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Slægtshistorier fra Kegnæs sogn. 
·r -.... 

r Slægterne kan lære af fortidens historie ,der har 

været gode tider og dårlige tider,men det gælder om 

~- at holde f est ved værdierne i de dårlige tider i 

g·u.O:sfrygt og nøjsomhed,i håb og tro om,at det igen må' 

blive bedre. 
·;.,: 

-...!;' . Af henfarne slægter jeg arved den vang, 

hvis muld jeg for udsæd nu pløjer. 

Her rydded de mar ken for stene en gang, 

og dyrked den siden med suk eller sang. 

Nu herre for dig jeg mig bøjer, 

den mark som blev min, 

var al tid dog din. 

Min tanke til dig jeg ophøjer. 

Bøgehoved Kegnæs i maj 1972 • 

. -·---~ ·- ·--· ··-- --~-----·· ·· --- ---· ··-----·------~--~---- - ---------- --- ·· · ------~- --- ... -·-------) 



Foreløbig! A N ~ T A V I F: • af Jørgen Wangel. 

l. Henrich Iillius f.Flb,24.o6.1678 + 31.12.1736 mo6.o8.1715 

2. Eleonora F:lisabeth ~rag f.c.l689 konf.ll,lo,l7o5 i Hørup 

"·i Broagerl714 
m i Broager 

ll. Simon Henrich Lillius f.c.l64o + l7o7 m o6.o9.1675 
"-----·----
12. Druda Valentiner f _4ugust 1651 i Flb. 

P • T.regnæs --------------
21. Johannes vrag f l4.o4.1635 Steenstrup + 24.04.1697 

22. Anna Harboe f c.l649 ,Svenstrup + 1693 Hørup cm7.o9.1682 

lll. Henrich Lillius f c.l6ol ~lb.+l8.o6.1667 Adelby 

112. r:atharina Hansen f o9.o5.16o6 + o8.12.l657 m24.o4.163l 

121. Valentin Valentiner f.c.l6oo + 1672 "'lb. m 1632 

122. Druda Hoe f.l6o8 Flb,+ ca.l693,85år Flb. 

211. Knud vrag f.l5 •• + c.l6~8 Steenstrup 

22l.Iaurits Harboe f.l6ol på Iammehave, b.25.o8.1682 

222. Karen Eriksen + c,l658 

112.1 Friederiet Hansen f Ladelund 15 •• + l9.o6.1626 

112.2. Anna Eaumeister f 15 .. l"lb, aj)o.o8.16ol 

121.1. Wilhelm Valentiner f 1558 + 3o.o3.16o7 CD 27. ol.l583 

121.2. Elsabe Paysen f l56o + o2.ll.l644, 84 år. 

l22.L l"atthias Hoe f Flb + i Nakskov o7.lo.l627 

122.2 Elsabe Tange f.l5 •• m2l.lo.l599 

211.1. Gregers vrag f c.l549 + 1614 

211.2. Elisabeth Jensdatter Ewald f 15 •• + 1614 

221.1. Doul Harboe + "!inge 

222.1. Mads Friksen f 1587 Sdb. beg.o6.o7.1625 

222.2. varen Jacobsdatter b 29.o3.1633 

112.21. Laurentius Burmeister f c,1535 Flb + o5.lo.l594 

112.22. T\arstine Naamens m 26.lo.l572 

D i Adelby 

'<bm.dep.i "lb. 

n i ,Steenstrup. 

p i Fvenstrup. 

p "'lb Nikolaj 

Bgm.l"lb, 

n i .0 teens trup 

vorv.I.ammehave 

P i .Svenstrup. 

P "'lb Nikolaj 

l2l.ll.Valentin Paulsen f 15 .• + 3o.ll.l593. Edm i l<'lb 1574-93 Ybm i "lb 

121.12. Elsabe Wynbarg f 15 •• + l6o6 

L2l.2l. Paul Faysen 

121.22~ Anna Faysen 

122.11. Heinrich Roe 

122.12. nruda Hoe 

+ 2o.o4.1587; Rdm.i ~lb l557-7o 

r-ortmund --'b m 

122.21. Hermønn r.ange f.Dlb.c.l548 + o8.o8.1697, 49 Ar 

122.22. Brigitta Fincke f 1558 + 18.o4.16~2, 84år,o:27.o5.1575 

Bgm :t.J'lb. 

211.11. qasmus vrag 

211.21. Jens ~wald 

222.11. F:rik l<adsen 

(første T,utherske præst i Fspe ) 

~nevoldsen ) + 1621 

222.21. Jacob Iversen f Assens,+ l6o7 

112.211. Jacob Burmeister 

112.212. Vargrethe Pedersdatter Lavrensen 

121.111, Paul Holst 

121.121. Wilhelm Wynbarg f.l4 •• + 13.11.1531 

121.122. Elsabe 'i'ynbarg 

P i "Sspe 

P i Ulkebøl 

'\bm ,edb 

c. i Svenstrup 

1\bm "'lb 

Bgm "lb 1523 



Ke ~:;næs fyr. 

I Fyrbladet :for 2 5 år s iden s krev davære nd e fyrmester Westborg om fyret 
Jg fortal te om de n om:;~c .L :t' tenc'.e tilværelse hernede i grænselandet, s å jeg vil 
blot nøj e s rr<ed i tørre tal a t f ortælle om hvornår f yr et er bygget. 
Qet f ørste fyl' P•"- Ke ,:n'B'' bl e v bygget p å topp.:: n a f den ga riLle fyr pas s erbolig i 
846 .I l89f siløs te s de t ::;a .ltle fyr a f det nu e k sisterencl.e , Tj e ne s t e boligen tiJ 
:yret er opfø r t i l 92l.Der e r alts il 125,75 oe; 5o års j u bilæwn i indevære nde 
'cr,Der skal l ige tilføj e s ,at d.e n gamle bol ig er solgt, og benyttes nu s om pri. 
·atbolig. A. K. Pe te rs e n 

Kegnæs l"yr. 
; t Fyr f yl der loo år. 

~ z;entlig er de t vel ingen større begivenhed, a t et fyr fylder loo år.Trods der ~ 

' . .3:nis ke udvikling må vel et hundrearig fyr rettelig betegnes som en yngling. 
8'yret,hvorom det i dette tilfælde drejer sig ,frembyder s~.dan set heller in
:en in teres.se udover a t V<cre de t enes te da nske fyr af nogen s tørrelse, der har 
;yd t den tvivlsomme ære a t sl:ifte nationalite t 2 gange i løbet af det foløbne 
:ekel.Alligevel kan det mås ke være a f interesse meo. stø tte af gamle dokumen
~ er,at høre l i dt om forhol d og personer ve d O€ med . tilknytn ing til de tte grær. 
3e fyr, hvis opre ttels e fal der i en begivenhedsrig tid i Danmarks his tor ie og 
erfol;' kan mo t ivere e n a rtikkel i de nne a :1led ning.Stedet er jo historisk læ n6 
·ra krige n 1864 s om d.e t s i ds te af de steder, der så d a ns ke s olda t er på sønder
' yds k jord.Iklce lang t f r a Kec;nrr.s f ,yr ucl. s k ibe d e s de danske sold.ater,og ført e s ---....- ~ 

d -~-~· t blandt a ndet i linies kibet Frederik den (6) over til Fåborg efter Dybbøl 
' a ld og Tyskel'nes overgang til Als. 

Je n 15 å prill8 46 t ændte s fø r ste gang fyret p R Kegnæs.Det var som oe fleste af 
cctic'.e ns fyr e t lille lavt tårn s e.mmenb,ygget med beboelseshuset.Det nuværende 
nf >lrtes af tyskerne i 1 896.Det gamle fyr vn.r og s å fors ynet me d J.inse,og må b 

·c Veer-et et af de f ør s te l i ns e f yr.Den f ør s te fyrmcfster eller f yrins pektør, s orc 
.:t :.le n .~ : a ne; lwl d t es he d F,C,La s s en,Han bar dog sin inpektørtittel !rt<;å. større 
c< t ·~nd :1 in2 .!.oll eger, i c' e t han va r a ntaget t il at foret c.ge inspcktionstjenes

;c ve d a ndr e danske f yr,Embe d.et var l ønnet me d 5oo rigsd.aler årligt,og s ynes 
o e fter v ore becr e ber (-et v ære ret bes kede nt.Dog s ynes han at være meget beæ

T t a f o.c t lwe rv, han h:o.vdc fl'cet,og erklærer højtidelig, e t han med guds hjælp 
. : :;,~J. t es t!!.' i d e de t på l:.ed s te måde .At han o ,; s c~ h1:1r være t imponeret af det tek
' i sl:c v io. und~r 1 h~w her hs.r f Ile t b e tro e t, fre:TlC}'.r af en s kr i vel se, hvor i det ~d-!: ol t.t ed be ;u,; r , ~e l' , a t i_yrc t h&r v ,:Jret obs e rve re t kl art ud e på en a fs t a :'lo af.;il_l 
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Mcc,e t b e tegnende f o :c da ticlens G tyJ.:• e ses kor~ces ~1onduncen med admir:5.s ~;r a t ionen 

c859 O[ .c.f -:;erfug t cs af ~len navnkund ie;e K. I-I .S chrøder , som vel er ukendt af nu

tiden,rnen som d.e hel t cunl e fjrrfo lk viste at fortælle forskelli ,ze o.nekdo t er 

om .Shcrøc1er:c. bcrømmclE:e skr iver nig fra kricen l848.Han e;:jorde tj e!l.e3 te om 

c ord i den eanske lcorvet :;ajadcn .Sllc r øcler og e n lcammerat J.P,JE:nsen fo~rtog 

i fo r klædning flere tlristic;co to g ter i land pf~ An,zel fo r a.t ud.spio nere fjende • 

De kom t illJace med m.:::.tnc;c ·v,e::~difuldc. oplysnint'3er.Men e n dag ej_k det galt.De b: 

:fF.ng,e t c-.:; skul le f0 r es t i. l Fle11S hor g un .'.er bevogtning a f ~ sold.ater ,De 2 gut. 

t<; r v ar j 8 Ller a~.-·: _·, i.'.\'" :J.d clr: re s f~kæb ne ~J om :J Tl~Loncr ville 'bl i ve, O[; beslutter~. e 

s ic at s ælt E: deres J_iv :;;t· dJTt som :Ilv~ i.;t .De t og de rfor kampen op med deres 

vog te re , og [;jorde det sf rr.el1 nlle 4 , llvo.refter cc, unds l ap oe kom sikkert .t ilb 

.:::.J.De t o tc::,re :[rit;c rc Gl.ev efter kr ige n lLed:::-ct P'~ f orskeJlig vis , dels b/ st 

ten dels ~i' pr ive~te .S c:ll :;· •.:-;dc :c blE.v 8.n:Jat som ro1:·sbetjent i Kappel oe senere 

sc m fyrmester pil. Ke~jn,;s fyr , P!l. r.;tatsmu3,eet i S ;;mO.erborg,s om jo :incleholder e n 

meget r 1~holf_ig D8.1"1LLing f ra vore to krice , se r Hlan i en glas montre uC.stillet 

er: smU:{ mar ineuni form fra lG48 .En i ns}r..reption beretter , at den har tilhørt fy. 

,::e ster Shcr7 c.er K<O.;næf; f yr , oz. er vedfrJjet en beretning om Shcr øders bedrifte 

·~s hvilke hæ::J.c:rs bevis ninGer ,der i de nne anledning blev ham til del ,A t fyrmes 

~e r Shcrøder i'::..l{:e kur:ne fortsætte , som f yrmes t e r på Kegnæs efter 1864 var j o 

; ivet. Han blev O.a ovej~il.. ytte t til Vesborg fyr på Sams ø, hvor han gjorde tj ene 

te til 1892 ,Efter sin afr>kell fra fyrvæsene t tog han ophold i Nyborg , hvor hs.n 

, e J. l 'J ~: l ()8 1\r cn:nr::e J..Om Kegnæs fyr i udlændighedst i de n skal kun bern~rkes 

t tjc ne";te L und er tysk s tyre på ingen måd e stod mål med dansk fyrvæsens sta 

,;_ ard , hve r !·:en med hensyn til orden eller påpasse J. .i g hod.Endelig er der blot at 

udtaJ.e håbet om , a t jubiiGr en i de næste loo !'tr må vise lidt mere nattilanal st 

:,n i t e t. 
R • W • We~org. 



.2. 
Huse i Nygårds kommune. 

AVe-. l.Mathias C.Hansen Mosegården købte denne ejendom sammen med gården af 

landes~ej: sin fader,der igen købte den af Nicolai .Andersen.I 1857 døde der sned

/Z~r.id'i~erLorens Peter Jensen og hustru Anna Marie Kyhl for egen hånd. -

-/3. 

2.Jørgen Kock købte huset af Dorris Maibøl.Fra L88o til 1912 ejedes det 

af Christian Christiansen Maibøl, der vie1ntelE var lods. 

3.Laurids Diedrichen.Fra 1876 til 19oo Jacob Hoffmann,og fra l9oo til 

1922 lods Lorens Nielsen,i trediverne købt af Mathias _Hansen Kronborg, 

4 • .Anne Jensen købte huset af Margrethe Bondes arvinger,før hende Ras mus 

.~~~d~ar lods. 
5~ren Fal,~købte i 1931 huset af sin svigerfader Lorens Gronhe~t,han 

. . .-4;:::.-e-~~",P.""'-"::.-.""~"""· ~h~7"<!..·' 
købte det af Hans Peter Lausens enke,de overtog det i 18~ 

6.Tolddepartementet,huset er bygget af Hans Madsen,der havde Skovmands 

-27 ejendom i halvfemserne.Han solgte det til Staten. 

~~Qa{steq,7.Johannes Nielsens hus i Bredsten ejedes af Peter Petersen fra l883,der 

- b. 

- t 

var kro,det kaldtes E.Støvlskaft.Fra 1918 af Chr.Christensen,og fra 

1927 af Hans Peter Lausen. 

B.Peter Nielsens hus ejedes omkring 188o af Jørgen Petersen kaldet fis

ker Pessen,hans enke solgte det med jord til Jørgen Kryhlmand,det fulg 

te så ejendommen indtil det solgtes til Christine Nielsen gift Jørgen-

sen og Elneff. 

9.Peter Thomsens ejendom købtes omkring k88o af Jørgen Thomsen fra Tands 

/~. gård af en. Petersen,derefter fulgte sønnen Peter Thomsen gift med .Anne 

Marie Petersen,han solgte den til Peter Thomsen gift med Kathrine Toft 

- han frasolgte jorden til Chr.Duus,og huset til Bent O.Nissen. 

LJ/1~6~~. Frans Trægere hus ejedes oprindelig af træskomager Johan Møller,der

,, efter solgt som aftægtshus til Peter Iversen,igen solgt 19o8 til Tilde 

Svenson,og sidst nu solgt til Anna Træger. 

~f&i.: ll.Teicherts snedkeri bygget omkring l9oo af Jacob Hoffruann som aftægts-

5-l:rtua.ei. • . . 
jå.rct:.v~: bol:l.g solgt af hans enke først i tyverne til snedker Johan Møller, igen 

solgt til snedker Andreas Esbensen,der omkring 194o solgte til A.G. 
(p -!o 

Teichert. 
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Højbo. 

l,Jørgen Christensen Kyhl født i Sarup gift i 183o erne med Anne Marie Volf 

født 25-3-1816 datter af Peter § Volf og Ellen Kirstine Lausen Nymarksgård 

En datter overtog ejendommen, 

2 ,Anne Marie Kyhl fød t 7-3-1839 død 1923 gift 1856 med Hans Nielsen Sønder

kobbel født 11-lo-1835 søn af parc.Hans Peterse Nielsen og Anne Margrethe 

Blad,de byggede i 1858 den nye ejendom Dalsgård udstykket fra Sønderkobbel 

3.Christian Nielsen født lo-6-1879 drev ugift ejendommen,og overlod den til 

sin brodersøn. 

4,Peter Nielsen født ll-8-19o8 søn af Peter P,Nielsen og Anne Kathrine Dals

gård gift 23-1-1936 med Cathrine Petersen f ød t 14-11-1911 på Oksbølmark, 

Christian Nielsen købte i 1917 5 ha fra naboejendommen tilhørende Chris

ten Schmidts bo,og tillagde ejendommen,ligesom han opførte nye bygninger 

på den, 
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h'c. ta-n.ateve;~ ~.:J. 

Kegnæshøj. 

l.Peter Bladt født på C.Bondes gård ~Vibøge 1785 død 27-5-1851 gift med 

Ellen Iversdatter.l datter Anne Margrethe gift med bmd.Jørgen Madsen 

Gyldborggård.l søn overtog ejendommem. 

2,Peter Bladt gift med Ellen Ley datter af halvboelsmand Nis Christensen 

Ley og hustru født Skau Maskeled Vestermark.ingen børn. 

) .Mathias Carl Duus fød t 1858 død 1926 søn af Hans Duus og Anne K. Andersen 

Hartsø mølle gift med Ellen Volf datter af Peter H.Volf og Marie C.C.Ley 

Sadbjerg,de overtog ejendommen 1883 for l8ooo mark. 

4.Hans Duus født 5-12-1885 gift med Cathrine Neander født 28-8-1885.de over 

tog ejendommen i 1918 

5.Mathias Duus født 4-l-19o9 gift 1931 med Eline Hilmer født i-Nybøl den 

5-2-19o9. 

6.Jens Jepsen født 24-8-1924 gift med Christine Jejsen født 7-5-1936. 
-; 
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~. !-a.nde-vo/ . R. 
Kegnæs høj-

l.Peter Hansen Schidt og Anne Margrethe havde ejendommen omkring 184o. 

2.Hans Peter Schmidt gift l.g. med Ellen Madsen 22-9-1841 død 1865 datte 

af bmd.Jørgen Madsen og Anne Margrethe Blad Gyldborgård. 2 g gift med 

Trinke Marcussen datter af Christen I Marcussen og Anne Marie Madsen 

Vestermark,børn a.Peter bmd.i Skoven.b.Christen certog hjemmet.c.Elle 

gift med Lassen i Elstrup født på Bjørnodde. 

3.Christen Chmidt døde ugift af sukkersyge under krigen 1914-18. 

Efter hans død blev store dele af jorderne norden for vejen frasolgt,s 

der nu kun var 12,5 ha tilbage til ejendommen,der solgtes til. 

4.Hans Hansen senere Asserballe,han drev ejendommen indtil 192o osolgte 

den da til naboen Hans Fogt for 41ooo,oo kr,og købte @lrd i Asserballe 

5.Hans Fogt f.23-5-1879 søn af bmd.Lorens Fogt og Johanne Frederikke Han 

sen Øgmosegård ,han var gift med Anne Marie Volf f.29-3-188o død 17-12-

1956 datter af parc,Jørgen Johansen Volf og Marie Magdalene Poulsen 

Vesterkobbel,Iægteskabet var der følgende børn,a,Johanne g,m .Lorens Ni 

colaisen Bjørnodde,b,Jørgen gift m.Anna Ley boende Huholt,Lorens gift 

og boende i Ullerup.Marie gift og boende ved Asserballe St. Hans over

tog ejendommen, 

6,Hans Fogt født 2o-3-1913 gift 14-5-1943 med Anne Hyhmøller fra Ertebje 

født 26-ll-1919,Der var to drenge i ægteskabet,der ikke var landmænd, 

og jorden er nu frasolgt til Jens Kvist,og huset solgt som bolig,ejen-

dQ_lllmen er nedl§.g"t som landbrugsejendom.__ ___ _ 

. ___ Q;ypte:J;:_fete:rE.Jen .. f:J:SL;_J,_=ll · J..SQ2 .. J;_il l .- l O· 1.913..9.~ .--

Ge:rt ._~~~~C:~~---fra: t':.~.2..~ . . ~2.Q_2_ til : .. J:.~ ... }2'2it · 
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/~. n-z~ L-a-.nde-ve.J .Z ..J. 
Jens Kvists ejendom Kegnæshøj. 

l.Iver Nicolaisen født den 12-9-1751 død den 3-ll-183o født i Snogbæk 

gift med Ida Sophie Hansdatter født 1746 i Blans død 1822. børn. 

Magdalene Sophie Iversen født 5-9-1 78o gift med kådner Hans Frederiks• 

en Lysabild. 

Jørgen Nicolaisen overtog ejendommen. 

