe.
for bet mulige Silfælbe, at pan fuitbe afgaae unber SBoetS SBepanbling, »il pan praje efter 

min ©øb ubnævne fin (Sftermanb, ber bog alene Pal tiltomme ben SJipnbigpeb, fom i 2llminbeligpeb fan 
tilfomme en (Jjecutor Seftamenti.

for at orbne øg beftpre mit ®o, og at beførge fammeS ©»ergang til ©tiftelfen, berunber 
inbbefattet ben pele formelle ©fiftebepanbling, famt at ubarbeibe Ubfapet til ©tiftelfenS funbation — 
pviS jeg iffe felv efterlaber en faaban — vil ©irecteur IBang — eller ben pan i fit ©teb ubnævner til
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Sfecutor Jeffamenti, forfaacibt bnu tommer til at ubføre benne forretning — af Soet mobtage et 
^onorar af 3,000 5Rbb., er £re Sufinbe SRig#bantbaler, fornben ^oab ^an, til en SWebbjælfer unber 
Soeté Sebanbling, maatte fittbe bet fa#fenbe at tilftaae en faaban.

Seg (lutter bette Slrbeibe meb min inberlige og ofrigtige Jaf til bet naabige og altforbarmenbe 
forf^tt, ber ^ar tilbeelt mig faa mange af Sorbeli»et# ©ober, og meb ben fbmfge Søn, at 2llgobbeben# 
®ub frembele# »il ^olbe fin Ijærlige §aanb ober mig og mine, og omfiber gjennem en rolig og let ©øb 
tilgioenbe oil labe min ©jel inbgaae til ©»igbeben# ^erligbeb, til en t^tfetig forening meb alle forub» 
gangne 9tære og ®jære, og faa lige Wlaabe at labe mig gjenforene# meb bem fom o»erle»e mig.

Seg beber frembele#, at forffnet »il beflitte be af mig øm min formue tagne Seftemmelfer, 
faa at be maae blioe til »arigt ®a»n for be ^paagjælbenbe.

Seg anmober min £>uftru og min Sen ^PeberSang om itfe at faftfætte min Segra»elfe, 
forinben albele# fittre ©øb#tegn — begfnbenbe ©flø#ning af Segemet — ^a»e fttret fig.

©eloe Segraoelfen beber jeg at maatte finbe ©teb meb taroelig Slnftænbigbeb, og faa ®ra»« 
ftebet ei at an»enbe (tørre Setoftninger enb bem, fom ere anbenbte faa @tat#raab ©cbou# og §uftrue# 
©rabfteb.

Saa ®egra»elfe#bagen »ilbe min Sen S£ber Sang i forening meb min ©jæleførger, an= 
»enbe 1000 9ibb. til Cinbring af nogle »arbige ©rængenbe# Wøb.

foreftaaenbe ©i#fofition, fom af mig @tat#raab So^anne# Sbeoboru# ©ubr er of« 
rettet, og af mig Garoline ©ubr, føb fal$, er gjennemlaft og i @t og Silt [amtftfet, bliber ^er»eb 
belræftet af o# Segge »eb »ore $ænber# Unberftrifter i Notarii publici ©»er»ærelfe.

Sjøbenb«»n, ben 20be SIfril 1850.

3. Sn^r. Caroline Snljr.

* * *
Seg Unberftreone freberit $enrit 'Jluguft @lau#t»itø, SRibber af ©aunebrogen, ©ebeime« 

Segation#raab og Notarius Puplicus Regius i ®jøbenba»n, beoibner ^er»eb, at §err (Statøraab og ©ro#» 
ferer So^anne# S^eobor ©ubr og ban# £uftru Caroline ©ubr føb falcb, Segge mig ferfon« 
ligen befjenbte, »eb min 9lcer»cerelfe faa bere# Sofæl faa ®ammeltor» 9lr. 38, 2ben ©al, for mig og 
be mebunberftreone Notariat«Sibner $b- ©inberuf og fr. SBanbler, b«®e erflæret egcubcenbigen at 
baoe unberftre»et bet foreftaaenbe af mig SRotariu# ulæfte ©ocument, b®^ Snbbolb be »eb fulblomne 
©inbOtrcefter i enb»er ^enfeenbe ratibaberebe. ©et# til Selræftelfe unber min £aanb og mit @mbeb#fegl.

^jøbenb«»», ben 20be Slfril 1850.

X Clanswi^.
Not. Publ.

Sb. ®inberuf j ,
’ / r J Stbner. L. S. •

f. SBanbler j

©eb^r & for SOMe 2 røb. 3 9RI. 3 ß. 
20% Slfgift . . . „ - 3 - 1 =

3 9i6b. „ 2Wt. 4 ß. 
2« Stigsbantbaler fire Stilling.

f. <5.
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3eg unberftrebne Notarius publicus Regius i Sjøbenpabn bebibner perbeb, at obenftaaenbe 
®jenpart, efter af mig foretagen Sotlation, er befunben at bære nøiagtig obereenSftemmenbe meb bet 
mig in originali forebifte Seftament.

©et« til ©efræftelfe unber min §aanb og mit ©mbebSfegl.
Sjøbenpabn, ben 29be 9lobember 1858.

£. ^Uira^ams.
Not. publ.

2Itteft og 2 (Søllationer 8 SRbb. 3 9Wt. 12 g.
Suftitsfonben ... 1 — 4 — 6 *

10 Støb. 2 2 g. Si ftbb. Zo WUrt So ©till.
21. G. 8. 21.

©fenpart.

9ir. 7. (©tempel.) ftjerbe ^taSfe.
1857. 3 SRigSbantbaler 48 ©tifling.

©tatéraab 3. <2ul)t’é pberligere Xeftamente.
^a jeg unbertegnebe (StatSraab 3opanneS SpeoboruS ©upr i lebenbe Sive par obergibet mit^an» 

belsfirma til min SBroberføn, Sonful og ©roSferer O. ®. ©upr og bermeb obergibet til pam ftørre 
SDlibler enb ber beb min §uftrueS og mit fælles ©eftamente af 20be Slpril 1850 bare pam tiltænfte, ba 

min tjære ^uftrue nu er bøb og ba min formue berpoS, fiben npSnæbnte ©eftamente bleb oprettet, an» 
feeligen er forøget, mebenS gorpolbet mellem fafte SienbommeS og penges SSærbi beb Sonjuncturerne er 
bleoen mærfeligen foranbret, faa par jeg funbet mig opforbret og tilbeels forpligtet til at tilføie bette 
©eftamente nebenftaaenbe ©eftemmelfer, for pberligere at opnaae be Øiemeb, fom beb min $uftrueS og 

mit fæHeS ©eftamente pabe bæret tilfigtebe.
3bet jeg bemærter, at min formue, felb unber gorubfcetning af at mine fafte (Sienbomme 

unbergibeS en faaban moberat Sapation, fom nebenfor bil blibe foregrebet, for ©iben ubgjør minbft 
1,600,000 8ib., par jeg Pefluttet at tnptte en førfte Slfbeling af nærbærenbe mit pberligere ©efta» 
mente til en faaban af mig efterlabt Sapitalformue af 1,600,000 9tb., gjentager ©epten ^unbrebe Sufinbe 
9?tgSbaler, faalebes at famtlige ®etøb, fom ffulbe ubrebes faabel efter min $uftrueS og mit fæHeS ©efta» 
ment af 1850, fom efter bette SeftamenteS Ifte Slfbeling, frembeleS be flere legater, fom jeg fenere 
maatte beftemme til Ubrebelfe af benne Capital, og enbeligen aUe ©lifteomtoftninger, berunber inbbefattet 
SpecutorS honorar og alle Slroeafgifter for ben pele af mig efterlabte formues SBebfommenbe, ftulle 
afpolbes af npsmelbte (Sapitalf ormue 1,600,000 9lb., fom meb itfe minbre enb 400,000 9tb. 
oberftiger ben Sapitalformue, fom bet fæHeS ©eftamente af 1850 par forubfat. 3 ben anbenSlfbeling 
af bette pberligere ©eftamente bil jeg ba færftilt bisponere ooer bet pele IBeløb, fom jeg beb min ©øb 
maatte finbeS at pabe efterlabt mig ub ober formelbte 1,600,000 9ib., — naturligbiis unber fjorbepolb 
af fenere at gjøre goranbring i begge Slfbelinger af min nærbærenbe teftamentarifte ©ispofition.

3 3?orbinbelfe permeb faftfætter jeg at mit Silgobepabenbe poS min SBroberføn, Sonful og 
©roSferer ©. ®. ©upr, fotn for Siben ubgjør en birfelig ©jelb af 300,000 9tb., ber ftal afbrageS i 
11 2(ar, forfaabibt nogen ©eel af famme beb min ©øb ifte ftulbe beløbes til at complettere tibtmelbte 
1,600,000 9tb., ftal penlægges til ben i nærbærenbe SeftamenteS 2ben SHfbeling ompanblebe Sapital, ber 
faalebes tlin fuccesfibe bil inbtomme, pborom nærmere bil blibe panblet i bet gølgenbe.

3 ^enpolb pertil ftal jeg nu gaae ober til bette pberligere ©eftameutes

Ifte Slfbelittg.
ger, faabibt muligt, at unbgaae be Sbibl, fom faa let opftaae beb en Ijeel np 2lffattelfe af 

ubførlige teftamentarifte IBeftemmelfer, par jeg anfeet bet penfigtSmæSfigt at flutte be pberligere ^orftrifter 

om bet fælles IBo, fom jeg nu per i bette pberligere SeftamenteS Ifte Slfbeling bil mebbele til be 
entelte ^aragrapper i min $uftrueS og mit fæUeS ©eftamente af 20be 2lpril 1850; og er bet iøbrigt en 
©elbfølge at bisfe forblibe i ^raft, forfaabibt ei nogen goranbring er fteet beb mine nærbærenbe pber= 
ligere ©eftemmelfer, eder be jeg muligen fenere maatte finbe mig foranlebiget til at tage.
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Sil Ifte ©oft i Seftamentet af 20be SXprit 1850.
©enne 5ßoft bortfalber fem gølge af, at mit girma’S ©bergang til min ©roberføn O. ©. 

Su^r, forn foranmelbt, er orbnet i mit og min $uftrue« tebenbe Cibe.

Sil 2ben ©oft.

©enne ©oft bortfalber ligelebe« af np«melbte ®runb.

Sil 3 bie ©oft.

grembele« er bet en {følge af mit girma’S Omgang til min ©roberføn, at bet ^ele fælle« 
©o ftrajc beb min ©øb bliver at omtage til formelig Stiftebe^anbling af min kjecutor Seftamenti.

©erfom fulb Stiftejuriøbiction efter be gjelbenbe {Regler ei fan oberbrage« min kjecutor 
Seftamenti »eb aller^øiefte konfirmation af bor fibfte ©illie, er bet en Selvfølge, at ber ønfte« bom 
oberbraget al ben ©ipnbigbeb, fom efter Sobgibningen fan oberbrage« en kjecutor Seftamenti, og at be 
motioerebe Sjenbelfer, fom ^an efter bet fælled Seftamente« 15be ©oft ^ar at afgive om famme« rette 
fjorftaaelfe — ^bilfen ©i^nbig^eb ogfaa ftal tilfomme ^am for nærbeerenbe ^herligere Seftamente« ©eb* 
fommenbe — i ethvert galb erbolbe ben Äraft, fom efter ßoben tilfommer gültige ©olbgiftötjenbelfer.

©aar ben Subrfte Stiftelfe i benne og flere følgenbe ©öfter er ncebnt fom „Uniberfal* 
arbing", faa bife atlerebe ©eftemmelferne i ben Ilte ©oft, at berbeb ei er meent at famme ftulbe tage 
©oetd Oberffub, efterat alle fpecieHe ©iøpofitioner bare fplbeftgjorte; ber er berimob beb bette Ubtrpt 
figtet til at Stiftelfen er ei blot ^obebarbing, ibet ben oberbeienbe ©eel af formuen er tillagt famme, 
men ben« ©eftprelfe ogfaa efter fainme Ilte ©oft er berettiget og forpligtet til at obertage Oberffubbetø 
Opgjørelfe og bet« af mig beftemte Slnvenbelfe, for bet Silfælbe at ©oet ei fan blive fluttet inben ben 

af mig i 12te ©oft beftemte Sib.

Sil 4be ©oft.

©et bemcerte« at benne ©oft, efter ben i 14be ©oft gibne gorftrift, er bortfalbet berbeb at 
min $uftru er bøb før mig.

Sil 5te ©oft.

©en ©eftemmelfe at kienbommen ©r. 244 beb §reberit«bolm« kanal ebentualiter ftulbe 
fælge«, bliber at rette i ©bereen«ftemmelfe meb ^bab jeg til næfte ©oft bil foreflribe om famtlige mine 

fafte kienbomme.

Sil 6te ©oft.

©a jeg beb be fenefte ?lar« konjuneturer er tommen til ben ©berbebiiøning, at ^amilieftif* 
telfer bebre fitfre« beb gormuen« Slnbringelfe i faabanne fafte kienbomme, font give en filter Snbtægt, 
enb beb ©engecapitaler, faa bortfalbe be fra ben mobfatte gorubfætning ubgaaebe {$orftrifter i benne 
©oft og beftemmer jeg at tun følgenbe kienbomme ftraj ftulle føge« bortfolgte beb offenlig 2luctiou, nemlig 
Søelpft og mine fafte kienbomme i ®or«ør, Slarpuu« og ®iel, be 3 fibftnæonte kienbomme bog iffun i 

bet Silfælbe at k^ecutor ifte meb konful Subr tunbe forene« om en efter ©mftænbigbeberne paøfenbe 
©rii« for Salg til ^am unberpaanben.

©aarben paa ©ammeltorb bliber ogfaa at tilbpbe min ©roberføn konful og ®ro«ferer ©. ©. 
Supr paa be ©iltaar, fom min kjecutor Seftamenti finber pa«fenb», bboroeb bliber at iagttage, at 
Sjøbefummen ei anfætte« høiere, enb til bet 25*bcbbelte ©eløb af ^bab benne kienbom beb Ubleining 
tunbe antage« at gibe i fitter ©ettoinbtægt, og ftal Äjobefnmmen i intet Silfælbe anfætte« ober 50,000 ©b., 

gjentager £albtrebfinb«tpbe Sufinbe ©ig«baler.
©fine øbrige fafte kienbomme, nabnligen for Siben ©atpufet i ©pb«bn, ©atbufet beb ©fter* 

føift kompagni, Saarben ©r. 244 beb greberitøbolm« kanal, ©onberup og ©teerløfe ®obfer meb alt 
bete« SiUiggenbe, berunber inbbefattet Sanblpng Segloærf og S fur up Stob, blibe berimob ei at afbænbe, 

men in natura at afgibe til ben Subrfte gamilieftiftelfe.
©eb ©eregningen af np«melbte tbenbc ®obfer« ©ærbi, bliber ber at tage §enfpn til ben 

^jøbefum jeg ^ar gibet for famme, bog beri ei inbbefattet ©mtoftningerne i Slnlebning af Sjøbet. 3ra
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henne kjøbefum bliver bernæft at brage ben Capital, ber er inbfommet til mig faavet »eb Salg af®øn« 
bergob«, fom »eb Salg af ben betpbelige 9JJa«fe gammelt ©ræ i ©ieerløfe ©fo», bette fibfte bog faa« 
lebeS at fra ben »eb fligt ©alg af np«melbte ©fobeffecter erh»er»ebe Capital, forinben ben beregne« til 
Slfgang i SDleertøfe ®obfe« kjobefum, brage« ^»ab jeg maatte ^a»e anoenbt til ©runbforbebring ei 

blot af ©ieerløfe ©fo» men ogfaa af ®?eerløfe ^ooebgaarb og øorige ®obfet« ©illiggenbe. ©aar faa« 
lebe« ben kjøbefum, ^»ori ®obfet ftaaer mig »eb min ©øb, er ubfunbet, »il jeg frembete« — meb 
$enfpn til at famme er faa ^øi, at ber, naar ®ønbergobfet be»are«, i alminbelige Siar »anfleligen »il, 

efter grabrag af alle ®prber og Slbminiftrationøomfoftningerne, funne er^olbe« et reent ©ettoubbptte af 
4 procent, — Ijeroeb ^ave befteint, at en gemtebeel af ben ubfunbne kjøbefum ffal frabrage«, og altfaa 
fun be fire gemtebele beregne« fom ®obferne« ®ærbi »eb bere« ©»ergang til ben ©uljrffe ©tiftelfe.

©e øorige fornæonte til ©tiftelfen oüergaaebe fafte (Sienbomme« ®ærbi beregne« til bet ©poe« 
bobbelte ®eløb af ben ©ettoinbtægt, fom Sienbommene, efter grabrag afhenter af inbeftaaenbe priori« 

teter, — hoille iøorigt fnareft mutigen bli»e at ubbetale af ®oet —, af alle ®prber og Slbminiftration«« 

famt anbre ©mloftninger ifølge en pa«fenbe ®jennemfnit«beregning, gioer. ©enne Slnfættelfe af ®cerbien 
ffal, forfaaoibt jeg ei efterlabcr mig nogen fenere af mig felv berom tagen ®eftemmelfe, ffee »eb min 
(Sjecutor ©eftamenti, efter forub inbljentet raabgi»enbe ®etcenfning fra toenbe af ^am bertil »algte fag= 

fpnbige SQænb.
©et er mit Stifte at ©tiftelfen« fremtibige ®eftprelfe »il opretljolbe benne Slnbringetfe af 

ben« gormue i fafte Sienbomme »eb at naar ber maatte i gremtiben møbe gorljolb, fom gioe tilftræf« 
felig ®runb til at afhænbe nogle af mine ben efterlabte Sienbomme, ben ba »ilbe fjøbe anbre rentable 
fafte (Sienbomme i famme« ©teb, Ijbortil ben ^eroeb bempnbige«.

SWin tibtnæonte ®roberføn ©. ®. ©u^r forbeljolbe«, faalænge ^an briber girmaet« nær« 
»ærenbe gorretning, fortrinlig Slbgang til at erljolbe be t»enbe ooenncebnte ißaf^ufe til 8eie for en af 
(Realtor ©eftamenti, og fenere af ben ©uljrffe ©tiftelfe« ®eftprelfe, faftfat pa«fenbe Seieafgift.

©il 7be $oft.

3eg faftljolber faameget mere ^aabet om ben anføgte billige Slfgjørelfe, fom ©tatøfaøfen 
nu efter min $uftrue« ©øb og gormuen« gorøgelfe, felv unber gorubfætning af bet Slnføgte« ®eoil« 

gelfe, »il erljolbe en dnbtagt af minbft 60,000 97b. af min »eb egen glib famlebe gormue.

©il 8be Sßoft.

©a ben min §uftru »eb benne $oft Citra a forbeljolbte Capital af 50,000 9?b., efter Ijenbe« 
nu inbtraabte ©øb efter ben 14be ^oft gaaer inb i ben »»rige W7a«fe, ^»i« jeg iffe »eb en fenere 33il» 
lieøerflæring ganfte eHer tilbeel« biöponerer o»er famme til gorbeel for Ijenbe« ©lægt, jeg i faa 
§enfeenbe befluttet — foruben at tillægge (5tat«raab ©teinete og §uftru et Slnnuum af 2,000 9?b. af 
ben ©uljrffe ©tiftelfe — enboibere at tillægge, fom jeg Ijeroeb tillægger, min Sone« ©øfterføn Sin = 
brea« SDleinde et Segat af 20,000 97b., er ©poe ©ufiitbe ©igøbaler, bog faalebe« at Ijeraf ftal af« 
holbe« førft ^»ab ^an »eb min ©øb maatte »ære ffplbig af Ijan« nceroærenbe ®jetb til kammerherre 
©caoeniuø og mig, for©iben circa 9,OOO97b., og bernæft b»ab han maatte »ære ftplbig til min ®ro« 
berføn Sonful og ®ro«ferer ©. ®. ©u^r« girma, forfaaoibt bette inben 3 ©taaneber efter min ©øb 
gjør gorbring paa faaban Siqbibation af bet« ©ilgobehaoenbe.

