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H. C. ANDERSEN SOM ANSØGER

I Arkivet for Fonden ad usus publicos i Rigsarkivet findes to 
Ansøgninger fra H. C. Andersen om Rejseunderstøttelse, der hver 
paa sin Vis er karakteristiske for ham. Den første (F. a. u. p. 7. 
Nr. 331/8 — 1833 Nr. 19), i hvilken han endnu kalder sig Stu
dent, er skrevet med en meget regelmæssig og omhyggelig, næsten 
lidt skolemæssig Skrift paa brækket Papir i Folio og er, selvom 
den er en Del særpræget, dog paavirket af den almindelige Form 
for Datidens Ansøgninger. Den blev af Direktionen for Fonden, der 
bestod af J. S. Møsting og A. V. Moltke, og hvis Sekretær H. C. An
dersens Velynder Jonas Collin var, behandlet sammen med de 
andre Ansøgninger og forelagt Kongen ved Forestilling af 22. Marts 
1833, hvorved H. C. Andersen indstilledes til en Rejseunderstøt
telse af 600 Rbd. rede Sølv aarlig i to Aar, som ved kgl. Reso
lution af 13. April s. A. blev bevilget ham.

Desværre er de i Forestillingen omtalte anbefalende Erklæringer 
ikke bevarede, men selve Forestillingen giver et godt Billede af, 
hvorledes man dengang saa paa Digteren.

Til Kongen.

Kiøbenhavn den 7dc December prT, .Gjennemtrængt at 1 aknemme-
’ lighed for de Velgjerninger, De-

Hans Christian Andersen, Stu- res Majestæt allernaadigst har la- 
dent, ansøger allerunderdanigst det mig tilflyde, saavel førend jeg 
om Understøttelse til en Reise. kom til Universitetet som i det 

første Aar efterat jeg i Aaret 1828 
var bleven akademisk Borger, 
nærmer jeg mig, i dybeste Under
danighed, Deres Majestæts Thro- 
ne. Min Tid og Flid har jeg si
den helliget det Fag, hvortil 
jeg troede, at Naturen havde

Anderseniana. VII.
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skjænket mig noget Anlæg, Digtekunsten, og ved de littéraire 
Forsøg, saavel lyriske som dramatiske, jeg i de sidste tre Aar har 
leveret, har jeg, uden enten offentlig eller privat Understøttelse, 
været heldig nok til at skaffe mig en anstændig Existents. Imidlertid 
indseer jeg fuldt vel hvormeget jeg mangler, saavel i Kundskaber 
som Modenhed, for at kunne præstere noget, der kan have mere 
end Døgnets Interresse. Foruden det flittige Studium af ældre og 
nyere Tiders berømte Digterværker, er for den unge Digter intet 
gavnligere end udbredt Kundskab til Mennesker og Verden. I den 
Overbeviisning gjorte jeg, paa min egen Bekostning i forrige Aar, 
en kort Reise til Tydskland. Deres Majestæt har allernaadigst sat 
flere af vore ældre Digtere i deres yngre Alder i Stand til at nyde 
denne Lykke, og jeg nærer derfor det allerunderdanigste Haab, 
at min redelige Stræben paa den Bane, jeg har begyndt at be
træde, vil bevæge min allernaadigste Konge til at skjænke mig 
saa stor en Sum at jeg, om endog kun paa eet Aar, kan besøge 
Frankerige og Italien. Maaskee kan jeg da engang paa en værdig 
Maade vise min Taknemlighed mod Kongen og Fædrenelandet. — 

allerunderdanigst
H. C, Andersen.

Allerunderdanigst Forestilling.

19. Cand. philosophiæ H. C. Andersen søger om Understøttelse til 
en Reise i Udlandet.

Supplicantens Ansøgning er ledsaget af anbefalende Erklæringer 
fra Digterne Oehlenschlåger, Heiberg og Ingemann, samt Pro
fessorerne Ørsted og Thiele. Disse ere alle enige i at erkjende hos 
ham en sand poetisk Natur der, skjøndt fra hans tidligste Barn
dom kjæmpende med næsten alle ydre Forhold, bestandig har 
gjort sig meer og meer gjældende; men de ere ligesaa enige i at 
erkjende hans Trang til at uddanne dette Talent ved Reiser. — 
Det er at vente, at de Gjenstande, som en større Reise frembyder, 
ville give hans noget regelløse Phantasie en mere sikker Retning, 
at han ved forøgede Kundskaber vilde vinde en høiere Smag, en 
skarpere Sands for det Passende, og at han overhovedet vilde have
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godt af i den nærværende Periode af hans Liv, der maa ansees som 
hans høiere Opdragelses, at rives ud af den Nødtørftighed, der 
kun altfor ofte har tvunget ham til at producere. —

Det var med Deres Majestæts allernaadigste Understøttelse, at 
Supplicanten blev sat i en latinsk Skole og siden blev demitteret 
til Universitetet, hvor han absolverede examen artium og den 
philosophiske Examen. — Siden den Tid har han maattet skaffe 
sig sit Udkomme ene og alene ved sine lyriske og dramatiske 
Arbeider. — Men Publicums Interesse for ham, som for Tiden 
er meget almindelig og i en høi Grad, vil svækkes med Tiden, 
naar hans digteriske Frembringelser, som en Følge af et bestandigt 
Ophold mellem de samme Omgivelser savne den Afvexling, man 
maa ønske; og denne kan kun bevirkes ved Forandring af Op
holdssted.

Directionen skulde saaledes allerunderdanigst formene, at det 
for hele Andersens tilkommende Digterliv vil være af uberegnelig 
Indflydelse, om han i et Par Aar kunde reise i Udlandet, og ind
stiller derfor i dybeste Underdanighed,

at Cand. philos. H. C. Andersen allernaadigst maa bevilges en 
Reiseunderstøttelse af 600 Rbd. r. S. aarlig i 2 Aar.

600 Rbd. r. S. var imidlertid ikke noget stort Beløb, og H. C. 
Andersen klagede da ogsaa ret snart sin Nød til Collin, som under 
29. Januar 1834 sendte Direktionen for Fonden følgende Skrivelse:

Da den Indtægt, som Student H. C. Andersen, der allernaadigst 
er bevilget Reiseunderstøttelse af Fonden ad usus publicos, havde 
giort Regning paa af nogle literaire Arbeider, er slaaet ham feil, 
saa vil han ikke være i Stand til at opholde sig de bestemte 2 Aar 
i Udlandet, uden at benaades med en overordentlig Understøt
telse. Derom har han tilskrevet mig fra Rom. Da jeg i endeel Aar, 
tildeels efter kongelig Befaling, har været Andersens Formynder, 
saa tager jeg ikke i Betænkning at henvende mig til den kongelige 
Direction med Anmodning om, at der maatte udvirkes ham et 
allernaadigst Tilskud til hans Reises Fuldendelse af 100 Specier.

Underdanig 
Kbh. d. 29. Januar 1834. Collin.
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Direktionen indrømmede i sin Forestilling til Kongen af 25. 
Marts s. A., at han, »der kun ved en høi Grad af Sparsommelighed 
med saa ringe Midler har kunnet tilbagelægge den lange Reise 
gennem Tydskland, Frankrig og Sveits til Italien, hvor han nu 
opholder sig«, ikke vilde være i Stand til at opholde sig de bestemte 
2 Aar i Udlandet, og da den maatte »indrømme, at en saa ud
strakt Reise neppe vil kunne fuldendes ved Hielp af Stipendiet 
alene«, indstillede den, at der bevilgedes H. C. Andersen et Til
skud af 200 Rbd. r. S., hvilket Kongen bevilgede 15. April 1834.

Dermed var H. C. Andersens Rejse sikret.