2.Jørgen Nicolaisen gift med Christine Margrethe Christensdatter. 

børn. 

Marie Elis abeth Nicolais en født 1818 overtager ejendommen.i Bygehoved 

gift med Jacob Jacobsen. 

Anne Marie Nicolaisen overtager ejendommen på Kegnæshøj. 

\~.icolai Andersen født 19-4-1799 død den 8-12-1876 søn af parcel1st 

.. ~1 . .__'-nans Andersen og hustru Ingeborg Frederiksen Broholm,gift den 7-6-18-
; 

46 med Anne Marie Nicolaisen Kegnæshøj og overtog hendes hjem.børn. 

Hans Andersen overtog ejendommen. 

4.Hans Andersen født den 2-9-1848 død 23-3-19o7 gift den 29-5-1874 med 

Christine Elisabeth Hansen datter af bmd. Hans Hansen og hustru Frede 

rikke :født Hamdorf Østerby,bruden var født den 14-ll-1845,hun døde i 

1912 barnløs. 

5.Hans Fogt født den 23-5-1879 død den 27-lo-1963 gift med anne Marie 

født Wolf f ødt den 29-3-188o død den 17-12-1956 datter af parcel1st 

/. ___ J ør gen Johansen Wolf og hustru Marie Magdalene Wolf f ødt Poulsen Ves-

''-' t erkobbel.Hans Fogt var søn af bmd.Lorens Fogtog hustru Johanne Fre

rikke :født Hansen Ømosegård,han overtog i 1912 sin mosters ejendom 

på Kegnæshøj. 

6.Nis Nielsen f ødt den 16-9-1886 død den 27-9-1973 gift med Ida Sophie 

Nielsen f ød t den 31-3-1891 død den 12-12-1973,datter af bmd. Jørgen 

I.Marcussen Vestermark og hustru Ida Sophie f ødt Schmidt.Nis Nielsen 

var søn af bmd.Jørgen Nielsen og hustru Christine født Kock Møllegår- _ 

den i Østerby.han overtog ejendommen i 1923 og solgte den i 19ao .. 

7.Carl Haas f ødt den 18 oktober 1874 i Weisback Tyskland død den 13 

marts 1 954 gift med Anna Melitor Agertoft født 1894 død 1947. 

8.Johan Ad am Melitor Haas født den 24 maj 1924 gift den 25 febr.l95o 

med Ingrid Christensen Dall født den 29 august 1932 . 

9 .Jens Kristian Kvist født den 18 juni 1926 gift den 24 juli 1954 • 

Elna Marie Duus født den 3 jan. 1932,de overtog ejendommen i 1 ( 
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7. 

Skovmands ejendom. 

l.Hans Vogt s øn af Laus Vogt Kegnæshøj gift med Ellen Datter af Hans Chri 

tian Vogt og Ellen Christine Lausdatter Øgmosegård,de havde ejendommen 

omkring 185o,en datter fortsatte. 

2.Anna Vogt gift med Hans Madsen fra Lambjergskov,de solgte ejendommen i 

1896,og byggede huset nede ved vejen nu gendarmbolig,han var i nogle 

år handelsmand,og hun havde en lille forretning der,senere flyttede de 

til Augustenborg •• 

3.Peter Hansen Skovby søn af den gamle Skovbyslagter gift med Marie Lause 

fra Lysabildqe solgte igen til Peter Nørr fra Lysabildskov gift med 

Kirstine Volf fra Vibøge. 

4.Peter Skovmand fra Humbæk mølle gift 19o4 med Anne Marie Kryhlmand dat

ter af Jørgen P.Kryhlmand og Magdalene Andersen Bredsten.P.Skovmand 

var født 24-lo-1878.Anne Marie f.9-8-l882. 

5.Jens Skovmand f.27-4-192o gift med Karen Jensen fra Ertebjerg kro f. 

23-lo-1925,de overtog ejendommen i 1948. 
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Nygård . 

År lG6 7 e;år 11erLug Clu·istian 1\dolf konkurs,o g N,ygi\rd Ol'erb.:,es af 

kronen.Ve;jen gik som ved H,jorthol m igennem gårdsrJ.adsen . Gru.nden til 

at den lå i udkanten a f jorden skylde:; hovriplig ten fra Sko vby-Fjeld. 

og Vibøge. De r var .følgende for pagtere . 

l .Hans Poul sen er de r fra J.68o - 9o .I l ·7o3 skænker han e t sø l vkrtL'l til kir ken 

1 Kettin€. 

2 .Hans Jacobs en er der 16 97 . 

3 . Chr1stian Kådt år 1717 g!.f t me d c1arie Kådt . 

4.Boy Hansen 1726 til l 736 gift med Chr i st ine Marie Brodersen Kegnæsgård. 

5.Hans 1Johr 173 6-1 746 

6 .Da.vid Stentor 1747-1757 • 
... _"''"' 

.,.,.,Nis Rige1 coen 1759 til 17'•5 hans hustru madam Rige,.sen fortsætter. 

B .Andreas 8chmlclt var født i Adsbøl,hans fader ble·.r Genere forpat;ter på Keg. 

nÆsgård,han var g ift med e n da tter a f krornand Nicolai Poulsen i Bromølle. 

De ver ejere af gården,men ve d mande ns d;1d sælger hun g<-:irden og bygger 

Broholm til a:ftælj t. 

9 . Jørce n J.n<lernen .fød t l73o i Mommark .Fra 1749 vo.r ha n "oged på A1.J€ustenbor; 

f ra 1 75 7 til ., 773 bmd i momrnark .og fra l 773 til 18oo for pa,gter p::( Kegnæs 

gård .I 1 c{i.l8 købte han Nygård og lod <~.!. n :3 vigErs øn l.'eter C!llristiansf'> n W ol f 

Kongsiloved bes t .yre den e nårrække. Jørg Ander se var g .if t 2 gange. 

l gang med Kar en lianses . børn, .Anders .Hans .Anne t•1ar gre the .El isabet h og 

Dorthe Sophit; , 2 gang e;ift med Magdalene Lofmann fra Sø nderbo~g . børn 

Alexander .J ørgen . CatlLr ine MagdaJ.ene .Margrethe So ph i e. Magdale ns Charl otte. 

lo .Alexander Andersen hc.vdc gården 18ol t il 1814 gift 18ol med Anne Mar ie 

Bladt fra Vibøge , g ift 2 gan& med Cecil.ie Nissen og Anne K. Nissen i J.8o8 

be gge døtre a f pastor Niasen Kegnæs .Ha n fik Nygård i arv ,medens hans ældrt 

broder f'Jk Broholm.Fra 1814 til 1834 havde han Kegnæsgård i fo r pagtning, 

me de ns Nygård var bortforpagte t,der blev efterhånden solgt en de l jord fr1 

ll.Ha ns Hansen Schmid t fra. Grønmark købte stamparcelle nog havde den fr a 1 82. 

tn 1 829 , han n .r g ift med Marie Nørr. 

12.Ha nB Hans e n Sendelt gift med Anne Iilar ie Kock :fra Holmkobbel,ved hans død 

blev hun giJt anden gang med Christen Duus fra Harts ø .Ingen børn i ægtesk ~ 

13 .Hans Kock Holmko bbel født: 29-8-184o død 1912 gift Anne Marie bern( 

Marc ussen Vestermark født l - 1 -185o død 1 9o4 . 
1.936. 

l4.Christen Kock fød t 4-5- 1876 død 1.9~ 8 g i.:ft m Anne Margre the Hansen .Pøl dL 
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i J(,()'{ i.nd uneler kroncn.Ve,jcn [; ik som ved Hjortholm c<•nneul g;\,··"· . 

store nu nedbrud Le byr:.nin[.;tlr 1 :\ på den nordre fli<le af vrejcn,v, 

pac: ter e før ur'ls ty Jeninge n~ 

l.llana Poul s en e r der fra omlcrine år l68o til 169 7 år l7o3 sk" 

forcyldt :;ø:Jvln:w• Ul k :i_rkcn i Ketttng. 

2.lla.ns Sacobsen lfl')? t:Ll 1717. 

3 . Cltr:l:> Lian Ktult l 717 til l 726 cift med Inarie Kathrin<'. 

·~ .Bv:,.- li:1.nac::1 l '7? C: 
-• · 1 '- V LiJ_ l 73 6 

5 .Ila ns Mohr l 736 hl l 74 6. 

..-~ -;r+· G ..._ _.__, 

6.Dnvid StenLer 1 746 til 1757. 

7 .i.;adarn iliehcl:;en enke e fter N ir; Richelsen l 759 til :i. Fi5 . 

8.Andrcas Shmicl t var :født i Ad:JbøJ,hann :fader blev senere for , 

n.nsr_:;ård,han var r.;i :Ct merl en datter a:f kromand Nicolai l'o nls· ,, 

De v a r ejere af g {c:rrlen,men ved mandens død i 1785 S•rlgc ~; gå:c 

byg~?,cr Broholm til a:ft"'{;t. 

9.Jv•rc;en Anclers e n :født l'/3o i r.·io1r11nark. l"r a 171<) '.r ;-. r : ::·:n ,, - .. l 

og fra 1757 til 17'73 bmd.i f·fJommark,o g fra 1 775 -,, ;_]_]i .. ... or , 

\'lolf bcst.'{rc rlcn e n :hTwlckc .• f 11r~_;c n J\nclcrncn V8T c,Jrt ;> ,.._,,nt' 

l .:: an:: med Karen lianses. børn. Anders .Hans .Anne Mnrp:cthc .El · 

A:i n;:.- Lnder .J ørc0.n. Cathr :i.ne .1:\ar,chle ne, ;v,8.rcrc the Sophie . 1\i:lr;cl a l• . 

1o.A1.•: x:mdcr Antlcr:.J e n dvlbt 12-0-1782 købte Nyctu:d af nin fn.dc· 

oc ovcrtoc d en Hlol, o,z dr ev den til 1816, ha n vor gUt 3 ga 

l .:;afll; l 8ol rnetl i•nnc r,;:lr:i.c Blndt frh• V:i børc . 

2 ,._;r•. n.:'. med Cecilie Ni:J [lCn datter a.f p;1stor Nisocn Ker;nm:;. 

3 cang g:i.:ft :i l8o8 med Anno K.Nissen en nøster til den fo.r.ci : 

Da han f :i. k H,\'{',ti.nl i 8TV over tog hctns ml d .re brod er Ib n:: Jlro l :r'i, . 

ham neds-tamiller Andersen uJ..-.,ctcn p:'\. Keences .J·r:c. 1811 t :il lf:l'51 

overtog e n g å rd der. 

J.l .Hans llanaen Schmiclt fra. G.r.r111mnrlc køber i lOlfl starnpa.rcellen : 

)ooo rdlr.curant,han vor c;if t med Marie Nvlrr,o[; d.rcv c::'tr,] c n t;;. , , · 



Bjørnodde. 

l.Christian Gregorius Lass e n født 1754 søn af Gregorius Christens og Marie 

J ør gens i Sønderby .A .Rigel se ns gård. gift med Christine Chris tens. 

2.Hans Christian Lassen overtog ejendom l8o5 gift med Marie Cathrine død 8, 

1846. 

3 .Christen Lassen født den 3-l-l8o6 død den 4-7-1864 gift med Marie Christ 

ne Iversen Skovby født den 9-8-1814 død den 15-12-1894. 

4.Andreas Lassen født den 19-12-1839 død 19o3 gift med Anne Marie Nielsen: 

d .13-9-1843 død d. 19l3~ . datter af Hans P. Nielsen og Anne E .Blad t Sønder. 

!!:b.ristian Lassen født den 3-2-1868 død 26-2-1942 gift med Anne K. kobbel 

Madsen født 4-lo-1873 død 1959. 

-.",.Jørgen Peter Kock født den 9-11-1889 søn af Hans Kuck og Ellen Petersen 
·-- ........ 

Hjørnevej. gift med Anne Marie Lassen født den 6-12-1898 de overtog ejen. 

dommen i 192o. 

7.Hans Kock født den 9-12-1924 gift i 1951 med Jenny Nielsen. ægteskab opl1 
o.ej.l951. · 

8.Christia.n Lassen født 12-7-1933 gift med Karen Marie Bladt født den 6-3-

1935 gift de n 21-7-1956. overtog ejendommen 1-4-1976. 
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/O. ~Ørne;dole .!. · 
Joehannes Nielsens ejendom Bjørnodde 

l.Hans Møller gift med Maren. 

2 .Hans Hansen gift med Maren enke efter Hans Møller gift 2 gang 1814, 

3.Jørgen J. Møller s~n af nr l overtager ejendommen 183l,men sælger 

den igen 1833 til. 

4.Hans Andersen søn af parcelist Hans Andersen og hustru Ingeborg føc 

Frederiksen Broholm,han blev gift den ll oktober 1832 med Kirstine 

Marie født Hansen datter af parcelist Jørgen Hansen og hustru Kirs1 

Marie i Trænge .Parcelist Hans Andersen Bjørnodde døde den 17-11-18~ 

hustruen den 3-2-1892. I dette ægteskab var der 7 børn. 

1.Anne Dorthea født den 22-5-1833 gift med smed Christian Schmidt 

Østerby. 

~. 2 .Jørgen Andersen. parcel is t og eftermand på B j ørnodde. 
''-· ...... 

3.Hans Andersen parcel1st i Damkobbel f.d.9-3-1837 gift med Cathrii 

Marie Sørensen fra Søby på Ærø. 

4.Christian Andersen født 15-3-1839 død 1864 i Magdeburg antagelig 

som krigsfange. 

Kirstine Marie Andersen født den 3o-3-1842 gift med smed Hans Pete1 

Petersen i Hjortholm og død den 28-2-1867. 

6.Frederik Andersen født den 8-3-1844 død ugift den 2-11-1888. 

7 .Nicolai Andersen fød t den 15-lo-1852 gift med Anne Margrethe Jep~ 

hun døde den 23-2-1915,han døde den 9-lo-1937 på Kegnæshøj ,hvor hal 

boede og var husmand og fisker. 

5.Jørgen Andersen født den 6-3-1835 død 19o4 gift med Anne Kathrine 

Petersen Torsthoved født den 7-3-184o død 19o4. børn l søn. 

6.Christian Andersen født den 16-12-1865 død den 5-3-19o8 gift den 

1o-lo-189o med Anne Christine Andersen født 21-6.1865 død 1927 dat1 

af parcel1st Hans Andersen og hustru Anne Cathrine født Nørr på Brc 

holm.de havde en datter. 

7.Anne Cathrine Andersen født den 8-12-1893 død 1948 gift med Lorens 

Nicolaisen født den 15-l-19oo død den 5 april 1966 søn af husmand 

Lorens Nicolaisen og hustru Mette Magdalene født Byg.Anden gang Val 

Lorens Nicolaisen gift med Johanna Frederikke Marie født Fogt datte 

af parcel1st Hans Fogt og hustru Anne Marie født Wo1f Kegnæshøj. 

Hun var født den 3 juni 19ol død den 17 august 1971. 

8.Johannes Nielsen født den 7-lo-19o7 gift med Marie ft&f~J~~~·født 
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Skolekobbeel. 

l.Jørgen Andersen gift med Marie Cathrine datter af Christen Mathiesen 

Smed i Lysabild fik den nye gård kaldet Skolekobbel eller i begyndelsen 

Ny Broholm omkring l818,der var i ægteskabet følgende børn. 

Hans født 22 marts 1819 gift den 6 april 1851 med Trinke Petersen fra 

l)amkobbel. 

Kristine Marie født den 9 juni 1822 død som lille. 

Anna Maria født den 26 febr. 1824 død som lille. 

Maria Cathrine født den 26 febr. 1827 gift med parcelist Johan Peter 

Møller på gl.Kronborg. 

Cathrine Marie født den 21 juni 1829 gift med boelsmand i Vestermark 

Hans Peter Møller. 

Christen født den 16 november l832,han købte en mindre ejendom i Varnæs. 

Jørgen Andersen døde den 27 oktober 1844 5o år gammel,hans kone døde 

den 23 januar 1853 og blev 53 år gammel. 

2.Hans Andersen fortsatte som parcel1st på Skolekobbel,og blev den 6 

april 18$1 gift med Trinke Petersen fra Damkobbel. 

De fik følgende børn. 

Jørgen født den 18 juni 1851 gift med enken efter Hans Kock Møllegår

den Anne Marie født Mathiesen. 

Cathrine født den 15 august 1853 gift med Hans Schmidt Gåsvig. 

Peter født den 24 april 1855 gift med Cathrine Marie Kock fra Holmkobbel 

·" de købte i 1883 Chr. Iversens gård i Øs ter by, hvor slægten endnu bor. 

Hans født den 25 september 1857 uddannet som købmand i manufaktur død 

i Sønderborg ugift. 

Christen født den 27 december 1867 gift den 27 oktober 1892 med Chris

tine født den 18 august 1871 datter af møller Christian Nielsen og __ hust.., 

ru født Jacobsen fra Vibæk vandmølle.Christine døden 21 november l9oo, 

hun var opvokset hos sin moster på Ny Kronborg gift med Jørgen Duus. 

Anden gang blev Christen Andersen gift med Kirstine Marie Nielsen født 

den 22 august 1874 datter af Johan P. Nielsen og hustru Anne Cathrine 

født Mathiesen.Christen Andersen købte ved sit første giftermål Solbjer~ 

gård,som_han lod helt nybygge. 

Christian født den 24 oktober 1861 død som mejeribestyrer i Svenstrup. 

i 1891. 

Anne Marie født den 27 december 1867 gift me~ -~o:rgm_:~_~:!_Zimmerm~nn ~~./ 
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Alexander født den 25 august l87o gift med Metha Nielsen søster ti Chris

·~ns kone , de købte gård i Skovby hvor slægten fortsætter. 

Lorens født den 2 febr. 1873 bager i Augustenborg gift i 1894 med en 

datter af gårdmand Thomas Jacobsen Fjeldby. 

Hans Andersen fader til disse børn døde som aftægtsmand i Skolekobbel 

den 11 marts 19ol,Trinke døde den 27 december 19o5. 

3.Jørgen Andersen født den 18 juni 1851 gift den 26 juhi 1883 med Anne 

Marie Kock født Mathiesen enke efter mølle forpagter Hans Kock fra Øster

by,de fik følgende børn Cathrine Kirstine født den 11 juli 1886 • . 

Kirstine Marie født den 9 oktober 189o. Jørgen Andersen døde den 4 jan. 

1893,og sad enke til sin død i 1913. 

4. Hans Andersen født den 14 oktober 1884 søn af Peter Andersen og hust. ·. 
-~1 

ru Kathrine Marie født Kock gift den 9 november 19o7 med sin cusine 

Cathrine Kirstine og overtog hendes fødegård Skolekobbel ved deres gif

termål.Hans Andersen døde den 8 oktober 1957,og Cathrine den 8 december 

1954. 

5. Jørgen Andersen født den17marts 1913 gift den 31 oktober 194o med 

Marie Schmidt født den 3o april 1918 datter af Christian Schmidt Øster

gård og hustru Anna fød t Lassen.De overtog ved deres giftermål Skole kob

bel. 



/,!. 7 --~:~~~~~.:~- /Jf. .hnd~,_ •57. 
Andersen slægten på Kegnæs. 

1. Jørgen Andersen født på Damgård i Mernmark 173o forældrene var gård-

mand og sandemand Andreas Jørgensen og hustru Anna Jørgensdatter. 

Jørgen Andersen købte i 1788 Nygård på Kegnæs. Han var gift · 2gange. 
---------------- 2 1 gang med Karen Hanses og fik med hende 5 børn som var følgende Anders, 

Hans,Anne Marg:l:ethe,Elisabeth og Drthe Sophie. 