©et unber Vitra b min ®roberføn legerebe ®eløb af 50,000 97b. bortfalber, ba benne ©um 
er Ijam ubbetalt »eb ©oerbragelfen af mit girma til hatn.

©en unber Vitra g omhanblebe ®a»e, fom min (gjeentor ffal funne tilftaae min ®rober 
©le ©uhr« ©øn 9?aømuø, forljøieø til 10,000 9tb., er ©i ©ufinbe 97ig«baler.

Slf be unber Vitra i, til 2 af ®eljeimeraab ®angø ©øttre legerebe Ubftprøportioner, bort« 
falber ben ene, ber er ubbetalt i Slnlebning af Ijan« ælbfte ©atter« ®iftermaal.

©en ®etingelfe, for be unber Vitra k omljanblebe Segater, til mine §anbel«betjente, „at be 
»eb min ©øb maatte »ære i min ©jenefte," feranbre« bertil: „at be »eb min ©øb ere i min S3 ro« 
berføn,£onfnl og®roøferer©.®.©uh»0 ©jenefte", og forljøie«goroalterfJbljt« gegat til 3,000 97b., 
er ©re ©ufinbe 97igøbaler og gulbmægtig $ olm b lab« til 2,000 9ib., er ©o ©ufinbe ©igøbaler.
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SigelebeS fortyøieS 3omfru 2Rø[Ier3 Segat til 400 Stb. er gire $unbrebe OiigSbaler. ©er» 
imob er Segatet til gulbmægtig €$ibt bortfalbet, efterat tyan er ubtraabt af min ©jenefte, og tyar 
etableret fig fom feloftænbig ^anblenbe.

©et unber Sitra L 1 anførte Segat til Unberftøttelfe for ©rængenbe af ^anbelSftanben 5,000 8tb. 
bortfalber, ba jeg i ©ecember 1856 til ©roSferer » Societetets Eomitee tyar inbbetalt bet ncebnte ®eløb 
til bet opgione ©iemeb.

©et unber Sitra L Sir. 2 anførte Segat til trængenbe Sorgere i Sjøbentyaon, fortyøieS til 

15,000 9tb. er gemten ©ufinbe StigSbaler.

©il 9be ^oft.

Slf min nu faa bettybeligt forøgebe gormue tyenlægger jeg tyeroeb til min $uftrueS og min 
©tipelfe foruben be tibligere beftemte 7OO,OOO9lb. enboibere 200,000 Sib., fom pulbe tilfalbe ©tiftelfenS 
førfte Slfbeling faalebeS at benne førfte Sif belingS@runbfonbblioer 700,00091b., er ©ty» $unbrebe ©ufinbe 9iig$= 
baler, fom altib ftal føgeS oprettyolbt, og blider berfor SBepemmelferne i »ort fælles ©eftament, om gor» 
tyolbet mellem førfte og anben Slfbeling i faa ^enfcenbe »eb SRagt, faalebeS at o»eralt tybor 500,000 9tb. 
ere næbnte fom ben førfte SlfbelingS ©runbfonb, ber nu blioer at anfætte 700,000 9ib. fom ©runbfonb.

W?eb $enfpn til ©pørgSmaalet om tyoilte Slctioer ber pulbe tyenlægges til ©tiftelfen — inbtil 
et IBeløb af 900,000 9lb. — ba bliber førft bertil, og nabnligen fom en ©eel af ©tiftelfenS førfte Sif» 
belingS ©runbfonb, at tyenlægge be til 6te $oft anførte fafte ©ienbomme, efter ben fammeftebS fore» 
ftrebne ^Beregning, og bernæft faameget af ®oets ’Pengeeffecter, fom ber betyøbes til Supplering inbtil 
be beftemte 900,000 9?b.

ad 9be ’Poft Sitra A.

2Jleb §enftyn til Slnoenbelfen af ©tiftelfenS førfte SlfbelingS 3nbtægter, for tybis 
S3ebtommenbe ©eftamentet nu efter benne ^Poft, fammentyolbt meb ben 14be ^Poft, bil tunne træbe i 
Sraft uben $enftyn til bet min $upru, for bet ©ilfælbe tyun tyaobe ooerleoet mig, tiUagte Slnnuum, be» 
ftemmer jeg, at bet aarlige Oplæg Pal forøges til 2,000 9ib., er ©o ©ufinbe IRigSbaler. ©a ©tiftelfenS 
Snbtægter bertyoS nu, fom gølge af be til famme tyenlagte fafte SienbommeS oariable Ubbtyttc, ogfaa bil 
blioe bariable, er bet min æiHie, at ben til aarlige portioner, efterat be af mig felv bortgibne Slnnua 
ere frabragne, bisponible ©um tun beregnes efter tybab Snbtægten fan calculereS at blive efter en 
moberat ©jennemfnitSberegning, at bet Doerpub af ben oirtelige 3ubtøgt ober bet calculerebe ®eløb, 
fom tyerefter bil ubfomme i bet ftørre Slntal Siar, førft anbenbeS til at opfamle et faa ftort Steferoefonb, 
at beraf fan bætteS tybab Snbtægten i enfelte Siar maatte tomme til at ubgjøre minbre enb bet calculerebe 

IBeløb, og at naar 9ieferoefonben tyar naaet en faaban ©tørrelfe, bil ©efttyrelfen tyabe at forbele ©ber« 
ffubet af ben inbfomne oirtelige til portioner bisponible 3nbtcegt, o»er ben calculerebe 3nbtægt, paa 
famtlige portioner pro rata parte. ©og Pal bet ei bermeb »ære betaget tBefttyrelfen for be følgenbe 
Siar af bet Doerpub, fom ei betyø»er at oplægges til at bætfe celbre SlarS Unberballance, at tunne op» 
rette ntye portioner, naar Dmftænbigtyeberne bertil opforbre, og fom forepre»et i benne ^5oft 3ngen ber» 

»eb taber ty»ab ber engang er tyam tillagt.
2Jleb be Ubtrtyt i benne Spoft: „©e af gamilienS SJieblemmer fom PjønneS at betyøoe efter 

bereS Siosftifling en af be ftørre eller minbre funbationSmæSfige portioner", tyar jeg tun »idet tiltjenbe» 

gioe at be SWeblemmer af gamilien, fom tyaoe faa pore 3nbtcegter, at be ei paSfenbe tunne tilegne fig 
IBibrag af en gamilieftiftelfe, ei Pulle ntybe faabanne; og Pal ber tyeller 3ntet »ære til $inber [for at 
IBefttyrelfen lan tilftaae et 2Reblem pere portioner, naar tyanS gormuentyeb efter bet ntySbeftemte ei ube» 
lutter tyam berfra, og ber ei ere anbre SDieblemmer af gamilien, fom ber PjønneS at tyaoe nærmere 
Slbgang til famme.

©et i benne $oft forePrcttne SNajcimum for æibraget, 4,000 9ib., Pal berimob ingenfinbe 
tunne oBerftribeS.

©e nnber benne $oft omtyanblebe 16 fmaae portioner af 20 til 40 9tb. for ©jenepefolt, 
fom i længere ©ib til ©ilfrebStyeb tyaoe tjent i min gamilie, fortyøieS til 16 portioner af 40 9tb. til 
60 9tb. aarligen. 3 gorbinbelfe tyermeb beftemmeS, at, uanfeet at efternaonte ^Jerfoner, ber beels tyaoe 
tjent mine, gorcelbre og beels min Sone og mig, nemlig: greberit ©rube og Sone ©tyriftiane
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©tube, Sirftine ßpriftenfen, ©ielø £pune 09 Slnberø Simmerleb, famtlige ere tillagteSegat» 
©ortioner af ben oprettebe Stiftelfe, flulbe biøfe ligefulbt fortrinøbiiø pber ifær npbe 1 portion af for» 
næbnte i gabeur af Djeneftefolt beftemte Segater, bog for be toenbe Sibfteø ©eblommenbe førft efterat 

be opføre at gjøre Sjenefte før i ©aarben.
©a ben antføebe Slnbenbelfe af Stiftelfenø førfte Slfbelingø formue, efterat min gamtlie 

ganfte bar ubbøb, til ©ebfte for ©taben Sjøbenføbn, efter føab ber i be fenere 2lar er, og fnart frem» 
beleø blive foranftaltet af ßommunen, maa anfeeø minbre fønfigtømæøfig, flulbe jeg pedere ønfte benne 

formue anbenbt til §ofpitaler og lignenbe 3nbretninger.
Sleb $enfpn til Slnbenbelfen af ben Suprfle Stiftelfeø 2ben Slfbeling, foranlebiger ben 

©mftænbigpeb, at ben nu fanbfpnligbiiø ftray bil tunne træbe i ©irffompeb meb denten af fulbe 
200,000 $Rb., mig til bet ©nfte, at ©eftprelfen i Sigpeb meb føab ber er forefirebet beb ben ©pouffe 
©tiftelfe aarligen bil oplægge 500 9tb. er gem ^unbrebe Siigøbaler og ben palbe Deel af ©plægeneø 

Stente.
©et er frembele« mit ©nfte at Stjøbenpabnø ©orgerrepræfentantere og ©Jagiftrat, famt ©?eb» 

lemmerne af be næbnte ©omftole, ber føbe ftaaet mig fom ©orger i Sjøbenpabn nærmeft, gine« gor» 

trinet for Slægtninge af Siigøbagømænb.
©en foreftrebne Steftituering af 2ben Slfbelingø eoentuede ßapitaltab bil efter Slutningen af 

felbe ©eftemmelfen bortfalbe, naar Dabet ei er ftørre, enb at be tilbageblibenbe oprinbelige ©Hbler, i 
gorbinbelfe meb be, efter mit nu ubtalte ©nfte, oplagte ©eløb, bille ubgjøre 200,000 9?b.

ad 9be Sßoft Sitra B.
©leb §enfpn til ©eftprelfen af ben Suprfle ©tiftelfe.

$er faftfætter jeg at mebenø Slbminiftrationøomloftningerne beb be fafte ßienbomme, fom 
obenfor antføet, blioe at frabrage bereø ©ruttoinbtægt, forbeleø ©mfoftningerne paa felbe Stiftelfenø 
Slbminiftration, nabnligen be af min §uftru og mig faftfatte Sønninger, paa begge Slfbelinger pro rata.

©et er min ©idie, at bet af mig gibne honorar for 2lbminiftrationen af begge mine ©obfer 
(tilfammen 500 Sib. aarlig) faabelfom be for gorbalteren og anbre »eb ©obferne Slnfatte beftemte Søn» 
ninger, flude forblive uforringebe for be ©eblommenbe, fom beb min ©øb ere i biøfe Stidinger, ligefom 
bet og er min ©iUie, meb $enffø til biøfe Sibfte, at naar be uben ©røbe fra bereø ©ibe entlebigeø, 
ftuUe be, fom og bereø ßfterlabte efter bereø ©øb, befønbleø af ©tiftelfenø ©eftprelfe faalebeø fom en 
føman ©obøeier befønbler fine afgaaebe ©etjente og bereø ßfterlabte.

©erfom ©epeimeraab ©ang oberleber mig ønfler jeg at pan bebPliber Slbmiuiftrationen af 
©obferne, men efter fønø Slfgang maa bet tageø unber ©verbeielfe, om bet er ønfteligt at ©tiftelfenø 
juribifle ©irecteur tidige obertager ©obferneø SIbminiftration. ©ette Spørgømaal afgjøreø af be tre 
gamiliebirecteurer; men er bet førft afgjort at en færegen Slbminiftrator af ©obferne flat bælgeø, beel» 
tager ben juribifle ©irecteur i ©alget paa funbationømæøfig ©Jaabe. ©enue antagne færegne Slbmini» 
ftrator ftal funne opfigeø ifølge ©irectionenø ©eflutning.

©lebenø Saøfereren ftal bælgeø af ©irectionen, fom beftemt, er bet efter nærmere ©berbeielfe 
min ©eftemmelfe, at ©ogfølberen bælgeø af ben regnftabøførenbe ©irecteur; og ftal ©irectionen tunne 
forpøie ©ogfølberenø ©age til 300 Sib. og Saøfererenø ©age til 500 Stb., fom og ©eneralforfamlingen 
tunne forføie en efterfølgenbe juribift og regnftabøførenbe ©irecteurø ©age til bet for ©eføimeraab 
©ang beftemte ©eløb (800 9ib.) — alt føiø bette finbeø paøfenbe efter bet ©mfang, fom Slrbeibet beb 
min ©øb bil bife fig at føbe.

©il lObe ©oft.
$bab angaaer be i benne ©oft af min $uftrn og mig gibne ülnnua, bortfalbe ei blot bet min 

Sone, . for bet ©ilfælbe at føn føobe oberlebet mig, tidagte Slnnuum af 10,000 8tb., men ogfaa be 

unber i og k, famt unber 1 ©r. 6 og 7 næbnte, tilfammen 900 Stb., fom gølge af at ©ebtommenbe ere 
bøbe før mig.

©leb $enffø til en ©eel af be øbrige af biøfe 2lnnua bil jeg føbe beftemt føtgenbe 
goranbringer:

Sitr. g. ©e ©epeimeraab ©. ®. ©angø ©ørn tidagte to ©ortioner a 200 9to., forøgeø meb 
en trebie ©ortion ligelebeø paa 200 9tb., er ©o $unbrebe Siigøbaler.
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gitr. h. ©et gru Reiber3 tidagte SInnuum af 400 ©b. tidægge« ogfaa penbe« ©lanb, og beb< 
bliver fulbt at ubrebe« til ben gængftlebenbe af bem. ©eftemmer gru Reiber g fig til af nogenfombelft 
®runb at fortabe ©teatret« ©jenefte, anmobe« bun om perfonlig for fin gibötib at mobtage et ^herligere 
SInnuum af 200 ©b., er ©o §unbrebe ©ig«baler.

gitr. 1. Samtlige per unber 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 9 tilftaaebe Unberftøttelfer til ©erfoner, 

fom pabe tjent mig, forøge« ifølge be foranbrebe Sonjuncturer meb bet Spatie for pber, altfaa forpøie« 
be ialt fra 550 9?b. til 825 ©b.

grembele« tilftaaer jeg perbeb, for ©tørftebeel« gjentagenbe be af mig oprettebe fenere 6obi« 
cider, fom derefter trcebe ub af Sraft, følgeube npe Slnnua af gamilieftiftelfen:

1. ©il @tat«raab ©leiucte og ban« £>uftru, fom obenfor bemærfet 2000 ©b, er ©o ©ufinbe 
©ig«baler, fom ben gængftlebenbe bepolber til fin ©øb.

2. ©il SanceHieraab ©lartin ©(pønpepber og ban« §uftru Caroline SBilpelmine ©iife 
200 ©b., er ©o §unbrebe ©ig«baler aarligen, fom ben gængftlebenbe bebolber til fin ©øb.

3. ©il granci«ca Henriette ©ofen, føbt SBiborg, 200 ©b., er ©o $unbrebe ©ig«baler, 
aarlig, og ocergaaer bette Slnnum efter benbe« ©øb paa benbe« ©ørn til lige ©eling mellem 
bem, inbtil 20 Siar efter benbe« pngfte ©am« gøbfel.

4. ©il 3omfru ©op pie gr euden et gegat af 120 ©b., er (Set $unbrebe og ©pbe ©ig«baler.
5. ©il greberit ®rube cg Sone pber 100 ©b., er (Set ^unbrebe ©ig«baler, og fri ©olig 

eder ©enge til £uu«leie, fom bebolbe« af ben gængftlebenbe for gib«tib, og fan bette ei til» 
ftrætte til at frie bem fra birtelig ©rang, flat bet bertil gornøbne enbbibere tilftaae« bem. 
Slnflaae« til 300 ©bl.

6. ©il 3omfru SJløller, fom for ©iben er i min ©jenefte, aarligen 120 ©b., er (Set ^unbrebe 
og ©pbe ©ig«baler.

7. ©il gorbalter ©upr paa ©rebe for ban« gio«tib 150 ©b., er (Set ^unbrebe og ^alotreb» 
finb«tpbe ©ig«baler, aarlig.

8. ©il 3omfru 3ba ©agge paa ©edebue 50 ©b., er $albtrebfinb«tpve ©ig«baler, for benbe« 
gib«tib.

9. ©il ®epeimeraabinbe ©ang, pbi« bun oberleber fin ©lanb 300 ©b., er ©re $unbrebe Stig«» 
baler, aarligen.

10. ©il 6onferent«raab ©ræftrup og ban« grue 500 ©b., er gem ^unbrebe ©igøbaler, inb» 
til ben gængftlebenbe beb ©øben afgaaer, b»o*efter 400 ©b., er gire ^unbrebe ©ig«baler, 

tidægge« bere« ©ørn, faalebe«, at naar et ©arn bliver forførget tilfalber ben famme tidagte 
gob be øbrige Uforførgebe, faalebe« at gegatet bebbliber, faalænge noget uforførget ©arn er 

i gibe.
©et obertabc« iøbrigt gorælbrene, eder i alt galb ben gængftlebenbe af bi«fe at 

tage ©eftemmelfe om dRaaben paa pbdte be ønfte at ©engene ftude anbenbe«, altfaa ogfaa 
om bi«fe ftude tomme ade ©ørnene, nogle, eder ittun« et entelt af famme titgobe.

11. ©il ®ebeimeraabinbe ©lubme, pbi« pun oberleber fin ©lanb, for gibøtib 300 ©b., er
I ©re ^unbrebe ©igøbaler, aarligen.

öfter benbe« ©øb tidægge« be toenbe ©øttre (Sila og (Sbba tilfammen200©b., 
er ©o $unbrebe 9?ig«baler aarlig, inbtil Wblibe gifte, diaar (Sen af bi«fe maatte blibe 

gift, eder beb ©øben afgaaer, bebolber ben Slnben be fulbe 200 9tb., inbtil ogfaa bun 

maatte blibe gift eder beb ©øben afgaaer.
12. ©il (Sntefru 3uftit«raabinbe gpnge 150 ©b., er (Set ^unbrebe og §albtrebfinb«tpbe Stig«» 

baler aarlig, for benbe« gib«tib, pborefter ©eløbet tilfalber benbe« ugifte ©øttre til gorbe» 
ling, faalebe« at efterbaanben fom een af bem maatte blibe gift, eder beb ©øben afgaaer, 

tilfalber benbe« gob ben eder be tilbageblibenbe Ugifte.
13. ©il grøten Sinna ©leper i ©orge 200 ©b., er ©o ^unbrebe ©igøbaler, aarlig for gibøtib.
14. $enbe« ©øfter grøten ©ebb ©leper 100 ©b., er Set ^unbrebe ©igøbaler, paa famme 

©laabe.
15. ©il JDberftinbe ©fcperning aarlig 200 ©b., er ©o ^unbrebe ©ig«baler, fom efter penbe« 

©øb obergaaer til ©eting medem be ugifte af penbe« ©øttre i SSgteftab meb ©berft © f fy e r=
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ning, faalebe« at efterbaanben fom en af ©øttrene bliver gift, tilfalber ^enbeS Sob ben 
eller be tilbageblioenbe Ugifte.

16. Sil grøten S^riftiane krabbe aarlig 80 9ib., er giirfinb«tpbe {RigSbaler, ^bilte efter 
benbe« ©øb tilfalber gru {Rørgaarb, bun werterer benbe.

17. Sil grøten S^riftiane Reliefen aarlig 50 9tb., er $atotrebfinb«tbbe {RigSbaler.
18. Sit SRobebanblerinbe SRabame Reliefen aartig 30 SRb., er Srebibe 9tig«baler.
19. Sit BRabame Søfgreen aarlig 40 IRb., er gprgetpbe 9tig«baler.
20. Sit 3omfru OR øller i ^elfingør aarlig 20 9ib., er Spbe $Rig«baler.
21. Sit 3omfru 2Ilbilbe SRarie ^anfen, ©atter af forrige tBeriber, nu $trig«a«fe«for 21. 

$anfen, D. M., aarlig 30 SRb., bbilte bog førft tilfalbe benbe efter gabeten« ©øb.

