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Anno 1811 den 5de februarii loed slotsforvalter Hintzpeter igang
here?levene ? at hans hustrue Anne Margrethe føed
Giøssing ved døden var afgaaet, og at han havet anholdt kongl.
bevilling, at sidde i uskiftet boe med hans og den afdødes
2de døttre og, som endnu ere ugifte, altsaa umÿndige, og hi?
bevilling dateret dags dato ham foreviist og ? samme
tillegn , med følgende raadtagning: fo?st og ?
l?maaet, samt i folge forordningen af 5d apr 1754 erlagt
en a?ognation af 8 arp. her? ham ?d af ? som skiftefovalter i Hirschholm byeog eig ?taas Hirschholm
amtstue ? 5de feb 1811
Selmer
Beviills?en lÿder saaledes Vi Friderich den Seitte
af guds naade konge til Danmark og Norge, at venders
og gother, hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn Ditmarsken
og oldenburg giøres vitterligt: at vi, efter slotsforvalter
Barthold Hintzpeter af Hirschholms bye paa Frederiks
borg amt, i moed ? s??
givdte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevill?ts
og tilladt, saa og h? ? og tillade, at han efter
hans ved døden afgangne hustrue Anne Margrethe Giesing maa foruden ? m? ?g ?ring
og vi? efter ko? ??ledes
umÿndige børn i uskift boe mens bliver hans?
saal? H? i dog ?
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?????? til sinde at skifte og saale
??? ? en skifte ?
? om den blev, som bemeldte boee efter
Staar ???, saaledes som h?
? den til ???for
stoes f? ?middels am og
alles ??ing og ? af?
? i dog h?vt bemeldte
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?Kiøbenhavn
Den 5de february 1811
Under vort kongelige segl
L/R
Efter hands kongelige maÿstats ac?
Befaling ??
Be? L?
hansen
Biv? at sidde i uskiftet boe og i sin tid at skifte
med sams? fra slotsforvalter Barthold
Hintzpeter af Hirschholm

29
Aar 1824 den 24de januar blev anmeldt at Slotsforvalter Johan Barthold
Hintzpeter af hirschholm i dag ved døden er afgaaet efterladende sig tvende døttre, hvoraf den ene er enke og den anden , efter kongelig allernaadigst bevilling, mÿndig under kurator – Dødsfaldet vil ?
blive indberettet til det kongelige ?kammer og heer e? ? overhofmarskallen. – ferbemeldte kongelige bevilling, dateret 11.
Januarii 1822 blev forevist.29
Aar 1824 den 21de februarii mødte for ?llen jomfrue Frede
rikke Hintzpeter af hirschholm, en datter af afdøde slotsforvalter
Hintzpeter sammesteds, hun beg?ede, i henhold til den hende
under 11de januarii 1822 allernaadigst forundte mÿndigheds bevilling,
som under 24de januarii s.o. er skifte?taren foreviist, at maat
te beskikke en kurator, hvortil hun foreslog bagermester
Frederik Søhoker af Hiirschholm. Thi blev bagermester Søhoker
som ogsaa dertil har erklæret sig villig, beskikket til kuura
tor for jomfru Frederikke Hintzpeter, hvilket ? saa
henstaar ? med loven og anmodningerne.Det paafø? blev beviljget vedkommende betinget.A lÿtz
Forevist Frederiksborg den 21. april 1824
Hr Amtmand ??
??

99
Aar 1836 den 1te maii blev anmeldt at jomfru Frederikke Louise Hintzpeter
Med døden er afgaaet efterladende sig ? en søster, der er enke og bosiid

dende i Hirschholm

