
Aar 1823 den 17. novb. Blev af Maren Christensdatter i Sønderøxe Enke efter 
Christen Jensen, indleveret en saalydende bevilling: 
”Vi Frederik den siette af Guds Naade, Konge til Danmark, de Venders og Gothers, 
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Launborg og Oldenborg, giøre 
vitterligt: At vi efter Maren Christensdatter, afg. Selveiergaardmand Christen Jensens 
Enke i Sønderøxe, Broust sogn, Hiørring Amt, hendes herom allerunderdanigst gjorte 
ansøgning og begiæring allenaadigst have bevilget og tilladt saa og hermed bevilge 
og tillade at hun efter bemeldte hendes afdøde mand, maae foruden Rettens middels 
forsegling registrering og vurdering efter loven med fælleds sammen avlede 
umyndige børn i uskiftet bo blive hensiddende saalænge hun i eenlig stand forbliver; 
og om hun imidlertid skulle blive til sinds at skifte og dele, maae hun med 
samfrænder slutte en skifteforhandling om den arv som bemeldte deres børn efter 
fornævnte hendes afgangne mand Børnenes fader kan tilkomme saaledes som hun 
med dem til børnenes gavn bedst kunne forenes, foruden rettens middels overværelse 
eller videre Registrering og vurdering efter loven, dog haver bemeldte samfrænder et 
skriftligt dokument derover at forfatte, som billigt kan være og de i fremtiden naar 
børnene kommer i myndig stand eragte at kunne forvare. 
Og ville Vi henses allernaadigst have befalet dem som dette skifte i saa maade 
forrettte at de i alle maader holdt sig loven og anordningerne samt i særdeleshed 
forordningen af 29. Aug, 1793 og 28. Aug, 1816 allerunderdanigst efterrettelige 
hvilket og skal skee af den øvrighed eller Rettens betient som det ellers kunne til 
komme samme skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaaer, og i hvis rettighed 
dog intet derfor skal afgaae. forbydende alle og enhver imod det som foreskrevet 
staaer hinder at giøre. 
Givet i vor kongelige residentstad Kiøbenhavn den 31. okt. 1823. Under vort 
kongelige segl:/ 
Efter hans kongelige myndigheds allernaadigste befaling: Kaas, Cold - Monrad - 
Ørsted – Larsen – Løvenskiold – Hansen – Fischer -/Welse – 
Bevilling at sidde i uskift boe og i sin tid at skifte med samfrænder for Maren 
Christensdatter. afgl. selveiergaardmand Christens Jensens enke i Sønderøxe, Broust 
sogn, Hiørring Amt. Betalt i recognition 10rd sølv, 8 mk 


