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Bente Larsdatter, 3. Sg. Bodilsker. 
Jørgen Madsen. 
 3 søn. 3 døt. 
A: Jens Jensen, Klemensker. 
B: Lars Jensen, Olsker. 
0:  Mourits Jensen i Boelsker sogen. 
C: Hans Jørgensen, studiosus, København 
D: Anne Clausdatter, enke, var gm. Afg. Olle Hansen, Østerlars. Værge: Bror, Jens Jensen. 
E: Dorthe Clausdatter, gm. Thor Jensen, Klemensker. 
F: Aniche Clausdatter, gm. Esber Andersen, Nyker. 
G: Kierstene Jørgensdatter, gm. Michel Pedersen, Øster Sogn. 
 
Anno 1727 Dend 9de Junÿ Fre wøfte, paa Jørgen Madsens gaard og Boepæll dend 3de Jord 
Eÿenddoms gaard i Boelsker sogen, Hans salig Hustru Bente Larsdaatter udi bente Jørgen 
Madsens overvelse som er nemlig,  
dend Salig Qvindes Eldste søn Jens Jensen af Clemmensker sogn,  
Lars Jensen af Ohlsker sogen,  
og Mourits Jensen i Boelsker sogen.  
Saa vel som paa dend ÿngste søns Hans Jørgensen Studiosus i København hans fader som for 
hannem svarer, Item og  
dend Eldste daatter Anne Sl: Ole Hansens af Østerlarsker sogen som broderen Jens Jensen i 
Clemmensker sogen er Laug werge for og Thor Jensen af Clemmensker sogen, 
paa sin Hustrus Dorthe Clausdaatter.   
Esber Andersen paa sin  Hustrues Aniche Clausdaatters veigne af Nÿker sogen  
Sampt og Mikel Pedersen Lov af Østerf: sogen paa sin hustrus Kirstine Jørgensdaatters vegne,  
 
Hvor paa Rettens viegne  var overværende Høÿ Edle Welbne Hr: Oberst Ober Commendant og 
Amptmand Hr: Niost Ves paa hans og egne viegne Kongl: Maÿst Skifte Skriver Nicolaj Brugman 
saa vel som hans fuldmegtig Frederich Slok, blef til wuderings mend opmeldet Christen Hansen 
og Morten Larsen begge boende i for er melte Boelsker sogen, og er saa Pahsrerd som efter følger 
nemlig. Hvilke for skre:  denne Sl: Qvindes arfvinger som er først hendes efterladte mand som frem 
lagde en Imellem dem self oprettede Contract som er lÿdende og her med  fra ord paa aastæden 
forde G Jord Eÿendoms gaard for vedkommed og dens første arfvinger er bliven oplæst og her udi 
Indført nemlig , I Iesa Navn, Saa haver ej samptligen under skreven nemlig ieget Jørgen Madsen 
berede paa dend 3 self Eÿen gaard i Boelsker sogen indgaad en aarlig for Eene  og Skifte Contract 
imellem mig og mine stif børn og det efter min Sal: Hustru Bente Larsdaatter, saa og Imellem 
mine stifbørn og mig nemlig  jeg Jens Jensen af Clemmensker sogen, Lars Jensen i Ohlsker sogen, 
Mourits Jensen af Boelsker sogen, sampt og min søn Hans Jørgensen som er i København, som 
jeg Jørgen Madsen svarer og werger for , dend Eldste daatter Anne Salig Ole Hansen af Østerf: 
sogen som jeg Jens Jensen lover at werge fore og jeg Thor Jensen af Clemmensker sogen, paa 
min Hustrue Dorthe Clausdaatter , og jeg Esber Pedersen  paa min Hustrus Aniche Clausdaatter 
viegne af Nÿker sogen, sampt og jeg Mikel Pedersen Lov af Østerf: sogen paa min Hustru 
Kirstine Jørgensdaatter viegne, Hvilken ej alle vore Nu vore til stæde og er saa voris for Eening 
Lÿdende som følger, da loven og indgaar med hver andre paa begge sider at jeg Jørgen Madsen 
lover mine børn samt og mine stif børn en alles 299 Sld 1 mrk., jeg siger er tovhundrede ni og half 
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femie sindstÿve Slette daller og én mork nu gang bohr Sleigende Mÿndt som er 4 sønner og 4 døttre, 
af hvilken forde Summa til kommer hver broder 49 Sld. 3 mrk. 8 skl., og én søster 24 Sld. 3 mrk. 12 
skl., Hvorimod vores Kier fader forde Jørgen Madsen  beholder alt hvis boe have løsøre og 
Urørende i hvad noun det foeenes kand, hvilke 299 Sld 1 mrk., jeg Jørgen Madsen lover at svarer 
