Nyborg Byfoged skifte 1789 - 1723. Fol.138 a. b. Odense Landsarkiv.
Anno 1798 den 22 april om aftenen kl. 6, strax efter at hr. byefoged Søren Bøgesen ved døden er
afgangen, indfandt sig ister boen for at foretage lovbefalet forseigling og registrering og vurdering
efter den afdøde saavidt omstændighederne for dette øyeblik giordte det nødvendigt. Enken
madame Bøgesen angav strax at hendes sI. mand icke skyldte noget til hans majestæts casse eller
andre som kunde giøre en almindelig forseigling og beskrivning nødvendig, uden alleene til hans
majestæt kongen en liden capital af noget over 200 rd. som nu ved afbetaling var nedfalden til 105
rd, hvorfore ikke alleene den gandske boe var pantsadt og tillige stillet caution i alt efter pante
obligationer af dato. Derfor uden vel ogsaa nogen videre gieId, men hvorfor var pant og i øvrigt af
den beskaffenhed at skifte retten icke ved nogen fuldstændig forretning i agten kunde refichere, paa
grund af visse omstændigheder, og i betragtning af den sørgelige tilstand, hvor hun i dette øjeblik
befandt sig, der ei heller tilladt hende i dette øyeblik at opgive og være tilstæde ved forretningen
som og at hun icke kunde undvære hvad som ellers kunde og burde forseigles, bad hun at
forretningen alleene maatte fremmes for saa vidt hendes mands embeds tilhørende documenter og
papirer betreffende hun og for øvrigt er klærede ey at være viidende om meere at være stervboen
tilhørende end den forberørte pante obligation indeholder, og med vis bekostning og vurdering, hun
da ønskede at maatte have henstand til 30 dage, da hun nærmere skulde opdage meere sterboen
tilhørende, hun nøyere kunde? og vilde angive samme.- I anledning af denne enkes giorde
declaration, og i hensigt til at den berørte pante obligation udviiste sterboets tilhørende, naar
undtages sterboe huuset og hvad videre siden under skiftet kand opdages, som altsaa? altid kand
haves og faaes oplysning om, foretog skifte retten sig allerede at sammen samle alle den afdødes og
til embedes henhørende documenter og papirer tilligemed byens archiv i den tilstand hvori det nu
befandtes, og henlagte samme i den afdødes saa kaldede skriver kammer, som ved forsvarlig laas og
lukke? var forsynet, og forsynede samme med skifte rettens segl og hvortil nøglen tillige blev taget i
deres bevaring.- Nogle faae men ubetYdelige dog til det daglige løbende forretninger henhørende
breve og papirer tog skifte forvalteren i sin forvaring. Denne forretnings viidere fremme, blev altsaa
nu efter disse omstændigheder udsadt indtil 30te dagen som indfalder den 22de førstkommende, og
at saaleedes for i dag er passeret bekræfter.Som tester
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