Sil Ilte $oft.

©et er mit Ønfte, at 2lnbenbelfen af bet unber Sitr, a næbnte Segat til „Srøften« tSolig i 
Ätertegabe" unbergibe« ben ©ubrfte ©tiftelfe« ©irection« 2lfgjørelfe, faalebe« fom er foreftrebet for 

SBartou« æebtommenbe unber benne ‘ßoft Sitr. c.
©ernæft beftemmer jeg, at bet ber ombanblebe ©berftub, meb Unbtagelfe af bet unber Sitr. b. 

ombanblebe SJeløb, ber efter bet« JBeftemmelfe maa (titte« til ©i«pofition i contante 'penge, ftal forfaa* 
bibt bet beb min ©øb fiube« fornøbent, ublobbe« i ben af min IBroberføn, ßonful og ©roSferer ©ubr 
ubftæbte Obligation, fom oprinbelig ubgjør en birtelig ©jælb af 300,000 $Rb., eller famme« Steftbeløb 
faa at be bebtommenbe Segatarier tun npbe {Renten af bere« 2lnbeel i Obligationen inbtil be o prinbeligen 

paa 11 2lar forbeelte 2lfbrag inbtomme.

Sil 13be ^oft.
Sigefom ben ber gibne tBeftemmelfe for min §uftrue« og min SBroberføn« SBebtommenbe nu 

ei længere bilbe tunne tomme til 2lnoenbelfe, faalebe« ønfte« ogfaa ben ombanblebe færegne gorftrift 

meb §enfpn til mit ^obeblegat til offentligt ®rug, at famme i bet næbnte Silfælbe førft ftulbe bortfalbe, 
foranbret berben, at bette Segat ogfaa bliver unbergioet {Rebuction pro rata.

Sil 14be $oft.

3Rin Sone« færegne gormue, fom er beftemt at (Tutte bære bet fæUeb«, benbe« faabelfom 
min ®oe«lob omfattenbe Seftament ubebtommenbe, bat jeg afgivet til ^jøbenbabn« ©tiftecommi«fion.

Sil 15be $oft.

©enne ?oft finber jeg ei 2lnlebning til at unbergibe anben goranbring, enb at honoraret 
for min ©pecutor Seftamenti forbøie« meb 2000 5Rb., er So Sufinbe 5Rig«baler.

2ben Slfbeltitg.

©et S3eløb bbormeb min bele beb min ©øb efterlabte gormue maatte oberftige 1,600,000 SRb., 
gjentager ©ejten ^unbrebe Sufinbe 9?ig«baler, flal anbenbe« til følgenbe belbabige ©iemeb.

1. 20,000 9tb., er Sb»e Sufinbe {RigSbaler anbenbe« til gorøgelfe af ben gonb til Ublaan til 
trængenbe Profe«fionifter, fom finbe« ombanblet i bet fæUeb« Seftamente af 20be 2lpril 1850, 
Ilte ^oft Sitr. B.

2. ©e So Srebiebele af bbab ber Bliver tilober« efter grabrag af np«melbte 20,000 SRb., ben« 
lægge« til et færeget Segat unber ^jøbenbabn« SRagiftrat« ®eftprelfe, unber 23enæbnelfe af 
„StatSraab ©ubr« og $uftrue« Segat til afbøbe @mbeb«mænb« ugifte ©øttre." 
3eg forbebolber mig at ubarbeibe en gunbat« for bette Segat. ©tulbe bette ei bære fleet 
før min ©øb, faa er bet min Sßittie, at ber af Segatet flal banne« portioner paa 50 5Rb. 

og paa 100 5Rb., ligemange af bber Størrelfe, at Segatet ftal ubbele« af ben famlebe SRagi« 
ftrat til be bærbigfte af be anføgenbe ugifte ©øttre af @mbeb«mænb, fom ilte b«be tunnet 
fitfre bere« efterlabte ©øttre en pa«fenbe aarlig Snbtægt, og at Segatet« SBarigbeb for (Snbber,
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font ifte maatte gjøre fig ubcerbig bertil, faftfætte« til */e Slat efterat ben ^aagjalbenbe bliber 
gift eder »eb ©øben afgaaer.

fjorøbrigt bil jeg tyabe bet »»erlabt til min (Syecutor ©eftamenti, i forening meb 
min Sboger Sttftitöraab SHattyiaø Siage fen, eller tybi« tyan ftulbe »ære bøb før mig, meb 
en anben af be SJlænb, fom min kyecutor »eeb at tyabe ftaaet i benftabeligt og fortroligt 
gortyolb til mig og berfor tilfalber, at affatte gunbatfen, faalebe« fom be efter bé til ben 
©ib fortyaanbenoærenbe ©mftænbigtyeber maatte finbe tilraabeligt, og bille be bertyo« faameget 
muligt rette fig efter ty»ab be ifølge bete« Äjenbftab til mit Sinbelag, maatte forvente nær« 

meft at foare til min Slnfhielfe, faafom meb ^enftyn til Oplæg af nogle‘Procent af ben aar« 
lige Snbtægt til kapitalen« fjorøgelfe, §enlæggelfe af fiegatet« SBefttyrelfe til kn af SRagi« 
ftraten« SWeblemmer mob et paøfenbe honorar, tyelft 2 a 3 procent af Onbtægten, o. f. frb. 
iØaa ben af bem affattebe gunbat« biUe be herefter føge kongelig konfirmation.

3. ©en fibfte ©rebiebeel af bet tyer omtyanblebe Ooerflub ftal anbenbe« til Unberfføttelfe af et, 
eller, berfom ben ebentueHe Sum bertil maatte finbe« tilftrcettelig, til flere af be forftjeflige 
3nftitituter tyer i Staben, fom paatænte« oprettebe »eb prioat SSirtfomtyeb til $jælp for 
trængenbe SWebmennefter, faafom en Sbiotanftalt, et Stygetyjem, eller beølige.

gorfaabibt .eg ei tyeller tyerom inben min ©øb maatte tyabe taget nærmere ®e« 
ftemmelfe, oberlabe« benne paa famme SJiaabe, fom unber Sir. 2 er anført til min Specutor 
i forening meb min fornæonte Sboger, eller tyvi« tyan er bøb for mig, en af mine fortrolige 
SBenner; og ønfter jeg ogfaa meb $enftyn til bette Segat ubarbeibet en gunbats, tyborpaa fan 

føge« kongelig konfirmation.
©a tyele Sieftbeløbet af be SIctiber, mit 33o maatte eie, efterat Slnbenbelfen af be 

unber Ifte Slfbeling af bette tyberligere ©eftamente tyentyørenbe 1,600,000 Sib. fulbftænbigen 
er orbnet, og fom efter bet fælle« ©eftamente« Ilte ipoft ftulle obertage« til miblertibig fjor« 
baltning af ©irectionen for ben Sutyrfte Stiftelfe, nabnligen ben tilbageftaaenbe ©eel af mit 
©ilgobetyabenbe tyo« min oftnæbnte ©roberføn ©. ®. Sutyr, ei ftra? bil tunne biøponere«, 
faa blibe bi«fe 2Ictiber« tBeløb meb ben aarlige Stente af famme, eftertyaanben fom bet inb« 
tommer pro rata at forbele og ubbetale til Slnbenbelfe i ©bereenftemmelfe meb tybab tyer i 
2ben Slfbeling af mit ncerbærenbe tyberligere ©eftament nnber Str. 1, 2 og 3 er foreftrebet.

^jøbentyabn, ben 7be februar 1857.

3. SI).

* * *

3eg unberftrebne Notarius publicus Regius i Sjøbentyabn bebibner tyetbeb, at §err ktatéraab 

Sotyanneø ©tyeoboruø Sutyr, kommanbeur af ©annebrog og ©annebrogøntanb, tyar beb fin Stær« 
bærelfe paa Slotarialcomptoiret for mig ertlæret egentyænbigen at tyabe unberftrebet foranftaaenbe, af mig 
ulcefte ©ocument, tybilfet tyan ertlærebe at bære af teftamentarift 3nbtyolb, og tybiltet tyan beb fnlbe 

Sinbøtræfter i entyber §enfeenbe ratityaberebe.
©et« til töetrceftelfe unber min £aanb og mit kmbebøfegl.
Som Slotarialbibner bare tilftebe be herrer ©ty. ©inberup og ©ty. SSanbler.

S jøbentyabn, ben 9be februar 1857.

S.
Not. publ.

(L. S.)
©ty. ®inberup i
o-t an u I æibner.
©ty. SBanbler J

@e5. og Sill 1 91M. 5 2Rt. 6 g.
20% • • • • „ - 2 - 4 -

2 9ibl. 1 rø. 10 6.
So Stiaebater (Sen Sftart og Si ©filling.

ft. (S. 2. 21. 
* * *
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3eg unberflrevne Notarius publicus Regius i Äjebenpavn bevibner perveb, at ovenftaaenbe 
® jenpart, efter af mig foretagen Kollation, er befunben at »ære nøiagtig overeen«ftemmenbe meb bet mig 

in original! forevifte ©eftament.
©et« til ©efræftelfe nnber min $aanb og mit (5mbeb«fegl.

Sjøbenpavn, ben 29be November 1858.

&. £. 2lbra^anté.
(Not. publ.) 

SItteft o« 2 SoUotioner 6 9tbl. „ 9WI. 12 (5.
SuRitSfonben............1 — 1 - 6 -

7 9tbl. 2 2Bt. 2
5Rig8baler to lOtort to Stilling.

91. <5. 8. S.

(©a efterfølgenbe Sobicifler iffe ere oprettebe for Notarius, »il ber om bere« fRigtigpeb blive optaget et 
©ingøvibne. Äjobenpavn, ben 6te ©ecember 1858.)

Sølpft, 9be Sluguft 58. ©a 3omfrue SRøller« Svageligpeb truer meb tiblig at gjøre 
penbe til 3n»alib, faa beftemmer jeg at pun af min Stiftelfe aarligen ftal pave 300 5Rb. iftebetfor 120. 

©artner Rempel tillægge« ligelebe« af min Stiftelfe 200 9tb. aarligen, fom efter pan« 
©øb gaaer ober paa Äonen, berfom pun overlever pam.

©erfom ben lange Stine bliver for frag til at tjene faa maa penbe ogfaa af min Stiftelfe 
tilbele« 100 SRb. aarligen.

©erfom bet for gamle Stine, SRiel« ©pune og Slnber« Äimerlev ©eftemte ilte finbe« 
tilftræHelig til bere« tarvelige Ubfomme faa forøge« famme meb bet bertil SRøbvenbige.

Scpovgaarb« ©ialerie „et Partie af ©presangen" par jeg foræret grue Reiber g, poem 
bet tilftiHe« efter min ©øb.

3, Uh W

iß. ©reper forpen Äobberfmeb paa ©rebe par jeg lovet, at naar pan bliver fortrængt fra 
fin ubetpbelige Sienbom i Slærpeben af ^irfcppolm, flat ber tilfalbe pam for pan« Cevetib af min 
Stiftelfe en ißenficn af 100 9?b. aarlig, pvormeb bog førft begpnbe« 3 Siar efter gortrængclfen, efterbi 
jeg i Sluguft 1858 aUerebe berpaa par avanceret pam 300 9tb.

3. Uj. Suljr.

3eg par enbvibere befluttet at be af mit ©eftament af 20be Slpril 1850 famme« 8be ißoft 
til ©ogbolber 3«berg legerebe 5,000 forøge« meb anbre 5,000, altfaa i Sllt 10,000, famt be efter 
famme ißoft gorvalter 6. Ä. ^anfen legerebe 5,000 ligelebe« forøge« meb 5,000. 3eg antager bet
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fom $a«fenbe at ty»ab 6. S. »eb min ©øb maatte »ære mig liqoibere« i be fornæbnte 
10,000 og at ber meb ty»ab tyan« ®jelb til mig mulig »ære ftørre, tage« bet ^enftyn fom i ©eftamentet« 
8be $oft er bencebnt, forfaa»ibt faaban ftørre ®jelb maatte tytbrøre fra tyam tyberligere gjort contante 8aan.

Søl»fl, 4be September 58.
3. W

6n blinb Sone i ©aarbef tyar jeg i flere Siar unberftøttet meb 24 9lb. aarlig; bi«fe ftuHe 
tyun betyolbe for tyenbe« ßeeetib. grue ©agge i ©eHe»ue tyar for mig beførget ©etalingen og for tyele 
Slaret 1859 tyar jeg bertil givet tyenbe bet gornøbne.

©nten efter forlængft afbøbe ©tto ©ejer i ©tyronbtyjem tyar jeg i flere 8lar foræret 200 SRb. 
aarlig; bi«fe ftulle tyun betyolbe for tyenbe« ße»etib.

fjor min ©rober Rafter Sutyr tyar jeg i flere ?lar betalt tyan« Urtetræmmer * Stegning, 
alminbelig mellem 3 og 400 Sib. 3eg »il ilte at tyan ftal berøoe« benne Cettelfe, og bet tyam beftemte 
Slnnuum af 1,000 fcrtyøie« til 1,400, tyoilten gortyøielfe »eb»arer tyan« Seoetib.

3 mine ©i«pofitioner er ber oftere næont at bet en Slfbøb for tyan« ßeoetib tilftaaebe Segat 

bliver at oppebære af bere« ©oe et tyalot 2lar efter ©øb«falbet. §er»eb tyar jeg iftun« forftaaet at 
©oef efter en Slfbøb, ty»i« ©øb«falb er inbtruffet imellem Ilte 3uni og Ilte ©ecember tiltommer 8egat= 

©eløbet inbtil Ilte ©ecember, men ilte længere og paa famme SJtaabe fortyolbe« naar ©øb«falbet inb= 
træffer mellem Ilte ©ecember og Ilte 3uni albele« uanfeet paa tyoilten ©ib i $atoaaret at ©øb«falbet 

inbtræffer.
2Reb $enfpn til Siealifationen af ©øltyft ba er ber inbtruffet ©mftænbigtyeber fom mutigen 

»ille foranlebige foranbrebe ©eftemmelfer; ©tulbe faabanne af mig itte »ære tagne forinben min ©øb 
ba o»erlabe« bet til ©etyeimeraab ©ang, fom nøie fjenber fjoranlebningen, at tage faaban ©eftemmelfe 
fom fjortyolbet« Statur ubtræoer og fom ogfaa »il lunne ubftrætte« til at tyæbe be familie*Steftrictioner 
fom jeg tibligere fanbt bet rigtigt at tage.

SøM, October 58.
3. W

£il Sitterlig^eb:
SS. Söberg. @.

gjelbføe & ©anbru^S iBogirbHen.
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Ui /rebertk ben åpenbe, af (tos Maabe ^sn$e tOamnark, be tabers 
d$ (tomers, gering til 5ksst^, Stomarn, JHfmarfken,
taentotj eg ©Ibenbsrg,
©fete vitterligt: 2U, efterfom ^oé ©é aderunberbanigft er bleven anføgt og 

begfært 93or ader^øiefte konfirmation paa be i et af afgangne ktatéraab og ©roéferer 
Sotjanneé S^eoboruø ©u^r og tibligere afbøbe ^uftru, karoline ©u^r, føbt 
$flld>, af æor fRefibentéftab ^jøben^avn unber 20be SIpril 1850 oprettet Sefiamente 
og et af førjlnævnte Slfbøbe til famme ^eftamente unber 7be februar 1857 forfattet 
kobicil inbe^olbte Seflcmmelfer, af ^vilfe ^er^oé in originali ^eftebe teftamentarifte 2)ié« 
pofitioner i æort Suflitéminijlerium er inbleveret ligelpbenbe ©jenparter, faa ville 93i: 

fornævnte Seflamentø $oft 8 Sitr. 1 Sir. 2, famt bet i kobiciden bertil 
gjorte Sidæg, forfaavibt bet veb bet unber bet nævnte Sitr. 1 og veb tillaget bertil 
et beftemt, at en kapital af 15,000 Sibi. ftal ubbetaled SBorgerrepræfentanterne i for
nævnte Sor SiefibentSftab, for at Stenten af famme fan blive anvenbt til aarlig Unber= 
fløttelfe for trængenbe S or gere;

Xeftamentcté spoft 9, famt bet i kobiciden bertil gjorte Sidæg, forfaavibt bet 
veb ben nævnte $oft og veb Sidæget bertil i Sllminbelig^eb er faflfat, at ber ftal 
oprettet en gamiliefliftelfe unber Siavn af „SotyanneS S^eoborud ©u^ré og 
$uflru karo line $alcM ©tiftelfe* meb bet i Seflamentet og kobiciUen angivne 
Sotmaal og meb ben for Stiftelfen anorbnebe SBeftørelfe, bog at æort Suflitøminiflerium 
veb konfirmationen af ben ^unbaté, ber vil være at forfatte for bemelbte ©tiftelfe, 
ffal funne tage be nærmere ^orbe^olb, hvortil ber, naar bemelbte ^unbatfeS Snbljolb 
førfi foreligger, maatte fnbeé Slnlebning, faavel i £enfeenbe til (StiftelfenS ^ormaal 
og bené SSeftprelfe, fom i Jpenfeenbe til be Seftemmelfer i Seflamentet og kobicilen, 
ber figte til ^ormuené konfervation og Segaterneé Sevarelfe for bem, ber n^be famme;

Seflamentetø $oft 11 Sitr. b. og c., famt ^illæget bertil i kobiciden, forfaa= 
vibt bet er faftfat, at vidfe dvotabele af et nærmere betegnet ©verffub, finde af ben 
©utyr fte ©tiftelfed Shection beeld benptted til Ublaan i minbre (Summer og imob 
moberat Stente til trængenbe $rofeéfionifler, beeld anvenbeé til SBebjle for æartou 
©tiftelfe i 93or Slefibentéflab ^jøbenbavn;

2:eftamentetd $ofl 15 og $Joft 3 og bet veb kobiciden til QSofl 3 gjorte 
Sidæg, forfaavibt bet er beftemt, at Suftitiariué i J^øiefleret £)é klffelig ^r. Dr. 
juris $ et er @eorg 33ang, SBor ©e^eimeconferentéraab, Stortoré af JDannebroge og 



fDannebrogdmanb, tyvem Si aUernaabigft tyave ubnævnt til fom ©tiftecommidfair at be~ 
tyanble Seftatord So, naar nogen £vifl maatte opflaae om Seftamentetd og ©obicillend 
fortoldning, ba ffal afgive en motiveret ^jenbelfe om, tyvorlebed Didpofitionerne ffulle 
forflaaed, og at bet berveb ffal tyave fit forblivenbe, bog at ^jenbelfen dun ffal være 
inappellabel, tyvor £viflen angaaer be veb Seftamentet eller ©obiciUen inbfatte ?lr= 
vingerd og Segatarierd inbbprbed f ortyolb, berimob ilte i ^enfeenbe til Soetd f ortyolb 
til Srebiemanb, famt forfaavibt angaaer ben ©d ©Iffelig $r. ©etyeimeconferentdraab 
Sang veb 2eftamentet givne 9iet til at ubnævne fin©ftermanb til Soeté Setyanbling, 
famt enbelig

ben i ©obicillend 2ben Slfbeling unber 9lr. 2 inbetyolbte Sefiemmelfe om 
©prettelfen af et Segat unber Senævnelfe ,©tatdraab ©utyrd og £uflrue$ Segat til 
afbobe ©mbebdmænbd ugifte JDottre4, unber Seftprelfe af Slagiflraten i Sor fRefibentd* 
fab ^jøbentyavn,

i aUe bered ©rb, ©laufuler og funder, faalebed fom be tyertyod fnbed, atter 
naabigft tyave confirmeret og ftabfæftet, ligefom Si og tyermeb confirmere og ftabfæfte 
famme, bog 6te og lObe $enge famt al anben ©d tiltommenbe Slrvefalbdrettigtyeb i 
aUe SWaaber ufordrændet.

forbpbenbe Side og ©ntyver imob bet, fom foreffrevet ftaaer, £inber at gjøre.