Den anden Ansøgning fra H. C. Andersen om Rejseunderstøt
telse er dateret Rom den 22. December 1840 og er unægtelig in
teressantere. Han var rejst til Udlandet for sine egne Penge, var 
naaet til Rom og vilde nu videre til Sicilien og Grækenland. 
Tilsyneladende kunde han ikke komme videre. »Maurerpigen« svig
tede, men, som den betænksomme Mand, han var, havde han 
forudset, at Indtægterne kunde glippe, og havde derfor før sin 
Afrejse fra København i en Audiens hos Kongen antydet denne 
Mulighed. Nu henviste han i det Brev, som han sendte til Kongen 
selv, til denne Audiens og til Kongens Udtalelser ved denne Lej
lighed og mindede om, at han havde tiltraadt Rejsen for sine egne 
Midler, og om den Antydning af et Løfte, som Kongen havde givet 
ham ved Audiensen.

Brevet er saare fornøjeligt ved den Menneskekundskab, det viser 
hos Digteren, og er trods de underdanige Udtryk, der jo hørte 
Tiden til, ligefremt og alt andet end krybende, en captatio bene- 
volentiæ, der sikkert ikke har ladet Kongen upaavirket.

Kongen sendte med Reskript af 15. Januar 1841 Brevet til Direk
tionen for Fonden, og denne afgav derefter under 1. Februar s.A. 
en Forestilling til Kongen om at bevilge Pengene. Det har sikkert 
ikke været uden Betydning, at hans gamle Velynder, nu Konfe- 
rensraad, Jonas Collin virkede for ham i Fondens Direktion, og 
at dennes Søn Edvard Collin havde afløst Faderen som Sekre
tær i Direktionen. (Forestillingen er her gengivet efter Koncep
ten).
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Allernaadigste Konge!
Da jeg ved min Afreise havde den Lykke at fremstille mig for 

Deres Kongelige Majestæt var De, som altid, mig mild og god. 
Deres Majestæt spurgte, om jeg havde søgt nogen Slags Under
støttelse til min Reise; jeg svarede nei, og fortalte, at jeg reiste dels 
for den lille Sum jeg havde henlagt af Honoraret for Mulatten, 
dels for hvad jeg mueligviis fik af Theatret efter Opførelsen af 
min nye Tragødie og at jeg saaledes frygtede, at jeg selv under de 
gunstigste Omstændigheder ikke kunde blive et Aar ude, end sige 
komme til Sicilien og Grækenland. »Ia saa faae vi nok see til at 
løse Dem hjem«, var Deres Majestæts kongelige, milde Ord. Jeg 
vovede da at bede Deres Majestæt tillade mig fra Udlandet, før 
jeg kom i nogen Penge-Forlegenhed, at turde søge om et Par 
hundrede Species, og min allernaadigste Konge svarede mig saa 
naadigt og mildt at jeg troer at jeg vel tør fordristige mig til, 
i dybeste Underdanighed at henvende mig her til min Konge selv!

Af et Brev dateret Kjøbenhavn den 5 December erfarede jeg 
igaar at mit Stykke endnu ikke er bragt paa Scenen, det seer 
altsaa langvarigt ud med at erholde Honoraret, og dette vil, selv 
under de gunstigste Omstændigheder kun skjænke mig et meget 
kort Ophold paa Sicilien; nu er det mit inderligste Ønske, for at 
komme did hen i en god Aarstid at tage med Dampskibet fra 
Neapel i Begyndelsen af Marts, men det vover jeg imidlertid ikke 
at gjøre før jeg veed hvad jeg har at reise for.

Det vil altsaa nu ganske beroe paa min ædle Konges Naade 
hvor langt jeg skal komme og hvorlænge jeg kan være ude. Med 
Guds Hjelp skal jeg i et nyt Arbeide vise god Frugt af min Reise 
og saaledes blive Deres kongelige Majestæts Naade nogenlunde 
værdig. Gud velsigne og bevare min milde Konge!

i dybeste Underdanighed 
H. C. Andersen.

Rom den 22 December 1840.

Allerunderdanigste Forestilling.
Ved allerh. Rescript af I5de Jan. d. A. har Deres Majestæt 

allern. paalagt undertegnede Dir. at nedlægge særskilt all. Fore-
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stilling i Anl. af Cand. philos. H. C. Andersens vedlagte Ansøg
ning om Underst, til Fortsættelse af hans Reise i Udlandet. I den 
Anledning tillader Dir. sig all. at yttre Følgende —

Andersen har, som Deres Majestæt bekjendt, tidligere foretaget 
en Udenlandsreise med kongelig Understøttelse, nemlig ifølge Kgl. 
Resol. af 13 April 1833: 600 r. aarlig i 2 Aar, hvortil der i Aaret 
1834 bevilgedes ham et Tilskud af 200 r. Det tør imidlertid ikke 
lades ubemærket, at en anden Digter, som paa samme Tid havde 
Kongeligt Reisestipendium, nemlig Cand. Hertz, havde af Fon
den erholdt 800 r. aarlig i 2 Aar, og ligeledes senere fik et Tilskud 
af 400 Rbd. — Med Hensyn til hvad der forøvrigt kan tale for 
Andersens nærværende Andragende, skal Dir. all. oplyse Følgende. 
Andersen tiltraadte denne Reise med en Sum han ved Flid og 
Oekonomie havde sammensparet, nærmest ved Indtægten af hans 
Drama »Mulatten«. — Det heldige Udfald af dette Arbeides Frem
stilling paa Scenen, som bragte ham den ikke ubetydelige Ind
tægt af 800 å 1000 r., lod ham haabe en lignende Indtægt af hans 
sidste dramatiske Arbeide »Maurerpigen«; paa dette Haab var 
hans Reiseplan og Beregning grundet, og denne er nu aldeles 
tilintetgjort ved det ikke heldige Udfald, da han kun har erholdt 
c. 300 r. — At han derfor nu befinder sig i stor Forlegenhed, 
at hans kjæreste Ønske, paa denne Reise at kunne besøge Græken
land, dermed maa blive uopfyldt, er Directionen meddeelt ved 
Conferentsraad Collin, som derhos, ifølge de Oplysninger, han ved 
et i disse Dage ankommet Brev fra Andersen har modtaget, har 
erklæret, at dennes Reiseplan, selv i en mindre Udstrækning, ikke 
vil kunne realiseres uden en Hielp af 2 å 300 Species. —

Med Hensyn til det her all. Anførte maa Dir. i dybeste Under
danighed henstille dette Andragende til

D. M.s allern. Resolution.



H. C. ANDERSENS SIDSTE VILJE

H. C. Andersens Testamente af 18. Februar 1860 med Til
føjelserne af 2. April 1873, 2. Juli og 7. Juli 1875 ejes H. C. 
Andersens Hus i Odense. Det vilde imidlertid ligne en forsigtig 
Mand som H. C. Andersen daarligt, om han ikke skulde have 
nedskrevet forberedende Notater og Udkast til Testamentet, og 
om disse skulde være tilintetgjort. Det viser sig da ogsaa, at der 
findes en hel Række af saadanne bevaret. De findes i den Collin- 
ske Samling 3, 20 i Det Kongelige Bibliotek. De bestaar dels i 
et ældre, noget formløst Testamente af 15. Maj 1852, dels i en 
Række Udkast til det endelige Testamente og dets Codiciller, 
nemlig følgende:

I. Testamente af 15. Maj 1852.
II. Udkast til Testamentet, dateret 16. Februar 1860.

III. Udateret Udkast til samme, Brudstykke.
IV. Udateret Udkast til Tillæg 1 til Testamentet.
V. Udkast, dateret 7. Juli 1875, til Tillæg 3 til Testamentet.

Om selve Testamentet og dets Indhold er der ikke Grund til 
at sige ret meget, det taler for sig selv. Det giver et klart Billede 
af H. C. Andersens Hengivenhed for og Taknemmelighed mod Fa- 
miljcn Collin og den Kreds af personlige Venner, mod hvem han 
ønskede gennem sine testamentariske Gaver at vise sig taknemme
lig for deres Venskab.