2 gang gift med Magdalene Lafman fra Sønderborg me_d hvem han også fik 5 

børn nemlig Alexander,Jørgen,Cathrine Magdalene,Margrethe Sophie og Mag-- -
dalene Charlotte.Jørgen Andersen døde på Broholm den 8 decbr. 18ol. Bro-

holm var udstykket fra Nygård med 55 tdr. land,han blev begravet på Lys

abild kirkegård. 
-...."".. 
~ 2 .Alexander Andersen fød t l 782 overtog og blev gi:ft i 18ol med Anne Jlari1 

Bladt fra Vibøge.2 gang gift i 18o5 med Cecilie Nissen.3 gang gift i 1861 

med Anne K. Nissen begge de 2 siste koner var søstre og døtre af den da

værende præst på Kegnæs pastor Nissen.Både hans første og anden kone død1 

i barselseng,og dagen efter hans anden kones dødsfald døde der også en 5 

år gammel datter af første ægtaskab af skarlagensfeber,hans første kone 

blev 23 år,og hans anden kone 27 år gammel.! 1834 rejste han til Barløse 

på Fyn og overtog en gård der. 

~~~~~-~~~~~~~~født 1768 i Mommark død den 6 marts 18o4 på Broholm var 

en ældre halvbroder til nr 2 Alexander Andersen han overtog Broholm og 

fra ham s tammer slægten her på Kegnæs,han blev gift i 1793 med Ingeborg 

Frederiksen datter af tingskriver Frederik Frederiksen i Augustenborg. 

Ægteska-bet varede kun i lo år,og de fik følgende 6 børn.Jørgen,Frederik, 

Nicolaj,Alexanderog Cathrine Magdalene. 

Hans Andersen blev kun 35 år gammel og enken giftede sig igen med Peter 

Ingemann fra Asserballe,ægteskabet varede i 2o år,men var uden børn. 

Ingeborg f.Frederiksen døde 56 år gammel den 2 oktober 1826.Peter Inge

mand giftede sig igen med enken efter inderste i Kettingskov Andreas Jør 

gensen.I'eter Ingemand døde den den 4 jan 1854.Da de 2 ældste sønner var 

gamle nok delte de gården. Frederik den ældste søn beholdt stamparcellen 

Broholm og blev gift med Anne Margrethe Bladt fra Skovby. 
---~ed.erik Andersen født 1796 dødl887 gift omkring 1822 med Anne Margre1 

"' he Bladt født 18o5 død 1888,hun var fra Skovby de overtog Broholm ved 

deres giftermål,og fik følgende børn. 
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a. Hans Andersen født 1822 død 1897 overtog Broholm. 

b. Anne Kathrine Andersen født 3-3.1825 gift med møller Hans Duus Hartsø. 

c.Jørgen Andersen født 6-3-1835 gift med Marie Kathrine Petersen fra Tors 

thovea. købte ejendommen på Bjørnodde,hvor slægten levede i ca loo år. 

5. Hans Andersen født 1822 død 1897 gift med Anne Kathrine Nørr datter af 

parcelist Christian Hansen Nørr og hustru Anne Kathrine på Sadbjerg. 

børn. 

a. Frederik Andersen født lo-6-1857 død 1936 eftermand på Broholm. 

b.Anne Margrethe Andersen født 1862 død 1931 på Bjørnodde,hun var uddanne 

sygep1ejerske,og virkede blandt andet en årrække i Tandslet. 

c. Anne Christine Andersen født 1865 død 1927 gift med sin fætter Chris

tian Andersen Bjørnodde født 1865 død 19o8. 

~ d.Anne Kathrine Andersen født 1876 død 1932 på Bjørnodde. 

6. Frederik Andersen født lo-6-1857 død 1936 gift 1881 med Anne Margrethe 

født Nielsen født 3o-9-1859 død 1933 datter af parcel1st Hans Peter Niel

sen og hustru Anne Marie født Kryhl Holmkobbel. 

Frederik Andersen drev fra sit giftermål og til l89o sin moder~ fødehjem 

på Sadbjerg,men solgte det i 189o til Johan P. Wolf og overtog Broholm. 

Der var i ægteskabet kun l barn datteren Anne Kathrine,der overtog gården 

7 .J o han S c hm id t fød t 9-9-1888 død 17-B-1964 gift med Anne Kathrine Ander

sen født 5-4-1882 død 17-3- 1953,de overtog Broholm i 1911 som ejere. 

Johan Schmidt var gift anden gang med Hilda Bodil Jensen Broholm. 



12 Til 

Andersen slægten på Kegnæs. 

Kegnæsgåde historie. 

I mange år sad Andersen slægten fra Damgård i Meamark som forpagtere 

og den sidste som ejer af Kegneøgård. Det var en gren af denne slægt, som 

købte Brohola, oc siden efter deliagen også fortaatte på Skolekobbel. 

Kegnæsgårf: oprindelig 176,44 ha. HUJIJIIelmaj ::lo, 69 ha. Jlarlten eller koblet 

Kec1111shøJ omkring 6o ha. ial t ca. 267,oo ha. Kegnæacård 1111vnes allerede 

i 1::17:;1, da Jan Thormundsen overgav kong Valdemar Atterdag 2 breve ved 

hvilke hertug Heinrich af Sønderjylland havde pantsat Xeg1111sgård og ait 

·~ods 1 Skovb,y. Gården overgik senere til kronen og kone Christian den fjer-
~ ' 

de altankede den til sin livkarl Thomas IrTlliag. Efter haa ko• hertUB Hans d' 

.rn&re ved køb i besiddelse af gården, han udvidede og forbedrede godset 

bet,ydeligt, byggede en hovedb,ygninc i 2 etager oagivet af graTe, som endnu 

kan ses. 

Hertug Hanoeø sønnesøn hertug 6hristian måtte dog i 1667 afatå gården på 

grund af stor gæl.d til kronen. Ko~ P'rederik den 5. lot i 1758 den forfald

ne hovedb,ygning restaurere. I 1764 bleT &odset overdraget Ul hertug Prede-

. rik Chriatian af •uguatenborg, Wldtø.&ell koblet K'eglWØhøj ~ som forbleT Ted 

kronen. I 1852 bleT gården sammen med de ØTrip &'IJ&llllteaborgøke besiddelser 

•", igen overdraget den danske stat. 

~orpagtere på Xegnescårt i den nyere tid. 

l. Jørgen Andersen født l 7:;1o på Da~~.cåri i Mo111.1181'k, eJer af B,ycård i l, 5 

år, forpagter på Kegnæsgård i 27 år, død den 8 - 12 - 18ol cift første 

gang med Karen Hansesdatter. Efterlod 2 sønner Alldreas og Bau på Broholm. 

Gift anden gaJ18 med MQ&dalenø Lofmam fra Søderbor,;. Efterlod 5 børn der

af Jørgen født 1755, som senerebleT forpagter af Kecaeøc4rd. 

2. Hans Andersen døbt 7 - 8 - l 768 død 6 - 3 - 18o4 forpagter af Kegusgård 

sidea ejer af Broholm gift den 6- 6- 1794 på Kegnæsgård med Ingebore 

Prederiksen datter a:t retsskriver Prederik ~rederikaen på Aucuøtenborg. 

Hun var· døbt den 21 marts l 77o o c døde . på Broholm den l oktober 1826. 

,3. Jørgea Andersen e:a halvbroder til Bana Aniersea kom l Jaaj 18::14 til Xec- , 

næsgård efter at have haft Gmul:rup 1 forpagtniq i 2o Ar, haa haTde nu l'ec_; 

t i:840o Ulll&:ård i 6 år, men døde sJ.lerede de a 16 111ar s _ •• .., .. , · 



·- ·'l 

i 

Jørgen Andersen var gtlt med .. Cathrine født Clausen, som efter made~ 

·lød gtltede s iC anden gang med Chris ten J. Duus fra Skovb,r. Ea søn Hau 

.llauøea Andersen fik nu Keguagårl.. 

4. Hans Clatmen Andersen først forpagter senere ejer af Kegnæsgård født 

1814 død 18 maj 188o i Angusteaborg og begravet der, gift med Anae Cathri

ne Voctmau født 1816 død 24 deceaber 1854, giU andea gane aed Juliane 

lophie født Høck. Hun døde des 25 februar 1917 i PleJlSborg 86 år gamael, 

oe ligger begravet i Augustenborg. Hans Clauøea Andersea købte Kegnæsgård 

i 1657 at atatea, aen solgte den icea i 1874 for 18oooo,oe riesmark til 

et kouortium bestående af færgegårdsejer Hans Henrik Bladt oc hustru og 

dennes søskende, børn af gårdejer Jørgen H. Jaoobsea i Ertebjerg aed for

~alter Chr. Jacobsea soa best,rrer. I 19oo blev gårdea aolgt til kloster

lca.maeret i HalliliØver for 37oooo mark, og der blev opført nue avlsbyt;niJ~Ce'-j 

I 19o7 blev gårclea igea aolgt til Chr. Sohartau fra Aqel for 67oooo aark. 

Haa havde så &årdea til 1923, da haa øolte deafor 525ooo kr. til Heiuch 

Julius Bo.rsea, som hav4e været i Aaerika. Hans enke soleta ipn gården i 

1925 til går4han41erfirmaet Hø.r oc Philipøea fra VarDIIS, som lod fraael.ge 

jord til 8 huømaDdøbrug lanp med beae s !ter af Kegnænejea ial t 56 ha. 

Dtnme lille beb,yggelse blev straks kaldt Dre,yb.r. Imellem gården og Sltovb,y 

blev ler udlagt jori tu 3 bruc l på 16. oc 2 på liYer 27 tllr. lad. 

!o mindre brU& i Skovb,r fik jord tildelt, ligeaoa c. C. Laaaea U~årdea 

~ik tillaet 4 ha. På Hummelmaj blev der ø!Øl u4lagt l hæaauabrU~;, og 

~esten købtes af gårdejer Nissen Aut;æteaborg hoved~åri for !alt 5oooo r-. 
\.__./ 

I 1928 blev Kepæacård. der nu var på ialt 74. ha. aacøekiftet med Bau 

Chriatiansena gård 1 Brandsbøl, og dellll8 har igeu. i 1958 afstået den til 

en søn. 

Med sia forholiøvis lave beliggenhed har Kegnæsgård tidt lidt overlast 

ved overSVØlllllelser forårsaget af højvande. Som særlig akadelic JlæVJSe8 

årene 1594 - 1694 - l 793 - 1835 - 1672 - og 19o4. I 1594 oc 1694 druknede, 

der maXl&e kreaturer. Skaden ved storm:tlo4en 1 1872 blev af 3 lll&!ld fra 

Skovby Jaoo'b Jeasen, Jørgen Petersen oc Bioolai AJ:lderaen 1akaeret til 

~ 6o85 daler eller 78255 mark. Hoveripligt .På Kegnæsgård havde b,ysr~ . 

Lysabild larup og B.rpøl indtil dens ophævelse i 1852. OVerleveringeD for

tæller at de 2 la!ldsb.rer L,ysabild og Sarup 1 sin tid stredes om e~e1140118-

retten til HUØilllelmaj, ae n at hertU& DallS d. y. afcjorfle s tridea ved at 
legge den til Kegmeøgår4. 
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En gravsten på Lysabild kirkegård tortæller følgende. 

Her hviler Jørgen Andersen født september 1775 

død den 16 marta 184-o på KegJlæsgllrd 

forpagter på Gunstrup i 2o år og på Kegnæsgård i 6 Ar. 

:Et virksomt stille liv du førte, duelked fred og enighed. 

de kære som du her tilhørte, ej glemme skal. di• laarlighel. 

Vd afståelsen at de 4- syde.J.siske sogne Lysabild - Tanalet - Hørup og 

Ulkebøl i 1764 til hertugen på Augustenborg torblev koblet Kegnæshøj 

dog under k:ronen, og kunne øå også 2 år sere komme med lUlder udstrkni!l&t 

en at Nrgård. Som naturligt var blev det 4 UJl8e fra Skovby, som bosatte 

.~ aic her på det gamle herreclgårdskobbel. Eje!ldom.meæ .her lå meget amukt 

.) med en dejlig udsigt og jorden var god, den hører til . sognets bedste. 

Jørgen Jørgensen f. i. lo august l 746 søn at kådner Jørgen Andersen 1 

Skovb1 b.Yggede den tørste eje!ldom ud mod draget, den kaldte han Kajborg 

Peter Jørgenøen født 174-4 i september søn af boelsmani Jørcen Chri&ten

ses b.Yggede den næste. 

Da to brødre Hans og JørgeJl Lanen født heDholdsvia oa påsken l 757 og 

den l januar l 754- søDDer at boelalUlad Jørge• Lasøen Bgecår4 Skovb.Y 

brggede de næste 2 ejelidomme. 

Kirkeligt skolemæssigt og kolllliiUJLal. t indlemmes Jregnæshøj nu 1 lregDII!s s og 
D 

Stenm.ures som gik fra hav til hav, og der stod som det sidste ainde 

om herredgårdstiden er nu ocøå forsvunden. 



Aaderøen alecten på Kegnes. 

DB. første vi ved :noget om er gårdmaDA og saDdemand på Damgård i llomtt

mark .hdreaø Jørge:ose:n født i 1698 død 81 år gammel i 1779, gift 1725 

med Amaa Jørgeuiatter fra Mommark, datter at boJide Jørpn Blad døbt te• 

l januar l7o6 4ø4 1759. 

Sø.ne:n at oveD!l8VBte &årdmaadsfolk i Komaark Jørgea ADdersen født i Moa

mark 1 73o købte efter u4st,rk!liqeD. staaparce11en at Nygård, m.en solgte 

den efter 1,5 års forløb oc blev forpagter a! Xegnaagår4, bYor han var 1 

27 Ar. Der var codt 4oo tdr. land til Kegnesgår4, BUJIIJielllaj iD.d.befattet. 

Jørgen Aldersen var gift 3 gange. 

1. canc ae d Irarea Baues oc fik m.ei heåe 5 bflra aoa vare ÅJlderø, BaDS, 

Alma llargrethe,El1aabeth, og Dortbe Sophie. 

2. gang med Kagdalene Lofmann fra Sø liderborg med bYea han ogøå fik 5 bør• 

soa vare AlexaDder, Jørgen, Cathr!D.e lløcdaJ.e:ne, Kargretha Soph1eog 

Mac4aJ.eue Charlotte. 

Jørge:n Andersea døde på Broholm på Kegnes dea 8 deoeaber 18olgodt 71 år 

gammel, men blev begravet på L.røabild kirkegård. Oa det var hu eller 

SØDDeD. Bau, der havde købt Broholm vides ikke. Dea var ien gaag på 55 

tdr. 18lld. 

Forpagter på Kegnæsgård efter Jørse• ADlersen 

1. Ba:os Andersen siden ejer a! BrohJla, hVor han døde 16o4 oataJ.e• øeMre 

2. A1n:al2der ADderøen en sø :n at andet egteskab fik i 1814 K'egnesgArd i v 

forpagtni:n&, fra 18o4 til 1814 var der en Bau Clausen på gårten. 

AlexaDder var gift 3 gange. l gaq ad e :n datter a! Peter Blad t fra Vibø .. 
2 og 3 gaBg med 2 døtre a! pastor Bissen på Keguea. 

Da han overtog Kegnesgård solgte han Bu;Ard, som h&n havde købt i 18o3. 

Ban var fø~.t i 1782 eg havde KegusgAr4 fra 1814 til 1834, da hlØ afbrød 

forpagtningen og rejste til Barløse på F,.n. Både haDS første og &Bden 

kone døde i barselseq. Dapn efter hau anden ko»• 4øbfal4, døde der 

også eD. 5 Ar gamael datter at førate egteskab at skarlap.-feber. 

llaJis førate kou blev kUll 23 år gaDU~el, hall8 a114e• koM 27 Ar ga~~~~el. 

Da disae 2 prestedø-n-es mor 4ør dea 11 januar 1818 all:river heD4eø aa.a 

følgende: Hu. var i yderste cracl smertet at dea ømertelige gigt, der 

havde des U"ueret hell4ss led og ben og samaenkruapet heJI4ea lepae. i 
"""- ------- -- _____ _ _ j 
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~un udviste en beundringsværdig tålmodighed, og døde efter lo års syg-

dom og smerte 55,5 år gammel. Hun var blevet gi:! t som 18 årig oc var 

fra Bolnæs. To tvillingesønner var dødfødte, andre 3 sønner var døde i 

barlldoiiiHIDS alder, en sø :a iøde 1 Christiania 18 år g&~~~~~el. :Datteren 

Cecilie gift med Alexander ADdersen på Nygård døde i bareelseng efter

la4e!We en datter som lever. Sådan kunne al tø å en praøtekoneø lod være 

for 15o år siden.~· 

3. Jørgen ADdersen en bror til Ale%&Dder kom den i maj 1834 til Kegnæs

gård fra Gumdeatrup, her har haa været i 2o år, men han døde allerede 

den 16 marts l84o. Han var g ilt med Cathrine føcl t ClaUBeil, so• efter 

mandeJUl død giltede aig anden gaq med Christen J. Duu fra Skovby. 

En søB Ha:u Clausen Allderøen født 1814 tik nu Kegaaøgårll i forpactllill&. 

4. Hau C1ausea AllierseR :!orpagter senere ejer at Keguøgård født 1814 

tød 18 118.;1 l88o i Aucustenborg og begravet der, gtlt føratep.q IMil 

Anne Cathrine Vogtman født 1816 4ød 24 deceaber 1864. Gi:!t aaien gang 

aecl Juliane Sophie født Høck, som d.øcle i P'leuborc den 25 februar 1917 

86 år gammel oc begravet i Aucuøtenborg.Den hi•tiåi!8 ejer at Keg19.asgårt 

havde siden 1764 været hertugen at Aucusteaborg. Efter denaea delagtig

hri i oprøret aot DaJllll8.1'k i L848 - 5o konfiakeredea bau cotaer at sta- · 

ten ial t 26 aot ea cocltcørelse på 3. millio:aer ripdaler, eå 19.U var te t 

statu., soa ejede gårie».. HaDS Clause:a All4eree». købte øl Cårde». i 1857 

!pen solgte den ige». i 1874. 

Hermed er så AJiderse• ølacteDB virke på Keguagårt. slut det varede i 

godt 1oo år. 

Den 6 marts 1Bo4 lillevnes BaJuJ An4ersen som tøt på :Broholm. Ha• var født 

i Moraaark i 1768. 25 år gammel giftede haR sig ut Iaceberc l're4erilasen 

•• datter af tingakriver Prederi.lr: hederiksen i Augustenborc. &cteølæ.

bet T&rede kun i lo år, o& de fik 6 børn øam.aen Jørgea, Prederik, Hau 

Bicolai Alexøder, Cathrine Mapaleu. 

Hane Aniersea blev kuJl 35 år &&lll.lllel, Ol eakea giltede Sig igea deJ!. 16 

august 1Bo6 med u:ackarl Peter ID&BllaJU'l fra Asserballe. &ctnkabet varede 

i 2o år oc var udea leveDie børn. Iqebor~ t. Prederilæen 4øde 56 år 

g&llllle1 de a 2 oktober 1826. Peter Iqeman giltede sig ipn 111~4 enken 

efter inderate i Kettigskov An4reas Jørgensen. Peter Iacema».n døde den 

4 januar 1854 78 år g&lll.lllel. Andet æcteskab var llde:a bør:a. Dade to ældste 

sønner var gamle nok delte de gården. 
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:Preclerik den :DIIISt ældste beholdt stamparcellen Breholm, og blev gift llled. 

AJm& margrethe en datter a:t l'red.erik Blad t 1 Skovb7,det er på J. lltllers 

går«. 

Den ældste Jørgen :tik den a7e ,;Ard. kaliet Skolekobbel, og :tik 1 tar laJI4 

mere, da hall fik al vejvedligeholdelse. Banblev gi:tt med Ilarie a&thrine 

en datter a:l' Christen Matbiesen Saei 1 Lyaabild. Delingen a:t går4en må 

være sket omkring 1818, da den ældste søn er:tødt 1819,der :tød.tes i ægtea-· 

læ.bet 6 børn. 

l. Hans født 22 marts 1819 gift den 6 april 1851 med !rillke Petersen fra 

Damkobbel. 

2. Kristine Marie født den 9 juni 1822 død som lille. 

3. Anna laria født den 26 februar 1884 død som lille. 

4. Maria Cathrine født den al.-~- 26 februar 1827 gi:tt med parcel1st ~ 

på Gl. Kronborg Johall Peter Møller, de fik 4 levende børn Jeu, Jørgen, 

Johan og Marie Cathrine. 

5 •. cathrine Marie født den 21 juni 1829 gift med boelsmand i Vesteraark 

Hans Peter Møller, de fik ea søn og en datter sønnen fik fødegården og 

datterea Peter Volf Sadbjerg. 

6. Christe11 fød t den 16 november 1832 flyttede til Varqs og købte en 

mindre landejendom. Han havde kun en søn Jørgen Aniersen, som købte en 

gård 1 Dyrkobbel Dyrhav på Løjtland. 

Jørgen Andersen døde den 27 oktober 1844 og blev 5o år g8Jillle1. Hans kone 

døde den 23 ;januar 1853 og blev 53 år e;ammel. ''-.-/ 

Hans Andersen den ældste søn fortsatte som parcel1st på Skolekobbel og 

blev .6 april 1851 gift med !rinke Petersen fra Damkobbel 

De :tik følgende børn. 

1. Jørgen født den 18 ;juni 1851 gift med enken efter Hans Irock fra Mølle

gården Anne Marie født Mathiesen. 

2 • Cathrine født den 15 aJl8ust 1853 t;ift med cæstgiver høkerbager Og land

mand i Gåsvig Hans Schmidt. 

3. Peter født den 24 april 1855 gift med Cathrine Marie Xøck fra Bolakob

bel og i 1883 købte Chr. Iversens gård 1 Østerby, aoa var g8J11118l og kun 

kostede 23ooe mark. 

4. Hans født 25. september 1857 uddannet som købmand 1 manufaktur, og dø4 

som købmand i Sønderborg 1181ft. 

- ~ --~--·~··- --- - ··-----



12. !I_ ~ s. ChrisUan tvlllimg mei sin søster Anne Mariefødt den 27 december 1867 

7 

.4 

,., 

gitt den 27 oktober 1892 med ChriStine datter af møller Chr.Nielaen o& 
hustru født Jacobsen fra Vibæk vandmølle. Hun var født dea 18 augu.at 1871, 
aen opvokset hos siamoster på Ny Kronborc. Hun døde den 21 november 19oo. 