©ivet i Sor kongelige JRefibentdftab ^jøbentyavn, ben 15be SRartd 1859.

Unber Sort kongelige ©egl.
(L. S.)

©fter $and kongelige SRajeflatd aUernaabigjte Sefaling.
Simony.

©on firma tion paa be i et af afgangne ©tatdraab og ©rodferer Sotyanned 
Xtyeoborud <Sutyr og tibligere afbobe £ufru ©aroline ©utyr føbt 
fa lety af ^jøbentyavn unber 20be Sipril 1850 oprettet SEeflamente og et 
af førftnævnte Slfbøbe til famme Jeftamente unber 7be februar 1857 
forfattet ©obicil inbetyolbte Sejlemmelfer.
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ffitatsraaö 3o(jannes (njeoöorus Sufjrs og 
^uflrii Carofine Jafdjs Stifteffe.

gjel^føe & ©anbrup« SogtrbWen,



Vufterat afgangne Stat«raab Sofyanne« ©fyeoboru« ©ufyr og fyané §uftrue beb bere« fælle« 
©eftament af 20be Slpril 1850, $oft 9, fyabe oprettet en ©tiftelfe unber 9labn af „Sofyanne« 
©fyeoboru« ©ufyr« og §uftru Caroline gal^fy« ©tiftelfe", til fybillen be fyabe fyenlagt ben 
ftørre »©eel af bere« formue og paa fybillen ©tiftelfe« ©prettelfe unber 15be W?art« b. 21. er meb* 
beelt foreløbig aUernaabigft Sonfirmation, famt berfyo« beftemt, at bere« Executor testamenti, jeg 
@efyeimeconferent«raab og ^øiefteret« 3uftitiariu« Se ber ®eorg Sang, efter bere« ©øb, faafnart 
bere« So er taget unber ©tiftebefyanbling, flat fammentalbe Statéraab ©ufyr« ^orælbre« manblige 
©efcenbentere og be qbiribelige ©efcenbentere« SSgtemænb, fom ere ober 20 Siar gamle, for, fybi« 
ben afbøbe Slrbelaber« ©boger, 3uftit«raab Si. Siage fen, til ben ©ib er bøb, fybillen gorubfæt* 
ning fenere er inbtraabt, at ubnæbne trenbe af bi«fe familien« UReblemmer til i forening meb 
Executor testamenti enbeligen at affatte en fjunbat« for bemelbte ©tiftelfe, fyar jeg, Sang, for* 
anlebiget et Satgmøbe affyolbt ben 18be Slobember f. SI. af famtlige bi«fe familien« fyer i Songe* 
riget fig opfyotbenbe Slebtemmer, og bleb i bette Sløbe ba balgt: ©ognepræft Sart Smil ©ufyr, 
Sonful ©le Sernbt ©ufyr ogDberaubiteur, $erreb«fogeb Slagnu« Sllepi« b’©rignfy, og er 
bette Salg fenere flriftligen i St og Sllt tiltraabt af be øbrige gire af bi«fe fjamilien« Slebteminer, 
fom paa ben©ib opfyolbt fig ubenfor kongeriget. ©er erberpaa af mig, Sang, efter ©eftamentet« 
fjorflrift affattet Ublaft til gunbatfen, og efteråt bette er gjennemgaaet af ©« balgte SJleblemmer 
af familien, fyabe bi unbertegnebe S.®. Sang, S. S. ©ufyr, ©.S. ©ufyr og SI. 81. b’Drignfy 

enbeligen bebtaget føtgenbe

/nniab
for SoQannes €øeoboru8 Su^rs og <gu|fru, (Caroline Mdjs StifteQe.

§ 1. Ant Sftffelfen i Sllmtnbeltgljeb.
Sfter Stateraab ©ufyr« og $uftrue« fælle« ©eftamente af 20be Slpril 1850 og Stat«*

raaben« fyberligere ©eftamente af 7be februar 1857 beftaaer ben ©ufyrfle ©tiftelfe af tbenbe Slf« 
betinger, fyber meb fit færegne ®runbfonb.

©en førfte Slfbeling, ben ©ufyrfle ^amilieftiftelfe, er oprettet til Sebfte for Statøraab
Sofyanne« ©fyeoboru« ©ufyr« nærmefte familie, nemlig fyan« fjorælbre« ægte ©efcenbentere, 
og fybab ©eeltagelfen i ben ©ufyrfle ©tiftelfe« Seftfyrelfe angaaer, tillige be qbinbelige ©efcenbentere« 
SSgtemanb, ei blot meben« bere« ^uftruer leoe, men ogfaa efter bi«fe« ©øb.
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©en anben Slfbeling af ben ©utørfte ©tiftelfe er oprettet til ®ebfte for Srængenbe af 
bi«fe beftemte Jlla«fer, bog at (Statøraab ©utør« afbøbe $uftrue«, Saroline Satctø« Safter« 
ægte ©efcenbentere, berfont nogen Srængenbe maatte finbe« i benne gamilte, tøabe fortrinlig 2lb« 
gang til Unberftøttelfe af benne ©tiftelfen« anben 2lfbeling (jfr. § 44).

©er ftal ftraj efter ©tiftelfen« Dprettelfe forfatte« en nøiagtig ©tamtable coer for« 
næbnte @tat«raab ©utør« Bamilte, og fluUe tøan« $uftrue« ©øfter« ©efcenbentere nteb $enftøn til 
ben bem forbetøolbte fortrinlige Slbgang til Unberftøttelfe af ©tiftelfen« anben Slfbeling bære be« 
rettigebe til at optage« i benne ©tamtable, naar ber for bere« Pebfommenbe berom fteer ®egjæ« 
ring og be fornøbne ©pltø«ninger inblebere« til ben ©utørfte ©tiftelfe« abminiftrerenbe ©irecteur.

Bantilien« Wleblemmer ere pligtige at anmelbe entøber blanbt bem forefalbenbe Bor« 
anbring beb ©iftermaal, Bbbfel eller ©pbøfalb, famt berom inbfenbe Sltteft af bebfommeube ®irte« 
eUer Piinifterialbog, etter anben ligefaa ret«gtølbig Oplosning. Slnmelbelfen fteer til ©tiftelfen« 

abminiftrerenbe ©irecteur, fom tøar at tilføre bet Bornøbne i Bauiiliené ©tamtable, ber bliber at 
fremlægge beb tøber orbinair ©eneralfcrfamling til (Sfterftøn af SRepræfentanterne. Cigefom ogfaa 
ISemartning om ben foregaaebe Boranbring ftebfe bør ftee til ProtocoUen i bet efter Slnmelbelfen 
næft paafølgenbe ©irection«møbe.

©erfom Dtogen bliber forbigaaet beb Ubbeling af Unberftøttelfe paa ©runb af forfømt 
Slnmelbelfe, tøabe be Pebtommenbe at tage ©tabe for $jemgielb.

/ørft «EapiteL

Dm Stifterens MlibCer.
§ 2. Jp&tlfe btéfe 9Jltbkr erø.

Sil ©tiftelfen« førfte Slfbeling« ©runbfonb er tøenlagt følgenbe fafte (Sienbomme: 
a) Sonberup og Pteerløfe ©obfer i ©jæUanb meb alt bere« SiHiggenbe, berunber inbbefattet 

©anbltøng Segloært og ©turup ©fob;
b) ©et bobbelte Paltøuu« 9?r. 36 og 37 i SQtøtøabn i Sjøbentøabn og Pattøufet 9lr. 303 beb 

•fterføift kompagni fammefteb«.
c) ©aarben 9?r. 244 beb Breberitøtøolm« Sanal i Sjøbentøabn, og .
d) ©aarben 9tr. 38 paa ©ammeltorb fammefteb«, tøbi« ©bertagelfe paa be i Seftamenterne 

foreftrebne moberate Pilfaar afbøbe @tat«raab ©utør« Sroberføn, Sonful ©. $8. ©utør, 
tøar frafalbet til Borbeel for ©tiftelfen, for at ben beftanbig tan tøabe fit ©cebe i benne 
©aarb, fom i ilte libet ober ICO Slår tøar bæret i Bowilien« tBefibbelfe.

Brembele« tøenlægge« til benne ©tiftelfen« førfte 2lfbeling faamange Prioritet«obligationer 
eUer gobe offentlige Pengeeffecter efter bere« 6our«bærbi, eller contante Penge, at famme fupplere 
be fafte Sienbomme« Pærbi, beregnet paa ben i Seftamentet af 7be B^’uw 1857 foreftrebne 
Ptaabe, til en reen Sapitalformue af 700,OCO 9Jb., gjentager ©tøb ^unbrebe Sufinbe 9iig«baler 
9tig«mønt, altfaa faalebe«, at forfaabibt be Prioriteter, fom paatøbile be fornæbnte fafte Sienbomme, 
ei tøabe tunnet inbfrie« inben be Slfbøbe« ®oe« ©lutning, bi«fe tun obertage« af ©tiftelfen, mob 
at til famme ublægge« faa meget i Penge, prioriteter og Pengeeffecter, at forncebnte Prioriteter 

bermeb fulbftænbigen bætte«.
Sil ©tiftelfen« anben Slfbeling« ©runbfonb tøenlægge« gobe Prioriteter og Pengeeffecter 

eUer contante Penge til et ®eløb af 200,000 9ib., gjentager: So ^unbrebe Sufinbe 9iig«baler 9tig«mønt.
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§ 3. Cm Segiftmafionen af ©tundfonbenS ®tørrelfe.

9?aar fornæ»nte gienbomme, Prioritet«cbligationer, Pengeeffecter og Penge af Stifte« 
retten i afbøbe @tat«raab ©ubr« cg $uftrue« ©terobo ere ble»ne mobtagne af ©tiftelfen« ©irection, 
b»i« SDIeblemmer famtlige flulle qoittere fer famine, ^ace be uopbolbigen at ubfærbtge en fnlbftænbig 
9Ict, fom ubbifer i b»ilte entelte SIctioer begge ©tiftelfen« Slfbelinger« ®runbfonb beftaaer, faa og 
be muligen overtagne Pa«fi»er (be i § 2 næonte Prioriteter), til filten Slet ^æfte« en Ubflrift af 

©fifteretten« Protccol, forfaa»ibt angaaer bet til ©tiftelfen gjorte Ublæg. ©enne Slet bliver at 
betræfte og unberftribe af famtlige ©irecteurer in duplo, og ibet benne Slet tjener til ®e»ii« for 
©runbfonben« ©tørrelfe, flutter ©irectionen« og na»nligen ben abminiftrerenbe ©irecteur« Slnfoar 
for ©tiftelfen« formue fig til famme, ©et ene ©pemplar bliver at tilftifle Sjøbenba»n« 9J?agiftrat 
meb Slnmobning om at opbevare ben i famme« Slrtpi»; bet anbet Syemplar bliver at tbinglæfe »eb 
ben kongelige Sanb«o»er« famt $of« og ©taberet og be 3uri«bictioner, boorunber ©tiftelfen« 
fafte Sienbomme ubenfor ^jøbenbaon ere beliggenbe. ©e«uben bliver at tage et pa«fenbe SUntal 
Slftrpf, og et 2lftrpf at tilftifle enb»er mpttbig ©efeenbent af @tat«raab ©ubr« gorælbre.

§ 4. ^rugtbargiørelfe af ©runbfonbené pengemidler.

©enne ©tiftelfen« ®ruitbfonb er bet ©irecticnen« Pligt at be»are og giøre frugtbringenbe 
paa bebfte PJaabe, nabnligen »eb i IRegelen at anbringe be ©tilftelfen tilpørenbe bi«ponible Penge« 
beløb, forfaaoibt famme ei bebøoe« til ben løbenbe Äa«febebolbning, — ber bog ogfaa, faaoibt bet 
efter ©mftænbigbeberne finbe« tilraabeligt, bør gjøre« iniblertibigen frugtbringenbe, — i filtre 
Prioriteter i fafte Sienbomme, ligefom ben og i tegelen faalebe« bør forbolbe fig meb be ©piæg 

tommer til at gjøre, ligefom ©irectionen ogfaa er berettiget til, naar ben finber bet ben« 
Ifgfåntaøføt, for ©tiftelfen at omfætte be famme tilfalbne offentlige Pengeeffecter til gobe Priori« 

teter i fafte Sienbomme.
©og ftal ©irectionen ogfaa »ære bempnbiget til, naar ben maatte finbe bet tilraabeligt, 

at afbænbe nogen af ©tiftelfen« fafte ©ienbomme — hvortil ben er berettiget — at fjøbe anbre 
rentable fafte (Sienbomme i famme« ©teb, naonligen boi« ber maatte blive Slnlebning til at bort« 
fælge etter bortaröefeefte bet til be fornæonte teenbe ^jocebgaarbe børenbe Sønbergob« (jfr. § 17).

§ 3. Cm be faer egn c under ^ttffelfené æefttjrelfe bmltggenbe SØftbler.

©e Piibler, fom bli»e ublagte til bet til Ublaan til trængenbe Profeéfi onifter 
ftiftebe Segat, boiltet »eb @tat«raab ©ubr« og tpuftrue« fælle« ©eftamente af 20. Slpril 1850, 
Ilte Poft, er unberlagt ben ©ubrfte ©tiftelfe« ©irection, blive at bolbe albele« affonbrebe fra ben 
©ubrfte ©tiftelfe« formue, og at beftpre fom en færegen gormue«ma«fe, meb fit eget 9?engftab 

uben nogen Ubgift for legatet.
©et famme blioer at iagttage meb $enfpn til 3nbbrioelfen af @tat«raab ©ubr« og 

$uftnte« ®oe« uberigtigebe betpbelige Ubeftaaenbe, fom efter np«melbte ©eftament« 12te Poft blieer 

at o»ergi»e til ben ©ubrfte ©tiftelfe« goroaltning, for at be inbtommenbe Center og (Sapitalbeløb 
efterpaanben tunne bli»e afgi»ne til be »ebfommenbe Segater og ©tiftelfer, o»eren«ftemmenbe meb 
©eftamenterne« 3nbbolb; bog efter grabrag af be bertil mebgaaenbe Dmtoftninger.
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^nM (hpikl.

Dm StifteQens KePgreQe.
§ 6. Cm æeftprelfen t Sllnititbeltgbeb.

Segge Stiftelfen# 2Ifbelinger ftude tyabe en fæde# Sefttyrelfe, beftaaenbe af IRepræfen» 
tanterne øg ©irectionen meb be ben unberorbnebe Setjente.

a. Bm Hepræfentantcrne.
§ 7. ^pp ber er Steptoe fen tant.

Olepræfentantere for ben Sutyrfte Stiftelfe ere ben Sutyrfte familie# manblige 3Reb» 
lemmer, tyborbeb alene forftaae# @tat#raab 3otyanne# ©tyeoboru# Sutyr# gorælbre# manblige 
ægte ©efcenbentere og bere# qbinbelige ægte ©efcenbentere# SSgtemænb, ei blot meben« bere«§u» 
[truer lebe, men ogfaa efter bi#fe# ©øb, fom tyabe fplbt bere« 20be Slår og tyabe et uplettet JRpgte. 
©e til fjamiliebirecteurer balgte Stepræfentantere betyolbe bere# Stemmeret fom faabanne, bog unb» 
taget be Sager, i tybille ber er Spørg#maal om 2lnfbar for bere# SmbebSforretninger.

§ 8. Cm ©eneralforfamlinger.

SJepræfentanterne ubøbe bere# Sirtfomtyeb i SHepræfentant» eder ©eneralforfamlinger, 
af tybilte en orbinair gorfamling ftal aftyolbe# feneft i ülooember SQaaneb, og ejtraorbinaire ©ene» 
ralforfamlinger, naar bet af ©irecteurerne agte# fornøbent, eder faabant flriftligen og meb beftemt 

og ttybelig Setegnelfe af, tybab ber i famme ønfte# fortyanblet, begjære# af 5 9tepræfentantere, i 
tybiltet fibfte ©ilfælbe ben ejtraorbinaire ©eneralforfamling ftal bære fammentalbt inben 8 Uger# forløb.

21de ©eneralforfamlinger inbbar#le# af ben abminiftrerenbe ©irecteur gjennem ben Ser» 
lingfte ©ibenbe eder tybillen ©ibenbe, ber i ©iben# Søb maatte for Sjøbentyabn træbe iftebetfor 
famme, beb et trenbe ®ange inbrtyttet 2lbertiöfement meb minbft 3 Uger# Sarfel efter bet fibfte# 
Setjenbtgjørelfe.

©eneralforfamlingen# gortyanblinger lebe# af ben juribifte ©irecteur fom ©irigent. 
©erfom ben famlebe ©irection# pluralitet (jfr. § 14) imiblertib meb §cnftyn til ben juri» 
bifte ©irecteur# Stiding til en entelt Sag maatte tyabe Setænteligtyeb beb at labe gortyanblin« 
gerne lebe af famme, tyabe be tilftebebærenbe gamiliebirecteurer at bælge 6n af bere# SDiibte eder 
af SRepræfentanterne til at obertage bette £berb; og meb ^enftyn til Rebningen af fjortyanblingerne 
bebtommenbe ©e<tyargen for ©irectionen# ^obebregiiftab, fortyolbe# fom nebenfor foreftrebet i § 29. 
(Sntyber iRepræfentant, berunber inbbefattet ftainiliebirecteurerne, tyar at fratræbe ©eneralforfam» 
lingen, naar ber ftal botere# i en ben Sebtommenbe# egen 3ntere#fe bebrørenbe Sag.

3 en bertil inbrettet Protocol inbføre# bet gornøbne om ©eneralforfamlingen# 2lftyol» 
belfe, be ftidebe gorflag og be tagne Seflutninger, tyoorimob ben munbtlige ©i#cu#fion ei optage# 
i Protocoden. Protocoden unberftribe# ftraj af be tilftebebærenbe ©irecteurer og Øtepræfentantere.

§ 9. ©m SVeprafenfantetned SØtøbe peb Sefulbmoegtigebe.

©e af IReprcefentanterne, fom maatte optyolbe fig ubenfor SJiget, eder i 3tydanb, og 
faalebe# enten albele# itte eder i alt $a(b tun meb Sanfleligtyeb tunne møbe i ©eneralforfam» 
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lingerne, ere berettigebe til at opforbre ©irectionen til af trenbe af bem foreffaaebe i Jtjøbentyabn 
eller ben# nærmefte Omegn boenbe bebertyæftige og paalibelige 9Rænb, at bælge en ©efulbmægtiget 
til, tybor ei 2lnbet i bet følgenbe Miser foreftrebet, for bem at møbe paa ©eneralforfamlingen og 
i bet $ele at tyanble paa bereS SSegne og at baretage bereS £arb fom SRepræfentant, og naar be 
ba, efteråt bette er fleet, ilte inben 8 ©age før ©eneralforfamlingens Slftyolbelfe flriftligen for ben 
abminiftrerenbe ©irecteur tyabe anmelbt, at be felb bille møbe, tyar ben abminiftrerenbe ©irecteur 
at inbbtybe ben ®efulbmægtigebe til at gire SD.'øbe. gulbmagten gjælber faalænge ben ilte er ub» 
trtytfeligen tilbagefalbt, tyborom ben paagjælbenbe SRepræfentaut tyar flriftligen at unberrette ©ireo 
tionen, fom mebbeler ben ®efulbmægtigebe Silbagefalbelfen af gulbmagten.

§ 10. ßm af IDtrecttonen.

9tepr«fentanterne bælge ©tiftelfens ©irecteurer efter gorftrifterne i bet følgenbe, om 

©irectionen tyanblenbe, Stffnit.

§ 11. 9iepræfentanterneé Sfevifion af SKegnfEabet.

SRepræfentanterne tabe beb tbenbe af bereS ÆUibte bet af ©irectionen forelagte $ooeb= 

regnftab gjennemgaae, forinben bet paa ben i bet følgenbe Slffnit, om JRegnftabSbæfenet, beftemte 
2Kaabe bringe# til Slfgjørelfe, om ©irectionen ftal mebbele# ©ectyarge for Sefttyrelfen af ©tiftelfen# 
SInliggenber i bet paagjælbenbe 2lar.