Det er i denne Forbindelse saare karakteristisk, baade for H. C. 
Andersen og for Familjen Melchior, hos hvem han paa Landstedet 
»Rolighed« tilbragte sin sidste Tid, at det eneste, som denne Fa- 
miljes Medlemmer fik testamenteret, var det berømte, af H. C. 
Andersen klippede og klistrede Skærmbrædt, som han testamen
terede til Fru Dorothea Melchior, men tillige at han i Tillæg 2 
udnævnte Grosserer Moritz Melchior til sin Executor Testamenti 
ved Siden af Etatsraad E. Collin.
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Men ellers er det Collinerne, der helt behersker Testamentet; 
Etatsraaden er hans Vejleder ved Udarbejdelsen i formel Hen
seende, sikkert baade af selve Testamentet og bevisligt ved Ud
arbejdelsen af Codicillerne, og dennes Søn Jonas Collin hjæl
per ham med Nedskrivningen af Tilføjelserne. Indholdet derimod 
kendte hverken de eller nogen ellers. Etatsraaden siger det udtryk
keligt i sit nedenfor gengivne Brev til Moritz G. Melchior, og 
Notarius publicus maa udtrykkelig bemærke det, og da han i 
Notarialattestationen til selve Testamentet ikke har bemærket dette, 
maa han efter H. C. Andersens Forlangende i Attestationen ind
føje Ordene: af mig ulæste.

Da H. C. Andersen i sin sidste Levetid vil foretage nogle Til
føjelser til Testamentet, befinder dette og Codicillet (d. v. s. Til
læg i) sig i E. Collins Jernskab i Sparekassens Hvælving, og det 
er til dennes Søn, Grosserer Moritz G. Melchior henvender sig 
for ikke at forstyrre Etatsraadens »landlige Ro« paa hans Land
sted i Hellebæk (Ellekilde), da der er Tale om nye Tilføjelser til 
Testamentet.

I sit Svar paa denne Forespørgsel til Sønnen giver E. Collin 
Anvisning paa, hvorledes en saadan Tilføjelse skal affattes, og selv 
om denne Anvisning ikke er benyttet ordret, saa er den dog helt 
igennem lagt til Grund for Udarbejdelsen af Tillæg 2. Dette 
fremgaar ikke blot af Ligheden i visse Vendinger i Brevet og i 
Tillægget, men navnlig af, at H. C. Andersen følger Brevet ved 
at indsætte Etatsraaden til Universalarving af Boet med dets 
Rettigheder efter Opfyldelsen af de testamentariske Bestemmelser.

Brevet har følgende Ordlyd:

Kjære Hr. Grosserer Melchior.
Jeg har læst Deres Brev til min Søn og vil i Anledning af dette 

bemærke følgende.
Min »landlige Ro« bør ikke i nogen Maade afholde mig fra at 

tage til Byen. Hvis min Nærværelse skulde findes nødvendig eller 
hvis Andersen skulde yttre et Ønske om at see mig, kommer jeg 
strax. Men jeg kan ikke troe, at det nu kan være til nogen Nytte, 
at jeg kommer.
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Andersens Testamente og Codicil ligger i mit Jernskab i Spare
kassens Hvælving. Min Søn faar mine Nøgler og kan udlevere 
disse Dokumenter.

Men her er vel neppe Tale om en ganske ny Testation, men 
om en ny Codicil, der i sin Almindelighed kunde komme til at 
betegne:

Medens mine tidligere Dispositioner i alt Andet, end hvad her
efter nævnes, skulle staae ved Kraft, bestemmer jeg som min sidste 
Villie følgende Forandringer og Tilføjelser, f. Ex.

Bestemmelsen om at N. N. skal have det og det bortfalder.
N. N. det, M. M. det o. s. v.
Det er mit Ønske, at mit Bo uden Skifterettens Mellemkomst 

maa blive behandlet af N. N. som Executor testamenti, eller, 
hvis han døer før jeg, af N. N.

Dernæst maa jeg fremhæve Nødvendigheden af at A. indsætter 
en Universal-Arving.

Jeg kjender, ligesaalidt som De, Indholdet af Andersens Testa
menter, men jeg kan indsee, at han ikke med Fordeling til Enkelte, 
kan have disponeret over det Hele. Hvad der ikke udtrykkeligt er 
disponeret over, er jo arvingsløs Capital og tilfalder Statskassen, 
hvilket jo ikke kan være hans Mening. Forsigtighed byder derfor, 
at det til Slutning hedder:

»Efterat alle mit Bo paahvilende Omkostninger ere udredte og 
eftcrat mine forhen nævnte testamentariske Bestemmelser ere op
fyldte, skal alt Øvrigt mit Bo tilhørende af Penge, Gods eller 
Rettigheder, intet i nogen Maade undtaget, tilfalde N. N. som 
min Universalarving.«

Dersom A., som jo er muligt, har stiftet et Legat, kan han jo, 
hvis han ikke vil nævne en bestemt Person som Universal-Arving, 
bestemme, at dette Legat skal være Universalarving.

Deres ærbødige
E. Collin.

Vil De tale med A. herom, saa faa ham til at opskrive eller lade 
opskrive hvad han bestemmer; naar Notarius da møder (thi dette
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bør ikke forsømmes), bliver det kun at oplæse for ham; og naar 
han da mundtlig erklærer, at dette er hans rette og sidste Villie, 
saa er Acten færdig.

(Langs Forsidens Kant er skrevet følgende:) Min Søn kommer 
Torsdag Eftermiddag og opsøger Dem straks.

Brevets Tone synes præget af en vis Skarphed og Kølighed, 
hvis Aarsag vel ikke just maa søges i, at Moritz Melchior henvendte 
sig til den yngre Collin og ikke til Etatsraaden selv, men denne 
har maaske ikke været helt tilfreds med, at Melchior blev ind
blandet i Spørgsmaalet om H. C. Andersens sidste Vilje. Det var 
jo netop i denne Tilføjelse til Testamentet, der blev affattet paa 
Grundlag af Collins vejledende Brev, at Moritz Melchior blev ud
peget til Executor testamenti, saaledes at der nu var to Executores 
i Stedet for, som oprindelig fastsat i det endelige Testamente, én, 
nemlig Etatsraad Edvard Collin, subsidiært Etatsraad A. Drewsen.

At Moritz Melchior har taget sin Part af Udførelsen af Testa
mentets Bestemmelser, ses bl. a. af, at det er ham, der forsyner 
Dokumenterne med Paategningerne om disses Fremlæggelse i Boet, 
og det er sikkert nok ham, der har haft det egentlige Arbejde med 
Ordningen af H. C. Andersens Dødsbo — H. C. Andersen boede 
jo ved sin Død paa »Rolighed« — men det er E. Collin, der er den 
ledende ved Boets Behandling. Det er ham, der i Overensstemmelse 
med H. C. Andersens Tanke og med Testamentets Ordlyd træffer 
Afgørelsen om Fortolkningen af de tvivlsomme Punkter i Te
stamentet.

Af saadanne fandtes der væsentlig to, nemlig Forlagsretten til 
H. C. Andersens indtil da trykte Skrifter hos Reitzel og Spørgs
maalet om Behandlingen af hans utrykte Manuskripter og Bre
vene. Disse sidste skulde udleveres til C. St. A. Bille og Nicolai 
Bøgh, selvfølgelig med en Udgivelse for Øje, og derefter tilbage
leveres til E. Collin. Under Forberedelserne til Udgivelsen stødte 
disse to Mænd paa ikke faa Vanskeligheder fra E. Collins Side. 
Ti den Ret, som han ved Testamentet havde faaet til at raade 
over H. C. Andersens litterære Efterladenskaber som sin Ejendom,
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benyttede han ogsaa souverænt. Saaledes skriver han i et Brev af 
13. Oktober 1875 til Moritz G. Melchior om de Breve til H. C. 
Andersen, som fandtes blandt dennes Papirer:

»Til Efterretning for Dem og Deres Familje tjener, at jeg anser 
det for min Pligt at udlevere til alle Nulevende de Breve, der 
maatte findes fra deres Haand blandt Andersens Papirer. Jeg seer 
straks efter Underskriften og sorterer derefter, og Alle kunne stole 
paa, at Brevene ere ulæste.«

Det vilde have været af den største Interesse, om dette Brev
materiale var forblevet samlet, selvom det var blevet gjort util
gængeligt for en længere Aarrække.

