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Vi Christian den siette af Guds naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug
udi Sletvig, Holsten, Store Maren og Dytmarsken, greve udi Olden borg og Deelmenhorst: giør alle
vitterligt, at vi efter Boe Bojesen ober vejer og maaler i vor stabel stad Nyborg, hans herom aller
underdanigst giorte ansøgning og begiering, aller naadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed
bevillge og tillader at hand foruden rettens middels forseigling, registrering og vurdering efter
loven, med hans ved døden afgangne hustrue Birgitha Cathrina Lemming deris felleds sammen

avledeumyndigebørn udi u - skiftboe maa blivebesiddende,saalengehandi enligstandforbliver;
og om hand imidlertid skulle blive tilsinds at skifte og deele, maa hand selv indbyrdis med sam

frender handle og slutte en skifte forhandlingom den arv, som bemeldtehans u - myndigebørn
efter hans afgangne hustrue, børnenes moder kunde til komme, som hand med dennem til børnenes
gavn best kunde foreenes, foruden rettens middels overværelse, eller viidere registrering er
vurdering, efter loven. Dog bemeldte samfrænder et skriftlig instrument derover at forfatte, som
billig kand være, og de i fremtiden, naar børnene kommer til deres myndige aar eragte at kunde
forsvare; Og ville vi herhos allernaadigst have befalet dette skifte i saa maade forrettendes vorder, at
de i alle maader holder sig den 1ste articul udi den om adskilligt justitien vedkommende den 31de
martii 1719 allernaadigst udgangen forordning, allerunderdanigst efterretlige, hvilket og skal skee
af den øvrighed og rettens betiente som det ellers kunde tilkomme, samme skifte at forvalte for
saavidt bemeldte articul dem angaar, som og der over intet i derris rettighed skal afgaae;
forbydendes alle og een hver herimod efter som forreskrivet staar at hinder eller udi nogen maade
forfang at giøre, under vort hyldigst og naade; givet paa vort slot Christiansborg i voris kongl.
resident stad Kiøbenhavn den 29de martii 1743:
Under vor kongelig haand og signet

Christian R:
( L. S. )

Rigtig copie efter orgenallen.
Testerer Bo Bojesen

J: L: v: Holstein
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Copie.
Af samfrender skifteforretningen, efter Seigneur Boe Boyesens salig kierreste Madame Birgitte
Cathrine Bojesens, passeret efter hans kongelig mayestæts allernaadigste bevilning af dato 29de
martii 1743, ved samfrænderne hr: Leutenant Lemming, hr: Borgmester og bye forget Lercke og sn:
Hans Andersen Møller, om hvis udfald de haver til skreved raadmændene angaaende de umyndiges
arv, saaledis.
Velædle og velviise
høytærede herrer raadmænd!
Efter at det, ifølge hans kongl. mayestæts allemaadigste bevilling sub dato 29de martii 1743,
passerede samfrender Skifte, efter dend afdøde matrone Birgitte salig Boe Bojesens paa den eene,
og vores sammen avlede børn paa den anden side, nu saa vidt skee kand, er bragt til rigtighed; Saa
skulle vi hermed tienstligt tilkiendegive denne samme skiftes udfald saaleedes:
Sterbboets beholdne massa beløb sig til... ... ... ... ... ...
... Summa 2887 rd. 6 s.
Der af ieg Boe Bojesen det halve med... ... ... ... .1443 rd. 3 m. 3 s.
Og
Søren Boesen
15 aar gammel 240 rd. 3 m. 8 Ih
Sønnerne
Boje Boesen
11 aar gammel 240 rd. 3 m. 8'iS
Anders Boesen
10 aar gammel 240 rd. 3 m. 8 'iS
Rasmus Boesen
3 aar gammel 240 rd.3 m. 8'iS
Regine Boesen
13 Y2aar gammel 120 rd.
Og døtrene Chatrine Maria Boesen 8 Y2aar gammel 120 rd.
Gyde Boesen
7 'iSaar gammel 120 rd.
Maren Boesen
5 % aar gammel 120 rd.

1 m. 12 1;4
1 m. 12 1;4
1 m. 12 1;4
1 m. 12 1;4
1443 rd. 3 m. 3 s.

Ballancerer 2887 rd. 6 s.
For hvilke arve midler børnene ved skifteforretningen er forsikret udi sterboets gaard, beliggende
paa torved her i staden, og nitten tønder og een skieppe sædeland med videre efter skiftebrevets
indhold med ald concideration forbliver vi stedse
Velædle og velviise høytærede herrer
raadmænds tienstskyldige tienner
Nyborg
dend 13de nov: 1745
D. Lemming J: Lerche B: Bojesen H: A: Møller