§ 12. Specielle godtag, fom ffuHe afgforeé af Siepræfentantffabet.

gorflag til Seftemmelfer, fom ©irectionen agte af ben SJettybentyeb, at ben ønffer at 
oberlabe famme til ©eneralforfamlingen# Slfgjørelfe, felb om ©jenftanben tyører til bem, fom ©i= 
rectionen efter benne gunbat# er beføiet til ene at afgjøre, ffuüe, for at funne tomme for, oære 
anmelbte i ben offentlige Snbtalbelfe til ben paagjælbenbe ©eneralforfamling.

Jbenbe berom enige 9iepræfentantere funne bringe ©jenftanbe til ^ortyanbling paa en 
©eneralforfamling, naar be faa betimeligen tiltjenbegioe ©irectionen bette, at SInmelbelfe om famme 
fan optages i ben foranncebnte offentlige Snbtqlbelfe. ©eneralforfamlingen fan imiblertib itte oeb« 
tage nogen ©irectionen forbinbenbe Seflutning meb §enftyn til ©jenftanbe, fom beb benne øjunbat# 

ere oberlabte til ©irectionen# nbelutfenbe Staabigtyeb, eUer for tybi# æebtommenbe en gplbig ®e« 
flutning er betinget af ©amftemning mellem ©irectionen og SReprcefentantffabet.

3ntet fan foretages paa ©eneralforfamlingen, fom ei er betegnet fom gbrtyanbliug#» 
gjenftanb i ben ubftæbte 3nbtalbelfe til famme.

©et er forbetyolbt ©irectionen, naar famme antager, at en ©jenftanb, ber ftal bringes 
unber ©etyanbling t ben foreftaaenbe ©eneralforfamling, itte egner fig til at optages i en offentlig 
®etjenbtgjørelfe, at bringe famme til be i £D?onarc$iet fig optyolbenbe StepræfentantereS Sunbftab 
beb et Girculaire, fom betimeligen tilftiHeS entyber faaban SRepræfentant, faabelfom be i Ublanbet 
fig optyolbenbe SiepræfentantereS ©efulbmægtigebe.

§ 13. ßm ^epræfentanternoé Strffom^eb tenf elte fpecteHe ^tlfælbe.

Oiepræfentanterne itbøbe frembelés ben SBirtfomtyeb i enfette fpecielle lilfælbe, fom i 

benne gunbatfe# følgenbe æeftemmelfer bliber bem ooerbraget.
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b. Dm Directeurerne.

§ 14. &irectioneti$ ^ammenfættttng.

©tiftelfen ftal fire ©irecteurer, af Quilte 3 gamiliebirecteurer, valgte af og iblanbt 
gamilienø 9D?eblemmer, cg veb ©iben af biøfe, fom ben juribifte eller abminiftrerenbe og regnftabø-- 
førenbe ©irecteur, en agtet Stetøtpnbig ubenfor gamilien, og flal, naar ©lemmerne i ©irecticnen 
ere lige beelte, ben SDlening ^ave gortrinet, fom er tiltraabt af fibftncevnte ©irecteur.

§ 15. Cm Salget af ^irecteurer.

Paa ben førfte ®eneralforfamling ^ave Stepræfentauterne at bælge be trenbe ga» 
miliebirecteurer blanbt ben ©u^rffe familieø manblige SReblemmer, og forbreø fom Setingelfe 
for Salgbar^eben, at ben Salgte ^ar fplbt fit 25be 2lar, er beber^ceftig og uberygtet, ber 
fenere inbtræber Sacance blanbt gamiliebirecteurerne, ^ave fRepræfentanterne at befætte ben lebige 
Poft beb et npt Salg af et balgbart SReblem. (£r ber bog i et Slarø Søb fra ben fibft af^olbte 
orbinaire ®eneralforfamling tun inbtraabt een Sacance, fan Salget ubfcetteø til ben næfte orbinaire 
®eneralforfamling, og ©irectionen anfeeø ba fulbtallig meb 2 gamiliebirecteurer, men inbtræber 
ber toenbe Sacancer, af^olbeø fnareft muligen en ejtraorbiuair ©eneralforfamling for at befætte 
be lebige hofter.

©fulle flere gamiliebirecteurer bælgeø i een ©eneralforfamling, bælgeø ^ber for fig 

beb fimpel Pluralitet. §abe glere lige ©temmer, foretageø ber npt bunbet Salg mellem bem. 
©iver famme igjen lige ©temmer, afgjøreø Salget beb Sobfaftning.

©en førfte abminiftrerenbe og regnftabøførenbe ©irecteurø Poft er beb 
Statøraab ©u^rø og$uftrueø fælleø Seftament af 20be Slpril 1850 overbraget ©e^eimecouferentø» 
raab p. ®. Sang, meb SRet til at ubnæbne fin Sftermanb, Ijbilfet Salg er ivcertfat. (Sfter biøfe 
bliver benne ©irecteurpoft at befætte beb Salg paa en fnareft mulig af^olbt ©eneralforfamling, og 
bør enhver juribift ©irecteur, faafnart ^an er tiltraabt fin Poft, gjøre gorflag til ben næfte orbi» 

naire ©eneralforfamling og mebbele fit gorflag i bet førfte ©irectionømøbe, ^vor bet tilføreø Pro» 
tocoUen. Salget t ©eneralforfamlingen bliber bog efter Utatøraab Su^rø og $uftrueø fceHeøSe» 

ftamente af 20be 2lpril 1850, 9be Poft in fine, inbftrcentet bertil, at Pluraliteten af be møbenbe 
ftemmeberettigebe SDieblemmer, berunber inbbefattet gamiliebirecteurerne, funne antage eder forfafte 
bet gorflag om en agtet Sietøftynbigø Salg, fom bliber fremfat for bem enten af ben juribifte ©i» 
recteur i Ijanø leoenbe Sive, eller Ijviø ben juribifte ©irecteur ftulbe bære afgaaet, ei blot inben 
Salg er foretaget, men og inben nogen (Sftermanb er bleven befigneret, ba af Pluraliteten af ga» 
miliebirecteurerne, eder bbiø ^ver af biøfe ci bil fravige fit gorflag, af ben ælbfte (førft balgte) 
gamiliebirecteur. ©et ftal altib forinben Salg foretageø af ben juribifte ©irecteur, i ben offeut» 
lige Snbfalbelfe færligen bemcerteø, ^viltet for ©tiftelfen betpbningøfulbt 2lnliggenbe Salget af ben 
abminiftrerenbe og regnftabøførenbe ©irecteur altib er og bliver, gortafteø bet af ten abmini» 
ftrerenbe ©irecteur fremfatte Uorflag, ubfcetteø ®eneralforfamlingen til ben følgenbe ©øgnebag, ^vor 
en anben agtet Sietøfpnbig af Ijani bringeø i gorflag, og fortafteø ogfaa bette gorflag, vælge ga» 
miliebirecteurerne @n af bereø Wiibte og Sieprcefentanterne (Sn af bereø Ptibte, og vælge biøfe 
©benbe, i gcrening meb ben juribifte ©irecteur, bcnrieø Cftermanb. galbe ba be trenbe ©temmer 

paa 3 forftjetlige Perfoner, afgjøreø Salget veb Sobfaftning. $ar bet førft fortaftebe gorflag været 
fremfat af en afbøb juribift ©irecteur, for^olbeø paa famme 2Raabe, faalebeø at Pluraliteten af 

gamiliebirecteurerne, eUer i alt galb ben ælbfte af biøfe, fremfætter bet anbet gorflag. ®r bet 
anben ®ang fortaftebe gorflag berimob blevet fremfat af gamiliebirecteurerne, vælge biøfe fibfte @n 
af bereø 2Ribte og Siepræfentanterne @n af bereø SDlibte, fom bør føge at foreneø om et anbet 
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æalg enb be tvenbe forfaftebe, nten tunne be ei ^erom ene«, og yver vebblivenbe [femmer paa 
©tn, afgjøreø SBalget imellem bi«fe Joenbe ligetebeø beb ßobfaftning.

©fulbe ber ei tængere fiube« trenbe veberyæftige og uberpgtebe manblige Wieblemmer 
af familien, fom bille mobtage ©irecteurpoften, yave be æalgberettigebe at bælge en Wianb uben» 
for familien, fom bertil maatte bære at fcrmaae, og er ber ei tængere yer i Sanbet 5 balgbe» 
rettigebe ÜDieblemmer i familien, ben eder be tilbagebæreube gamiliebirecteurer berunber inbbe» 
fattebe, faa bliver af ©taben« ©orgerrepræfentantere at tilfororbne @n af bere« SHibte for yvert 
manglenbe gamiliemebtem til at beeltage i SSalgyanblingen. ©erfom bette i gremtiben af nogen» 
fomyelft ®runb ei ffulbe Ittnne ubføre«, bliver 3uftit«minifteriet, eder ^bitten anben øverfte 9ie» 

gjering«autoritet, offentlige ©tiftelfer tit ben Sib ere unberlagte, at anmobe om i benne $enfeenbe 
at træffe anben goranftattuing for næroærenbe private ©tiftelfe« æebfommenbe.

§ 16. ßtn ben abnttntfirerenbe &frecteur$ SMrffombeb t Sllmtnbeltgbeb.

©en juribifte ©irecteur yar ben umibbelbare töeftpretfe af ©tiftelfen« SInliggenber, ber« 
unber inbbefattet ^bab ber bebtommer bens ^engeeffeeter, ben« fafte Sienbomme i Äjobenyavn og 
tidige ben« Oobfer og øvrige ßanbeienbomme, meb 3agttagelfe af be i § 18 anførte ©eftemmelfer.

©tiftelfen« töetjente, faaoel be, fom ere anfatte i Sjøbenyavn fom paa ©obferne, ere 
yant umibbetbart unberorbnebe og forpligtebe tit at rette fig efter be gorftrifter, yan mebbeter bem 
inbenfor ben beb benne fjunbat« fjant ooerbragne Tiynbigyeb« ©rættbfer.

§ 17. ©c Slbntiniflrationé = Slnliggenber, ber ere forbebolbte ben famlebe 
Strecttoné Slfßforelfe.

©iøfe ere:

a) ®teb jpenfpn til ©tiftelfeu« ^ettgemibler.
Ubtaan af ©tiftelfen« dJiibter i fafte ©ienbomme, eder famme« enbelige 2lnbringelfe i 

offentlige ^engeeffeeter, afgjøre« af ben famlebe ©irection. ©erimob er ben abminiftrerenbe ©i» 
recteur beføiet tit interimiftiff at frugtbargjøre ben ©eet af Äaöfebeyolbningen, fom ei beyøver at 
yolbe« contant, inbtil ben famtebe ©irection finber, at ber bør ffribe« tit enbetig ffrugtbargjørelfe 
af Seløbet, yvilfet flat bringe« unber Overveielfe i en^ber Ovartaløforfamling, inben yvilfen ber 
er opfamlet et Seløb af ober 6000 SRb.

Side ©tiftelfen titbørenbe ^ßrioritet«obligationer og offentlige Sffecter, fom funne notere« 
paa 9iabn, blive at gibe ^ßro^ibitibpaategning af ben famlebe ©irection, ber bør nævne yvilfen 
SHfbeling bet paagjælbenbe Slctiv tilfører, og gaae ub paa at ber ei maa bi«pouere« ober famme 
uben ben« ©amtyffe; og blibe be offentlige Sffecter herefter at notere paa ©tiftelfen« 9iavn.

Sffecter, fom ei funne notere« paa 9iavn, maa ©tiftelfen føge fnareft muligt at ombytte 
meb anbre, og bør be, inbtil bette fan flee, bepouere« i ^ationalbanfen og 9iecipi8fen forfyne« 
meb ben famlebe ©irection« ^Jroljibitib^aategning.

b) 9Web ^penfpn til ©tiftelfen« fafte Sienbomme.
2lfy<enbelfe eder ßryvervclfe af fafte Sienbontme fan alene beflutte« af ben famlebe 

©irection. 9iaar benne finber bet tjenligt til ©tiftelfen« Sam at afyænbe ben« oprinbelige fafte 
Sienbomme, naonligen at bortaroefeefte ©tiftelfen« Sønbergcbø, og ba i bere« ©teb at inbfjøbe 
anbre gobe, rentable Sienbomme, jfr. § 4, fan ben arroubere Æjøbefummen beb ©alg. af ©tiftel»x 
fen« realifable ^engeeffeeter, Ijoorimob ber om Slnoenbelfe af anbre ©tiftelfen« dRibler i faabant 
SSiemeb bør gjøre« fpeciel Subsiding til ©eueralforfamlingen og ben« ©amtpffe bertil er^oeroe«.

©ver ^»ovebreparationer, 211» eder Ombygninger veb Sienbommene forelægge« i bet 
foregaaenbe 2lar« fibfte Qvartal«møbe gorflag cg Overflag til ben famlebe ©irection« approbation;
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bog er ben abminiftrerenbe ©irecteur befriet til ftrap at tabe iftanbfætte be beb ®obfet« ftirter 
ubfatte Wrangler.

f orpagtning«contracter om ^obebgaarbene, Sortfæftninger af ®aarbe og Soel«fteber, 
^obebrcparationer og Om® eller ©ilbygninger reb £obebgaarbene, famt ben aarlige forftplan for 
©tobene« Seyanbling, tunne ligelebe« tun bebtage« af ben famlebe ©irection.

©erimob ere Sortfaftningerne af^ufe oberlabte til ©obfet« Slbminiftrator« Staabigbeb, 
bog at ber af ben famlebe ©irection bebtage« et SJinimum for ben Snbtagt, ber oeb famme« 
Sortfaftning ftal opnaae«, og ben Sortfaftning, ybor ©aameget af Slbminiftrator i et entclt ©il* 
falbe ei finbe« at burbe forbre«, forelægge« ben famlebe ©irection til Slfgjørelfe.

§ 18. Cm ben fpecteUe Slfeminiflration af ®tiftelfen$ ©obfet.

Slbminiftrationen af ©tiftelfen« ®obfer er beb 6tat«raab ©uyr« ©eftamente af 
7be februar 1857 oberbraget til ©eyeimeraab Sang i forbinbelfe meb yan« Stilling fom juribift 
©irecteur, meb bet beftemte farlige honorar af 500 9?b. aarligen. Cfter yan« idfgang blider bet 

at tage nnber ©berbeielfe, om bet er ønfteligt, at ©tiftelfen« juribifte ©irecteur ogfaa obertager 
®obferne« Sibminiftration. ©ette ©pørg«maal afgjøre« af be tre f amiliebirecteurer, men er bet 
førft afgjort enten beb bi^fea Seflutning etter berbeb, at ben juribifte ©irecteur ei ønfter at ober* 
tage benne Slbminiftration, at ber ftal balge« en færegen Slbminiftrator af ©obferne, beeltager ben 
juribifte ©irecteur paa funbation«ma«fig SDtaabe i Salget, ©en faregne Slbminiftrator af ©obfet 
bliber at antage faalebe«, at 8ø«tynbigelfe fan finbe ©teb fra begge ©iber meb et yalbt Slår« 
Sarfel til yber lfte SOlat. honoraret for Slbminiftrationen efter Sang« Slfgang beftemme« af 
©irectionen.

§ 19. &itectionend ^ottetntnger meb ^enf^n til Äaöfecontrollen og 
9fegnffab$n<efenet.

©irecteurerne yabe frembele« at baretage be i et frlgenbe 2lffnit meb $enfyn til 
£a«fecontrollen og 9tegnftab«bæfenet omyanblebe forretninger.

§ 20. Cm ®trectionémoberne.

©irectionen afyolber i ^jøbenyabn en forfamling yoert ©bartal til Sifgjørelfe af be 
foreliggenbe forretninger, efter Snbfcybelfe af ben abminiftrerenbe ©irecteur. ©erfom en af fa* 
miliebirecteurerne yar forfalb tan ©amling afyolbe« af be øbrige, men yabe tbenbe forfalb bør 
ben ubfatte«. Slaar ben abminiftrerenbe ©irecteur antager at en entelt ©ag i Stellemtiben mellem 

tbenbe ©bartal«forfamlinger fan afgjøre« beb ftriftlig Circulation, og ingen af familiebirecteurerne 
begjarer ben ubfat til munbtlig foryanbling, fan ben afgjøre« ftriftligen.

©ber Sllt ybab ber foretage« i ©irection«forfamlingerne yolbe« en nøiagtig protocol, 
ybori ogfaa bemærte« bet fornøbne om be obennabnte ftriftligen afgjorte ©ager, f oryanblingerne 
lebe« af ben juribifte ©irecteur fom ©irigent; og ^rotocotten unberftrioe« af be tilftebebarenbe 
©irecteurer, yoergang foryanblingen flutter.

§ 20. Cm Sebetlag til ©Mrectionen.

©en juribifte ©irecteur oppebarer fom faabati, ©eyeimeraab Sang efter @tat«raab 
©uyr« ©eftamente 800 9ib., og yan« Cftermanb 600 9ib., bog at ®eneralforfamlingen efter Sir*
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beibetø Omfang fan fortie bette honorar til 800 Stb. Sleb $enfpn til$onoraret for®obferneø 

Slbminiftration for^olbeø efter § 18.
familiebirecteurerne oppebære intet honorar, men be ubenbijeø boenbe ©irecteurer ere

berettigebe til at er^olbe 4 Stb. ©icet for ^oer ©ag be maa op^olbe fig i §>ooebftaben i Slnlebning 
af ©irectionøfcrfamlingerne, faa og bereø ublagte SReifeomtoftninger efter Stegning.

§ 22. £m I^trecttonené ^nncftonditb.

Samtlige ©irecteurer blioe oalgte for Sioøtib, og tnnne alene fjerne« mob bereø SiHie,
berfom be maatte ^aoe gjort fig ftplbige i faa grove ijeil, at be, efterat ©eneralforfamlingen ^ar 
bragt Spørgømaalet unber ©omftoleneø S««tjenbelfe, bisfe efter f orljolbetø Statur finbe at be bør 
fratræbe bereø Seftillinger. Stulbe nogen af ©irecteurerne nogenfinbe gjøre fig ftplbig i nogen 
Urebeligbeb, naonligen mobtage ©ouceurer for Ublaan af Stiftelfenø Slibler eder anben ©iøpofition 
over Stiftelfenø Sienbele, er ©eneralforfamlingen berettiget til at forbre bem beb ©om entlebigebe, 
^oiø be ei forinben gcboilligen fratræbe; cg blioer bet ber^oø i et faabant ©ilfælbe at inbftille til 
næfte ©eneralforfamlingø Slfgjørelfe om benne f unbatfeø § 35 Sitr. b. blioer at bringe til Slnoenbelfe.

c. Dm Stifterens unberorbnebe betjente.
§ 23. ^Betjentene i åjobenbavn.

©er anfætteø beb Stiftelfen i Sjøben^aon en Sog^olber og en ^aøferer, ber ^abe at
ubføre be meb biøfe Stillinger forbunbne forretninger for et aarligt Seberlag, ber beftemmeø af 
©irectionen, bog ei høiere enb til 800 Sib. for bem Segge tilfammen. frembeleø ^abe be famme 
Setjente at ubføre famtlige unberorbnebe forretninger, ber forefalbe ber i Staben, faafom Seere» 
tdirforretningerne boø ben juribifle ©irecteur og ®cbfetø SIbminiftrator, al Strioerarbeibe, f ørelfe 
af Sopibogen og beølige, bet umibbelbare ©ilfpn meb be fafte Sienbommeø Sebligebolbelfe ^er i 
Staben (en faafalbet SiceværtØ forretninger), for ^bilte forretninger tilfammen gioeø et Seberlag 
af 200 9tb. Vigefom bet bole honorar blioer at bele i 2 lige ©ele, faalebeø forbeler ben famlebe 
©irection ogfaa forretningerne mellem begge Softer, faalebeø at Slrbeibet blioer omtrent lige for 
begge Setjente, og orbner iøorigt ben famlebe ©irection Ijele forretningøgangen og befteminer 
naonligen, brille Søger ber ftal føreø.

f rembcleø autageø et Sub, ber om muligt gioeø fri Solig oeb Stiftelfenø Socale, eller 
boiø bette ei tan flee, ^uuøleiebjælp og en paøfenbe maaneblig af ©irectionen beftemt 8øn.