Den for den Collinske Familje vigtigste Bestemmelse i H. C. 
Andersens Testamente var imidlertid den førstnævnte Bestemmelse 
om Forlagsretten til H. C. Andersens indtil da trykte Skrifter, der 
af E. Collin — ogsaa i nøje Overensstemmelse med H. C. An
dersens Ønske — blev overdraget til Boghandlerfirmaet Reitzel 
& Sønner. Betalingen herfor blev 40,000 Kr., hvoraf de første 
5000 Kr. blev betalt den 15. Januar 1876. Af disse Penge, med 
Fradrag af Arveafgiften o. a., oprettedes »Digteren Hans Christian 
Andersens Legat for kvindelige Descendenter af Geheimekonferents- 
raad Ionas Collin samt hans mandlige Descendenters Enker«, for 
hvilket E. Collin udarbejdede en — udateret — Fundats, der fik 
sin endelige Form i den af Fru Henriette Collin, født Thyberg, 
den 6. Januar 1887 underskrevne Fundats. Kapitalen maatte her
efter ingensinde nedbringes under 20,000 Kr. Fra 6. Januar 1950 
af maatte Kapitalformuen ikke forringes, men skulde da bringes 
op til 30,000 Kr. Renterne skulde uddeles til kvindelige Descen
denter af Ionas Collin og i anden Række af Hans Christian Ørsted. 
Fandtes der ikke mere kvindelige Descendenter eller mandlige 
Descendenters Enker efter disse to Mænd, skulde Legatets Midler 
overgaa til Københavns Kommunalbestyrelse til Uddeling af Ren
ten til fattige danske Digtere eller Musikere — Mænd eller Kvinder 
— eller disses trængende Efterladte.

Paa det første Udkast til denne Fundats har Collin iøvrigt 
skrevet et Notat om H. C. Andersens Grav: »Andersens »Grav
sted« paa Vor Frelsers Assistents-Kirkegaard skal vedligeholdes for
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Legatets Regning«, et Notat, der i Fundatsen af 6. Januar 1887 
fik følgende endelige Udformning som Punkt 9:

»Geheimekonferentsraad Ionas Collins Gravsted paa Frederiks- 
berg-Kirkegaard skal for Legatets Regning bestandigt holdes i søm
melig Tilstand, ligesom Jordens Fornyelse altid skal bekostes af 
Legatet, som ogsaa har Forpligtelse til at vedligeholde Monu
mentet og Gitteret. I samme Udstrækning skal H. C. Andersens 
Gravsted vedligeholdes for Legatets Regning«.

Indtægten af Forlagsretten til de trykte Skrifter havde H. C. 
Andersen i sit Testamente bestemt til Oprettelse af et Brude
udstyrslegat for den Collinske Familje, men i Tillæg 2 af 2. Juli 
1875 tillagde han E. Collin den til fri Disposition, og den blev 
derfor ved Repartitionen i H. C. Andersens Dødsbo udlagt til 
E. Collin uden nogen Betingelse. I en »Legat-Protokol«, som E. Col
lin nedskrev »den 6. Januar 1876, 100 Aarsdagen efter at vor heden
gangne Fader Ionas Collin fødtes« og som danner Grundlaget for 
Fundatsen, skriver han, at han paa Grund af Uklarheden i Ud
trykket »Disposition over Forlagsretten« efter sin Samvittighed ikke 
vilde tilegne sig denne Arv som sin Ejendom, men at han paa den 
anden Side betragtede det som sin fulde Ret at træffe Bestem
melse om Beløbets Anvendelse. »Grundlaget for denne Bestem
melse«, skriver han, »er for mig: Andersens formodede Villie. 
Hans Tanker og Interesser spredte sig i hans bevægede Liv vidt 
omkring, men de vendte i hans sidste Øieblikke tilbage, saagodt- 
som udelukkende rettede paa den Familie, til hvilken han fra sin 
tidligste Tid havde været knyttet . . . Hans Blik har hvilet paa 
de mange af denne Familie, som han personlig kjendte og som han 
havde Godhed for«. Derfor bestemte Collin, at hans Hustru Hen
riette, f. Thyberg, og hans Søstre Ingeborg Drewsen og Louise 
Lind i deres eventuelle Enkestand skulde nyde en Enkepension 
paa 600 Kr. hver, medens hans to Halvsøstre Marie Boye og Hanne 
Boye samt deres Børn og Børnebørn, forsaavidt de var født før 
H. C. Andersens Død den 4. August 1875 og opholdt sig her i 
Landet, skulde have Adgang til Understøttelse af Legatet. Sø
steren Marie skulde paa Grund af sin høje Alderdom og »fordi 
Andersen havde særlig Godhed for hende«, straks have en Under-
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støttelse af 200 Kr. aarlig. Saa længe Collin og hans Hustru levede, 
skulde de uindskrænket kunne bestemme, hvor meget og til hvem, 
der skulde uddeles, og først efter deres Død skulde Fundatsen 
træde i Kraft.

Dermed var alle Bestemmelserne i H. C. Andersens Testamente 
gennemført. Han havde gennem sin sidste Vilje vist sin Taknemme
lighed mod sin Barndoms Skole, Fattigskolen i Odense, mod sin 
Fødeby Odense, mod sine Venner og først og fremmest blandt 
disse mod Medlemmerne af Familjen Collin, denne Familje, som 
han skyldte saa meget og som han forstod, hvad han skyldte. 
Og i Forstaaelse af H. C. Andersens Tanke og i Fortsættelse af 
den havde den gamle Etatsraad i Uselviskhed, skønt han kunde 
have forbeholdt sig selv Indtægten af Forlagsretten af H. C. An
dersens Skrifter, af denne dannet et Legat, der i første Række 
kom de kvindelige Medlemmer af Familjen Collin til Gode, som 
H. C. Andersen havde holdt af, og først efter deres Død andre 
kvindelige Medlemmer af Slægten.

Dermed var H. C. Andersens sidste Vilje sket Fyldest.

Vi gaar nu over til en Beskrivelse af de enkelte Dokumenter, 
de ovenfor under I—V nævnte Udkast og som VI det endelige 
Testamente. Af Udkastene meddeles, efter en redegørende Beskri
velse af dem, kun de Stykker, der afviger fra den endelige Udform
ning, og kun forsaavidt som Afvigelserne har nogen Betydning. 
Helt meddeles foruden det endelige Testamente kun Testamentet 
af 15. Maj 1852. Saavel Ortografien som Tegnsætningen er nøje 
bibeholdt efter selve Aktstykkerne. Hvor intet andet udtrykkelig 
er meddelt, er Aktstykkerne egenhændige.

I

Testamentet af 15. Maj 1852.
Arket, paa hvilket Testamentet er skrevet, er 21,6x22,2 cm. og har været 

lagt sammen 1 Gang vandret og 2 Gange paa tværs, saa at det sammenlagt 
er 7,5 X 11,5 cm. Det bærer ingen Paaskrift. Ved samme ligger et halvt Folio-
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gives Baronesse
Jonna Stampe.

lin.

ark, hvidt, der har været sammenlagt to Gange lodret og vandret til en Kon
volut (13X9 cm.), forseglet med et ottekantet Laksegl uden Indskrift af nogen 
Art og af H. C. Andersen forsynet med følgende egenhændige Udskrift: 

Dette Brev maa ikke aabnes før 
efter min Død og aabnes da af Etatsraad
E. Collin eller Excellensen Collin.

Naar det er fuldkomment vist at jeg er død, da skal de Penge 
og Sager jeg eier, fordeles saaledes.

Min Diamants Brystnaal
Og Dickens Værker paa to Exemplarer

nær
Min svenske Guld-Medallie faaer Ionas Co
Min østeriske Guld-Brystnaal faaer Einar Drewsen.
To Exemplarer af Dickens med hans Haandskrift faaer lette 

Wulff.
Mit Album, den kongelige Haandskrift Samling.
Mine Skilderier G. Collin.
I rede Penge eier jeg hos Etatsraad E Collin 2500.

Af disse faaer Viggo Drewsen 600 Rdlr til en Reise til Rom. 
Dr: Th. Collin 600 Rdlr
Fru Louise Lind født Collin 300 Rdlr 
Frøken Mathilde Ørsted 300 Rdlr.
Frøken låne Hanck Søster til Ludvig Læssøes Kone 200 Rdlr. 
Enke Fru Balling til en Møens Tour 100 Rdlr.

