[22: side 1 af 4]
Stormægtige Monarch
Allernaadigste Arve Herre og Konge
Udi underdanigste ÿdmyghed understaar
Jeg mig til at implorere til Deres Kongelige
Maÿestet. Jeg en fattig Præste Datter fra Jÿlland
udi Riber-Stift, i Hammerum Herred, hvor min
Fader ved Navn Hr Jens Brock var Præst udi Felding Sogn og der Döde for omtrent 30 Aar siden og min Moder kort tid derefter avgangen. Efter dem begge er mig tilfalden
i Arv 63 Rdl 39 ß som til En Præst der i Herredet er udsat. Jeg har da siden sögt mit Bröd
her i Norge, hos mine Egne paarörende, og fremmede, hvor ieg best kunde. Og formedelst at
den Egn Jeg er föd udj, er langt borte og ingen
Correspondance herfra derhen, fick ieg iche Noget
av den lille Rente ieg tilkom, förend 1708 ieg
matte reÿse derover, og siden den til igien
[22: side 2 af 4]
Jche nodt eneste skilling. Nu er mig sagt at min
formÿnder som den tid var, er Död, saa ieg
nu iche veed, hvor den ringe Capital med Rente,
er hensadt; alt saa beder ieg underdanigst
Deres Kongelige Maÿestet. Vil bevise mig den
Naade, at bemelte ringe arvelod tillige med
32 Rdl 30 ß som efter 2de avdöde Söskende
er mig tilfalden, matte betroes mig selv
i hænder, til at anvende som ieg best kand,
saa som mine kræfter Nu iche tilstæder, at ieg
kand tiene for mit bröd, men ved mine
Venners Hielp, agter at söge en liden Næring
til mit livs ophold, og til dend Ende formaaed min
fætter Johan Pohlman som er en Boe-sadt Borger her udi Bÿen, som min Curator dette med
mig at underskrive. Vil underdanigst
udbed mig og forvente en Naadig Bönhörelse.
[22: side 3 af 4]
Jeg er
Deres Kongelige Maÿestet min Allernaadigste Arve Konge og Herres
underdanigste tienerinde
Birgitte Cathrine Broch
Deres Kongelige Maÿts Allerunderdanigste arve undersat
Johann Pohlman

[22: side 4 af 4]
ubeskreven
[22: side 1 af 4]
På denne sider er der vertikalt i venstre margin tilføjet følgende besked:
Hans Kongelige Majestet vil allernaadigst af Magister Laurits Thura
Biscop over Riber Stift herom indsender sin allerunderdanigte Erklering
til videre allernaadigste Resolution d: 25 octobr: C Möinichen