§ 24. ^Betjentene paa ©obferne.

®fter (Statøraab Subrø ©eftamente af 7be februar 1857 (tulle forcalteren oeb ®ob»
ferne og be oeb Stooene for ©iben anfatte Setjente bebolbe be for bem beftemte dønninger ufor» 

ringebo, ligefom be og, naar be uben bereø Srøbe entlebigeø, faa og bereø ©fterlabte efter bereø 
©øb, bebanbleø af Stiftelfenø ©irection faalebeø fom en buman ®obøeier bebanbler fine afgaaebe 

Setjente og bereø Sfterlabte, og tan ©irectionen beftemme be Sebtommenbeø ^Jenfioner.

§ 25. Slntagelfen og ©ntlebiqelfen af be unberorbnebe æetjente.

Stiftelfenø Sogbolber og Sub autageø af ben juribifle ©irecteur, fiaøfereren og ®obø« 

foroalteren famt ben Slanb, ^oem ©oeropfpnet meb Stooene aubetrceø, naar biøfe toenbe fibfte
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hofter blive lebige, of ben famlebe ©irection, be ø»rige »eb ©obferne anfatte mere unberorbnebe 
Setjente of Oobfetø Slbminiftrator.

©amtlige unberorbnebe Setjente antageø faolebe«, ot gorbolbet fro begge ©iber ton 
løSft^nbigeé meb paøfenbe Sarf el; men Seftprelfen bør et benytte benne Dpfigelfeøret uben 
Sejentenø (forbolb fremtalber en efter fammeø WGening begrunbet Wiøfornøielfe. ^enfioner tunne 
olene tilftaaeø be of ©tiftelfenø ©irecteurer ontagne »g fenere entlebigebe Setjente meb Seneral» 
forfamlingenø ©amtptte.

3 Silfælbe of Sorfatb for ©tiftelfenø Setjente conftitnerer ben abminiftrerenbe ©irec« 
teur en Slnben til ot ubføre forretningerne, bog for be af ben famlebe ©irectiou ontagne Se« 
tjenteø Sebtommenbe tun for bet Sibørum, ber forløber inbtil ben næfte ©irectionøforfamling, i 
filten ben famlebe ©irection tager Seftemmelfe om flig Sonftitution.

d. Dm Kasfecontroffen og Jlegn|M8oæ|enet
§ 26. ^défecontroOen.

©en famlebe ©irection foreftrioer bror ftort et Seløb ©tiftelfenø Staøferer tør ba»e i 
fin Saøfe, og gi»er {Regler for bet ø»rige Seløbø 3nbfættelfe paa Santfolium.

Sngen af ©irecteurerne tør mobtage ©tiftelfen tilbørenbe Senge, eder bove famme i fit 
Særge, b»»rimob be altib ftulle beroe beelø i ©tiftelfenø §o»ebfaøfe, b»ottil ber ftal »ære t»enbe 
S^øgler, af b»ilte ben ene ftal beroe b»S ben abminiftrerenbe ©irecteur, ben anben b»8 ©tiftelfenø 
Saøferer, cg hvortil bør føgeø tilvejebragt et branbfrit fRum, beelø paa folium i Santen.

Saøfereren, ber forinben ban tan tiltræbe fin SeftiUing bar at ftiUe ben kaution, f,om 
©irectionon beftemmer, tør ei gjøre nogen UbtceUing af &aøfen uben ben abminiftrerenbe ©irecteurø 
af Sogbolberen parapberebe alminbelige eller fpecieUe Ubgiftøorbre, og intet Seløb tør bæbeø 
i Santen uben famme ©irecteurø ligelebeø af Sogbolberen parapberebe Santanoiiøning. 
®nb»er Slfbigelfe fra biøfe forftrifter, fra poilfen ©irectionen ei fan biøpenfere, paaføre »ebtom« 
menbe Staøfebetjente 2lnf»ar for bet beroeb ©tiftelfen muligen paaførte £ab.

©en abminiftrerenbe ©irecteur laber fig b°er Ttanbag give en af Saøfereren affattet 
og af Sogbolberen fom Uaøfecontrolleur attefteret ©pgjørelfe af Saøfebebolbningen, berunber inb« 
befattet bet Seløb, fom benftaaer paa Santfolium, bilagt meb kontrabogen meb Santen, bet Se« 
løb, fom er neblagt i ©tiftelfenø $o»ebtaØfe, og Saøfererenø egen contante Sebolbning; og bar 
ben abminiftrerenbe ©irecteur ibetminbfte engang i b»er 2 2Raaneber til ubeftemt Sib at forbiøfe 
fig om Saøfebebolbningenø fRigtigbeb og Søgerneø behørige <5øretfe og berom gjøre Semærtning 
i Sournalen og ^aøfebogen; ligefom Sobfetø Slbminiftrator ibetminbfte engang bal»aarlig bar at 
efterfee Sobøtaøfenø Sebolbning.

Seb bbert Qoartalø Ubgang bar Sogbolberen for $o»eblaøfenø og ®obøfor»alteren for 
Sobølaøfenø Sebtommenbe at inbfenbe ©»artaløeptracter, ber ubbife Snbtægterø og Ubgifterø Se« 
løb i bet afbigte ©»artat, faa»elfom ^aøfebebolbningerneø ©tørrelfe; og er enb»er af gamiliebi« 
recteurerne berettiget til uben foregaaenbe Sarfel at foretage Saøfeefterfpn faaoel for be i ^jøben« 
ba»n »ærenbe Æaøferø fem for ©obøtaøfenø Sebtommenbe. 9Jaar en af gamiliebirecteurerne bar 
Sopæl i Jtjøbenba»n, bar ban, efterat ba»e mobtaget ©»artaløejtracten, at for»iøfe fig om be i 
Ujøbenba»n »ærenbe ^aøfebebolbningerø 2:ilftebe»ærelfe.

©erfom ber »eb Saøfeefterfpnet finbeø Uorben af nogen Setpbenbeb, er »ebtommenbe 
©irecteur berettiget til at fufpenbere ben »ebtommenbe Setjent og foretage bet foreløbigen gor« 
nøbne til at filtre ©tiftelfen, og bli»er ©agen herefter fnareft muligt at forelægge ben famlebe 
©irection til enbelig Seflutning.
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§ 27. A5m 9lftøggelfen af ®p«cial:9legnffaber.

Sogtyolberen aflægger fpeeielt og legitimeret iRegnftab til bet Slår« 30. Styril, fom inb* 
træber Ifte ®ang efterat ©tiftelfen er traabt i ©irtfomtyeb, og herefter for tyoert følgenbe 5Regn= 
ftabSaar fra Ifte W?ai til 30te Styril; bog berunber ei inbbefattet ©obSregnffabet, tyoilfet af» 
fattes paa ben tyibtil brugelige 2Raabe, — faalænge ©irectionen ei træffer anben ©eftemmelfe om 
IRegnftabSformen, — af ®obSforoalteren til famme lib. ©og blioe be fra ©cbStaSfen til $o»eb» 
taSfen inbbetalte, eller til førftnæonte muligen fra ^ooebtaSfen ubbetalte ©etyb felofølgeligen at 
optage i ©ogtyolbereuS ©pecialregnftab.

©isfe SRegnftaber tilftilleS ben abminiftrerenbe ©irecteur meb famtlige ©ilag inben ben 
21be SD?ai ^toert Siar, og afgiftes af tyam inben ©JaanebenS Ubgang til SRebifion.

§ 28. ©m SXeviffon af ®pectaI:$legnfFaberne.

£il at foretage SRevifionen af bisfe IRegnftaber ubnæoner ®eneralforfamlingen en paa» 
libelig og regnftabStynbig SDlanb, fom for fine meb Sieoifionen forbunbne forretninger af ©irec= 
tionen tidæggeS et paSfenbe aarligt honorar, fom anftifeS tyam faafnart SRebifionSforretningen er 
tilenbebragt. 9ie»ifor tyar inben 6 Uger at tilftiUe ben abminiftrerenbe ©irecteur fine Ubfættelfer, 
fom fRegnftabSførerne tyabe at tilføre bereS ©efbaretfer inben 3 Uger, tyborefter be remitteres ben 

abminiftrerenbe ©irecteur, fom uoptyolbeligen tilftiller IRebiforem Slntegnelferne til ©ebtegning, 
tybilfen tyan tyar at mebbele inben 8 ©age.

©en abminiftrerenbe ©irecteur tyar berefter at forfatte Ublaft til ©ecifionen af begge 
©pecialregnflaber og labe famme circulere mellem familiebirecteurerne. Sre bisfe enige i Ubtaftet, 
affattes ©ecifionen i ©bereenSftemmelfe tyermeb og omfenbes til Unberftrift. 3 mobfat galb blifter 
©ecifionenS Slffattelfe at »ebtage i en ©irectionsforfamling efter gortyanbling og Slfftemning paa 
funbationSmæSfig 2Raabe, jfr. § 14.

©enne fRebifion og ©ecifion »ebfommer lun 9iegnf!abSbetjenteneS Slnfoar og ilte ©i= 
recteurerneS mulige Slnfoar, tybiltet alene bebfommer ©tiftelfens ©eneralforfamling.

§ 29. Slffattdfen og Sieotfion af Jpovebreqnffabet.

3 faa $enfeenbe tyar ©eneralforfamlingen at ubbælge tbenbe IRepræfentantere ubenfor 
©irectionen til at gjennemgaae StiftelfenS §obebregnftab for bet paagjælbenbe Slår, Ijoilfet 
IRegnflab ben juribifte ©irecteur, fom regnftabsførenhe, tyar at labe affatte i ^en^olb til be beci= 

berebe Specialregnftaber og lebfage af bisfe meb famtlige fammeS ©ilage.
©ette ^obebregnftab meb ©ilage blifter at tilftiUe ben førftftalgte af be tftenbe rebibe» 

renbe tRepræfentantere inben ben lobe Sluguft. 3nben 6 Ugers forløb tyabe be tcenbe IRepræfen» 
tantere at tilbagefenbe ben regnftabsførenhe ©irecteur §>o»ebregnftabet tidigemeb ©pecialregnftaberue 
og biSfeS ©ilage, meb bereS (Jrtlæring om, tyborbibt ber af ©eneralforfamlingen tan gibeS ©irec= 
tioneu ©e^arge for rigtig aflagt IRegnftab for bet paagjelbenbe fRegnftabSaar.

©erfom be rebiberenbe SRepræfentantere ^olhe for, at ben abminiftrerenbe ©irecteur eller 
meb tyam enten ade eder nogle af gamiliebirecteurerne, beb at oberftribe bereS kompetence, eder 

heb anbre geil, tyar tilføiet Stiftelfen noget 2ab, fem bør erftatteS forinben ber gibeS ©e^arge 
for SlaretS ^ohebregnftab, tyaoe be inben fornæonte grift (6 Uger fra 15be Sluguft) at affatte og 
tilftiUe ©irectionen en motiberet ftriftlig Snbftilling til en ©eflutning af ©eneralforfamlingen om 
be paagjelbenbe ®jenftanbe, og tyar ben eder be paagjelbenbe ©irecteurer inben 14 ©age herefter 

at afgibe bereS ftriftlige krtlæring om be fremtomne Slntepofter, af tyoilten en Slfftrift ftrap tit» 
ftideS entyfter af be reoiberenbe SRepræfentantere.

Slf §o»ebregnftabet. og be reoiberenbe 9?epræfentantereS 3nbftiding og ntySmelbte ©i»
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recteurerne« (Srtlæring, faabelfom af be rebiberenbe IRepræfenfantere« ubetingebe Snbftiding at ©e« 
tyarge mebbele«, ^»or be tomme til bette SRefultat, tilftide« i 8øbet af October dRaaneb eityber 
ber i Sanbet eller i ^ertugbømmerne SleSbig og ^olfteen fig opbolbenbe Siepræfentant, faabelfom 
be i Ublanbet fig opbolbenbe iRepræfentanter« Sefulbmægtigebe, et Syemplar, ligefom Specialtegn* 

ftaberne meb famme« Silage finde benligge paa Stiftelfen« Sontoir i trenbe Oage forinben ben 
orbinaire ©eneralforfamling« Slfbolbelfe, til (Sfterfpn af iRepræfentanterne.

Saa ben orbinaire ©eneralforfamling tage« berpaa, efter foregaaenbe fjorbanbling, Se« 
flutning om be rebiberenbe iRepræfentantere« Snbftidinger.

gorbanblingerne angaaenbe bi«fe lebe« af en bertil af fjorfamlingen, blanbt be ©irec* 
teurer, om ^oi« Slnfbar ber ei er Spørg«maal, eder b^i« ber er Spørg«maal om Slnfbar for 
famtlige ©irecteurer, blanbt be øbrige IRepræfentantere ubenfor be tbenbe rebiberenbe JRepræfen« 
tantere, batgt fRepræfentant fom ©irigent, og Stemme afgibe« af be gamiliebirecteurer, om ^bi« 
Slnfbar ber ei er Spørg«maal, og be øbrige 9tepræfentantere ubenfor be tbenbe rebiberenbe iRepræ« 
fentantere.

ffalber ®eneralforfamlingen« Seflutning ub til Slnfbar for ben eder be paagjelbenbe 
©irecteurer, babe bi«fe inben 14 ©age ftriftligen at mebbele ben førftoalgte af be rebiberenbe iRe« 
præfentantere om be bide eftertomme ben tagne Seflutning, og nægte be bette, bar benne iRepræ* 
fentant paa ©eneralforfamlingen« Segne og Stiftelfen« Setoftning at foranftalte Sagen bragt 

unber ©omftolene« Slfgjørelfe.
$bi« be rebiberenbe IRepræfentantere ei babe fuubet Slnlebning til at gjøre 3nbftiding 

om 2lnfbar for ©irecteurerne i noget Suntt, eder bet inbftidebe Slnfbar er frafalbet enten af ®e= 
neralforfamlingen eder beb enbelig ©om, eder bet befluttebe Slnfbar af ©irectionen er berigtiget, 
gioe« ber til ©eneralforfamlingen« protocol ©irectionen ©etyarge for rigtig aflagt §ooebregnftab 
for Stiftelfen« Seftprelfe i bet paagjelbenbe 2Iar.

CnMe (CaptteL
Dm UnoenheQen af Stifterens OTlibCer.

a. for famifie|tifterens Tfebftommenbe.
§ 30. Sltatiniffcdtionåomfofhttngerne.

SlbminiftrationSomloftntngerne beb be faftegienbomme, berunber ®obferne89lbminiftrator«$o* 
norar, blibe at frabrage bere« Sruttoinbtægt. ©mfoftningerne paa fclbe Stiftelfen« Slbminiftration, 
til honorar for SRebifor og til Sønninger for ben juribifte ©irecteur, Sogbolber, SlaSferer og Sub, 
be«uben til $>uu«leie, SReifeubgifter for be ubenbpe« fjamiliebirecteurer, Srotocoder og Slrioemate« 
riale, Snbentarium o. be«l., forbele« pro rata paa begge Stiftelfen« Sifbelinger, altfaa meb ’Z« 
©ele paa ben førfte og s/9 ©ele paa ben anben Slfbeling.

©e fafte dønninger ubbetale« maaneb«bii« meb 1/w ©eel forub.
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§31. ßm de afdøbe ^tatéraab Samtltefltffelfe paalaßte Slnnua.

ßfter SlbminiftrationSomfoftningerne blibe førft at ubrebe be ifølge (StatSraab ©uprs 
og £uftrueS ©eftamenter ben ©uføfte gamitieftiftelfe paalagte Slnnua, font lunne anflaaeS til circa 
11,000 9tb. aarligen, og ober pbilte ber, naar (StatSraab ©uprS ®o tt fluttet og be perpen pø= 

renbe SBeftemmelfer ere tagne af Executor testamenti, bliber at mebbele ben ©uprffe ©tiftelfeø 
©irection en ^ortegnelfe meb tilføiebe æemærfninger om be bisfe ülnnuaS Ubrebelfe bebfommenbe 
i ©eftamenterne gibne gorftrifter, og par ©tiftelfen at ubrebe be paagjelbenbe ®eløb, ber beregnes 
fra bet ©ibspunft, inbtil poiltet be obereenSftemmcnbe meb ©eftamenterneS gorftrifter ere betalte 
af CrtatSraab ©uprs ©terbbo. ©e bille berfor førfte ®ang bære at ubbetale beb ©lutningen af 
ben ©ermin, fom iubtræber efter at ®oet par obergibet ben ©uprfle ©tiftclfe fammeS Wlibler, og 
biUe be af bisfe Slnnua, fom finde betales forflubSbiiS, blibe at ubrebe for bet paafølgenbe §alb» 
aar inbtil ben næfte ©ermin, og blioer ba, pbis ben Pebtommenbe afgaaer beb ©oben i bette 
$aloaar, 3ntet at tilbagebetale, ibet bet paagjelbenbe Slnnuum tøbrigt for gremtiben oppører og 
falber tilbage til ©tiftelfen for at anbenbes paa funbationSmæSfig Piaabe.

©e Slnnua, ber ilte ere betalte forflubSbiiS, blibe i fornæbnte ©ermin at ubrebe for 
bet forbigangne ^albaar, og naar ben Pebtommenbe ba afgaaer beb ©oben i føbet af bet næfte 

§albaar, bliber famme enbnu i næfte ©ermin at ubbetale for et fulbt ^albaar til ben SlfbøbeS 
®o, pborefter bet førft falber tilbage til ©tiftelfen til funbationSmæSfig Slnbenbelfe.

§ 32. Am Aplæg for ^amiliefHftelfen.

Sfterat SlbminiftrationSomfoftningerne og be ©tiftelfen ifølge ©eftamenterne paalagte 
Slnnua ere afpolbte bliber at penlcegge 2000 9tb. til gorøgelfe af ©tiftelfen« Sapitalformue.

følgelig bliber bette fafte aarlige Oplæg ben nebennæbnte IReferbefonb ubebtommenbe, 
og bliber faabibt muligt at anbringe i gobe Prioriteter i fafte Sienbomme i gorbinbelfe meb ©tif* 
telfenS øbrige Pengeformue.

©er bliber at polbe en egen Sonto ober ©plagene meb bisfe« 9tente, fom tidæggeS Gapi« 
talen, bog et længere enb at ber af benne IRente, tidagt be tilbagefalbenbe teftamentariffe Slnnua, fan 
oprettes nfø Portioner enten paa 500 9?b. eder 250 fRb., pbiltet ba fnareft muligen bor ioærffæt» 
tes, og ubgaaer herefter ben ©eet af ©plægScapitalen, fom faaer faaban Slnbenbelfe, af ©plægS» 
contoen og oberføreS til ©tiftelfen« alminbelige Sapitalconto.

§ 33. Am ^rubeubftttréporttoner af ^amiliefHftelfen.

grembeleS fønlægges af gamilieftiftelfenS Snbtcegter 1000 9ibl. aarligen paa en fær» 
egen 6onto til SrubeubftprSportioner, og oplægges inbtil ber bliber Slnbenbelfe for famme, føoref« 
ter enpber UbftprSportion af ©tiftelfens ©irection fan bortgibeS for bet førfte meb pøift 20009tb. 
og minbft 1000 9ibl.

IBlioer ber et Slat SHnøenbelfe for flere UbftprSportioner enb ber er oplagt Plibier til, 
mebenS ber paa ben anben ©ibe er Ubfigt til, at ber ei i ben ncermefte gremtib bliber Slnbenbelfe 
for UbftprSportioner i familien, maa af ©tiftelfens formue tilflpbes inbtil 3000 9?b., fom beref» 
ter igjen ftude reftituereS af be til UbftprSportioner. aarligen fønlagte 1000 9ib.

PJere enb 10,000 9?b. bør ei nogenfinbe opfamleS paa UbftprSportionerneS Eonto, og 
bet ©berftpbenbe ba gaae inb i gamilieftiftelfenS alminbelige PiaSfe.