Christen Andersen blev gift anden gang med en søster til sin brors kone 
Kirstine Marie NielseJl født den 22 august 1874 datter af Johan P. Nielsen 
og hustru Anne Chatrine født Mathiesen. Christen Andersen havde ved sit 
første giftermål købt gården ved kirken en gård på 6o tdr. land. dealod 
haa helt nybygge. 

6. Christ:iaa født den 24 oktober 1861 død som mejeribestyrer i Svensirup 
i 1891. 

7. Anae Marie født den 27 deesaber 1867 gift med askaniker siden borgmea-
ter i .Augustenborg ZimmermaJlll. 

B • .Uexa:ader født dea 25 august 187o gift aed Metha NielseR iatter at par
celiat i liredsten Johan P. Nielsen oc hmttru Chatrise føit llathiesen. 
9. Loreaa født den 2 februar 1873 bacer i Aucustenborc gitt i 1894 med ell 
datter a1' gåriaand !hoaaø Jacobsen i ~jeldby. 

Foeuden disse ni er 3 døde soa små. 

Hans Amåeraen faderen til disse 12 børa døde som aftagta~ på Skolekob
bel den 11 marts 19ol. Han var født den 22 marta 1819 og blev således 
82 år gammel. Moderen Trinke døde den 27 deoeaber l9o5 og var født den 
3 oktøber 1829 og blev såledea 76 år camael.HeB4es moder døde, da hun blev 

\ født, og hun blev mor rll 12 bør11. :Poru.lld.erligt aoa livet former øic for-
skelligt for meDBeøker. 
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1:3 . /Yc .. kn..øte-vl?:t · /K. 
Lillekobbel. 

l.Iver Møller født 1849 død 192o gift med Anne Marie Schmidt født 1849 
død 192o datter af gæstgiver Hans Joakim Schmidt og Cathrine Margrethe 
Hansen Gåsvig.Iver Møller var søn af parc.Jørgen Johansen Møller og Katl 
rine Marie Skau Rothenhoff .I ægteskabet var der 2 døtre Kathrine Margre
the gift med Jørgen P.Nielsen Bovrup født på Sønderkobbel og Kathrine 
Marie gift med Peter Elholm Tandslet. 

2.Jørgen Peter Kryhlmand født 1848 død 1923 søn af Jørgen P.Kryhlmand og 
Anne Marie Jørgensen Lysabild gift med Magdalene Andersen f.1853 død 
1935 datter af Jørgen Andersen og Elsabe Peters en Bredsten.De havde kun 
ejendommen i l år,hvorefter de overtog svigerfaderene ejendom i Breds
ten,og solgte ejendommen til. 

3.Christian Henningsen fra smedestedet i Vibøge gift med Cathrine Marie 
Ryhmand fra Taskland,de solgte omkring 1897 ejendommen,da de ingen børn 
havde til. 

4.Hans Petersen født 14-3-1869 død 1912 søn af parc.Hans Petersen og Anne 
Marie Damkobbel gift med Anne Marie Hansen Damm fra Vibøge.Da Hans Peter. 
sen døde tidligt solgte enken ejendommen til. 

5.Jørgen Hansen fra Dybbøl f.21-2-189o gift med Mette Cathrine Hansen fra 
Mommark f.lo-3-1889,de blev gift og overtog ejendommen i 1913. 

6.ChristiøaHansen f.6-9-1924 gift 15-lo-1949 med Carla Junker datter af 
Niels Junker og hustru V.Sottrup f.1929.I ægteskabet er der to døtre og 
en søn. 

SoerenA
Typewritten Text
(Nr.Landevej 18)



/#: 
Holmgård. 

l,Nis Hissem Kock sø'-'- af bm.d His Nissen Kook og Idaren Hisses Skrivergården 

Hørup,de drev gården fra 1765 til 18o2. børn, 

a.His Koek bmd,på g.srden,b.An_ne Kock gift med bmd,Hans Kåd Mindebjerg, 

c .Maren gift med Peter Hansen Lambjerg,d ,Hans Kock Lambjergskov ,e Ellen 

gift med bnd.Clæisten ClU'istensen Sønderl;Jy. 

2 ,His Uissen Kock ~gift med Ellen Petersen datter af Peter Sørensen Damgård. 

de drev ejendommen fra Ul.o2-1829,og havde følgende børn, 

a.Nis Koek.b.Peter Kock efterfølger på gården,c.Ellen gift med Johan P, 

Møller Ny Kronborg.Ha= Kock bmd ~i Østerby gift med Elsabe Kirstine Iver-

sen .e .Anne I<Im·ie Kock. 

3 ,?eter TUe: sen Kock fød t den 9-2-1796 gift den 4-4-1818 med Kathrine Marie 
;---., 

\:)Nielsen da t ter af lJB.rc ,I e ter Nielsen og Idaren Lauses Sønder ko bbel.De drev 

ejeno.ammen fra 1829-SS,Broderen Nis fik en mark,og byggede ejendommen 

i Ho1mkobbel.Peter Kock døde l87o,og hustruen døde l9o2. børn 

~ 

a.Peter Kock eftermand_ pc'i gårG_en. CatlU'ine idarie gift m,bmd,Peter Marcuss< 
n 

c Anne fl!a.rie g.m.parc .Jørgen Poulsen Torsthoved ,di-Jans Kock pare Sønderkob' 
• og Nygård g.m.,Kirstine Marie Kock, 

4.Peter Kock født 1837 gift ;ned Anne Tilarie Schmidt datter af parc.J-ens Han-

sen Schm:l_dt og Ellen Hansen Boiskov i Skoven,de overtog og drev ejendomme 

fra 1866 til 19o2,han døde 1915,hun var født 184o og døde også l915,børn. 

a.Jens Peter Kock efterma.nd p[, gexden, b, KatlU'ine Marie gift med Peter 

And.e::osen,de købte g:'b:-d i Østerby. 

'--,Jens Peter Kock fv5dt den 26-6-1872 dc<c'l.'?'? cift med Marie Cathrine Høy 

fod t c~ en 9-5- 18 75 di~' d 1949. o_ e drev gården fra 19o2.- 1932. børn 

Peter Kock eftermand på gården, 

6,Peter Kock fPdt lo-7-19o9 gift den 22-7-1932 med filarge Nielsen født V,-7-

1911 cJ.attE.r EJf _paJ"c,?eter P.lHelsen og Anne CatlU'ine født Nielsen Ho1mkob 

bc'rn.a • .:;·ens :Peter e:t'termand på gården,CatlU'ine gift med Asmus Jepsen,bel 

7,Jens Feter Kock født den 29-7-1943 gift med Iliarie født den L8-3-1945.børn 

a.Peter. b,Jane. 
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• 3 Pete:!:' Nissen Kock g d 4-4-1818 m Cathrine Marie Nielsen.g 2 g .3o-lo
l859 med Kers tine Mar ie Hansen .datter af parcel is t Christen Hansen og Anne 
.Cathrine Moldtsdatter i Yesterkobbel. 

Af første ægteskab var der 13 børn deraf 9 døde. 

llis Kock død 12-9-1848 ugift. 

~~re sønner med navnet Peter alle døde i deres barndom. 
En søn blev ikke født. 

Magdalene gift med parc.Jørgen Jørgensen Andersen i Bredsten død 28-1-1849. 
Anne Kathrine Kock død 13 marts 1848. 
Marie Cathrine Kock gift med parc.Lorens Iversen i Grønmark,hun døde 2o-5-
1863 efterl adende sig 4 børn . 

l . 
'-'· 



lJ/eciø,PPd 4. 
sønderkobbel. 

Den 23 august 1765 udsendtes der fra Sønderborg •neddelelse om,at der 
den 18 september onsdagen efter 15 søndag efter trinitatis afholdes auktion 
på. Hjortholm over jorder fra de 2 kongelige gårde Hjortholm og Nygård.Jorden 
Jkal ikke købes,men fås til arv og eje på j-ordrentevilkår,den såkaldte canon 
·is Nissen Kock på Holmkobbel og Hans Petersen Sønderkobbel køber også nogle 
1f de nu for store bygninger på Nygård.Til Sønderkobbel har der vistnok ind
:;il e_jerne begyndte at udstykke været omkring 75-8o ha.Af den årlige canony~ 
Lae ses det,at den har været den største ejendom i sognet næst efter Hjort
holm,der var på 95 ha. 

Hvornår gården er bygget vides ikke med bestemthed,men den 17 13-pril 1775 
~iver den ældste datter Anne Marie konfirmeret i Kegnæs kirke.Hun var da 

l 5 år gammel,og der var 2 drenge og 4 piger. 

Ejere af Sønderkobbel. 

1. rmna Petersen yar søn af Peter Nielsen og hustru Anne Marie Peters i Er
tebjerg.Han blev 21 år gammel gift med Anne Marie Jørgenadatter,hun var dat
ter af Jørgen Jebsen på Stensgård og hustru Cathrine Jørgena. Ægteskabet va-

o rede i 37 år,og de fik sammen 2 døtre en sn døde ved fødselen. Anden gang 
var han gift me d Symdet Kåds datter af Peter Kåd og Anna Kåds i Lysabild. 
Dette ægteskab varede i 23 år.og var uden børn,hun var 51 år da hun blev gif1 
Tre die gang var han gift med Marie Cathrine Kåds enke efter Jørgen Petersen 

~'-~M i Sønderborg.Dette ægteskab varede .h.'lm i l år og var uden børn • 
./ 

Hans Petersen blev 85 år gaa~el,og må altså have været 84 år,da han giftede 
>ig sidste gang.Han døde den 4 september 1822 .Hans første kone var 36 år,da 
l e blev gift,og døde godt 74 år gammel den 17 aprill797.Samme år den lo 
oktober blev han gift anden gang. Hans anden kone døde den l december 182o 
74 år gammel.Den 6 april året efter blev han gift igen. 
Den ældste datter Anne Marie blev gift med boelsmand Hans Madsen fra Tandale1 
me n var allerede død ved moderens død i 1797.Hun efterlod ~n datter,som blev 
:;ift med bmd. Christen Hansen Jacobsen på Fjeldbygård,de havde ingen børn. 
Måske har det været grunden til,at Jens P. Møller fra Kronborg kom til Fjeld· 
bygård. Den yngste datter på Sønderkobbel Cathrine blev gift med Peter Niel
sen fra Majledet.De overtog så Sønderkobbel. 
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2.Peter Nielsen søn af Peter Nielsen og Anne Cathrine Peters ved Majled 

Hørup sogn gift den 27 november 1792 med Cathrine Hansdatter i huset 

efter kongelig koncession,idet de da de var beslægtede havde erholdt en 

sådan,hvorfor de har at betale til den kongelige kasse i Sønderborg l. 

rigsdale-specie. Kathrine Hansdatter døde dog allerede efter knap 2 års 

ægteskab den 21 oktober 1794 efterladende 2 døtre og l søn.Den ældste 

datter Anne Marie var født udenfor ægteskab,faderen var Christian Volf 

fra Østerby,hun blev den 26 juli 18o6 gift med Jens MØller,som ved de

lingen af Kronborg iår stamparcellen Gl.Kronborg,de får 5 børn,som efter 

alder er fø1 gende l.Ha.ns Peter køber halvgården Torrebæk i Skoven. 

2.Jens Peter får Fjeldbygård.3.Johan Peter får Kro~nborg.4.Peter døde 

uden at være giftog 5.Kathrine Marie gift med bager Krogh i Lysabild. 

Den næstældste datter Anna Margrethe født den 31 august 1793 bliver gif\,j 

med Jørgen Køks i Rage b øl, og får sammen med ham 5 børn, hvoraf de 4 lever, 

og er efter alder følgende.l.Jørgen.2.Hans.3.Peter.4.Christen KØks. 

Ved bedstefaderen Hans Petersens død var Anne Margrethe dog allerede død. 

Sønnen Hans Petersen født den 8 oktober 1794 bliver gift med Anne Margre

the en datter af bmd. Andreas Blad og hustru Anna Ernestine i Lysabild, 

vielsen fandt sted den 11 juli 1817. 

Peter Nielsen blev gift igen anden gang den 6 november 1795 med enken 

Maren Laraes enke efter Christen Volf i Sønderby,hun var datter af bmd. 

Lars Mathiesen i Sønderby på H.C.Lausens gård. Med Christen Volf havde 

hun været gift i lo måneder,en søn de havde sammen døde samtidig og ble~ 

begravet sammen med faderen den 12 september 1792.Christen Wolf blev kun 

23 år gammel. Med Maren Larses fik Peter Nielsen 7 børn,hvoraf dog de 3 

døde i spæd alder,de blev allesammen født medens de endnu boede på Søn

derkobbel. Da sønnen af første ægteskab Hans Petersen blev .gift i 1817 

flyttede Peter Nielsen med sin familie til Dybbølmark og ~nes her som 

boelsmand.Da det var moderen til Hans Petersen som i sin tid arvede Søn

derkobbel,har sønnen vel skullet . overtage den når han var gammel nok. 

Da der den 26 september 1819 er barnedåb på Sønderkobbel nævnes Peter 

Nielsen som fadder boende på Dybbølmark,så omf~ytningen må være sket ved 

den tid. 

___ _________ ___ j 



Peter Nielsens og Marens børn var følgende. 

1. Anne Kathrine født den lo august 1796 død i umyndig alder. 

2. Kathrine Marie født den 23 august 1798,hun blev den 4 april 1818 gift 

med nabosønnen Peter Kock,de overtog Holmkobbel,og fik 13 børn. 

3. Peter P.Nielsen født 17 maj 18oo død i umyndig alder. 

4. Lorens Nielsen født den 24 april 18o2 bmd. på Dybbølmark gift med Mar

grethe Marie Petersen fra Dybbøl med hvem han fik 4 børn. 

5. Marie Cathrine født den 18 marts 18o4 gift med bmd. Christian Hansen pil 

Langbro Dybbøl og fik J børn. 

6. Jørgen Nielsen født den 22 november 18o6 død 2 år gammel. 

1. Anne Marie født den 13 februar 1812,gift den 21 april 1839 med enke

Z) mand og boelsmand Hans Kock i Østerby. Chr. Nielsens gård. 
'" Hans Kock var fra Holmkobbel men havde giftet sig ind på gården i Øster-

by,hvor der var en søn og en datter af første ægteskab.De fik 3 børn. 

To brødre var altså gift med 2 søstre,og den 3 bror Nis Kock på Søren 

Hakanovitses ejendom var gift med en brordatter a:f Maren de fik 9 børn. 

Maren Nielsen døde hos datteren på holmkobbel den 3o april 1849 og blev 

78 år gammel,hun havde da været enke i 2o år,så Peter Nielsen må have væ 

ret død siden 1829. 

~-!-~ns Petersen Nielsen. 

gift med Anne Margrethe født mad født den 26 juli 1797 får 12 børn, 

---<' hvoraf 7 endnu er levende ved moderens død den 3 februar 1875. 

Børnene var følgende. 

1. Cathrine Marie født den 31 oktober 1817 gift l gang med møller chr. 

Duus på Hartsø mølle den 11 maj 1838.Anden gang gift med møller Joh.· 

Julius Hansen på Maderup mølle Særslev sogn på Fyen. 

2. Anna Ernestine født den 12 september 1819 gift med parcel1st Chr. Nørr 

Strandgården Bredsten. 

3. Marie Cathrine født den lo oktober 1828 gift med parcel1st Joh.Johans. 

Møller fra Bygehoved.De havde Jørgen Nørs ejendom i Kongshoved,og 

havde ingen børn. 

4. Anne Margrethe født den 11 august 1826 gift med parcel1st Nis Kock på 

s. Hakanovitses ejendom. 

5.Peter P. Niels~n født den 23 oktober 1833 gift l gang med Anne M. Fogt 

~--~~~!_~~~e~~-t~~-~~~~~~ ~ ~~~}e~~d~~~n.Gift_:_ __ gang :~--~~-~~ie M~--
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6. Hans F. Nielsen født den 11 oktober 1835 gift med Anne Marie K"rybl fra 

Kegnæshøj • 

• Anne Marj.e født den 13 september 1843 gift med parcel1st Andreas Lassen 

Bjørnodde. 

l. 
) .. 
.3. 

4. 

5. 

De døde er. 

Hans P. Nielsen død den 13 november 1821 6 uger gammel. 

Hans P. Nielsen død den 28 februar 1834 9 år gammel. 

Andreas P. Nielsen død den 28 april 1842 11 år gamaiel. 

Jens P. Nielsen død den 3o oktober 1849 11 år gammel. 

Jørgen Nielsen født den 28 september 184o gift med Cathrine Marie Lasset 

først kroforpagter i Sønderborg,siden rejst til Amerika,hvor de er døde. 

Hans Petersen Nielsen døde den lo januar 1867 72 år gammel,hans kone 

døde den 3 februar 1815 og blev J7 år gammel. , _ __. 
H. P Nielsen blev alm ndelig kal t Store Hans Pæsen og blev meget brugt 
som dyrlæge og vejede,da han var i sin kraft 336 pund. 

l 'l---l· 
gift med Cecilie Marie datter af Jens Møller på Pjeldbygård,hun var født 

_f. Peter Petersen Nielsen 

den 2o november 1838 og gift den 13 maj 186o.Defik sammen 8 børn. 

1. Anne Marie født den 23 februar 1861 gift med købmand Prost i Sønderborg, 

2. Hans Peter Nielsen født den 22 februar 1863 fik hjemgården og blev gift 

med Kirstine Marie Hansen en datter af Hans li'r. Hansen Kobbelgård Sad b j 
erg. 

3. Marie Cathrine født den lo januar 1865 gift med slagter Chr. Nicolai 

Poulsen Trænge ,en søn druknede 1 en dam ved huset d 21-5-1891.2o mdr -1.. 
'-../ 

4. Jens P. Nielsen født den 9 oktober 1867 gift med Cathrine Marie f. Kåd 

i Rendbjerg. 

5.Anne Margrethe født den 31 juli 1869 død den 26 januar 1877. 

6. Peter P. Nielsen født l januar 1871 gift med Anne M. Nielsen datter af 

Johan Nielsen parcel1st i Bredsten,de købte ejendom 1 Kobberholm Gråstex 

1. Jørgen P. Nielsen født den 7 februar 1873 gift med Kathrine Margrethe 

datter af Iver Møller Bredaten,de havde først Sommerlyst ved Sønderborg · 

siden igennem mange år en gård på Bovrupmark. 

s. Andreas P. Nielsen født den 3 juni 1875 død den 18 januar 1879• 

Moderen Cecilie Marie født Møller døde den 23 august 1876 kun 37 år 

gammel. Peter P. Nielsen døde den B januar 19o9 god,t 75 år gammel. 

····--· ...• · - ---- ----~- - ----- ----------------:--:::-----::.. 



5.Hans Peter Nielsen f.2 2-2-1863 d.lj51 gift 2-3-1891 med Christine Marie 
Hansen fra Kobbelgård datter af Hans Frederik Hansen og hustru.Christine 
Marie var født 29-l-1872.Der var i ægteskabet 8 børn. 

6.Hans Peter Nielsen g. Anne Cathrine Lausen i 19ll,hun var datter af bmd 

Hans C.Lausen og hustru Nymarksgård.I ægteskabet en søn og en datter 

Christine gift med købmand Hans H.Schmidt Gåsvig. 

7.Hans Peter Nielsen f.l9-ll-1919. gift 1938 med Marie Cathrine Sophie An
dersen datter af Peter Andersen og Cathrine F.Schmidt i Østerby.Hun var 

født d.l9-12-1919. 



[ 
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Dahlsc ård . 

l.llans :Feter Nielsen fø d t den 11 -lo-1835 død den 3o-5-l 926 søn af pare . 

Hans Pe tersen Ni e l sen og Anne r;,argre the Blad Sønd.e r kobbel,Sønde r kobbel, hv 

orfra de i 1858 s t ykkede jorden nord for landeve jen, og b yggede den nye 

gil.rd som sønne n Hans overtog og blev gift med Anne Marie Krybl datter af 

Jørge n C,Kryhl o,; Anne l.!arie Wolf Kegnæshøj,hun var født den 17-3-1839 og 

døde l 923 .Hans T. Niels en blev meget brugt som læge,vel også tildels som 

dy:r.'l æg e , s l æg ter>B evner P '~' det område var 2.benbart gåe t i arv til ham, børn 

a ,Anne I'Æargrethe g i:ft med Fre de rik Andersen Broholm. 

b . J ør ge n Niel sen gift med Christine Kock Øste r by , de dre v henO.es hjem, 

c Pe t e r P . Nielsen eftermand på gårde n . 
·\ · Q d.Anne Llarie gif t med Ni s Nielsen Bredsten senere 'lejen. 

---1 

e .Chr i s tia n Nielsen f ødt 1879 død 196o havde moderens ejendom på Kegnæshø 

og var ugift.Desuden døde den ælds te søn Hans i en ung alder. 

2 .Pete r Pe t e rsen Nielsen født den 24-6-1874 dØd 1958 gift med Anne Cathrine 

datter ;rohan Nielsen og Anne Kathrine Møllegården i Østerby,Hun døde den 

12-3-1 91 7 ,og han blev gift anden gang i 1918 med Kirstine Marie Skov født 

5-8-l88o datte r af Christie.n Christiansen Sk ov og Anne Margrethe Skovgård 

hun døde 1942 efterladende 2 døtre Hann~ · og Petra,af første ægteskab. en. 

3 .Johannes Ni e l sen f ødt 7-ll-19lo gift 1933 med Anne Marie Nicolai- 8 børn. 

sen Erræ ·~ Elansskov fød t den 28-2-1914 de overtog ejendommen i 1937 og 

solgte den i 1959 til søsterdatteren og hendes ma nd. 

4.Asmus Je9sen født den lo-6-1929 gif t den 2-lo-1954 med Anne Kathrine Kock 

født de n 25-7-1933 datter af parc.Peter Kock og Marga født Nielsen Holmg/l 

De overtog i 1959 Dahlsgård ,og de r er ægteskabet 3 sø nner. d. 
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NIELSEN - SL!i\GTEN 
PÅ KEGN128 