Resten af Pengene anvendes til min Begravelse og hvad Udgifter 
der kan være for mig, hvad der bliver tilovers gives der hvor det 
kan være en god Gjerning.

Mine øvrige Bøger tager Etatsraad Collin 20 Exemplarer af, 
og Resten overlades Einar Drevsen.

Hvad øvrige Sager og udenfra mig tilfaldende Penge, uddeler 
Fru Ingeborg Drevsen efter bedste Skjøn, Rigmor, Sophie Gade, 
Christin (?) Hornemann maa hver have en lille Erindring, ligesom 
Børnene i hele den collinske Slægt. —
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Af Obligationer, E. Collin har for mig i Gjemme, gives Einar 
Drewsen 600 Rdlr.

Etatsraad Collin overdrages Udgaven af mine samlede Skrifter 
med Biographie, han kan jo overdrage det f. Ex. til Pastor Boye, 
der anstændig betales derfor, Resten af hele Honoraret, Eiendoms
retten senere tildeles E. Collin.

H. C. Andersen.
Kjøbenhavn den 15 Mai 1852.

Til Vitterlighed
Dahlstrøm. E Collin.

II

Udkast til Testamente af 16. Februar 1860.
Udkastet er skrevet paa et blaat Kvartark (21,5X27,8 cm.), som har 

været lagt sammen en Gang. Kun de tre første Sider er beskrevet, fjerde 
Side er blank. Det første Afsnit er betegnet med I, de følgende med Tal
lene 2—13. Ordlyden er ikke helt den samme som i det endelige Testa
mente, men Afvigelserne er uden Betydning, undtagen for de her gengivne 
Afsnits Vedkommende.

Afsnit I svarer ganske til Afsnit I i det endelige Testamente. Afsnit 2 svarer 
til Afsnit II i Testamentet, Afsnit 3—4 til Testamentets Illa og b, Afsnit 5 
til IV, Afsnit 6 til V, Afsnit 7—8 til Vlla og b. I Afsnittene 2—8 er kun anført 
Legatarernes Navne og de dem tildelte Beløb, der er overensstemmende med 
det endelige Testamentes Summer. Afsnit 9, der svarer til Via, lyder her:

»9. Frøken låne Hanck, lever fattig og ene, er en Datter af 
Lærer ved Latinskolen Hanck og Madseline Iversen . . . 500 Rdlr.«

Afsnit 10 svarer til VI b, Afsnit 11 til VI c, kun at Beløbet her er 400 Rdlr. 
mod 300 Rdlr. i det endelige Testamente. Afsnit 12, der svarer til Villa, lyder:

»12. Den meest lovende af Componisten Professor I. P. E. Hart- 
manns Sønner og som oieblikkelig har meest Gavn deraf . . . 
400 Rdlr.«
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Afsnit 13 svarer til VIII b.
Derefter følger et saalydende Afsnit, der atter er overstreget:

»Dersom ved min Død findes færre Penge end her er angivet, 
da bortfalder først N°. 13, dernæst N°. 12 — N°. 8 og N°. 4 uden 
at denne særligt skulde behøve det.«

Det følgende Stykke, der ikke er forsynet med Nummer (Til mit Bo henhører 
. . . Brude-Udstyr), er væsentlig overensstemmende med det tilsvarende Af
snit i Testamentet af 18. Februar 1860.

Fordelingen af de enkelte Genstande i det følgende Afsnit er noget anderledes 
end i det endelige Testamente, og dette Afsnit gengives derfor her:

»Jonna Stampe erholder
Min Diamant Brystnaal og een af Dickens Romaner med 

hans Haandskrift.
Ionas Collin min svenske Guldmedallie og
Louise Collin Min Ring med den røde Steen midt i.
G. Collin og Kone, alle mine Malerier og Skilderier paa fire 

nær, nem [lig] to Søstykker af Meelby som sendes Frøken Clara 
Heinck i Breslau, Portræt af Jerichau som tildeles Hr Worsaae 
til Samlingen han tænker paa, og de brylske Terrasser af Dahl, 
som foræres Edgar Collin.

Det kongelige Bibliothek mid (!) store Album og 4 Exemplarer 
af de Dickenske Skrifter med hans Haandskrift foran i.

Mine øvrige Sager overlades E Collin og Fru Drevsen paa 
bedste Maade at fordele mellem sin Familie og mine mange Ven
ner. —

Sølvkaffekanden — Clara Hartmann. Fru lette Collin mine 
smaa Ordener.«

Det følgende og sidste Afsnit af Udkastet er saa godt som enslydende med 
det sidste Afsnit i det endelige Testamente; dog er Executors og hans even
tuelle Stedfortræders Navn ikke indført, hvilket ogsaa viser, at der foreligger 
et Udkast.

Udkastet er dog dateret og underskrevet:

Kjøbenhavn 16 Februar 1860
H. C. Andersen.
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III
Udateret Udkast til Tillag i til Testamentet.

Udkastet er skrevet paa et Brevark i Oktav af samme Størrelse og Art som 
det, hvorpaa Tillæg 2 af 2. Juli 1875 er skrevet. Haandskriften er ikke H. C. 
Andersens, men den samme stejle Haandskrift, der genfindes i 3. Tillæg og 
i Koncepten til dette. Ved Mathilde Ørsteds Navn er intet Beløb angivet. 
Afsnittet: Hendes Søster Caroline osv. er tilføjet med en anden Haand over 
Linjen. Underskriften er egenhændig. Navnetrækket Jonas C. under hans Un
derskrift er skrevet med Blyant og har samme stejle Karakter som selve Ud
kastets, der saaledes sikkert er skrevet af Jonas Collin.

Beløbet til Odense Fattigskole har først været 15 Rdlr., men er, vistnok af
H. C. Andersen selv, rettet til 10 Rdlr.

»Skomager Gredsted i Odense (til Stiftelsen).............. 150 rd.
Frøken Mathilde Ørsted (efter min Død)
Sophie Rasmussen i Sorø (Ingemanns Pige) aarligt... 5 rd.
Frøken Jane Hanck (aarligt)......................................... 50 rd.
Hendes Søster Caroline (nærmere Oplysning om hendes Ind

tægter)
Odense Fattigskole. Aarligt til Bøger som Præmier til de to 

flinkeste Drenge 10 rd.
H. C. Andersen. 

Jonas C.«

IV
Udateret Udkast til Tillag 1 til Testamentet.

Udkastet er skrevet paa et hvidt Kvartark, kun den første Side er beskrevet. 
Det bryder af midt i Navnet Re. Det er antagelig skrevet kort før 2. April 1873.

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, med de tilbørlige 
Underskrifter, leverede jeg samme til min Ven Etatsraad Eduard 
Collin. De givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, men 
da min lille Formue siden er blevet forøget, ønsker jeg af denne 
Forøgelse, maa gjøres følgende Brug, naar jeg er død og borte.

Etatsraad Eduard Collin har af mig laant 2500 Rdlr, disse til
falde ham og hans Hustrue.

Anderseniana. VII. 6
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Frøken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr.
Frøken Næbo og Fru Balling erholde tilsammen 200 Rdlr 

(altsaa 100 Rdlr hver.)
Frederik VII Stiftelse for fattige Haandværkere i Odense, (Sko

mager Re

V

Udkast, dateret 7. Juli 1875, til Tillag 3 til Testamentet.
Tillægget, der er skrevet paa et løst Blad, er næsten enslydende med Til

læg 3 og er rimeligvis paa Grund af Rettelserne befundet uanvendeligt og 
derfor omskrevet. Den første Del er skrevet med samme stejle Haand som 
første Del af Tillæg 3, altsaa af Jonas Collin, og er ganske enslydende med denne.

Det følgende Afsnit, der gengives her, er skrevet med H. C. Andersens egen 
Haand. Skriften er nok noget rystende og gammelagtig, men dog helt igennem 
klar, tydelig og let læselig. I Teksten er efter Ordet »Eduards« Navnet »Collins« 
tilskrevet over Linjen. Blækket i dette Navn er udtværet. Endvidere er det føl
gende »i« tilskrevet over Linjen og de to følgende Ord »Collins Søn« tilskrevet 
udenfor Linjen. Teksten er derved blevet korrumperet.