til en hver deris andel efter som forskrefvet staar til mine børn til først kommende Michelsdag 1727, 
hvor med vi samptlige med voris Kier fader ere velbenøÿede efter inden bemte løfte Hvad sig bente 
min søn Hans Jørgensen anbe- onger som nu ike er til stæde, da lover jeg hans fader Jørgen 
Madsen at holde Rettens betiente uden Skade og Skades løs for hans tiltalle, hvilken for eening vi 
samptligen her ind gaad med hinanden som forskreven staar da berter voris Kier fader at denne for 
eening er med øfrigehedens tilladelse at denne voris giorde foreening og Ponteut af os fos og 
Ubrødeligt saa alle sider som for skrevet staar holdes Skol, da til stad fæstelse skriver vi samptlige 
med welberaadhve og welvidenhed voris Egne hender her neden under, og venlig ombedet 
wurderings mendene i Boelsker sogen medes til witterlighed at ville under skrive : Datum Boelsker 
sogen d. 12te April 1727 Hvad sig gaardsens Indløsnings rettighed og dens herlighed anbelanges da 
bliver det Enken ved hos lig eller Mandshold, at Lupra Jørgen Madsen  
Paa min søns viegne Jørgen Madsen paa Michel Lovt viegne Jørgen Madsen,  Jens Jensen, 
Lars L:J:S: Jensen ,  Mourits Jensen paa en søster Anne Clausdaatters viegne,  
 Jens Jensen,  Thor T:J:S: Jensen,  Esper E:A:S: Andersen,  
 
Christen Hansen i Mik: efter at for ermelte Contract som før er melt Jørgen Madsen, med sine med 
arfvinger haver opretted, som de nu her for skifte retten dend udi alle sine ord og hunter paa begge 
sider vedstaad og bekrefted Saa der nest frem lagde Jørgen Madsen  it Testemente brev opretted 
imellem ham og hans Salig hustru som begietes at maatte ord fra ord Indføres, og var Lÿdende som 
følger nemlig 1724 Tÿve Rigsdaller no. 103 Frederich dend fior de af Guds naade, Konge til 
Danewarch og Norge, De venders og Got hertz  Herting udi Sletnig; holsen Boe marn og 
Dÿtmersken, greve udi Oldenborg og Delmen Hors, giør alle witterlig, at efter som hos os alle 
under Daanigt er bleven ansøgt og begient vores aller Naadigste Confirmation paa efter følgende i 
for skrivelse lÿdende i ord efter andet saaledes, Som vi under 2de gamble folik nemlig jeg Jørgen 
Madsen born føed udi Rutsker sogen paa Boringholm, og jeg Bente Larsdaatter born føed i Rønne 
samme stæds haver en tiid lang levit it Kierligt og venligt Egteskab, og vi som Christne maa 
betenke vores dødeligehed, og hvor ledes dend af os lengst levende kand blive forsørgit og forsÿnet, 
Saa efter di vi ved vores fottiges ved og arbiede haver fra Creditorer og deris arfvinger løs og ind 
fried dend 3de self Eÿer gaard i Boelsker sogen som vi nu beboer, og det hende sig efter at 
adskellige tves trette og deele maal opkommer om gaardens beboelse naar Egteskab ved døden er 
adskilt, saa for at fore kommer saadant og til vores til sammen bragte børns beste i fremtiden haver 
vi paa vores alle naadigste Konge og Herrits allernaadigste Comfirmation af velberand hur slutted 
og indgaad at naae som helst at det behager dend aller høÿste Gud ved dend timelig død at bort 
kalde én af os skal vores efterladte formue sampt forde vores gaard af Rettens middel Registres, 
murderes og imellem dend efter levende og dend af dødes arfvinger efter loven skiftes og deelis, 
dog saaledes at dend lengst levende udi sin lifstiid Uforandelig skal beside gaarden uden nogen 
arfvingernes forhendring eller Pretention saa lenge dend Svarer dend af dødes arfvinger rentteaf 
dend andeel dennem udi mere bente gaard arfveligen kunde være til deelt, mens efter begge vores 
Tefkevder samptlig arfvinger dend lod og deel i gaarden som de efter loven kand til komme. 