Af Jens Bladt 1973 

Den 23. august 1765 udsendes,, der fra Sønderborg en meddelelse om, 
at der den. 18. september - onsdagen efter 15. a~mdag efter Tri
nitatis - afholdeæ auktion på Hjortholm over jorder fra de 2 kon
gelige gårde Hjortholm og Nygård. Jorden skal ikke købes, men fåæ 
til arv og eje på jordrentevilkår - · den såkaldte Canon. Nis Nissen 
Kock på Holmkobbel og Hans Petersen, S'ønderkobbel, køber også af 
de nu for store bygninger på Nygård. 

r il Sønderkatbel har der vistrrok, indtil ejeren begyndte at 
udstykke, været 75-8o ha. Af den årlige canonydelse. æes det, at 
det har været den største ejendom i sognet efter Hjortholm, der 
var på 95 ha. Til Sønderkobbel hørte dengang følgende ejendomme: 
Asmuæ Jeps ens, Christian Hansens., Søren Hakanowi ts ', Christine 
Ræders, og tidligere Villy Drejers. 
Om ejerne af ~rden og dere~ familie følgende: 

l. HANS PETERSEN 
Han var . søn af Peter Nielsen og hustru Anne Marie Peters, Erte
bjerhøj~ Denne var igen søn af skovfoged af samme navn .ved Madled 
- det e~ vistnok derfra slægtens jagtinteresse stammer. 

Hans Petersen var født 1737, død den 4/9-1822 på Sønderkobbel, 
gift den 31/7-1759 i Tandslet med Anne Marie Jørgensdatter, som 
var datter af J ørgen Jebsen på Stensgård og hans hustru Katrine 
Jørgens. Ægteskabet varede i 37 år, og de fik 2 døtre. 

Andet gang var han gi ft med Syndet Xåds, en datter af Peter 
Kåd og Anna Kåds· i Lysabild. Dette· ægteskab varede i 23 år og 
var uden bø=. 

Tredie gang var han gift med Marie Katrine Kåds', enke efter 
Jørgen Petersen Kåd i Sønderborg. Dette ægteskab varede kun i l 
år, og var uden bø=. 

Hans Petersen døde 85 år gammel, hans første kone døde 74 år 
gammel den 17/4 1797. Samme år den lo.oktober blev han gift an
den gang, og hans anden kone døde den 1/lZ'-1820, 74 år gammel. 
Samme år den 6.april blev han gift igen 84 år gammel. 
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~: 
l. .Anna r1aria blev gift med boelsmand Hans Madsen fræt T!".r.·~s-let, 
med hun var allerede død ved moderens død i 1797 efter-ladende 
sig en datter, der blev gift meJ bmd. Christian Hansen Jacobsen, 
Fjelbygård, - der var ingen børn i ægteskabet . 
2. Den yngste datter Katrine overtog Sønderkobbel og blev gift 
med den næste ejer. 

2. PETER NIELSEN 
Han var søn af Peter Nielsen og hustru Anne Catrine Peters ved 
Madled, Hørup sogn~ Peter Petersen Nielsen blev født den 11/5-
1768, død den 25/5-1829, gift med Cathrine den 27.november 1792 
efter kongelig consession grundet på, at de var nært beslægtede, 
hvorfor de måtte betale l rigsdaler. Cathrine døde dog efter knap 
2 års ægteskab . 

Anden gang blev Peter Nielsen gift den 6/11-1795 med enken 
Maren Larses, enke efter Christen Volf i Sønderby. Hun var dat
ter af bmd. Lars Mathiesen i Sønderby. på H.C.Lausens gård, 
Børn: 
l. Anne Marie var født udenfor ægteskab, faderen var Christen 
Volf, Østerby. Hun bliver gift med Jens ~roller, Gl. Kronborg, 
og overtager denne, 
2. Anna Margrethe, født den den 3l.august 1793, var gift Jørgen 
Køks i Ragebøl, De havde 4 levende mønner: Jørgen, Hans Peter og 
Christen. 
3. Hans Petersen, født den 8,oktober 1794. Eftermand på gården. 

Af andet ægteskab: 
4. Kathrine !"!arie, født den 23. august 1798. Den 4. april ægtede 
hun nabosønnen Peter Kock og overtog sammen med ham Holmgård og 
fik 13 børn. 
5. Lorens Nielsen, født den 24. april 18o2, Bmd, på Dybbølmark, 
gift med Margrethe Maria Petersen fra Dybbøl, med hvem han fik 
4 børn. 
6, Marie Cathrine, født den 18, marts• 18o4, gift med bmd, Chri
stian Hansen på Langbro. De havde 5 børn. 
7. Anne Marie, født den 13.febr, 1812 , gift den 12,april 1839 med 
enkemand bmd, Hans Kock i Østerby på Christen Nielsens gård. Han 
var fra Holij]kobbff'l, men havde giftet sig iml på gården i Øster by. 

Da nr. 3 Hans Petersen, søn af l. ægteskab, blev gift i 1817, 
skull e han overtage Sønderkobbel, og Peter Nielsen flyttede da '' 

(J 
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med sin familie til Dybbølmark og næ•mes her som boelsmane. Hane: anden kone døde hos datteren på Hol!l'Jcc"bbel den 3o,april 1849. P.Nie1sen døde 1829. 

3 . HANS PETERSill~ NIELSEN 
Født den 8.oktober 1794, død den lo,jan, 1867- 72 år gammel, Han blev gift den 11. juli 1817 med Anne Margrthe, datter af bmd. Andreas Blad og hustru Anna Ernestine i Neder Lysabild. Hun var født den 26. juli 1797 og døde den 3. febr. 1875. Hans Petersen Nielsen gik under navnet "store Hans Pæsen" -han vejede 336 pund, Han blev meget brugt som dyrlæge, Det må have været i hans tid, den store udstykning fandt sted - han delte jo også gården imellem sine 2 sønner; i ægteskabet var der 12 børn. 

~: 
l. Cathrine Marre, født den 31/lo-1817, Hun var gift l. gang med møller Chr. Duus fra Hartsø mølle, 2. gang med Johan Julius Hansen, møller på Maderup mølle, Særslev Fyn. 
2', Anna Ernestine, født den 12/9-1819, gift med parcelist Chr. Nørr, Strandgården Kegnæs·, 
3. Marie Cathrine, født den lo/lo 1828, gift med parcelist Johan Johansen r1øl1er fra Bygehoved , De havde Jørgen Nørrs ejendom i Kongshoved , Ingen børn. 
4. Anne Margrethe, født den 11/8-1826, gift med parcelist Nis Kock på Søren Hakanovits' ejendom og bedstemor til Jørgen Kock, Kegnæshøj. 
5 . Peter Petersen Nielsen, født den 23/lo- 1833, eftermand på Sønderkobbel. --
6. H~s P . Nielsen, født den 11/lo-1835, overtog den nye ejendom, 7. Anne Iiarie, født den 13/9-1843, gift med parcelist Andreas; Lassen, Bjørnodde . 
8, Jørgen Nielsen, født den 28/9-184o , gift med Catrine M. Lassen . Først kroforpagter i Sønderborg , siden rejst til Amerika·, hvor de begge er døde. 

Foruden ovenstående var der 4 børn, der døde i ur:yndig ~lder. 

4. PETE3. PETERSEN NIELSEN 
Nr. 5 foroven, født den 23.oktober 1833, død den 8, januar 1909, gift l. gang med m1ne Margrthe Fogt fra Østerby , der døde 18 år gammel den 5/8 -1859 . 2'. gang gift med Cecilie Marie, datter af Jens Møller og hustru født Krogh fra Fjelbygår~. Hun var født d€n 

l 
j 

l 
1 
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2o/ll-l838, gift den l;/5-186o og døde den 23. august 1876. 
~: 
1. Anne Narie, født den 23/2-1861, gift med købmand Frost i Sønderborg. 
2. Hans Peter Nielsen, født 22/<1:'-1863 fik hjemgården og blev gift med K.iYstine Marie Hansen fra Kobbel-gård. 
3. Marie Cathrine, født frn lo/1-1865, gift med slagter Chr. Nicolaj Poulsen, Trænge senere Sønderborg 
4. Jens·. P. Nielsen, født den 9/lo-1867, gift med Cathrine Marie, født Kåd i Rendbjerg. 
5. Peter Petersen Nielsen, født den 1/1-1871 med Anne Marie Nielsen, datter af Johan Nielsen, Br~dsten Østerby, købte ejendommen i Kobberholm. 
6. Jørgen Peter Nielsen, født den 7.febr. 1873, gift med Kathrine Magrethe, datter af Iver MØller i Holmkobbel, havde først Sommerlyst ved Sømderborg, købte siden gård i Bovrup. 

Jeres slægt ~å den nye gård i Holmkobbel: 

HANS PETER lUELSEN 
Født den ll.oktober 1835, død den 3o.maj 1926, gift med Anne Marie Kryhl fra ICegnæshøj, datter af Jørgen C. Kryhl og hustru Anne Marie~ Volf fra Østerby. Hun var født den 17/3-1839, død 1923. De byggede den nye gård i 1858 og fik jorden norden for vejen, der tilhørte Sønderkobbel. De var desuden ejer af ejendommen på Kegnæshøj, som den yngste søn og senere efter ham sønnesønnen hjemme overtog. 

Hans P. Nielsen blev meget brugt som læge, vel også tildels som dyrlæge, slægtens evner på det område var åbenbart gået i arv til ham. 

~: 
l. 1\nne Magrthe, gift med Frederik Ar,dersen, Broholm. 2. Jørgen Nielsen, gift med Christine Kock, Østerby. 3. Peter P. Nielsen, født den c'4/6-1874, gift med Anne Cathrine Nielsen, født 7/l-1878, død den 12/3-1917. 
4 • .Anne l1arie, gift med Nis Nielsen, Bredsten. 
5. Christian Nielsen, født den lo/6-1879, død 1960. Desuden døde den ældste søn Hans i en ung alder. 

Nr. 3 Peter Petersen Nielsen, blev gift i 1918 anden gang med Kirstine Marie Ekov, fodt 5/8-188o,død 1942. Hun var datter af Christian Chrstiansen Skov og hustru Anne Margrethe, født Lausen, Skoven. 
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Forældre til jeres moder Anne Cathrine Nielsen, født 4/1-1878, 

var· Johan P. Nielsen født på Vestergård·, Chr. Lassens gård i 
østerby, gift med Anne Cathrine }iathiesen, født den 9/8-1842', 
som datter af boelsmand og synsmand Christen Mathiesen, også 
kaldet bymand, og hans 3. hustru Kirsine Marie Petersen fra Ø
stergård. Der var i 3. aægteskab følgende børn: 
1. Mathias, født den 23/4-1833, gift med Anne Marie Kock fra Y.1øl,. 
legården i Østerby, de. havde byma.ndsgården; Chr . Duus gård i ø
sterby. 
2, Peter, født den 2513-1835, gift med sin cusine, Anne Marie Jo
hånsen fra Damkobbel. De fik gården i Hagenseg, nu A. Kryhlmands 
gård. 
3, Anne Cathrine , jereSJ bedstemor0født den 9/8-1842'. Hun var l. 
gang g:ift med med bmd. Nis Kock på Høllegården i Østerby og efter 
hans' død gift anden gang med jeres bedstefar, Johan P. Nielson 
fra Vestergård i østerby. 
4. Christen, født 28/12-1846, rejst til Falster, gift der på en 
gård, familien bor der endnu . 
5 •• ~e Marie, født 24/8-185o, gift l. gang med en bror til sø
sterens mand, møll e forpagter . "Hans· Kock i Østerby . I det ægte
skab var der en datter, Anne Marie, senere· gift med Christian 
Lassen i Østerby. Da Hans Kock døde som 28- årig, blev hans enke 
i 1883 gift anden gang med Jørgen Andersen, Skolekobbel, med 
hvem hun havde 2 døtre. 

Jeres bedstefar Joahn P. Nielscen, var som anført født på Ve-
s t ergård som søn af brod. Lorw.ns Christian Nielsen, gift med Mette 
Cathrine Høller, datter af parcelist Johan :)"_, Moller fra Ny Kron
borg og Ellen, født Kock, fra Holmgård. Johau P. Nielsens bror' 
Christian Nielsen f ik . gården og blev gift med Cathinka Hargrethe 
Duus fra Hartsø l1ølle. De solgte i 189o gården til Hans' Lass'ens 
svigerfadder Asmus l'ioller, hvis fader også var fra Ny Krongorg. 
AsmusMøller var en fætt er til jeres bedstefar Johan P. Nielsen . 
NielSBn-slægten har siddet på den gård i østerby siden 1743 og 
til 189o. 
Johan P. Nielsen blev ved si t giftermål med jereS' bedstemor sæt
t eboelsmand på filøllegården i Østerby, idet datteren af første 
ægteskab, Elisabeth Christine v2d sit giftermål med Jørgen Niel
s en skulle overtage den. 

Johan P. Nielsen og hustru købte så Hans S. Volf~ ejendom i 
Bredsten og drev den en årrække indtil sønnen Nis Niels~n, gfit 
med med Jmne Marie Nielsen, overtog den. Johan P. Nielsen døde 
aom aftægtmand på møllegården i 1899. Hans nustru døde allerede 
i 188o. 



17. 
Hol~obbel. 

l.Nis Kock søn af Nis Nis sen Kock og Ellen Petersdatter i Holkobbel gift 

den 26-9-1829 med Kirstine Marie Lausen Sønderbygård,o.e bygge de i 1829 

gården,og han fik en parcel med fra sit hjen Holmgård ,De havde f ølge ndebør 

a .Nis Kock eftermand på gården,b.Ellen Kock gift med bmd Math,Fog t Øs- n, 

c , Mar ie Kathrine død ugift l89o 36 år gammel. terby. 

d,Hans Kock gift med Arme Lucie Høy,de købte ejendo-m ved Kegnæs Færge. 

e ,Kirstine Marie gift med nabosønnen og fætteren Hans Kock Holmkobbel, 

de købte senere hendes hj e m. 

2 ,Nis Kock født den 23 -ll-183o g ift den 19-4-1857 med Anne Margrethe Nielsen 

datter af parcelist Hans P. Nielsen og Anne !.Targrethe Blad Sønderkobbel. 

"'"""' ~~nne Margrethe var født den 11-8-1826 og døde 16-9-1882,Nis Kock dødel889. 

De havde f ølgende børn. 

a.Nis Nissen Kibck landmand i Amerika gift med Cathr.Marie Kåd fra Ertebjer 

b,Hans Kock parcelist i Bredsten i e hjøn født 1862 død 1916 gift med g, 

Ellen Petersen datter af J ørgen Petersen Bredsten. 

3 . Hans Kock født 24-8-l84 o død 1912 gift de n 2o-5-l865 med Kirstine Marie 

Kock fdt d . 8 -9-l84o død den 8-ll-l87o uden at efterlade sig b ørn.Hans Kock' 

var s ø n af pare • P e ter N • Ko c k og K a tlo..:z;- ine I11ar i e N i el s e n Holmkobbel , 

Gift anden g ang i 1871 med Anne m, 1\ilarcussen,han købte Nygård og tog de 

4 tdr.land med , de r havde hørt til Holmkobbel,og solgte ejendommen til. 
__ , 

<.Iver Møll er st;n af J ørt::en Johansen Møll er og Kirstine lllarie Skau Rathenhof 

g ift med Anne Marie Møller datter af gæs tgiver Hans Joakim Schmidt og Cath 

r ine Margrethe Hansen. Iver Møller var født 1849 og døde 192 9 hustruen 

født 1849 og døde 192o .De efterlod sig 2 døtre Kathrine Margrethe gift 

Jørgen P. Nielsen fra Sø nderkobbel boende i Bovrup,og lathtrine Marie 

e; ift m.ec1 :Peter El holm ~ranC~slet. 

5 .Ha n'l Niel" en søn af Bmd J ørge n Niels en og Christine Kock Møllegården i 

(:':sterby g ift me d Christine Duus datter af CJ->.ristian Duus og Kathrine Iver- . 

s en i Østerby , de over tog omkring 19lo e j endommen ,me n da Hans Nielsen faldt 

i Verd en< krigen s olgte enken i 1917 gården til Kirsten Lorensen _fra Volle ::-

::; , Kirste n I.orensen drev ejendommen et par år ,men bortfopagtede den tilrup. 

s i m svigers lil n ·Andreas Gre gersen ,og solg t e den senere til sin søn. 

7. Tho mas Lore nse n f ,~ dt 19ol død 1978 gift med Ell a Hansen Datter af Christer 

He .. nsen og hus tru i Søncl e:rby . 
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/t. ~reaslen /O· 
Ej e re af Chris tian Duus e/:rd , 

l,Jørgen Jø~·z;ensen A:1.oer sen født 1 3- 6- 1814 i Lebøl dødl?- 9-1893 i :Bredsten 

g i ft 184 7 med ~dagdalene Zoe1: c.ød 1849 datter af pare . Pe ter Koek og Anne M. 

Ni e lsen l datter død som lille .Gift ande n gang med Elsabe Petersen i det t e 

ægte s kab v:rr der 2 døtre <~aedal e ne overtog cArde n og Kathrine g ift med 

Peter Lorensen fra S-::nd.erby Kro , de rejste t il Amerika. 

2 .J-ørgen KryhJ.mand født 1848 døcl 1 923 gift antagelig 188o med :tagilalene An-
< '/ l ' -"/J_/ -- ' - ' - _2 de r sen fød t 1853 døo. 1935. 2 børn· t. t-.{F~+ '/.~~f-43 - 9-/P't'~_r/,:.z-R'l_ 

a . Kathri.n•': l.iar ie overtog cården. -~r--- //-~./I'.Y;/ r //.r_ /r?;?.J 

b.Anne Iliarie gift med pare . Peter P .Skovmand Kegnæshøj . 

3 . Peter Duus fød t 18- 6- 181 i Lysabildskov fal de n i Veraenskrigen den29-6-1 91 

t'i'!l;ift 1 9o3 :ned Kathr i ne Rryhlmand fød t 3o- l -1881 død 1 959 , der var 6 børn. 

-----' 4.Jør ge n Duus født de n 19-lo-19o6 c;if t 193o me d Ellen Volf Vesterkobbel fødi 

3o- 7-1 9o9 d ~l d 1962 datter af pare . Ch.ristian Volf og Anna Petersen Vester

kobbe1.3 børn i ægteskabet. 

5.Ch.ris tian Dum; fodt den 5- 3-1 931. gift med Anne Marie Duus født 21-5-1929. 

datter af pare .Jens Lorensen og hustru Lysabildskov • 

... -...\ ~-
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. 19. 
E jendom i :Bredsten . 

se n dattcr ':f bmC. .Hans Cln:·::.sti::m Hc.nsen oc; Anne Marie i Østerby, dc har nok 

overtaget e j e no.ammen omkr:tng l8lo • 

• Chr istian Hans en Bøll er f ød t 1793 d ød 28~2 -1 873 søn af Hans J ør gensen Mølle: 

og r.'larie Es.nsdatter i Lys a.bHds kov .Han bl ev den 28- lo -1821 gift med enken 
død 1838. 

efter Christian Eattes e r, Kr i s tine :.\arie .Der var i det te ægteska b en datter 

Anne Marie , de r overtog gården . 

Gif t anden gang den 1 6±2 - 1838 med Anne Mar i e Lause n dat ter af J ørge n Mikkel 

sen og Anr.e Gatirrine i Skovbyballe,hun v ar enke efter hyresmand Peter Lau-

s con Nypøl. 

~Jørge n Peter sen sø n af llarcelis t Hans Pe tersen og Marie Sørensen i Damkobbe 

~ift den l2-9-184J. med .Anne Mar ie Møll er datter af nr 2 . født 1821 død 1 898 

4;. Girristen ?c te r sen fød t 1842 d ød 1919 g ift me d Girrist ine Marie Skou datter 

af bmd.Ghris tia n Skau og Kirs tine Marie Madse n Skovg:lrden Kegnæs .hun var 

fød t 1848 død l94o. 

5 .Glrr i s tian Pete rsen født 11-2-1876 død 1949 g ift med Mar ie Kirs tine Schmidt ' 

født 22 - 6 --18 71 død 1 956 , hun . var datte r af parcelis t og sme d Girristian Mathi 

esen Sch:·a:~·:l.t og i1larie Gatlrr ine Fogt Sme degården i Bredsten. 

6 . ClrriE tian ?etersen født 21-ll-l9o!l gi'ft med Magdalene Duus f ødt 23-2-19o5 

da t te r a.f Pete r Duus og Ka tirrine Rryhl mand i Bredsten. 

SoerenA
Typewritten Text
(Bredsten 15)



ølo. z Sira-ne{J-,;_,..ol.s VeJ · l. 
strandgårde n. 

,j l.Peter Jørgensen Nørr født omkring l8oo gift 1821 med Kirstine lViarie Ley. 

2 .Christian Jørgensen Nørr født lo-1-1822 gift den 2o-lo-1851 med Anna 

Ernestine Petersen Nielsen født den 12-9-1819 død 1891 datter af Hans 

Petersen Nielsen og Anne Margrethe Blad i Sønderkobbel. Christian Jørgen

sen Nørr døde den 2l-9-l9o7,og efterlod sig l datter gift med Jørg.Møller 

:5 .Jørgen Møller fød t den 7-6-1849 død den 16-8-1931 søn af Christian Jo

hansen Møller gift med Elsebeth Cathrine Christensen født Smed i Vester

mark.Jørg.Møller blev gift med Kirstine Marie Nørr i 1881 hun var eneste 

barn og født den l~-ll-1852 død 1917 .børn Anna Ernestine og Ella Kathrine. 

4.Mathias Petersen født 16-4-1885 død 1915 søn af bmd.Mathias Petersen i 

Skovby gift den ll-5-1911 med Ella Kathrine Møller datter af nr. ~ født 

~ den 18-lo-1887 død l97o .Hun drev i mange år ejendommen som enke ,og havde 
J 

kun l datter gift med J. Duus. 

5 .Jørgen Duus født den 7-2-1911 gift 1936 med Kristine Petersen 9-2-1914 

6. Arne Duus født den l-12-1938 gift med Anne Marie Andersen datter af Jør

gen Andersen gårdejer i Snogbæk. 
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2o Tt 

