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Vii Christian den siette af Guds naade konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, hertug
udi Slesvig, Holsten Store Maren og Dynnarsken, greve her udi Oldenborg og Delmenhorst. Giør
alle vitterligt at vi efter Jacob Lerche, raadmand og byefoget udi vor stabel stad Nyborg hans herom
allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og
hermed bevilge og tillade at han selv indbyrdes med samfrender, maae handle og slutte een skifte
forhandling, om dend arv som saa vel bands med hands af døde hustrue, sammen avlede umyndige
søn, som og hands stifdatter kand? tilkomme, som band med dennem, til børnenes gavn best kunde
foreenes, foruden rettens middels overværelse, eller videre registrering og vurdering efter loven;
Dog haver bemelte samfrender et skriftlig instrument derom at forfatte, som billigt kand være, og
de i fremtiden, naar børnene kommer til deres myndige aar, eragte at kunne for svare, og ville vi
herhos aller naadigst have befalet den... ? som dette skifte i saa maader forrettendes vorder, at de i
alle maader holde sig dend første articul udi den om adskilligt justiten vedkommende, den 31 marti
1719 allemaadigst udgangen forordning, allerunderdanigst efterretlige, hvilket og skal ske af den
øvrighed og rettens betiendte, som det ellers kunde tilkomme, samme skifte at forvalte for saa vidt
bemelte articul dem angaaer som og svarer udi deres rettighed indtet skal afgaae, forbydende, alle
og enhuer, herimod efter som forskrevet staar at hinder, eller udi nogen maade forfang at giøre,
under vor hyldest og naade gives på vor fæstning Rendsborg, den 6 juni a o. 1740.Under vor kongelig haand og signet
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