Nedenunder er med Blyant af en samtidig Haand, sikkert den samme som 
har skrevet Tillæg 2 til Testamentet, skrevet:

Dette er vel det Sidste der er skrevet med Andersens egen Haand.
Edv. C.

Derefter er nævnte Tillæg 2 nedskrevet af Etatsraad Edvard Collin.
Det af H. C. Andersen skrevne Stykke lyder saaledes:

»Kommer Ionas Collin, Etatsraad Eduards Collins Søn, i Col
lins Søn i en pludselig Pengeforlegenhed, og han er, som jeg er 
forvisset om, værdig til strax at hjælpes, erholder han i Gave, 
1000 Rdlr. og om det behøves endnu 1000 Rdlr. i rentefrit Laan.

H. C. Andersen 
»Rolighed«, 7 Juli 1875.«
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VI
H. C. Andersens Testamente af 18. Februar 1860 

med Tilføjelser af 2. April 1873, 2. Juli og 
7. Juli 1875,

Testamentet, der ejes af H. C. Andersens Hus i Odense, er egenhændigt og 
er skrevet paa et Ark Stempelpapir (21,8x36,5 cm.). Selve Testamentet fylder 
3l/2 Foliosider. Dateringen er skrevet af Notarius publicus N. C. L. Abrahams, 
og under denne følger H. C. Andersens egenhændige Underskrift, der er skrevet 
med fast og sikker Haand og med større Eftertryk end Skriften i Testamentet. 
Alle Paategningerne om Fremlæggelse i Boet er skrevet af Moritz G. Mel
chior. Paategningerne: Protokol Bilag Nr. 2 osv. er skrevet af en almindelig 
Skriverhaand.

Tillæg 1 af 2. April 1873 er skrevet paa et Kvartark Brevpapir (21,3X27,1 
cm.). Det er skrevet egenhændigt af H. C. Andersen (S. 1—2.). Paategningen 
til Vitterlighed (nederst paa S. 2) er skrevet af Etatsraad E. Gollin, medens 
Notarius publicus (cst.) har skrevet Attestationen (S. 3). Arkets 4. Side er 
blank. Det er sammenhæftet med en rød og gul Silkesnor med Tillæggene af 
2. Juli og 7. Juli 1875. H. C. Andersens Skrift er her noget ældet, og Under
skriften er mindre sikker end den paa selve Testamentet.

Tillæg 2 af 2. Juli 1875 er skrevet paa et Ark Brevpapir i Oktav (13,2 X 20,8 
cm.). Det er ikke egenhændigt, kun Underskriften er egenhændig. Skriften i 
Teksten er Edvard Collins, hvilket fremgaar af, at der paa første Side nederst 
under Ordet »Album« med Blyant er skrevet: Edv. C.

Tillæg 3 af 7. Juli 1875 er skrevet paa et Ark Brevpapir i Oktav af samme 
Størrelse som Tillæg 2. Den første Del er skrevet med den fra Udkastene kendte, 
stejle Skrift, sikkert Jonas Collins, det sidste Stykke, fra Ordene »Kommer 
Jonas Collin« og ud, er egenhændig skrevet af H. C. Andersen. Hans Skrift 
er noget sikrere end i Tillæg 1.

Endnu skal kun bemærkes, at Notarialattestationerne under Tillæg 2 og 3 
er ganske enslydende med den tilsvarende Attestation under Tillæg 1 og derfor 
ikke er medtaget her. Alle tre er daterede 7. Juli 1875, udfærdigede af kon
stitueret Notarius Th. Ginderup med N. West og L. Christensen som Vidner 
og alle tre »paa hans Bopæl paa GI. Kalkbrænderivej N°. 4, 2den Sal.«

I Testamentet er i VIIIb Ordene »ovennævne a) nævnte« Fejlskrift for: 
ovenfor under a) nævnte.

Stempel Foreviist den kgl. Landsover- samt
3 Rigsdaler Hof og Stadsrets Skiftekommission
48 Skilling den 12. Aug. 1875.

F. C. Falckenthal.
Fri. i Boet efter afg. Konferentsraad

6*
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84
H. C. Andersen den i3(,e Aug. 1875. 

Moritz G. Melchior. 
Stempeltaxt 599 Kr. 75 0. 

16/6 76 (Stempel).

Naar jeg ved Døden er afgaaet, er det min Bestemmelse, at 
der skal forholdes med mine Efterladenskaber saaledes som jeg 
bestemmer i dette Testament.

Naar nødvendige Udgifter og muligt noget Regnings Krav er 
berigtiget, antager jeg, at der vil være 8000 Rdlr., (siger og skriver 
otte tusinde Rigsdaler) i Penge og Værdipapirer, saameget om
trent eier jeg nu; disse vil jeg saaledes deles:

I. Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen paa Fattiggaarden; 
existerer endnu samme Skole, da til denne, eller er den 
hævet, da til en lignende Fattigskole i Odense giver jeg 
1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler); disse skulle staae fast,men 
Renterne af samme, (jeg antager at det bliver omtrent 40 
Rdlr aarligt) gives den flittigste Dreng der, i Skoletiden, 
til Hjelp og Opmuntring, samme Legat kaldes: »H. C. An
dersens Hjelp«.

II. Viggo Drewsen, Dattersøn af Excellensen Jonas Collin, er
holder udbetalt 1000 Rdlr (Tusende Rigsdaler).

III. Ovennævntes to Brødre: a) Einar Drewsen erholder 600 
Rdr (sex hundred Rigsdaler) og b) Harald Drewsen 400 
Rdr. (fire hundred Rigsdaler).

IV. De tre Søstre: Ingeborg, Anna og Agnete, Døttre af Lind og 
hans Hustru født Louise Collin, erholde at dele lige imellem 
sig 1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler) i Alt.

V. Frøken Mathilde Ørsted, Datter af vor berømte H. C. Ør
sted erholder 1000. Rdlr (Tusinde Rigsdaler).

VI. a) Frøken Jane Hanck, Datter af Lærer ved Odense Latin
skole Hanck og hans Hustru født Iversen, (begge døde), 
erholder 400 Rdlr (fire hundred Rigsdaler).

b) Enkefru Helene Balling og hendes ugifte Søster Augusta 
Næbo, eller den Efterlevende af disse, erholder 300 Rdlr 
(tre hundred).



Forsiden af Testamentet af i8. Februar i860.
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c) Enkefru Boye, en Datter af Birkner i Corsøer, erholder 
goo Rdlr (tre hundred Rigsd), men er hun død naar dette 
Testament gjelder, da hendes Datter Enkefru Jette Pe
tersen disse hende tilstaaede Penge.

VIL a) Jonas Collin, Søn af Etatsraad Eduard Collin 500 Rdlr 
(fem hundred)

b) Edgar Collin, Søn af Gottlieb Collin 500 Rdlr (fem 
hundred)

VIII. a) Den af Componisten Professor I. P. E. Hartmanns Søn
ner, som øieblikkelig har bedst Gavn deraf, gives 400 Rdlr 
(fire hundred).

b) Hvad der endnu, efter at ovennævne a) nævnte 400 Rdlr 
ere tagne fra dette Tusinde, bestemmer jeg, naar andre 
nødvendige Udgifter ere gjorte, at gives til det af Stu
denterne for 1828 stiftede, saakaldte »Andersen-Paludan- 
mtillerske Legat for en fattig Digter«.