Født i Kobberholm hvor fad e ren havde e n landbrugsej e ndom 

Tjent i Moromark og på Kegnæs 

Gift med Christine født Pe tersen hvis fødehjem "Strandgården" de overtog 

Gift 4. juni 1936 

Fire børn Arne der driver "Strandgården" videre 
Frede der er bankfuldmægt i Privatbankne i Løgstør 
Inge d e r er laborant på Sønderbor g Sygehus 
Børge der er overværkfører på Danfoss 

Med i be sty relsen i forbindelse med etableringen af Kegnæs Forsamlingshus 
Været formand for Ke gnæs Andelsmejeri 
Sognefoged på Kegnæs 



Vilh,Dreyers ejd, udstykket f ra Sønderkobbel, 

l.Poulsen ejer af ejendommen 1876. 

2,Christian Jepsen fra Skovby 1882. 

3.Christine Jepsen gift med Christian Petersen søn af parc,Hans Peterse 
n. og hustru overtog ejendommen 19o7. 

4-Peter P,Thaysen f,27-3-1883 gift med Dorthea Marie Nielsen fra Asser

balleskov f,8-2-1879 overtog ejendommen 1922, 

5.Kristine Marie Thaysen f.l7-7-1911. gift 1935 med Vilhelm Dreyer f. 

8-6-19o8. 

slran~tf-rd.J rey. j-: 
.2/ .~ Sølyst. 

l.Jacob Hoffmann bygget ej og købt jorden af Hans Horne oprindelig ud

lagt fra Sønderkobbel,han var gift med Anne Marie Christensen og 2 g, 

gift med Christine Marie Iversen datter af Peter Iversen og hustru. 

Bredsten. 

2.Hans Mathiesen f,l2-9-1877. gift med Ingeborg f.ll-ll-1875,de overtog 

ejendommen i 19o2. 

3.Jens Frederiksen tidligere mejeribestyrer i Hørup gift med Kathrine 

Marie Møller datter af parc.Jørgen Møller og hustru Bøgehoved,o.ej, 

4.Ernst Ræder gift med Christine overtog ejd.l939. 
1911. 

5.Hans Christian Jessen gift med Karin Ræderovrt,ej,okring 1975. 
---~-- ----- - --~ ---- ---~-- ------- -- - - -- ----- ·-
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,2/. ~. 

Sølyst. 

Jorden til ejendommen hørte oprindelig til Sønderkobbel,men er nok om
kring 187o solgt til Hans Horne,der ejede den ejendom,som nu ejes af Peter 
Sørensen,derfra drives den indtil l887,da den sælges ti Jakob Hoffmann,han 
var fra Broager land,og havde hus på Kegnæshøj,hvorfra han i en årrække havde 
drevet fiskeri.Vi kender følgende ejere på ejendommen. 
l.Jakob Christian Hoffmann gift med Anne Marie Christensen,dette ægteskab 

var barnløst,og efter hendes død blev han gift med Christine Marie Iversen 
datter af parcel1st Peter Iversen og hustru i Bredsten,hun havde før gifter. 
målet en søn Peter Hoffmann.Jacob Hoffma~by~~nabohuset,det senere 
snedkeri, og flyttede derover på aftæ~og solgte ejendommen til-'"~r. ~.) . . e 

2,Hans Mathiesen f,l2-9-1877 gift med Ingeborg f.ll-11-1875 de overtog ejen-
dommen i 19o2,da de flyttede til Lysabild,og senere fra 1913 blev forpagte
re af Kegnæs præstegård. 

3,Jens Frederiksen tidligere mejeribestyrer i Lysabild gift med Anne Kathrine 
Møller datter af parcel1st Jørgen Møller og hustru Bøgehoved,de overtog ej
endommen i 19ll,og da deres børn døde ' solgtes ejendommen i 1939 til. 

4.Ernst Ræder gift med Christine Kunz fra Rinkenæs.Det var så deres datter og 
svigersøn,der i 1975 overtog ejendommen. 

5.Hans Christian Jessen fra Skovby gift med Karin Ræser ejer nu ejendommen. 

2/. 



Hans S.Volfs gård. 

l,Mathias Petersen f ødt 7-7-1843 død 22-6-1883 søn af parc,Hans Petersen 

og Marie Cathrine Nielsen Damkobbel,gift med Marie Cathrine Petersen 

datter af bmd,Peter Petersen 0g Anna Dorthea Begebjerggård Østerby født 

27-7-1848.Der var 5 børn,Sønnerne udvandrede,af døtrene var kun Anne 

Dorthea levende og boede i Skovby, 

2,Johan Nielsen søn af bmd.Lorens Christian Nielsen og Mette Cathrine 

Møller Vestergård i Østerby.død 1899 gift med enke ~fter bmd,Nis Kock 

Møllegården i Østerby Anne Cathrine Mathiesen datter af bmd,Christen 

Mathiesen og hustru Hagenseg.børn l søn og 4 døtre. 

3,Nis Nielsen gift med Anne Marie Nielsen datter af Hans P. Nielsen og 

.Anne Marie Kyhl Dahlsgård. 

4.Peter Hansen født i Lambjerg senere Troldborg gift med Cathrine Hansen 

fra Tandslet, 

5.Hans Hansen født 1888 død 192o . søn af bmd,Hans Hansen og .Anne Marie Fogi 

Mosegård i østerby gift med Margrethe Lorensen datter af Hans Peter 

Lorensen og Kristine Kock fra Sønderby kro,Margrethe var født den 

16-2-l89o død den 2o-8-1969 gift anden gang den 11-11-1923 med Peter 

Iversen født 23-lo-1892 død 1-1-1958 søn af pare. Mathias Iversen og 

Ellen Poulsen Torsthoved,børn 2 levende døtre af første ægteskab, 

6,Hans Schmidt Volf født 8-3-1928 søn af bmd.Hans Volf og Magda Gunnersen 

Skovgården gift med Ellen Christine Hansen datter af Hans Hansen og 

Anna i Osbæk.Ellen Christine er født 6-12-1932,og der er i ægteskabet 

en søn.Der er tilkøbt jord fra Gronhets ejendom i 1918 4 ha. for 18ooo 

mark.og fra N,Christensen ca.3,oo ha. 
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..t3. Æ·~~~:?. ~Ørn eJ/~·/. 
Slægten Horne i Bredsten. 

l.Christian Petersen Wolf gift med Marie Cathrine Mortensen. datter Ellen. 

2.Jørgen Hansen Horne søn af gårdmand Hans Madsen Møller og hustru Maren 

Jørgensdatter i Horne på Fyn gift med ovennævnte Ellen Wolf Bredsten.Børn 

a.Hans Hansen Horne føft 8-2-1452 overtog hjemmet. 

b.Christian Hansen Horne bødker i Køng på Fyn følt 2o-lo-1854. 

c.Jørgen Hansen Horne f.5-4-1857 d.l9-ll-1857. 

d.Marie Cathrine Hansen Horne f.6-5-186o. 

e.Marie Hansen Horne f.8-6-1863. 

f .Jørgen Hansen Horne f .16-8-1867. skræddermester i Skovby. 

g.Ellen Hansen Horne f .2o-3-18 72 gift med Jens Thomsen Kongshoved. 

3.Hans Hansen Horne født 8-2-1852 gift med Anne Cathrine Schmidt fra Gåsvig, 

4.Jørgen Horne gift med Marie Elley,de rejste til Brunsnæs,og solgte til. 

5.Metha Jørgensen fra Skoven,hun købte i 1932. 

6.Andreas Petersen fra Lysabild købte i 1935,og solgte i 1948 til. 

7 .Iver Elnef f .18-7-1898 gift 1926 med Mathilde Frederiksen f .23-11-1895. 

8.Peter Sørensen gift med Hedvig. 
/ ..&:1/.f_/.f'-tt? { f~2c. c ./;JJZ. 
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ØJrlr-n~o/ ·b· 
HJørnegårde n. 

l.Søren Jacobsen gift med Anne Cathrine Agerled,de overlod ejendommen til 
deres søn Jørgen Jacobsen,der i 1887 var lærer i Lysabild,han solgte i 

1888 ejendommen til. 

2.Hans Kock født 2o-lo-1862 gift 18-2-1887 med Ellen Petersen fra Bredsten 

født 16-lo-1863,hun var datter af Jørgen Petersen og hustru f.Lassen,han 
var søn af parc.Nis Kock og Anne Margrethe Nielsen Holkobbel 

3.Margrethe Kock født 23-4-1886 gift 31-7-19o8 med Hans Petersen f ødt 

8-11-1883 søn af gæstgiver Hans Petersen og Helene Østerby kro.Hans Pe

tersen døde 194o,og i 1941 solgtes ejendommen til datteren. 

~.Dorthea Petersen født 29-8-192o gift 14-11-1941 med Hans Lassen fra 

Saruphav født 28-9-1915. 
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Hans Hansens ejendom. 

l.Christian Lassen gift med Cecilie Marie Jørgensdatter,de havde ejendommen 

omkring 18oo,og overdrog den til en søn. 

2.Christian Lassen gift 19-lo-1831 med Marie Kathrine Jepsen Lysabildskov. 

Christian Lassen døde den 16-4-1832,og enken giftede s i g igen d.6-7-1833 

3.Peter Jacobsen Kornbech søn af skibsfører Jacob Jensen Kornbech,med. 

og Anne Marie Frederiksdatter fra Notmarkskov.P.J.Kornbech døde 14-9-1851, 
og enken giftede sig igen tredie gang d.l?-7-1853 med. 

4.Frederik Læsemann f.d.l-7-182o død 31-5-1897,han var søn af skrædder Frede

rik Læsemann og Dorthea Margrethe Rasmussen i Oksbøl.Fr.Læsemanns første 

kone døde d.3-5-1879,og den 26-5-l88o giftede han sig igen med Cathrine 
Marie Lausen fra Lysabild. 

5.Christian Horne f.d.2o-lo-1854 død 7-2-1931 søn af Jørgen Hansen Horne og 
Ellen Hansen Wolf fra nabogården.Christian Horne var uddannet bødker,og 

blev gift med Anne Marie Poulsen Berg fra Brandsbøl,der var plejedatter 
hos Fr.Læsemann,og derfor fik ejendommen,hun var født den lo-lo-1866,og 

døde d.lo-11-1951. 

6.Peter c.Wolf f.d.l5-lo-l89l søn af parcelist Christian Wolf og Anne Marie 

Gronhe it i Kongs:hoved gift med Kathrine Margrethe Horne f .d .19-5-1889, de 
overtog hendes hjem som ejere i 1922,de var blevet gift i 1914. 

?.Hans Hansen fra Lillekobbel f.d.l3-9-1925 gift 1951 med Astrid Petersen 

fra Sottrup f.d.S-lo-1928. 
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Lindel y, 

1.Andreas Hansen f ødt omkring 1~9o død den 23 -12-186o gift 1814 med Maren 

Fogt datter af bmd, Christen Christensen Fogt og Anne Cathrine Fingård i 

Østerby f ødt 1~9o død den 16-l-186l.De havde følgende børn. 

l.Marie Cathrine gift med skrædder Hans - Bertelsen i Østerby. 

2,Chris te n Hansen overtager ejendommen. 

3 .Anne Ca thrine Hansen gift med inderste Hans Chrif!tian Volf Sønderby, 

4.Anne Marie gift med Jens Nielsen Orte på Fyn. 

5 ,Hans Hansen gift 1866 med enke Ida Sophie Smed fød t Blad Nedermarksgård 

i Sønderby, han var kommunefors tander i Øs terby-Sønder by kommune. 

6.Cathrine Marie Hansen uglft. 

2, Christen Hansen f ød t de n 3-9-1819" død den 5-9-1892 gift den 27-6-1852 
...-.-; tn -) - IJ'1'7 , d ød d.l3-5-1 879 . 
;J med Mette! Cathrine Møller datter af bmd.Hans Peter Møller og Anne Margre ... 

the Fog·i;.De havde føl gende børn, Han v ar kommuneforstander i Nygård, 

l.Andreas Peter Hansen inderste i Østerby gift med Cathrine Christine Jes. 

sen født Marcusse n Bre ds ten. 

2 .Hans Pe ter Hansen overtager ejendommen, 

3.Chresten Peter Hansen født den 5-7-1864. 

4 .Jens Peter Hansen født den 22-4-1867 gift med Mar ie Cathrine Schmidt 

han overtog smedien efter hendes fader,og buggede en ny smedie på fade

rens grlmd,og drev her smedehåndværket i mange år. / f--f./R-nU .ct-1-!j;;/lW.t{ 

3 .Hans Peter Hansen fød t den 21-lo-1861 gift med Ca~hrine Marie J ø. rgensen . 
-~ .P U -lf • /.fU .{ '1 · <1· I'Nt. 1 - r;,.n...,..;_ ~ 9'<4-~/1-z .;.;ur, J'~5-f-t3t1 

, datter af kådner Jørgen J ørgensen Vi bøge .Hans P .Hansen var landmand otn/ '1-&-· 
- OIJRQ? , 

karetmager fra omkring 188o til 19o3,da han solgte ejendommen og købte 

e n gård i Trådsbøl. 

4.Hans Pete rsen født 1865 i Stevning død 1934 på Kegnæs gif't med Kathrine 

Lasse n dat ter af bmd .Chresten Lassen Skovbyballe ,hun var født 1865 og dø

de i 1947. 

5.Jacob Pe tersen f ød t 13-1-1891 død 1976 gift den 19-9-1919 med Caroline 

Johansen fra Pøl ved Nordborg,hun er født den 8-3-19ol.L 1964 frasolgte 

de jorden til Ha ns Hansen Bredsten, og senere huset til V .Bol1mann Sebbele• 
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9. 
Smedegården i ·Bredsten. 

l.Christian MathiesenSmed f.d.l5-3-l795.død den 14-1-1851 søn af smede

svend Mathias Christiansen og Kirstine Petersdatter gift den 14-7-1821 

med Anne Kirstine Thomsen f.d.l7-lo-1797 død 1-8-1887 gift ånden gang 
I . 
I første ægteskab l søn eftermand på gården. 
med er~emand Andreas Christensen Lausen i Bredsten f.d.9-5-1799 død d. 

12-5-1861 søn a f Christen Lausen i Lysabild gift l gang med Birthe al

sen enke efter Jørgen Olsen.I ægteskabet med Andr.C.Lausen ingen børn. 

2.Christian MathiesenSmed født d. 29-3-1824 død d.7-5-1888 gift 1851 

ined Marie Cathrine Fogt datter af bmd.Christian Fogt og Anne Marie Jør-

J gensen Finngård i østerby.De fik i ægteskabet følgende børn~ 

a.Anne Christine født den 26 december 1852 gift med pare Jørgen Hansen 

Møller i Bøgehoved. 

b.Christian født d.3 december 1853 parc.i Kongshoved gift med Marie 

Cathrine Schmidt fra Gåsvig kro. 

c.Andreas født den 7 marts 1855 parc.i Bresten gift l gang med Kirsti-

ne Marie Lausen fra Østerby,anden gang med Marie Kathrine Ley Vestermar 

d.Mathias ugift født d.6 juni 1856. 
k. 

e.Anne Marie født d.28-12-1858 død ugift den17marts 1899. 

f.Peter ugift født d.ll oktober 1862 fik parcelstedet,da smedien blev 

.----<" udskilt fra landbruget. 

g.Marie Cathrine født den 6 februar 1865 død 14 november 1869. 

h.Marie født den 14 maj 1866. 

i.Trinke f ød t den 7 august 1867 død d.3o december 1869. 

j.Marie Cathrine født den 2o maj 187o gift med smed Jens Hansen,som 

fik smedien og flyttede den ud til vejen. 

m.Anne Cathrine født d. 22 juni 1871 gift med parcel1st Christian Peter 

sen i Bredsten. 

3.Peter Schmidt født d.11-lo-1862 død 193l,han var ugift og solgte ejen

dommen til Ernst Nicolaisen Ernst. 

4.Ernst Nicolaisen Ernst født 1874 i Asserballeskov dØd 1939 gift med 

Kathrine født 1872 i Ulkebøl død 1945 i Østerby. 

5.Peter Scmidt født 188o død 1953 søn af Andreas Sch~idt og Kirstine 

Marie Lausen gift med Anna Tækker fra Tandslet født 1883 død 1961. 
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6.Christian Jense~ født d.2o-9-19o5 død 1975 søn af mejeribestyrerJensen 

og hustru fra Skovby .han var gift med Anna Rasmussen født 4-1-1911 de 

overtog 1 1934 Smedegår:den9 og so1~te den til • 

. ?.Christian Kock født 7-6-1935 søn af grdr.Hans Kock og hustru i Skovby. 

Han . er gift !!led Anni Langel und fra Fyn. · 

l 

l 
l 

.. 



Christian Hansens ejendom i Lillekobbel. 

Jorden er købt af Hans Petersen Sønderkobbel år l8ol. 
l,Nicolai Nicolaisen Høy. 

2-Hans Nicolaisen Høy overtager ejendommen år 1835. 
3.Peter Iversen født 24-8-1836 overtager e jendommen 1877 gift med Marie 

Hø y født 28-l-1835 datter af nr .2. 

4.Ernst Nicolaisen Ernst overtager ejendommen l898,han var fra Asserballe 
skov,og var gift med Kathrine f ra Ulkebøl,han solgte i l9o7 til. 

5.Hans Bonde født 2-l-l883,faldt i Verdenskrigen d,l2-l-l915.Han var søn 
af Christen Bonde og hustru i Skoven,og gift med Margrethe Volf født 
1883 død 1951 datter af Hans Volf og Minna I kongshoved. 

6.Nis Hansen født 17-lo-1891 død 17-8-1933 søn af bmd.Hans Hansen og Anne 
Marie Mosegården i Østerby gift med Anne Kathrine Mathiesen født 1891 
datter af bmd.Hans Mathiesen og Anne Kathrine Johansen Østerborggård i 

Østerby. 

7.Christian Hansen f ødt 21-7-1917 gift med Anne Marie Christensen født 
29-8-l92o datter af Hans Christensen og Anne Kirstine J ørgensen Maskele< 
i Vestermark,de blev gift og overtog ejendommen i 1944. 

j'.~-~~___:. .... /;j-_ J? /7'1-'5-
~ r·~ /f'tf~. 
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1ill8kobbe1. 

2 .Jørge n h. s.ds en fø:lt ~ . 79o død 14-ll-1854 zif t den l 7- 7-1 813 med Trinke 

i..:n.thi e sen fød t 5-9- 1795 død den 24- 2-139 6 datter af bmd. Iilathias Jørgen-
se n llyma!'ld i Østerby . børn ~ 

1.Kirstine :.Iarie f ødt 1o-6-1814 gift med Chr istian Christiansen Skau. 
2 .Anne I~ =ie f ød t den 1 2- 6- 181 6 død l-4-18 71 g ift med bmd. Chresten Iver-
sen ~jazocussen , han d ød.e den 11 -11-1 863 , 

3.Peter Jør censen 'llolf født den 29-12-1837 g ift de n 26-5-1861 me d Trine 
i\:ar i e Christiansen Slmu født den l 7- 2-1843 datter af bmd . Christian Chris 
tians e 11 Sltau. og X ir s t in e Ma:r i e L'iadse n fra L ille l:o bbel.De overtog beds t e -

foræl drenes ·gå:-d , o;g nyopførte de n i datidens smuldre stil.:Pete:- J. Yiol f 

" var søn af bmd . Peter Jørgensen Wolf og Anne i{iargrethe J ohansen Solbjerg -
_, 

gård . De havde f ølgc!lde bør n . 

l. Anne b'.argrethe f ødt 1-9-1862 død 13 - 2- 1865 . 

2 .Kirst ine Marie født 2-1-1864 overtog hjemmet. 

3 • .Anne I'Largretne fød t der.. 13- 11-186 7 gift med Peter Petersen Damkobbel. 
4 . Tr in.ke I.larj_e f ød t <le n 23 - fr-1879 gift med Chr,Thomsen Øgmosegård , 

4.Jørge n Feter l::øller født 3o-4-18 61 gift de n 16-9-1887 med Kirstine Marie 

datter af nr . 3 ,han var søn af Johan Peter Møller og Mar ie Ande rsen Kron-

De havde f ølger.de børn . borg, 
l.Johar. Peter liløller født de n 24-lo-1887 gift den 31 -5-1 912 med Dorthea 

Schmi dt . 

2 .Tri~ke hlarie født den 8-5-189o gift den 24-11-1911 med Christian Fog t. 
3 . Marie Christine fo dt den 3o- 9-1B92 gift med Iliathias Mathiesen Østerby. 
4 .Christ ine Idarie f ødt den 15-2-1897 gift med Hans Fogt Vestermark. 

5 . :Pete ::- overtog hjemme t. 

5 . Pe t er llitller f ød t 2o-1-1899 gift den 2o-7-1922 med Cathrine Andersen dat-

ter af tmd, Cr~is ten Andersen Solbj e rggård. 

6.Jørgen !.':øller fø d t der; 25- 9-1928 gift med !Qara f ødt den 24-lo-1 934 . 

bø:::-n.J ,J•tte f ødt den 1-8-1955 .Peter født den 13-4-1959, 
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Jyt t e og Chr i s tian Mølle r s hus . 

De t var Jens Hansen~ en søn af Mette Ca thri ne og Chres t en 
Hansen, Linaeiy~-aer byggede smed i en he r ude ved vejen i 
189oe r ne . 
Han bl ev nemlig gi ft med nabopigen på smedegår den 
Mari e Cathrine Schmidt , og på smedegården har de r jo i f lere 
generat i one r vær et sme di e , mRN NmkXYXOCd~~XNiEgRMx~xxxx~~ 
oprinde lig var smedien på Hjørnegår den, men ved udfl y t n i ngen 
o . 178o blev den f l yt te t t il den gård, der nu t ilh øre r 
Anni og Chr. Koc k , de t va r blevet mere centralt . 
J ens Hansen havde smedien t i l 1925, og adsk i l lige unge har 
l ært sme dehåndvær ke t v ed ham . Otto Dmriuiq~, deres p l e j e s øn 
blev l ærling , og va r j o i mange å r svend ved Pe ter Kock 
i øs terby . 
Mi trin og Jens Hansen byggede deres a f tægt s bolig , Østerbyvej 1, 
hvo r han t il a t begynde med r epare r ede cykle r . 
Jens Bansen var f. 1867 død l 93o - Hitrin var f . 187o død 195o 
!;!~..;;!!~!;g_-!!~.::--; (fe r ogs å_- va r ·· udda nnet s-om-Inaski n bygge:r--·- ·- - 
ove r t og så smedion 1925 , han udfø rte e t als id i gt a rbe jde 
og uddannede en del l ær linge . 
1968 f l y t tede de t i l Sønderborg og s ol gte hus og værks ted t i l 