Ubbetaling af en høiere UbftføSportion enb 2000 3ib., bog et ober 3000 9?bl., fan, 
felb naar et ftørre SBeløb er opfamlet paa UbftprS»6ontoen, bog alene tilftaaeS af ©irectionen meb 
©eneralforfamlingenS forub erføerbebe ©amtptte.
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UbftprSportionerne fnnne tillægge« en Somfru eller @nfe, et alene naar Pruben, men 
ogfaa naar Prubgommen er Pieblem af familien.

©irectionen: fan et gibe Søfte efter ©yfpectance paa tiltommenbe UbftprSportioner, men 
bisfe bør tun tilftaae« en Somfru eller @nfe, fom er forlobet og agter at inblabe fig i SSgteflab i 
bet nærmeft foreftaaenbe Siar. Peløbet tan, naar Portionen er tilftaaet, ubbetaleS, imob at ber 
ftiUeS ©irectionen tilftrættelig ©itferheb for at bet bliver ©tiftelfen tilbagebetalt, ^vi« SSgteftabet 
et bliver fulbbprbet tuben bet beftemte Siar. Paa ben anben ©ibe fan ben, h®em UbftprSportionen 
er tilftaaet, og fom paa anben 2Jiaabe tan og vil giøre Ubbei til fit Srubeubftpr, opfatte at h®be 
ben bebtlgebe UbfthrSportion ittbtil SSgtcftabet er inbgaaet.

§ 34. legatportion er fil ben SuItrfTe familie« Sfeneftefolf.

©ernæft benlæggeø 800 Rb. af ©tiftelfens Snbtægt til 8 portioner paa 60 Rb. aarligen 
og 8 portioner paa 40 Rb. aarligen fom af ©tiftelfens ©irection tilftaaeS faabanne ©jenefte* 

^^folf^fom i længere ©ib håbe tient til ©ilfrebSheb i StatSraab ©uhrS og ^uftrueS familie, og 

blanbt bisfe førft bem, fom ere næonte i (StatSraabenS ©eftamente af 7. februar 1857.
©en abminiftrcrenbe ©irecteur bringer bet paa paSfenbe Piaabe til familiens Sunbftab, 

naar en eder flere af bisfe portioner ere lebige, meb ©pforbring til be Pebfommenbe til at inb< 
gibe Slnbragenbe om at npbe ®cbt af bisfe portioner, og afgjøreS bet berpaa af ben fantlebe 
©irection, h»em ben eller be lebige portioner bliber at tillægge.

©irectionen er berettiget til at tage benne Uuberftøttelfe tilbage, naar ben finber at 
ben Paagjelbenbe beb flet Panbel har gjort fig uoærbig til famme, ^villet bliver forub at til« 
fjenbegibe Snhber, hbem en af bisfe legatportioner tilftaaeS.

Dm Cegatportionerne tir ben Subr|Re families JRebremmer.
§ 35. Steglev for Mdfe legatportioner i Sliminbelig^ed.

a) ©isfe funbationSmæSfige legatportioner ffude alene ubbeleS til bærbige Pieblemmer af 
StatSraab ©uhrS familie, fom ei ha»e faa fibre Snbtægter, at be et paSfenbe funne 

tilegne fig Pibrag af en gamilieftiftelfe. ©er fan iilftaaes et Pieblem af familien flere 
portioner, naar hanS gormueSforholb ei ubelutfe ham berfra, og ber ei ere anbre P?eb« 

lemmer af familien, fom ffjønneS at habe nærmere Abgang til famme, ©og flat 
ber ingenfinbe i h®or faa Pieblemmer familien enb maatte tomme til at beftaae af, 
tillægges nogen enfelt familie, bet er, Pianb, Sone og bereS umpnbige Pont, mere enb 

4000 Rb. i ethbert Siar.
b) portionerne tiUæggeS be Paagjelbenbe for Civstib. ©let Panbel ubelutter imiblertib i 

bet $ele fra at npbe ®obt af ©tiftelfen, efter ©irectionenS Peftemmelfe, fom bel af ben 
Paagjelbenbe tan paaanteS for en ©eneralforfamling af familiens ftemmeberettigebe Pieb* 
lemmer, fjamiliebirecteurerne berunber inbbefattebe, men ftabfæfteS ©irectionenS Sjenbelfe 

af benne gorfamlingS Pluralitet, har bet berbeb fit gorblivenbe, uben nogen Paaante 

beb Rettergang.
c) gorbelingen af Portionerne mellem familiens Pieblemmer fteer beb ©irectionen paa 

funbationSmæSfig Plaabe, jfr. § 14. Paar ber foreligger til Slfgjørelfe ©pørgSmaal om 
Portioner, ber funne bære at tillægge en (Snfelt af gamiliebirecteurerne, har han at fra« 

træbe ©irectionen i benne Sag.
Peb gorbelingen af Portionerne har ©irectionen at tage $enfpn til ©lægtffabSnærheb, 

nabnlig i ®rab, og be PebtommenbeS gormueSforholb, fom be toenbe ^obebmomenter 
oeb Slfgjørelfen. ©og ere anbre $enfpn, fom ©irectionen efter bebfte ©fjønnenbe finber
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at tunne tillægge nogen æægt, til entelte gamiliemeblemmer trpffenbe uforftplbte 
Upelb, ei berveb ubeluttebe.

d) Portionerne blive for be gamiliemeblemmerS Sebtommenbe, fom ei bave opnaaet 18 SlarS 
Sliberen, eller fom i en ælbre Sliber af færegne ©runbe er umpnbiggjort, at ubbetale til 
ben PaagjelbenbeS gaber, eller ^»i« gaberen er bob til SOtoberen, og efter begges ©øb 
til ben PaagjelbenbeS rette Særge.

©tulbe gorælbreneS gorbolb til Sarnet give ©irectionen en efter fammes ©tjøn 
bertil tilftrættelig Slnlebning, ftal ©irectionen være berettiget til af Øvrigbeben at begiære 
eu anben Sarge beftiffet til at inobtage ben UmpnbigeS legatportion og anvenbe ben til 

©ammes Sebfte.
e) ©er tan ei af ©irectionen gives nogetfombelft gplbigt Søfte om, eller ©pfpectance paa 

legatportioner, men be tunne førft bortgives efterat Sacance er inbtraabt.
f) ©et ftal være en alminbelig Steget for bisfe, fom for ade anbre Segater, Slnnua, Sibrag, 

eUer Unberftøttelfer af bvabfombelft Stavn, af ben ©ubrfte Stiftelfe, at Seløbet førft veb 
Ubbetalingen tilfalber ben Paagjelbenbe fom et af ©tiftelfen bant felv perfonligen til fri 

9taabig^eb tilftaaet ®obe, faa at famme ei gptbigen forub tan afbænbeS, pantfætteS eder 
paa anben Staabe behæftes eUer gplbigen belægges meb Seflag, SIrreft eller (S^ecution, 
bvorimob Seløbet altib ftal betales ^am eller benbe mob bereS egen kvittering, og tør 
©irectionen itte, og enb minbre ©tiftelfens ^asfebetjente, veb nogen Paategning paa 
SlnviiSninger af Portioner til en trebie SOtanb, Slntagelfe af uigjentalbelig gulbmagt, eder 
beSlige, foranlebige nogen 3nbftræntning i ben PaagjelbenbeS fri Staabigbeb over Seløbet 
i UbbetalelfenS Øieblit.

§ 36. 2ln»enbelfe af ubfalbenbe portioner.

Staar ber til en ©ib maatte blive faa faa SJieblemmer af dtatSraab ©ubrS gamilie, 
fom Portioner af gamilieftiftelfen efter be foreftaaenbe gorftrifter tunne tidæggeS, at enfelte 
Portioner blive tilovers, faa ftal bette ©verftub førft anvenbeS til at bætte be Qapitaltab, fom bet 
nebenfor ommelbte unber ben ©ubrfte ©tiftelfe benlagte Segat til Ublaan til trængenbe ProfeSfio= 
nifter maatte bave libt, og Steftbeløbet af faabant ©verftub anvenbeS til anbet velbæbigt eder 
offentligt kiemeb, brorom bet ftal være overlabt ben ©ubrfte StiftelfeS ©irection til faaban ©ib 
at tage Seftemmelfe. ©et faalebeS anvenbte Seløb bør bog tun være et for b»ert entelt Siar 
tilftaaet Sibrag af gamilieftiftelfen, og ingenlunbe anfeeS fom et faft frembeleS b®ert Siar tilbage» 
venbenbe Sibrag; tbi vifer bet fig i ben følgenbe ©ib, at ber bliver glere af gamilien, fom 
©irectionen ftjønner paSfenbe at tunne tidæggeS be bibtil ubfalbne Portioner, faa blive bisfe at 
ubbele til bem uanfeet at bet tibligere ©verftub betDeb albeles vil bortfalbe. ©ette, fom alt 
©verftub, fom maatte fremtomme for gamilieftiftelfen, bliver ben ©ubrfte ©tiftelfeS 2ben Slfbeling 

uvebtommenbe.

§ 37. fim T'annelfen af et SWeferøefonb.

. ©et ©verftub af ben virtelige Onbtægt, fom i be flefte Siar tør ventes at fremtomme 
fom gølge af at ben aarlige 3nbtægt, hvorefter ©tørrelfen og SIntadet af be funbationSmæSfige 
Segatportioner fra førft af nebenfor beftemmeS, blive foreløbigen at benlægge til ©annelfen af et 
faa ftort Stefervefonb, at beraf fan bætfeS boab 3nbtægter i entelte Siar maatte tomme til at ub» 
gjøre minbre enb b®ob ber til UbgifterneS Seftribelfe finbeS fornøbent. Staar benne Stefervefonb 
bar naaet et Seløb af 10,000 Stb. bliver ben tun at forøge meb fin egen Stente og Stentes 
Stente, og bliver ba Slarets ©verftub at forbele pro rata paa be til ben ©ib oprettebe Portioner, 

bog tun meb bete Procent af bisfe.
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SReferbefonben« goregelfe meb bett« ^Rente og {Rente« {Rente bebbtiber inbtil ben par 
naaet en Størrelfe af 25,000 {Rb., fra ^billen ©ib ben« {Rente gaaer inb blanbt Stiftelfen« Snbtcegter.

©et er imiblertib, naar {Referoefonben beb fiere 5äar« Unberbalance maatte tibe en 
mærlelig Afgang, ©irectionen forbe^olbt at anbenbe et eller flere følgenbe 2Iar« ©berftub enten 
ganfte eller for en ©eet til {Referbefonben« {Reftitution til bette Seløb, ligefom bet ogfaa er ©irec» 
tionen forbe^otbt, naar et ftabigt og tilftrælfeligt ©berftub fan anfee« filtret, og ©mftænbig^eberne 
opforbre til at oprette flere npe portioner, at anbenbe faa ftor ©eel af ©»erftubbet til ©p» 
rettelfen af flige portioner, fom ©irectionen finber ^enfigt«mæ«fig iftebet for at forbele famme 

pro rata parte paa be aHerebe oprettebe portioner, faa at be oebtommenbe Sleblemmer af familien 
ei ere berettigebe til at betragte ben beb flig ^orbeling ^ibtil bunbne gcrøgelfe af ben oprinbelige 
{Portion fom et ftabigt ©idag.

§ 38. Am be førfte fun&ationémadftge Segatporftoner.

1. Cm bet til bi«fe Portioner anvenbelige aarlige Seløb,

©a ben betpbeligere ©eel af Stiftelfen« formue beftaaer i fafte (Jienbomme, ber 
beb ben i ©eftamentet af 7be februar 1857 béftemte Surbering til ©oertagelfe af Stiftelfen ere 
meget labt anfatte, ba efter ben i ben Slfbøbe« Cebetib og fenere fulgte ^lan aHe Spgmngøfore» 
tagenber beb be fafte Sienbomme af Setpben^eb bide bære tilenbebragte inben bere« Slfgibelfe til 
Stiftelfen, og ba be gamllieftiftelfen ublagte {pengeeffecter bille gibe en filter {Rente af noget ooer 
4 {procent, tør en {Rente af 4 procent af gamilieftiftelfen« ©runbcapital 700,000 {Rb. anfee« fom 
en moberat Slnfættelfe af Stiftelfen« aarlige 3nbtægt, og ba be foranførte Seløb (§§ 30—34), fom 

forlob« ftude ubrebe« af benne 3nbtægt, bide ubgjøre circa 16,900 {Rb., faa bil ber »eb en 2ln» 
benbelfe af 11,000 {Rb. til Segatportioner til familien« SReblemmer enbnu tunne bente« at blibe 
et ©berflub af dnbtægten tilbage, bet ene Slår regnet meb bet anbet.

2. Portionerne« Slntal og Størrelfe.

2lf be np«næbnte 11,000 {Rb. aarligen oprette« 12 {portioner b»er paa 500 SRb. aar» 
ligen og 20 portioner fiber paa 250 {Rb. aarligen.

3. Sra bvilfen Sib Portioner blive at regne og naar be blive at ubbetale.

©e ommelbte Vegatportioner blibe at regne fra ben førfte ©ermin, ber inbtræber efterat 
Stiftelfen« Stibler ere bleone afgione fra @tat«raab Su^r« og $uftrue« Sterobo til Stiftelfen« 

©irection, og bliver ben førfte ^albbeel af boer portion at ubbetale »eb Slutningen af ben førfte 
berpaa følgenbe ©ermiu, og faa frembele« en §al»beel »eb Slutningen af en^ber efterfølgenbe 
©ermin. Slibe fDJiblerne t. @5. afgibne i uæfte (Sfteraar, blibe legatportionerne at regne fra 
Ilte ©ecember ©ermin 1859 og ^alobelen af §ber portion førfte ®ang at ubbetale beb Slut» 

ningen af Ilte 3uni ©ermin 1860.
5Raar ben, ber beb fibftafbigte ©ermin« Slutning ^ar oppebaaret en legatportion, bøer 

i 8øbet af bet paafølgenbe $al»aar, ubbetale« enbnu ben til næfte ©ermin forfalbenbe $al»beel 
til ban« So.

§ 39. Am Aprettelfen af npe funbatiønømæøftfle Segatportioner.

5Rpe Cegatporticner blibe at oprette efter be i §§ 32 og 37 om 2ln»enbelfen af be tit» 
bagefalbenbe 2Innua, ©plæg«capitalen og bet aarlige ©»erflub gione gorftrifter meb en Størrelfe 
af 500 eder 250 {Rb., ^billet fibfte Sllternati» bog, ba flere {portioner lunne tidcegge« et fIReblem
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af familien (§ 35 Sitr, a.) og SQeblemøantalletø gorminbPelfe fuart aftøfeø af betø fjormerelfe, 

ei let bør frabigeø.

§ 40. Am Samiliefitftelfend Ap&øt.
©fulbe ©tatøraab ©uprø familie tilfibft albeleø ubbøe, ftal ber af gamilieftiftelfenø 

eller ben ©uprpe ©tiftelfeø Ifte 2lfbelingØ formue alene tilfalbe ©tiftelfenø 2ben Slfbeling en 
(Sapital af 50,000 9tb., ibet 250,000 9tb. ftal »ære SKajimum af p»ab fantme 2ben 2lfbeling nogen« 
finbe tan tiippbe af (Jtatøraab ©uprø og $uftrueø Sapitalformue. ©en pele øvrige ©eel af 
gamilieftiftelfenø formue pal berimob i bet næ»nte ©ilfælbe beleø i t»enbe lige ftore ©ele, af 
p»ilte ben ene £>al»beel Pal tilfalbe Statøraab 3. ©djouø og^uftrue ©ufanne ®e$tnann$ 

©tiftelfe, potø ben enbnu er til efterat Crtatøraab Suprø pele familie er ubbøb, og ba anoenbeø 
i ©»ereenøftemmelfe meb benne ©tiftelfe« gunbatø. ©en anben $al»beel — faa og ben førfte 
$al»beel, p»iø ben ©$ouPe ©tiftelfe par opført at ejiftere før @tat«aaab ©uprø familie er 
ubbøb — Pal tilfalbe ©taben Sjøbenpa»n, og bli»er benne formue efter Statøraab ©uprø feneft 
ubtalte ØnPer at anoenbe til ^oøpitaler og lignenbe 3nbretninger.

9laar Statøraab ©uprø familie, fom per forubfat, albeleø maatte ubbøe og ben 
©uprpe ©tiftelfeø 2ben Slfbeling faalebeø, efter poab npø er foreprebet, alene bli»er tilbage, »il 
altfaa SJalg t bet £ele inbirecte ubgaae fra ©tabenø æorgerrepræfentantere, ibet Salget af ©irec« 
teurer »il bli»e at foretage af 5 af ©orgerrepræfentanterneø Wiibte, font biøfe bertil ubnæone, og 
fom iø»rigt ba »il pace ben famme SWpnbigpeb meb £enfpn til ben tilbagebli»enbe 2ben ilfbeling 
af ©tiftelfen, fom efter benne gunbatø for Samilieftiftelfenø SSebtommenbe er o»erbraget aUe 
gamilienø ftemmeberettigebe ÜJleblemmer; og Pal iø»rigt ®iøbenpa»nø Piagiftrat »ære berettiget til 
at forePri»e bet gornøbne om ben »eb ©tiftelfenø faa betpbelige SubPrænlning nøbcenbig bli»enbe 
SnbPranlning af 2lbminiftrationen og benø ©mloftninger.

B. for ben Subtle Stiftetfes 2ben Mfhednøs Vebftommenbe.
§ 41. Am benne Slfbeltngö ©rnnbfonb.

©enne Slfbelingø ®runbfonb, ber fra ©egpnbelfen af »il ubgjøre en Capital af 

200,000 9ib., ifr. § 2, Pal faalebeø fom ben efterpaanben forøgeø faaoibt mulig polbeø anbragt 
i gobe Prioriteter i fafte Sienbomme. Plinbre Summer blioe interimiftiff at gjøre frugt« 
bringenbe paa penfigtømceøfig Plaabe efter ©tiftelfenø ©irectionø bebfte ©fjønnenbe.

§ 42. Am 2lbmtniffcatton$omfo#ntnget 09 Aplæg.

2If benne Slfbelingø aarlige Snbtcegt, fom anfætteø til 8000 91b., bli»er førft benø
Slnbeel i ©tiftelfenø alminbelige Slbminiftrationøomloftninger at afpolbe meb -i9 ©ele, jfr. § 30. 
©erefter bli»er aarligen at oplægge 500 9lb. og ben pal»e ©eel af ©plægeneø SRente, for i 

forening meb anbet ©»erpub, fom Slfbelingen »eb 9legnpabøaaretø Ubgang maatte pa»e, at op« 
famle en 9tefer»efonb, pooraf mulige Sapitaltab paa ©tiftelfenø ©runbfonb tunne bælfeø, faalebeø 
bog at naar benne 9tefer»efonb er op»ojet til 20,000 91b., ubbrageø et faa ftort iBetøb af famme 
og penlæggeø til fjorøgelfe af Slfbelingenø ®runbcapital, at berpaa fan funbereø tre npe Unber« 
ftøttelfeøportioner paa refpectioe 200, 100 og 50 91b. (0: efter en 9tentefob af 4 Procent 8750 91b.) 

og fremgaaeø permeb paa famme SDlaabe p»ergang 9iefer»efonben par naaet et SJeløb af 20,000 91b.
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§ 43. henne SIfhelingØ oprindelige legatportioner.

©er oprettet fra ®egfynbelfen af:
6 Portioner fyrer paa 300 9ib. . . 1,800 9tb.

14 — fyrer — 200 — . . 2,800 —
14 — fyrer — 100 — . . 1,400 —
14 — fyrer — 50 - . . 700 —

altfaa tilfammen 48 portioner paa............................................ 6,700 97b.
©et tilorerøblirenbe ®eløb tilfalber 9teferrefonben inbtil ber, efter ben i foregaaenbe 

Paragrapfy girne forftrift, af famme fan afgioeø ben fonøbne Capital til berpaa at funbere 
nfye Portioner.