Til mit Bo maa jeg henregne ogsaa Honorar for eventuelle nye 
Udgaver af mine Skrifter (efter Loven 29 December 1851 p: 3, 
om Eftertryk); til at ordne og forestaae dette Forhold med For
læggeren, (som saadan ønsker jeg fremdeles Reitzels Boghandel, 
der vil give et Honorar passende efter Tids Omstændigheder,) 
bemyndiges Hr Etatsraad Eduard Collin, eller om han er død, der 
da af Excellensen Jonas Collins Børn eller Børnebørn, vælges Een 
imellem sig, som overtager det. De forskjellige tusinde Rigsdaler 
som indkomme, bestemmer jeg sættes paa Rente og denne, og 
denne,(!) i de tredive Aar Sagen er under den collinske Beskyt
telse, gives, det vil sige Renten for to Aar, som Brude-Udstyr til 
unge Piger i den collinske Familie. Dette Brude-Udstyr kan saa- 
ledes erholdes hvert andet Aar, mælder Ingen sig da lægges Rente 
til Kapital, efter de tredive Aar bliver Renten af Kapitalen givet 
hvert andet Aar til »en fattig Kunstners Datter« dog ere Døttre 
af Digtere nærmest, Legatet kaldes »H. C. Andersens Brude-Udstyr.«

Af andre Eiendele jeg besidder, gives saaledes:

a) Ionna Stampe født Drewsen erholder min Diamants Brystnaal
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og een af Dickens Romaner, hvori hans Haandskrift findes.
b) Min Guddatter Rigmor Stampe faaer Ingemanns og Øehlen- 

schlægers samlede Skrifter.
c) Fru Henriette Collin, født Thyberg, erholder mine smaae Or

dener, blandt hvilke »Nordstjernen« er baaret af Øehlen- 
schlæger.

d) Louise Collin (Eduard Collins Datter) faaer min Ring med 
Fred VII Navnetræk.

e) Ionas Collin, skal have min svenske Guldmedallie og den tydske 
Udgave af Brockhauss Conversations Lexicon.

f) Digteren Carl Andersen, af Gades Famelie faaer Auerbachs 
gesammelte Schriften og Chamissos Gedichte med dennes 
Haandskrift i

g) Det kongelige Bibliothek erholder mit store Album og fire 
Exemplarer af Dickens Værker med hans Haandskrift fori.

h) Etatsraad E. Collin tildeles mine to i Fløiel indbundne Al
bum, dernæst Resten af mine Bøger som ikke her ere tilstaaede 
andre, ligesaa gives ham, men til at dele, som han vil, med 
Professor Abrahams, alle mine Breve og Manuskripter.

i) Clara Heincke, Datter af afdøde Politipræsident i Breslau, (jeg 
troer Faderen var Politipræsident) skal have de to Olie Ma
lerier jeg har af Meelby: (det er to Søstykker).

k) Fru Serre i Dresden faaer Photographi af Storhertugen af 
Weimar, min egen Photographi og det lille Oliemaleri af 
Petzholdt, ligesom Theekopperne med Glorup paa.

l) Clara Hartmann, Datter af Componisten, faaer min Sølv
kaffekande.

m) Fru Louise Lind født Collin, de to Oliemalerier af Dahl.
n) Professor Worsaae erholder Jerichaus Portræt til Samling af 

danske Mænd og klæber bag paa en Sæddel at det er givet 
af H. C. Andersen.

o) Min Guddatter, (Professor Hornemann og Hustru født Hohlen- 
bergs Datter) gives min Ring med den røde Steen.

p) Professor Theodor Collin, min Brystnaal med den blaa Steen.
q) Gottlieb Collin erholder Resten af de Billeder som ikke her 

er givet til Andre.
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r) Min Gudsøn Daniel Swane, Søn af Præsten, der var Lærer 
i Sorø, erholder mine samlede Skrifter paa tydsk og dansk 
samt Ørsteds og Christian Winthers samlede Skrifter.

Mine øvrige Efterladenskaber overladet (sic!) det Fru Ingeborg 
Drevsen og hendes Broder Eduard Collin at fordele, som de bedst 
synes, dels mellem sig, Familien og mine Venner, dem jeg kan 
ønske have en lille Erindring om mig.

Da jeg fremdeles ikke ønsker at mit Bo tages under ordinair 
Skifterets Behandling, bestemmer jeg herved at min sidste Villie 
udføres af en exsecutor testamenti, og at denne strax indgiver An
søgning om at maatte behandle Boet som Skiftecommission. Som 
exsecutor testamenti vælger jeg herved nuværende Hr Etatsraad 
Eduard Collin, i Tilfælde af at han skulde være død, eller paa anden 
Maade hindret, ønsker jeg det besørget af Hr Etatsraad A. Drew- 
sen, gift med Ingeborg Collin, ere disse døde, da een eller anden Dyg
tighed mellem de Collinske Børn eller Børnebørn — eller een af 
mine efterlevende dygtige Venner, maa da træde til.

Jeg forbeholder mig selvfølgelig Tid efter anden at gjøre saa- 
danne Forandringer eller Tilføielser til ovenstaaende Bestemmelser, 
som jeg maatte finde passende.

Til Bekræftigelse at jeg egenhændig og ved min Fornufts fulde 
Brug har underskrevet dette Testament, skeer denne Underskrift 
i Overværelse af Notarius publicus i Kjøbenhavn, dog uden at 
Testamentets Indhold oplæses.

Kjøbenhavn d. 18 Februar 1860 TT ~ .J H. C. Andersen.
Jeg underskrevne Notarius publicus Regius i Kjøbenhavn bevidner her

ved, at Herr Professor Hans Christian Andersen, Ridder af Dannebrog og 
flere Ordener, Dannebrogsmand, mig personlig bekjendt, har ved sin Nær
værelse paa Notarialcomptoiret egenhændig underskrevet foranstaaende af mig 
ulæste Testament, hvilket han erklærede selv at have skrevet og hvis Indhold 
han ratihaberede ved fuldkommne Sindskræfter.

Dets til Bekræftelse under min Haand og mit Embedssegl.
Som Notarialvidner vare tilstede dHrr. H. Kruse og V. Roelsgaard.

Kjøbenhavn den 18 Februar 1860
HMCKKruse 1 . N. C. L. Abrahams
VRoelsgaard J 1 ner Not. publ.
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2 rd I # IO ß
To Rigsdaler een Mark ti Skili.

NCLA.

Fri. i Boet efter afg. Konferentsraad H. C. Andersen d. i3dc Aug. 1875 
Moritz G. Melchior.

Protokol Bilag No. 3. Stempeltaxt 6 Kr. » 0.
16/6 76 (Segl)

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, og med de til
børlige Underskrifter overgav det til min Ven Etatsraad Collin.

De i samme givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, 
men da min lille Formue siden er blevet forøget ønsker jeg at der 
maa, efter min Død, gjøres følgende Brug af Forøgelsen.

Hos Etatsraad Collin staaer 2500 Rdlr, disse tilfalde da ham 
og hans Hustru.

Frøken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr
Fru Balling og Frøken Næbo erholde hver 100 Rdlr
»Til Stiftelsen af 18 September« i Odense 200 Rdlr
»Frederik den VII Stiftelse« i Odense — 200 Rdlr
»Haandværker Bibliotheket« i Odense, stiftet af Pastor Møller — 

100 Rdlr (o: hundred Rdlr.).
Børnepleie-Foreningen i Kjøbenhavn 200 Rdlr.
Ionas Collin, Dr. ing: foruden det tidligere bestemte endnu 

300 Rdlr.
Hr Martin Henriques Thorvaldsens Portræt, oliemaled.
Fru Dorothea Melchior født Henriques: Havfruen af Fru Jeri- 

chau, Engelen af Kaulbach, det forgyldte store røde Glas, Skjærm- 
brædtet jeg fik af Grevinde Danneskjold.

Rigmor Stampe erholder Skizzen af Carl Blochs Osteri-Scene, 
samt det Elbe-Maleri af Dahl.

Louise Drevsen født Collin min Lehnstol og hvid marmor Vase 
eller Skaal.



9°

Renterne af 2500 tilfalde aarligt den syge Einar Drevsen, efter 
hans Død gives Renten til een eller anden trængende nyttig Stif
telse.

Fru Ida Koch det bedste Exemplar af mine samlede illustrerede 
Eventyr paa Dansk, ligesaa den samlede Udgave paa Engelsk fra 
New York.

Dr: Professor Th: Collin — 600 Rdlr.
H. C. Andersen 

den anden April 1873.