~~~~-E~~~E~~~ , der ogs å ud f ørt e alsidigt arbej de 
1972 solgtes til 

~;y :!;_ t ~-o e;_ C!2r~!,~!!:;:~ l:1~1:1:~E • der" oprettede meka nikerværks t ed , 
og rør~e ae~ s om s~aan en de l ar , men hele udviklingen har g jort, 
a t de nu kun benytter huset som bo l i g. 

SoerenA
Typewritten Text
(Lillekobbel 15)



Ole Jahannes ens ej endom , Lil l ekobbe l 17 . 

Til stedet hørt e ca . 3 ,5 ha. jord . 
Sådanne småbr~ug var der fø r i ti~en utall i ge af ove r hele 
landet . 
Man havde et par kø er, no gle s vin , måske en hest og s c.ramen
spænd me d en af naboerne i en l i gnende ejendom . 
Ofte er børnef lokke opvoks e t i l i r,nende hjem , det l i l l e 
l andsted gav til føden , c.g hvad de r skulle bruges de rudover , 
tjente manden , somnetider c gså konen ved dagl eje eller andet 
a r b e j de udenfor hj emmet. :l!'øden til en familie betød dengang 
mere end nu . 

En af de f ørste ejere , vi nar lidt opl ysni ng om e r 
~12:!: :;:~~~-~cP.g:];~~.z. .født 1855 på smedecarden,nu tilhørende 

___ _,\.=u .. _g -.:F..x~ Rack._ -------~-- ·- - - - ·------- - -- - -- - ---
Han var fø r ste gang gi:t't med Kir s t ine !' .. !arie Lausen , fra esterby 
efter hendes død gi f t ede han sig med Ma r ie Kathrine Ley fra 
Vestermark . 
De har se lv været på a f t ægt på hjemgår den og hans bror Pe te r , 
der var ugl f t har siddet på a ftægt her. 

- j //./- /ffb. 
Omkring l 9o6 blev stedet so .Lgt t i l Hans Pete r Høller og'/ -

7'-_hus_tru fra Vestermark , de havde s t. edet-trr-rg2o-;-cra- de ove r 
_"to g_l!ansP . ~1ø lleJ?/fø,dy_sård . i Vestermark .fi J#-a . --;1 . . J\! :;y~~~~~~-//-~-/~.~/ -~·J./. :1"6~.N.J. 
J uni Ni e l s en fra Østerby kø bt e da s tedet i l 92o /f'.;o"? 
ie~-II~tt~cr~ ti l Adsbøl 1929 og solgte ~ i l 

N:i:ie l s Junkers , der h!Wde det et par år ti l 1931, f lyttede 
Hr-'fest~r-Sotrup og so l gte til 

Meta og Hans Peter Le;y . ' 
Hans-P. -r;~~-var-I'ØCir25,j 1897 og døde 3 . ll .l95o 
Meta var født l 3 . 9 .19o l ~g døde 22 .11.1982 
L 1939 havde de 1\J,Em store so r g at .mist e den:;s datter kun 14 år~
Hans P . Ley var(damptær slteværket .,...~ .......,._ 

Ved Meta Leys død 1982 overt og en nevø Hans P . Nie l s en s t ede t 
og solgte ~ t il Kaj Hansen på naboe .. jendommen og huset~ 

~til den nuværende e j er Ol e Johannesen l 1983 . 
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Dora Hansens hus, 
Lillekobbel 8 . 

Hans Thomsen, der var snedker, e r den første ejer , vi har 
I Idt- opi ysning om . 
Familien flytted e t il Agerskov og so l gte t i l 

i!~!:!~_!i§c!:!~~!:! , der var g i f t med en datter af møller Peter Duus'es 
Hartsø mølle , de f l yttede til Skovby 1924 og solgte til 

:n~E!!:!~~-l:I§:Ei~_!281, f . Møller på Jø rgen Mø llers gård . 
Hendes mand Christian Fogt fa l dt i I:ørste verdenskrig og 
eft e r hende og s ønnen Nis Fogt , købte 

~!:!!:!~-~~Ei~-~g-~i~-~28!~ Damkobbel, huset i 1938 . 
Nis Fogt døde 1 958 og Anne Mari e 1975 , og eft· r hendes død 
er de t nu 



Anna og Frans Trægers hus . 

Den første ej ef, vi har oplysning om er 
~~~~!U::!2Lh!::.E, åer var træskomae;er, k lodsmager , s om man sagde . 

Omkr. år l9oo ejes det af -~4'"'/'4 ~-Æ;;.._,~ r J. 
f~!~~-!~~E~~~ , som aftægtshus. 

Ive rsens havde en del børn , bl. a . Chris t ian Duus' e s kone 
i L·sterby og Jacob Hoffruanns kone i Bredsten. 

Huset blev omkr . 19lo so l gt til 
~:b!s!f-~~!::.~~~2~ , hun kom hertil sammen me d hende s mor, der 
var født 1847 i Løjt Kirkeby han hed Kjestine Marie f ødt 
Rasmussen , hun døde 1936 . 
Tilde Svensson var født 1885 og døde eft .· r at have vær·. ~ t 2-3 år. på plejenJemT%6 ~ --- - - - --- -- - - - -
Hendes f a r var skræder i Halmstad i Sver~ige , han døde l 9o8 , 
og så flyttede flyttede familie n tilbage t il Sønder jylland. 
Tilde og moderen først til Nordborg og så h~r til Trænge . 
Hendes br or redaktør A. Svensson og famil ie t il Sønderborg. 
Hun e rnærede sig her me d en sys tue , og mange piger på Kegnæs 
har fået kursus hos hende . 
Efter moderens død var det det historiske arbejde, de r optog hen* 
de. 
Hun uggav fl ere bøger og hæfter med h i sto riske og hj emstavns
historiske emner samt en lang årrække julebøge r . 
Hendes energi og opt imisme var ene stående . 

~~~~-Qg_~E~E~-~E~g~E købte huset i 1964 og moderniserede det , 
og bo r jo her endnu . 
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Hans Nørrelykkes ejendom. 

l.Hans Jacobsen født i Skovby,han var i slægt med Frederik Læsemand i Breds

ten,havde del taget i krigen i 1864,hvor han fik en skade ,så han døde ret 

tidligt ,han var gift med Anne Cecilie Cathrine Dorthea Nlad t f .13-3-1843 

datter af parc.Jens J.Blad og Anne Kirstine Petersen fra Kongshoved. 

Hans Jacobsen var også grynmøller,der var 3 børn i ægteskabet. 

a.Hans gift med Christine Petersen indsidder i Østerby, 

b.Christine overtog ejendommen, 

c,Kathrine gift med Jens Møller Skoven. 

2 ,Kirstine Jacobsen født 3o-5-1867 død 195o gift med Peter Kelsen f ra Sten

derup, han var brødkusk i Gåsvig,og overtog ejendommen,som der var købt 

mere jord til,hvorefter man opgav grynmølleriet,der var ingen børn i ægte

skabet,så de solgte i 193o ejendommen til. 

3 .Hans Jensen Nørrelykke fra Nørrelykke ved Nordborg gift 193o med Marie Jen. 

sen fra Sønderborg,han var født 19-l-19o2,og hun 5-3-1912,og da de blev 

ældre.,og de to sønner de havde ikke ville drive ejendommen frasolgte de 

jorden til naboerne Jørgen Møller og Arthur Petersen,og huset e~ . 
som aftægtsbolig, =-4';"--U..cC~rL _/. /j:{;7,:J ~~,P~~;{J'd' 
//~r_:~· ~-/P??~~k ~"'~~r / 

~·~~ 
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Hans Nørrelykkes ejendom, 

l,Hans Jacobsen født i Skovby,han var i slægt med Frederik Læsemand i Breds

ten,havde deltaget i krigen i 1864,hvor han fik en skade,så han døde ret 

tidligt,han var gift med Anne Cecilie Cathrine Dorthea Nladt f ,13-3-1843 

datter af parc,Jens J,Blad og Anne Kirstine Petersen fra Kongshoved, 

Hans Jacobsen var også grynmøller,der var 3 børn i ægteskabet, 

a,Hans gift med Christine Petersen indsidder i Østerby, 

b,Christine overtog ejendommen, 

c,Kathrine gift med Jens Møller Skoven, 

2,Kirstine Jacobsen født 3o-5-1867 død 195o gift med Peter Kelsen fra Sten

derup,han var brødkusk i Gåsvig,og overtog ejendommen,som der var købt 
r-, 

mere jord til,hvorefter man opgav grynmølleriet,der var ingen børn i ægte-

skabet,så de solgte i 193o ejendommen til. 

3.Hans Jensen Nørrelykke fra Nørrelykke ved Nordborg gift 193o med Marie Jen. 

sen fra Sønderborg,han var født 19-l-19o2,og hun 5-3-1912,og da de blev 

ældre,og de to sønner de havde ikke ville drive ejendommen frasolgte de 

jorden til naboerne Jørgen Møller og Arthur Petersen,og huset tjener nu 

som aftægtsbolig, 
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Trænge. 

l .Jørgen Møller fra Niiang overtog e jendommen ved udstykningen, 

2,2,Cpristian ~athiesen fra Øs terby gift med enken af nr,l, 3 . ;;l:'",__ ~~...&~ 
1/ §.JØrgen~ søn af sættebmd ,Hans Christian Hansen og Anne Mar ie ll:athias . C/'~-"7.-L--. 

Østerborggård , 

j-<\.,Johan J ,Volf søn af bmd,Peter Jørgensen Volf og Anne Margrethe Johansen 
Solbjerggård Sønderby gift med Anne Cathrine Schmidt datter af pare, 

Jørge n J ,Schmidt og Kirstine Illarie Johansen Hy1dbjerggård,Johan J ,Volf 

døde 1896 og Anne Cathrine 1912 efterladende en datter, 

6~.Anne Margrethe Volf født 27-4-1882 død 1945 gift med Laus Lausen født 
12-3-1876 søn af Laus Lausen og Marie Hjortholms kro,de havde en datter, 

?&,Cathrine Lausen født 25-1-1916 gift med Arthur Petersen fra Notmarkskov 
født 29-1-1915.1 ægteskabet er der 2 sønner, ~~ __.c,.d 

l. z~ $.'7 ~. /ftl/j' . . 
~--~~~--p·/ ~.-4<-~~~~ 
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J/ 

Trænge, 

l.Jørgen Møller fra Miang overtog ejendommen ved udstykningen, 

2,2,Christian Mathiesen fra Østerby gift med enken af nr.l. 

3.Jørgen Hansen søn af sættebmd,Hans Christian Hansen og Anne Marie Mathias . 

Østerborggård, 

4.Johan J,Volf søn af bmd,Peter Jørgensen Volf og Anne Margrethe Johansen 

Solbjerggård Sønderby gift med Anne Cathrine Schmidt datter af pare. 

Jørgen J,Schmidt og Kirstine Marie Johansen Hyldbjerggård,Johan J,Volf 

døde 1896 og Anne Cathrine 1912 efterladende en datter, 

5.Anne Margrethe Volf født 27-4-1882 død 1945 gift med Laus Lausen født 

12-3-1876 søn af Laus Lausen og Marie Hjortholms kro,de havde en datter, 
6,Cathrine Lausen født 25-1-1916 gift med Arthur Petersen fra Notmarkskov 

født 29-1-1915.1 ægteskabet er der 2 sønner, 
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Gåsvig kro . 

Opr indelig par ce l sted indtil omkring 1 B2i. Ar 1815 nævnes J ørgen Hansen 
skrædder som kromand i Bygehoved.I Gåsvig kender vi føl ge nde ej ere . 

l .Christ i an Joakim Neupart ejer lBlB,han dør 1831 som parcelist.aftægtsmand . 
2 .Joakim Neupart en s øn af ovennævnte,han dør 1823,som parcelist,han var 

gift med Anne Kathrine Christiansdatter fra Lysabildskov f .28-1 2-1792 og 
død 27- 9-l846 ,hun giftede s i g igen 1824 med 

3 . Thomas Schmidt fød l 8oo på Ørhuset ved Maibølgård,me n han døde al l erede 
l83l,og benævnes da som høker og kromand.Enken gifte r sig f or tredie gang 

med . 4- . ·Hans Christian Schwennsen i 1 832,.og samme år er kroe n optaget i Sønder-
borg amts f ortegnelse over kroer på Als og Sundeve t 

5.Hans Joaki m Schmidt fø dt 1825 i ægteskabet med Thomas Schmidt,han overta
ger kroen i 1846,og bliver gift fi\ed Cathrine Margrethe Hansen fra Lille 
lilomrnar k f .5-1-1825 død 4-12-1877 .Der var i ægteskabet følgende børn. 
Hans Joakim Schmid t f ødt 1848,han deltog i krigen 18'7o,og døde på Sønder
borg feltlazeret i · l 87l , des uden var der 3 piger g i ft med henholdsvis Hans 
Horne Bredsten.Iver Møller Holmkobbel,og Christian Schmi dt Kongshoved, 
samt sø.nnen Hans, der overtog kroen. 