§ 44. Uddelingen af henne Slfbeltngd legatportioner.

Ubbelingen af bisfe legatportioner fteer reb ben ©ufyrfte ©tiftelfeø ©irection efter 
fammeø bebfte ©ttønnenbe paa funbationømæøfig Waabe, jfr. § 14, eg meb Sagttagelfe af 
følgenbe forftrifter.

fortrinlig Slbgang til Unberftøttelfe af benne ©tiftelfenø 2lfbeling ftal @tatøraabinbe 
©ufyrø ©øfterø ægte ©efcenbentere fyare, berfom nogen ©rængenbe maatte finbeø i benne 
familie, men tørrigt ftal Segatportioner tunne tilftaaeø trængenbe og rærbige Slægtninge — 
bog tun i nebftigenbe 8inie inbtil 3bie 8eb inclufibe, og i ©ibelinien faa nær fom ©øbflenbe og 
©øbftenbebørn, — af Piænb, fom ere eller fyare ræret Pieblemmer af ben banfle 9tigøbag, etter 
Sorgerrepræfentantere i fiiøbenfyarn, Pleblemmer af ®fyenø iDiagiftrat, fRigetø fyøiefte 9iet, af 
8anbø*©rer* famt $of« og ©tabøretten, og af be anbre i^iøbenfyarn rærenbe, ®fyen rebtommenbe 
9ietter, og fyar (Statøraab ©ufyr i fit fyberligere ©eftamente af 7. februar 1857 ubtalt bet fom 
fit Ønfte, at ©lægtninge af Siøbenfyabnø Sorgerrepræfentantere cg PJagiftratømeblemmer, famt af 
SDZebleminer af be nærnte ©omftole, ber fyare ftaaet fyam fom Sorger i Siøbenfyarn nærmeft, gireø 
fortrinet for ©lægtninge af 9tigøbagømænb.

3ørrigt blire be forftrifter, fom ere girne meb $enffyu til f amilieftiftelfenø funbationø* 
mæøfige legatportioner, i § 35 Sitra b, d, e og f, og § 38 9lr. 3, ogfaa anrenbelige paa benne 
Slfbelingø legatportioner.

©tiftelfenø abminiftrerenbe ©irecteur ubfteber betimcligen forinben ben ©itectionø* 
forfamling, i fyrilten benne 2lfbelingø legatportionen ftal ubbeleø, en offentlig 3nbtalbelfe, fom inb= 
rfytfeø i ben Serlingfte Sibenbe, eder fyrilten offentlig Itbenbe, ber i ©ibenø Støb for Støbenfyarn 
træber i fammeø ©teb, fyrori be, ber efter be foranftaaenbe forftrifter formene at fyare Slbgang 
til at nfybe Unberftøttelfe af benne ©tiftelfenø Slfbeling, opforbreø til inben 6 Uger efter Setjenbt* 
gjørelfenø ©atum at inbgire et meb be fornøbne Seriiøligfyeber bilagt Slnbragenbe om faabanUn* 
berftøttelfe; og fyare be, fom legatportioner blire tilftaaebe, ttaar be melbe fig fyoø ©tiftelfenø 
Saøferer til at fyære "portionen, at inblerere Ceoeatteft.

©et er ©tiftelfenø ©irection forbefyolbt at gire nærmere f orftrifter om be Slnføgenbeø 

legitimation og bereø Slbgang til at nfybe Unberftøttelfe af benne ©tiftelfenø Slfbeling, meb fyråb 
bertil fyører, fyrilte ba blire at optage i ben fornærme offentlige 3nbtalbelfe.

§ 43. JDæfntn^ af Sapitaltnb for Begflc ^tiftelfenø SXfheltnqer.

©tulbe bet imob forrentning fyænbe fig, at ben ©ufyrfte ©tiftelfeø førfte Slfbeling, fa* 
milieftiftelfen, leeb faabanne Qapitaltab, at benø formue gif neb unber ben for famme beftemte 
®runbcapital af 700,000 97b., beregnet paa ben i ©taiøraab ©ufyrø ©eftamente af 7be februar 
1857 beftemte Wlaabe, faa biirer reb inbtræffenbe SSacancer .be aarlige Portioner unber
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Stiftelfen« 2ben 2lfbeling interimiftift at inbbrage og at tillægge ben Ifte Slfbeling, eder familie« 
ftiftelfen, inbtil benneS nævnte ©runbformue af 700,000 Stb. er bleven retableret, ©erimob ftutte 
Eapitaltab, fom Stiftelfen« 2ben Slfbeling inaatte libe og fom mob forventning ei flulbe tunne 
afpclbe« af Slfbelingen« fornævnte Stefervefonb, faalebe« at ben« Orunbcapttal git neb unber 
200,000 Stb., ingenfinbe bæffe« veb ©ilftub fra Ifte Slfbeling, pvorimob i faabant ©ilfælbe, 
lige lebe« veb inbtræffenbe SSacancer, be lebige portioner unber felve ben 2ben Slfbeling 
interimiftif! inbbrage« faalænge, inbtil ben« ©runbcapital af 200,000 Stb. bliver retableret.

§ 46. C. legatet til Ublaan til trøngcnbe ^Jrofeöfiontfler.

©en Eapital, fem ifølge bet fælle« ©eftamente af 20. SIpril 1850 og bet ^herligere 
©eftamente vil blive afgivet fra EtatSraab Supr« Stervboe fom ©runbfonb for bet veb bi«fe 
oprettebe Segat til Ublaan i minbre Summer og imob moberat Stente til trængenbe ^5rofe«fionifter, 
bliver vel at abminiftrere cg anvenbe af ben Suprfte Stiftelfe« ©irection, men fom en ganfte 
færegen formue«ma«fe jfr. §5, unber Stavn af „Etat«raab Supr« og §uftrue« Segat tilUb« 
laan for trængenbe’Profeéfionifter". ©er bør anvenbe« tilbørlig ©mpu for at unbgaae Eapitaltab, 
for at benne velbæbige §jelp i ©iben« Søb maatte tomme flere og flere ©rængenbe tilgobe, efter» 

pvanben fom nogen Stente erpolbe«, ber tan lægge« til kapitalen, ©e Eapitaltab, fom imiblertib 
bog ei tunne unbgaae«, blive, forfaavibt be ei tunne bælte« paa ben i § 36 foreftrevne Staabe, 
at afpolbe af be oplagte Stenter. Saan af legatet tan ogfaa tilftaae« fruentimmer, fom brive en 
3nbuftri og ere værbige og trængenbe til faaban Unberftøttelfe.

Søvrigt bliver bet Stiftelfen« ©irection fcrbepolbt at vebtage penfigt«mæ«fige for» 
ftrifter for bette Segat« SSirtfompeb, og fremtibigen at træffe faabanne foranbringer af be o pr in» 
betige SSebtægter, fom Erfaringen maatte pave viift at være penfigt«mæ«fige.

§ 47. D. 45m bet uberigtigebe Hbeflaaenbe, fom bliver overgivet ben 

Su^rfEe Stiftelfe til forvaltning og ^nbbrivelfe.

3llt veb Etat«raab Supr« Stervboe« Slutning, i$enpolb til pan« og §uftrue« fatte« 
©eftamente 12te ^Joft, til ben Suprfte Stiftelfe« ©irection til IBerigtigelfe og 3nbbrivelfe overgivet 
uberigtiget Ubeftaaenbe bliver ligelebe« at abminiftrere af Stiftelfen« ©irection fom en ganfte 
færegen fcrmue«ma«fe albele« affonbret fra ben Suprfte Stiftelfe« egen formue, jfr. § 5, og 
bliver veb Slutningen af pvcr ©ermin til rette SSebtommenbe at afgive meb be veb Stifteflutningen 
i Etat«raab Supr« Stervbo ublobbebe ©votabele, faavel ben bem tilfommenbe i bet foregaaenbe 
^alvaar inbtomne Eapital fom Stente, cfterat førft Ubgifterne veb benne formue« Slbmiuiftration 

ere frabragne.
Saalange ©epeimeraab ^Jeber Sang er juribift ©irecteur for ben Suprfte Stiftelfe 

ftal pan i $enpolb til famme ©eftameut« 15be $oft være bempnbiget til ene at tunne inbrømme 
be paagjelbenbe ©ebitorer pa«fenbe SBiltaar, naar pan antager, at be ei ere iftanb til uben ©ppolb 

at betale bere« ®jelb, veb pvilte forpanblinger pan alene par at rette fig efter fin egen ©ver» 
bevi«ning.

Staar ber af formelbte Ubeftaaenbe tilfibft ei bliver anbre forbringer tilbage, enb bem, 
fom maa anfee« albele« uerpclbelige, ritte be SBebtommenbe, ber er tillagt Slnbeel i ^Provenuet af 
bette Ubeftaaenbe, være at unberrette perem, ibet ber bliver at tilftitte bem en fertegnelfe over 
bi«fe uerpclbelige ferbringer, cg naar be ba ei inben 3 SWaaneber« frift mebbeler ©irectionen 
en fra famme« fermening afvigenbe Slnftuelfe meb noget efter ©irectionen« Stjøn antageligt for» 
flag til, pvab ber flulbe Være at foretage for at bevirfe at SJtere iubtom af famme forbringer, 
vil Eontcen være at afflutte i Stiftelfen« SBøger. 3ngen ftal tunne forbre flige forbringer bort»
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folgte »eb Sluction, ibet en faaban fjremgangømaabe imob debitorerne bilbe ftribe imob deftatorø 
^enfigt og ©iöie.

/jtröe ([UpM

Um fortoBning og forandring af Stifterens fundats.
§ 48. ©m SortoWning.

Dpftaaer ber dbift om gortoltningen af nogen af benne gunbatfeø ©eftemmelfer, ba 
»alge fjamiliebirecteurerne og be «»rige 9iepræfentantere ^»er en agtet SRetøtpnbig ubenfor familien, 
naonligen toenbe af Sanbetø øberfte domftolø dilfororbnebe, om be ere at formaae til at obertage 
bette $berb, fom fammentræbe meb ©tiftelfenø juribifle directeur, og afgjøre biøfe trenbe, efter 
at $a»e inb^entet be fornøbne Oplpøninger — ber ucægerligen bør mebbeleø bem af ©tiftelfenø ®e* 
ftprelfe, forfaabibt ben bertil er iftanb, — »eb bereø Sjenbelfe enbeligen bet reifte ©pørgømaal. 
den af Samiliebirecteurerne »algte IRetøfynbige anfeeø fom gormanb.

§ 48. ßnt ^oronbringev.
goranbringer af benne gunbatø flal ei gplbigen funne »ebtageø, mebminbre 3/8 dele 

af be møbenbe Stepræfentantere mebbele bereø ©amtpffe til directionenø berøm fremfatte Sorflag, 
fom meb betø 2JJotiber f!al »ære mebbeelt en^ber af be i Sanbet fig op^olbenbe 9tepræfentantere 
og be i Ublanbet fig Opbolbenbeø ©efulbmægtigebe 4 Uger forinben ben ©eneralforfamlingø 2lf* 
^clbelfe, i ^billen gerflaget til goranbringen agteø forelagt til Slfgførelfe.

der tpr imiblertib ei foretageø nogen goranbring af be i benne fjunbatø inbe^olbte 
©eftemmeifer, fom ^abe utoetpbigRemmel i ®tat0raab <Su^r0 og ^an0 $uftrue0 deftamenter, meb 
minbre bi0fe maa anfee0 for noboenbigen fremfalbte »eb fjor^olb, fom be afbobe ©tiftere ei ^abe 
lunnet ^abe for 0ie, og flal füge goranbringer ei $a»e ©plbig^eb, forinben be ere apprcberebe af 
Äj0ben^aon0 SDiagiftrat, ber bebe0 at baage Aerober, og ^bitten 2lutoritet berfor bor mebbele0 
Unberretning om aUe be fjoranbringer af ftunbatfen, fom maatte blioe bebtagne af Stiftelfen0 

famlebe ©eftprelfe.

da benne gunbatø er affattet i ^en^olb til afbøbe Statøraab 3o^anneø dljeboruø 
©u^rø og ^anø $>uftrue Sarøline galc^ø teftamentarifle diøpofitioner, og ben oø beb famme 
gibne ubtrpltelige ©empnbigelfe, og ba biøfe teftamentarifle diøpofitioner efter ben alminbelige 
Sobgibning cg nabnligen fjororbningen af 21be SD?ai 1845 § 21 og ben paa bem mebbeelte aller* 
Riefte konfirmation af lobe SWartø 1859, Ijaoe fulb 9?etøgplbig^eb, ftal bet bære ©tiftelfenø direc* 
tionø ufrabigelige ißligt, i fornøbent galb, beb 8anbø C.oø og 9tet at opret^olbe gunbatfenø ®e«
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ftemmelfer ober for ^Ide, font tomme i nogetfomljelft 9iet«for^olb til ben beb famine nu enbeligen 
oprettebe og i Äraft tracbte ©tiftelfe.

Sil pberligere ©etrpggelfe bil ©tiftelfen« ©irection imiblertib babe at anfoge $an« 
SRajeftæt kongen« aUerbøiefte Confirmation af gunbatfen.

9laar ben Sgl. Confirmation er erbolbt paa benne gunbat«, bliber famine meb en oeb* 
hæftet Slfftrift af Ctat«raab ®u^r« og ^uftrue« teftamentarifle ©i«pofitioner at tinglafe beb 
8anb«obet' famt $of» og ©taburetten, famt beb be 3uri«bictioner, unber ^bilfe ©tiftelfen« fafte 
Cicitbomme ere beliggeube; ligefom en Slfftrift af bet §ele bliber at tilftifle Äjobenbabn« 'Diagiftrat 
meb Slnmobning cm at opbebare famme i SRagiftraten« 2lr$ib.

^llrrnaabiiilt Onfirmation
paa ^unbat« for ©fatévaab 3ol>anneö £beoboru$ og ^uflru

Caroline ® tiftelfe.

Ui freberift ben Sgoenbe, af .gubs Jlaabe JConge tit Danmarft, 
be Venders og ^otOers, ^ertug tiC Sfesoig, ^oQteen, Stormain, 0it= 
marten, Cauenborg og Dtbenborg,

©fore vitterligt: Unber 15be SRart« fibftleben Ijabe 33i aDernaabigft mebbelt 
23 or atlerboiefte Confirmation paa et af afgangne Ctat«raab og Oroøferer So^anne« S^eoboru« 
©u^r og tibligere afbobe $uftru, Caroline ©n^r, fobt gal<$, unber 20. Slpril 1850 op» 
rettet Seftament famt paa en af forftnæbnte 2lfbobe unber 7. gebruar 1857 bertil oprettet 
Cobicil, blanbt 2Inbet forfaaoibt bet oeb Seftameutet« ^Poft 9 famt bet beb Cobicilleit bertil 
gjorte Sillceg i Sllminbeligbeb er faftfat, at ber ftal oprette« en gamilieftiftelfe unber SRaon af 
„Sobanne« Sbeoboru« ©u^r« og ^uftru Caroline galeb« ©tiftelfe" meb bet i Sefta* 

mentet og Cobiciflen angibne gormaal og meb ben for ©tiftelfen anorbnebe SBeftprelfe, bog 
faalebe«, at ber beb Confirmationen af ben ebentueUe gunbat« for bemelbte ©tiftelfe ftal tunne 

tage« be nærmere gorbe^olb, fortil ber, uaar gunbatfen« 3nbl,olb foreligger, maatte finbe« 
Slnlebning, faabel i ^enfeenbe til ©tiftelfen« gormaal og ben« iBeftprelfe, fom i $enfeenbe til be 
Seftemmelfer i Seftamentet og CobiciUen, ber figte til gormuen« Conferoation og legaterne« 
æeoarelfe for bem, ber npbe famme. Cfterfom ber nu er bleben anfogt og begjært 33or 
aUernaabigfte Confirmation paa eu af D« Clftelige Suftitiariu« i $øiefteret, £r. Dr. juris ^Jeber 
®eorg Sang, SBor ®ebeim confcrent«raab, ©tortor« af ©annebroge og ©annebrog«manb, 
$erreb«fogeb og ©trioer i æinbing §erreb unber ©benbborg 2lmt ubi SJort Sanb gpen 
§r. SRagnu« Sllejci« b’£)rignp, SJor Doeraubiteur, SRibber af ©annebroge og ©annebrog«»

doteret. æetatt meb 63 9ib. f 2Rt.

©ee^er, S. Jpiort.
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manb, konful Ole Sernbt ©utyr af 23 or SRefibentøftab ^jøben^abn og ©ogneprceft til Soeb 
2)?enigtyeb ubi bemelbte 23ort Sanb gøen $r. Sari Smil ©utyr i $entyolb til fornæBute 
teftamentarifle ©i«pofitioner unber 31. 2)?art« b. 21. oprettet og tyertyo« in original! tyeftet 
gunbat« for @tat«raab 3otyanne« Styeoboru« ©utyr« og §u|true« Caroline galtty«, 
©tiftelfe, af tybilfen gunbat« ber i 23ort 3uftit«minifterium er iubleoeret en ligeltybenbe berificeret 
©jenpart, faa bitte 23i bemelbte gunbat« — bog meb Unbtagelfe af be ®cftemmelfer i famme, 

ber gaae ub paa at funbere ©tiftelfen i 3orbegob« — i alle ben« Orb, klaufuler og funder, 
faalebe« fom ben tyer finbe« aHernaabigft tyaoe confirmeret og ftabfæftet ligefom æi og tyeroeb 
confirmere og ftabfæfte famme, bog meb følgenbe nærmere ©eftemmelfer og gorbetyolb:

1) at ber i gunbatfen« § 8 foran ©rbene:
„©eneralforfamlingen« gortyanblinger lebe« af ben juribifle ©irecteur fom ©irigent" 
inbfttybe«:
Sil konftituering af en gtylbig ©eneralforfamling. ubforbre«, at ^albbelen af famtlige 
Diepræfentanter tyaoe gioet Wipbe enten perfonlig eller oeb en iBefulbmægtiget (cfr. § 9), 
faalebe« at tybi« famtlige JRepræfentanter« fintal ilte beløber fig til 10, bog ibet* 
minbfte 5 gioe UJiøbe for at ©eneralforfamlingen gtylbig fan aftyclbe«,"

2) at ben i gunbatfen« § 48 meb £enftyn til 2lfgjørelfen af Soiftigtyeber angaaenbe 

gortollning af gunbatfen« SBeftemmelfer faftfatte gremgang«maabe inoftrænte« til 
faabanne gortollning«* ©pørg«maal, fom alene tyabe 3ntere«fe for familien« 2Reb» 
lemmer og Segatarier, ber ntybe Unberftøttelfe af ©tiftelfen, tyoorimob bet forbetyolbe« 
©omftolene at afgjøre faabanne, gunbatfen« gortollning oebtommenbe, ©pørg«maal, 
fom bebrøre ©tiftelfen« gortyolb til bet Offentlige eller Srebiemanb, og

3) at bet forbetyolbe« 23ort 3uftit«minifteriuin at fanctionere be goranbringer i gunbatfen« 
SJeftemmelfer, fom i ^entyolb til famme« § 49 maatte blioe bebtagne.
Søbrigt flat 6te og lObe ^enge famt al anben O« tilfommenbe 2lrbefalb«rettigtyeb 

bære i alle 2Raaber ufortræntet, og bil bertyo« ,bet gornøbne af gunbatfen, nabnlig famme« § 
35 Sitr, f tiaigemeb benne 33or allerbøiefte konfirmation bære at læfe til Singe for at tunne 

giøre«, gjælbenbe i gortyolb til Srebiemanb.
gorbtybenbe 2lHe og kntyoer imob bet fom foreftreoet ftaaer, $inber at gjøre.

®ibet paa 23ort Slot greberif«borg ben 23. 2)iai 1859.
Unber 23or kongelige $aanb og Segl.

^rebertf R.
(VI _____________

©imonty.

©vnfirniatton paa ^unbat« for „6tat«raab 3otyanne« Styeoboru« ©utyr« og $uftru 
Caroline galtty« ©tiftelfe".