Undertegnede, som af Etatsraad H. C. Andersen ere anmodede om at un
derskrive Ovenstaaende til Vitterlighed i hans Nærværelse erklære herved, at 
han egenhændig har underskrevet dette Document, hvis Indhold forovrigt er 
os ubekjendt, men som han har affattet og for os ratihaberet ved sin Fornufts 
fulde Brug.

Kjøbenhavn, d. 7dc April 1873

E Collin I Collin
Etatsraad Cand. mag.

Stempel 2 Kr.

Jeg underskrevne Thomas Ginderup, constitueret Notarius publicus i Kjø
benhavn bevidner herved, at Herr Conferentsraad Hans Christian Andersen, 
C. af Dbrg. og Dbrmd., mig bekjendt, har ved min Nærværelse paa hans Bo
pæl paa GI: Kalkbrænderivei No. 4, 2den Sal, for mig erklæret egenhændig 
at have skrevet og underskrevet det foranstaaende af mig ulæste Document, 
hvis Indhold han, der var sin Fornuft fuldkommen mægtig, i enhver Henseende 
ratihaberede. —

Som Notarialvidner vare tilstede dHrr. N. West og L. Christensen.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Notarialseglet.

Kjøbenhavn den 7dc Juli 1875

N. West. 1 y|jner Th. Ginderup
L. Christensen J * cst. Not.publ.

(Segl)

Fri. i Boet efter afg. Konferentsraad H. C. Andersen d. i3de Aug. 1875
Moritz G. Melchior.

Protokol. Bilag No. 4. Stempeltaxt
16/6 76 6 Kr. - 0.
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Mit Testamente af i8dc Februar 1860 og min Codicil af 2 April 
1873 skulle fremdeles staae ved Magt, men dog med følgende For
andringer :

I Testamentet,
8dc Post. a. og b. om Gave til en af Hartmanns Sønner og til 

det Andersen-Paludan-Mullerske Legat bortfalder.
Dispositionen over Forlagsretten til Andersens Skrifter hos Reit- 

zel tilkommer alene Etatsraad E. Collin, eventualiter hans Søn 
Jonas eller hvem af disse dertil maatte bestemme.

En Gulddaase med Fr. d. 7dcs Navnetræk gives Etatsraad Col
lin til Opbevaring. En Seddel i samme bestemmer den for Dand- 
seren Scharff, men denne Bestemmelse bortfalder.

Litr. f. Gaven til Digteren Carl Andersen bortfalder.
h. De Etatsraad Collin tillagte 2 Albums tilfalde Kongens Biblio- 

thek. —
Alle Manuscripter og Breve af Interesse vedkommende Ander

sen udleveres C. St. A. Bille og Nicolai Bøgh til Afbenyttelse, men 
tilbageleveres derefter til Etatsraad Collin som dennes Eiendom.

Litra i. Bestemmelsen om Clara Heincke bortfalder.
1. k. om Fru Serre ligeledes, da hun er død.
litr. q og r. bortfalde ligeledes.
Til Executor testamenti ved Siden af Etatsraad E. Collin ind

sættes — i Stedet for Conferentsraad A. Drewsen — Grosserer 
Moritz Melchior.

I Codicillen: Bestemmelsen om Renten af 2500 r til Einar Drew
sen og eventualiter: en trængende Stiftelse, bortfalder.

Naar alle de af mig nu vedtagne Bestemmelser ere udførte, og 
ligeledes de Bestemmelser, som jeg mulig senere vil paategne 
denne min sidste Disposition, og alle mit Bo paahvilende Om
kostninger ere udredte, skal alt andet mig Tilhørende af Penge, 
Effecter eller Rettigheder tilfalde Etatsraad Edvard Collin som 
min Universal-Arving, eller i Tilfælde af at han døer før mig, 
hans Søn Jonas Collin.

Skrevet paa »Rolighed« hos Grosserer Moritz Melchior, d. 2den 
Julii 1875.

H. C. Andersen,
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[Derefter følger Notarialattestationen.J

Fri. i Boet efter afg. Konferentsraad H. C. Andersen d. 13. Aug. 1875. 
Moritz G. Melchior.

Protokol Bilag No. 5. Stempeltaxt 1 Kr. - 0.
16/6 76.

Mine mange Venner, hvortil jeg særligt regner Fru Konferents- 
raadinde Koch, Justitsraadinde Lind, Fru Louise Drewsen — de 
Efterlevende mindes flere — vælge selv Et og Andet i Boet, de 
kunne have Interesse for. Sølv-Skræppebladet fra Frk. Zahles Skole 
og Lignende, der har kunstnerisk Betydning, bortgive Executorerne 
efter bedste Skjøn.

Det af mig klippede og klistrede Skjærmbrædt erholder Fru 
Dorothea Melchior.

Kommer Ionas Collin, Søn af Etatsraad Eduard Collin, i plud
selig Pengeforlegenhed, og han er, som jeg er forvisset om, værdig 
til strax at hjælpes, erholder han, i Gave, 1000 Rdlr. og, om det 
behøves, endnu 1000 Rdlr., i rentefrit Laan.

Ved min Død, gives, eengang for alle, til »Børnepleie-Foreningen« 
300 Rdlr.

H. C. Andersen.

Rolighed 7 Iuli 1875.

[Derefter følger Notarialattestationen.J

Efterskrift:
Efter at ovenstaaende var sat, har Hr. Museumsinspektør Chr. M. K. Pe

tersen ved Gennemgangen af en større Samling Papirer af forskellig Art, som 
H. C. Andersens Hus i 1935 modtog fra Frk. Louise Melchiors Dødsbo, fundet 
en Seddel, som indeholder nogle Bestemmelser vedrørende den testamentariske 
Fordeling af H. C. Andersens Ejendele, og som Museumsinspektøren venligst 
har stillet til min Raadighed. Den gengives her som Supplement.

Bladet, der er af ret tarveligt Papir, er ca. 13x21 cm stort og noget beska
diget, idet det øverste venstre Hjørne mangler og dermed Begyndelsen til Navnet 
Melchior og antagelig Ordet: Fru. Endvidere er det revet over paa tværs paa 
Midten og klæbet sammen med to Stykker Frimærkepapir, et paa Bagsiden
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og et paa Forsiden, hvor det næsten helt dækker Ordet »som«, der dog kan 
læses igennem det.

Haandskriften er fra H. C. Andersens sidste Tid og ret flygtig; det hele er 
øjensynlig kun et Notat, der ikke er blevet benyttet.

Det er hverken underskrevet eller dateret.
Hvem H. C. Andersen har villet testamentere de her omhandlede Gen

stande, kan ikke afgøres med Sikkerhed, da det Hjørne af Papiret, hvor Nav
net har staaet, er revet af, saa at der kun findes Resten: . . . elchior. At der 
har staaet: Fru Melchior, sandsynliggøres ved, at den sidste Post omhandler 
det af ham selv lavede Skærmbrædt, som han i den 3. Codicil havde bestemt 
til Fru Dorothea Melchior (se ovfr. S. 92). Meningen har aabenbart været, 
at hun skulde have Inventaret — eller en Del af det — i de Stuer, som han 
beboede i sine sidste Levedage, en ganske naturlig Tanke for den gamle Digter, 
og maaske har han tænkt sig dette Notat benyttet til en ny Codicil; men da 
Skærmbrædtet tildeles Fru Dorothea Melchior i Codicillen af 7. Juli, kan 
denne Bestemmelse ogsaa være det eneste, der er blevet tilovers af Notatet. 
I alt Fald er Sedlen sikkert skrevet i H. C. Andersens sidste Dage paa Ro
lighed og giver saaledes dog lidt Oplysning om, hvad der dengang fandtes i 
hans Stuer. Derfor og da den har været et Led i hans Affattelse af hans sidste 
Vilje, er den medtaget her.

Den har følgende Ordlyd:

». . . .[M] elchior vil, foruden det modtagne.
Dyhn varne min Seng med Sengeklæder, Mit Skrivebord med hvad 

der findes i samme.
Mine to Reoler som staae i min Stue ud til Gaden; med disse 

følger de godt indbundne Bøger, svøbt med Aviser og Seglgarn.
Vindues- Puderne,
Malerier og Skilderier som hænge paa Væggen.
Det Skjærmbrædt jeg selv har lavet.«