At dets saaledes paa begge sider er slutted og sambtøkt haver vi med vores egne hænder og signeter 
her med villid bekrefted, sampt venligen om bedet Weledle og Welbÿrdige Hr: Major Rasmus 
Nielsen og Hr: Lioutnant Evert Olsen Sonne dette med og til witterlighed at under skrive og for 
seigle, Datum d. 3de gaard i Boelsker sogen paa Boring holm d. 11te Junÿ aar 1725.  
Jørgen Madsen, Bente Larsdaatter,  efter begiering til witterlighed  
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Rasmus Nielsen,      Evert Olsen Sonne :   
Af for ommelte Tastamentes opretning Kand jeg eÿ andeted finde, end dettis eÿ alene til de 
ansøgendes. Men end og til deris fællis børns største Conservation og for deel sigter, Dis aarsag jeg 
efter begeiring ike andet end samme kand Attestere, men end og det til aller naadigste 
Comfirmation aller underdanigst ville Recommendere, Rønne d. 18de Junÿ 1725. N: West: 
Da ville vi bente for skrivelse udi alle dents ord Clausuler og Puncter saa som dend her oven Indført 
findes, allernaadigste haver Comfirmiret og stod fæsted, saa og her med Comfirmerer og stod fæster, 
dog Siette og tionde penge sampt ald anden os til kommen arfve hold Rettighed i alle maader 
Uforkrænked, for bÿdendis alle og én hver her imod efter som for skrevet staar at hand er eller udi 
nogen maade for rang at giør under vor hÿllest og naade, givet paa vort slot Fredreksborg d. 
 1te October aa 1725 med vor Kongelige Haand og Signet,. 
    Friderich  R: (L-S) C Mønnich. 
Jørgen Madsen og Hustrus af Boringholm Comfirmation paa deris opretted for skrivelse, Hvilket 
Testamente brev og de paa fuldte aller Naadigste Comfirmation blev aller underdaanigst paa 
skreven og for ved kommende lest for nefnt 3de Jord Eÿendoms gaard i Boelsker sogen d. 9 Junÿ aa 
1727. Morits Jensen denne Sl: Qvindes søn var begierende at han maatte af hans stiffader Jørgen 
Madsen gives én Vodimeret Copie af Indførte Testamente brev, Hvilket Jørgen Madsen bente 
Morits Jensen Copie Leveret som var ald for ferdaget og under skrevet Og som eÿ videre var paa 
Jørgen Madsens boepæll denne tiid at for rette, Saa Sluttes dette for skrefne maader hermed: 
Boelsker sogen  paa 3de gaard d. 9 Junÿ 1727.  
Nicolaj Brugman,  Frederich Slok, Christen Hansen,  
 Morten M:S: Larsen,  Jørgen Madsen.  
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