6.Hans Hansen Schmidt f.l9-2-1852 død 24-ll-19o7 gift med Cathrine Anderse n 
f.l5-8-l853 død 7-1-1938 datter af Hans Ande r sen og Trinke Petersen Skole
ko bbel . 

7,Hans Hansen Schmid t f.l2-l-188o død 12-lo-1931 g ift 2- 6-19o4 med Johanne 
Freder ikke Lausen fra Sønderbygård f.l3-B-188l død 1966. 

8 .Hans Hansen Schmidt f .l-9-19o5 gift medChristine Ni elsen f.7-2-1912 død 
19 72 datter af Parc.Hans Nielsen og Kathrine Laus en Sønderkobbel. 

9 . Chris tian Hansen Sc hmi dt f.5-ll-19o6 gift 1932 med Anna Dorthea Jensen 
datter af gårdm.Hans J ensen og Dorthea Petersen Østerby. 

lo.Christen Andersen f .l6-9-l917 søn af bmd.Jørgen Andersen og Anna Madsen 
Solbjerggård i Sønderby. 

- ---· ·-·--- ··· -· 

SoerenA
Typewritten Text
(Nr. Landevej 26)

SoerenA
Typewritten Text
(Jasper)

SoerenA
Typewritten Text
(Steen Pedersen)



Gåsvig kro. 

Oprindelig parcelsted indtil omkring 1824-.Ar 1815 nævnes Jørgen Hansen 
skrædder som kromapd i . Bygehoved .I Gåsvig kend_er vi følgende : ejere. 

l,Christ'ian Joakim Neupart ejer 1818,han dør 1831: som parcelist,aftægtsmand. 
2.Joakim Neupart ·e n søn af ovennævnte,han dør 1823,som parcelist~·han Var 

gi::e,t med Anne E;athripe Christiansdatter .fra Lysabildskov f,2a~l2~1792 og 
død 2 7~9-1846, hun giftede sig igep 1824 med 

3, Thomas Schmid:t; fø·d l '8oo på Ør huset ved Maibølgård ,men han døde allerede 
1831,Q-g benævnes da som høker og kro~and,Enken gifter sig for tre,die gang 

med, .4 ,:Hans C:hristian .Schwennsen i 1832, og samme år er kroen optaget i Sø:ilder-
,borg amts fortegnelse over k;roer på Als og .Sundevet -

5 ,Hans Jqakim ,Schmidt født 1825 i a1gteskabet me·d ThOmas Schmidt~han overta
ger lg'oen i l-B46,og bliver gift ll\ed Cathrine Margrethe Hansen fra .Lille 
Moromark ~f .5~1-1825 død 4,.,12-1877 .:Per va;r i ægteskabet følgende børn, 
Hans Joakim Schmidt født l848,han del tog i krigel'Ll8'7o,ogdøde på Sønder
borg :t'el-tla-zeret ,:i,·- l87l,desuden var der .3 piger gift med henholdsvis Hans 
Horne :Breds.ten,Iver Møllzy Holmkobbel.,og -Christian Schmidt Kopgshoved, 
samt sø,nnen Hans,der- overtog· kroe:n. 

6,Hans Hansen Schmidt f,l9-2-l852 død 24-ll-l9o7 gift med Cathrine Andersen 
f,l5-8-1853 død 7-l-1938 datter af Hans Andersen og Trinke Petersen Skole
kobbel, 

?,Hans Hansen Schmidt f.12-l-188o død 12-lo-1931 gift 2-6-19o4 med Johanne 
Frederikke Lausen fra Sønderbygård f.l3-8-l881 død 1966, 

8,Hans Hansen Schmidt f,l-9-19o5 gift medChristine Nielsen f.?-2-1912 død 
1972 datter af Parc,Hans Nielsen og Kathrine Lausen Sønderkobbel, 

9.Christian Hansen Schmidt f.5-ll-l9o6 gift 1932 med Anna Dorthea Jensen 
datter af gårdm,Hans Jensen og Dorthea Petersen Østerby, 

lo,Christen Andersen f,l6-9-l917 søn af bmd,Jørgen Andersen og Anna Madsen 
Solbjerggård i Sønderby, 
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Da kroen blev flyttet· dre:v'es der nok en del år et brændevinsbrænderi derfra 

"der ·var jo ret gode ud-og indskibningsmulighe.der,jordarealet blev -forøget 

nok vedjat der blev tilkøbt en ejendom beliggeilde i Lillekobbel cig t.Hiagt, 

ligesom· der blev tilkøbt et areal i Bøgehoved af tidligere Jacob Jacobsens 

ejendom.Et bageri blev opført mo'd nord 'imellem hlisene,men efter stormfloden 

blev det flyttet syd for landevejen, for så igeri omkring 19o6 at blive flyt

tet mod nord bag kroOen.Aftaigtshuset var ·oprindelig i den ·sydlige del af sa-

. len, men i 19o4 vel blev det .hus ,der nu sælges Benzin fra bygget som aftægt. 

I 1911' blev laderne bygget om fra at være en stråtagsvinkel til' hård1; tag. 

I 1924 blev kroen :::forsynet med frontspir,ogsenere med hårdt te-gltag,og i 

1931 blev købmandsforretningen taget ud,og der ble'v lavet beboelse o~ for

retning i den bestående ladebygning.Sriere er ·aer jo så indrettet et stort 

b.ensinsalg uiniddelbart herved,og nu .a.f' eyeste dato er den ·ret betydelige 

bådehandel kom,me.t til. 

Tiderne .skifter,erhverv skifter som slægter gør det, men morsomt er det en 

. gang imellelll'at ·løfte fligen :for lidt af det som var med · til at præge sogne · 

og igennem generationer give dagligt brød ·til mange mennesker. 



Da Y~oen blev flyttet dreves der nok en del år et brændevinsbrænderi derfra 

der var jo ret gode ud-og indskibningsmuligheder,jordarealet blev forøget 

nok ved,at der blev tilkøbt en ejendom beliggende i Lillekobbel og tillagt, 

ligesom der blev tilkøbt et areal i Bøgehoved af tidligere Jacob Jacobsens 

ejendom.Et bageri blev opført mod nord imellem husene ,men efter stormfloden 

blev det flyttet syd for landevejen,for så igen omkring 19o6 at blive flyt

tet mod nord bag kroen.Aftægtshuset var oprindelig i den sydlige del af sa

len,men i 19o4 vel blev det ~us,der nu sælges Benzin fra bygget som aftægt. 

I 1911 blev laderne bygget om fra at være en stråtagsvinkel til hård~ tag. 

I 1924 blev kroen forsynet med frontspir,og senere med hårdt tegl tag, og i 

1931 blev købmandsforretningen taget ud,og der blev lavet beboelse o~ for

retning i den bestående ladebygning.Snere er der jo så indrettet et stort 

b~nsinsalg umiddelbart herved,og nu af nyes te dato er den ret betydelige 

bådehandel komme.t til. 

Tiderne skifter,erhverv skifter som slægter gør det,men morsomt er det en 

gang imellem at løfte fligen for lidt af det som var med til at præge sognet 

og igennem generationer give dagligt brød til mange mennesker. 



.JJ · . Neco Møllers ejendom i Trænge. 
h1-.~~ f";J. . 

Ved Nyg~rds udskiftning i 1766 købte de 8 boelsmænd i 1ribøge en 

par.cel af koblet Trænge betegnet som nr. 2,Kø.bet er underskrevet i Søn

derborg den 3o april 1766 på samtlige boelsmændsmænds vegne af. 

Christen Jørgensen Duus. 

Jørgen Christensen Bladt, 

Handelen er anført i Kegnæsbogen side 57~ 

Det kan terurnelig sikkert antages,at de Vibøge boelsmænd er blevet 

kede af at eje denne fællesparcel,og at der så med tiden er blevet op

rettet en selvstændig ejendom på den 16-17 tdr. land store parcel i Træn

ge. Da koblet Trænge under Nygård var et forholdsvis lille kobbel kan 

" der ikke have været plads til flere ejendomme, tilmed var jorderne lave 

3 og vandl.idende .Som godtgørelse skal man til amtsforvalteren årlig levere 

5 læs hø,sammen med ejendom nr, l nu tilhørende Arthur Petersen,et tegn 

på,at jorden egnede sig bedst til græsning.Det har da også temmelig 

sikkert været de Vibøge boelsmænds mening at bruge jorden til dette fermt. 
l. 

ll.an mener de sejlede fra Taskland og landede i Gåsvig,når vejret var til 

det, Før Nygårds udstykning havde bønderne i Vibøge jo hoveripligt på 

denne gå::'d. 

Den første ejer vi ved noget om på parcelstedet 1 Trænge er parcel1st 

Hans Christian Clausen, gift med Kirstine Marie Clausen. 

~, Ægteskabet var uden børn,og ved mandens død bliver enken gift igen med 

"" .,; ungkarl Frederj_k Hansen søn af kådner i Lysabild Hans Frederik Hansen 

og hUS-tru Magdalene Sophie .Hans bror Iver Hansen arvede senere nabogårdeJ 

i Øs ter by efter en onkel og tante, somingen børn .,havde .Math,Hansens gård. 

Ægteskabet imellem Frederik Hansen og Clausens enke forblev barnløst,og 

da også hun døde tidli6t blev han gift igen med pigen Kirstine Marie 

Madsen datter af boelsmand Mathias Madsen i Østerby,med hvem han fik 2 

sønner og l datter. Frederik Hansen døde ved at fålde af en høstvogn og 

brække halsen den 18 auguilt 1867,og blev 61 år gammel. 

Da begge sønnerne giftede sig ind på gårde i sognet blev det datteren 

Kirstine Marie,som fik parcelstedet 1 Trænge,hun ægtede den 28 august 

1874 ungkarl . Hans Petersen fra Grørunark,P. Duus ejendom. 

Hans Pete rsen og Kirstine Marie fik sammen 2 børn. 

l. Peter Petersen født d, 1-1-1875 død den 21 - 4 - 1875. 
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32]]:.. 
2.Cathrine Marle l'etersen født den 27 maj 1876 død den 11 .decbr. 1876. 

Faderen døde efter knap 3 års ægteskab den lo april 1877 25 år gammel. 

Året efter den 24 maj 1878 indgik enken igen ægteskab med sin føtter 

Hans Hansen fra Østerby,de fik sammen 2 børn. 

l. Hanna Hansen født den 16 febr. 1879 død den 21 febr. 188o. 

2. Cathrine M. Hansen født den 26 jan. Hl81 død den l oktober 1882. 

Kort efter den 18 november døde også moderen Kirstine Marie kun godt 

29 år gammel • 

Enkemand Hans Hansen giftede sig igen året efter med nabodatteren 

Anne Marie Fogt datter af aftægtsmand Mathias Fogt forhen ejer af den 

nu Uve Sibbesen tilhørende gård i Østerby. 

Hans Hansen og Anne Marie fik en ret stor børneflok 6 sønner og 2 døtre. 

Da Hans Hansen i midten af firserne skulle overtage sin fødegård i Øs

terby solgte han parcelstedet i Trænge på følgende måde. 

Omkring 3 tdr. land til deling imellem Jørgen Duus Ny Kronborg og Hans 

Schmidt Gåsvig. Omkring 6 tdr. land til naboen grynmøller Hans Jacobsen 

nu H. Nørrelykkes. ejendom. Resten omkring 8 tdr. land lagde han sammen 

med sin hjemgård. Bygningerne med have og gårdsplads blev solgt til 

slagtersvend Chr. Poulsen,som i 2o år drev slagterforretning derfra. 

Efterhånden drev han også en ret stor kreaturhandel,denne fortsatte 

han senere fra Sønderborg,hvortil han· flyttede efter at have solgt for- . 

tetningen på Kegnæs til Mathias Lausen fra Sønderby,hvis kone var fra 

Strandgården. Chr. l'oulsens kone var fra Sønderkobbel,hans søn er den 

nu kendte malermester Poulsen i Sønderborg. "--' 

Da slagtersavend Mathias Lausen i 19o6 købte ejendommen hørte der ingen 

jord til,den jQ~d øst for vejen,der blev brugt til græsning havde han 

tilkøbt fra den gaEØe smedegård i Bredsten nu tilhØPefide Kristian Xock. 

Denne mark blev tilkøbt nogle år før krigen 1914-18. 

Mathias Lausen var en reel og solid forretningsmand,men---- af den 

gamle skole. 



)1/. /Yf.., La-ru/tiWtf/ ..1.2 . 

. Gl, Kronborg, 

l. Jens Møller fød t l 714 død l 777, søn af Hans Jensen Møller og Margrethe 

Møllers i Blans ,Hanblev gift 1744 med Anna Jenses Møller født 1717 død 

1794 datteraf Peter Andersen og Eleonora Peters Tandslet,Jens Møller var 

først skoleholder i Fauerhlm i Tandslet,Ved Nygårds udskiftning købte 

han39 ha af koblet Bøgehoved,og kaldte gården han byggede for Kronborg 
han havde ligget soldat på Kronborg,og beligge nhe~en her mindede om det, 

I ægteskabet var der 4 levende børn, 

a,Chris t ian August,som afstår førstefødselsretten til sin yngre broder, 

b,Hans Peter Jensen Møller overtager gården, 

c,Anne Margrethe gift med Christen Jensen i Fjeldby, 

~ d,El eonora ugift, 

;~.Hans Peter Jensen Møller født 1747 død den ll december 1837 gift den 7-7-
178o med Mette Johans datter af Johan Valters og Maren Johans boelsfolk 
i Varn.-es ,Der var i ægteskabet 5 børn, 

a,Anne Cathrine gift med parcelist Jørgen J, Smed Kongshoved, 

b,Jens overtog fødegården, 

c,Margrethe gift med bmd,Jørgen Lausen i Sønderby, 

d,Johan Peter fik Ny Kronborg,og blev gift med Ellen Kock datter af Nis 

Kock og Ellen Knøs Holmkobbel, 

e ,Hans Peter gift med Anne Margrethe Fogt fra Østerby,de købte gård i 
Vestermark, 

..--<:..-:-3 ,Jens Møller født 5-4-1784 død 6-lo-1862 gift 26-7-18o6 med Anne Marie 
/ ' 

Petersen født den 31-5-1788 død 1866 datter af Peter Petersen Nielsen og 

Cathrine i Sønderkobbel, De overtog ved skiftet Gl,Kronborg,og fik 4 bør 
n, a,Hans Peter født 3o-9-18o6 død den lo august 1865 aftægtsmand Torrebæk 

b,Jens Peter blev ejer af Fjeidbygård gift med Kathrine Marie Hansen, 

o, Johan Peter overtog Hjemmet, 

d,Cathrine Marie gift med bager P,H,Krogh i Lysabild, 

4.Johan Peter Møllergift med Marie Cathrine Andersen født den 26-2-1827 

datter af parcelist Jørgen Andersen og Marie Cathrine Smed fra Skolekob
bel.De fik følgende børn, 

a,Jens overtager fødegården, 

b,Jørgen ·gift med Christine Marie Volf fra Lillekobbel, 

c,Johan gift med Martha Hansine Hansen Fingård i Østerby, 

d,Marie Cathrine gift med parcelist Chresten Andersen Schmidt Sønderby, 
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5,Jens Møller født den 26-4-1852 død den 16-3-1919. gift med Ellen Fogt 

datter af bmd,Hans Fogt og hustru Ellen Øgmosegård .Dehavde en datter Mari 
e, 

6,Marie Møller fød t 1884 død 1959 gift med Mathias Hansen født 1885 død 

1945 søn af bmd -, Hans Hansen og Anne Marie Fogt Mosegård i Østerby. 

De havde ingen børn og ejendommen blev ve·d deres dødsfald solgt til slag

ter Franke fra Sønderborg, 

·, 



Ny Kronborg. 

l.Johan Peter Møller født den 13-6-1792 død den 2o-3-1831 søn af parcelist 
Hans Peter Jensen Møller og Mette Johans Gl. Kronborg.Hanovertog i 1816 

halvdelen af j orden c a .l 7 ha. byggede de nye bygninger, og kald te. gården 

Ny Kronborg,og blev den 4-lo-1816 gift med Ellen Kock født den 3-~-18oo 

død den 26-3-184-9 .De havde følgende børn. 

a,Mette Cathrine født den 12-4-1818 gift med brnd.Lorens Nielsen Vesterg
b.Ellen gift med Peter Laue Tandselle. 

c,Nis Peter overtog hjemmet. 

d,Hans Peter var gift med Marie Cathrine Petersen fra Østergård,han døde 

efterladende l søn,der var bager ved Høruphav • 

. _.,. e.Johan Peter er Asmus Møllers fader. 

f En død datter. 

g,Jens Peter ugift. 

Enken efter Hans Peter blev anden gang gift med færgernand Jørgen Daniel

sen med hvem hun fik l søn og 2 døtre, 

?-,Mathias Petersen født den 26-5-18o8 død den 8-3-1853 gift 1832 med Ellen 
enke efter = l,han var en søn af pti~rce1ist Hans Petersen og Marie Søren-. 

sen Damkobbel,der var i dette ægtes}\:ab 4 børn,hvoraf 2 døde som små. 

a.Jørgen Petersen gift med Christine Lassen fra Skovbyba11e. 

b,Hans Petersen han var ugift,og gik under navnet såre Hans. 

~ Da Ellen døde i 184-9 giftede Mathias Petersen sig igen med tjenestepigen 

Trinke Nicolaisen,og da han i 1852 måtte afstå Ny Kronborg til stedsøn

nen købte han Knøses ejendom i Bøgehoved,han døde dog hurtigt,og enken 

giftede sig anden gang med Jørgen Knøs fra Hørup.I ægteskabet var der 1 
datter Ellen Petersen først gift på Angel,senere boende i Rufas. 

3 .Nis Peter Møller. fød t den 2 7-11-1826 død den 2-9-18 74 gift med Anna Ja

cobsen fra Vibækrnølle,de havde en søn Johan Peter,der døde 19 år gammel 
året efter faderen. 

4-.Jørgen Jørgensen Duus fra Skovbyballe blev den 18-7-1876 gift med enken 

Anna født Jacobsen,han var født 184-7 død 1929,han var avlskarl i præste

gården,de havde kun l plejedatter Kirstine Marie Nielsen fra Hundslev 
mølle,hun blev gift med Chr" t And 

ls en ersen fra Skolekobbel,de købte gård 
i Sønderby,og deres søn Hans overtog Kronborg. 
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2_.Hans Andersen fød t den 21-12-1891 søn af _ bmd .Christen Andersen og Kirs

tine Marie Nielsen Sønderby,han blev gift med Christine Marie Petersen 

datter &.:f b!lld,Jørgen ;Fetersen Lysabild,og de overtog gården efter beds

teforældrene i 1921. 

.l.Christian Rigelsen fød t den 3-2-1928 søn af bmd Andreas Rigelsen og Chris _ 

tine Petersen Sønderby oyertog Ny Kronborg i 191?5 og blev gift den 3-11-

1952 med Johanne . Hoffmann født den 22-8-1932 datter·af Carl Hoffmann og 

Elisabeth Bille Hjordkær, 

. ' 



J(. 

Jacob Jacobsens ejendom. 

;J,..Jacob Jacobsen født omkring 179o gift med Maren Christiansdatter. l søn. , 

2 ,Jacob Jacobsen født omkring 1815 død 1856 gift den 28-5 -1843 med Marie 

Elisabeth Nicolaisen datter af Jørgen Nicolaisen og Margrethe Kegnæshøj. 

De havde følgende børn. 

l.Jørgen . Jacobsen parcelist på hjemmet født 28-1 2-1848. 

2 .Jacob Jacobsen farmer i Amerika født 15-3-1844 gift med Anne Marie Uden 

3 , Marie Kirstine Jacobsen født 12-4-1849 død 15-12-1863. 

4.Kirstine Margrethe Jacobsen født 8-2-1852 død 18-9-1879. 

bys. 

3.Jørgen Jacobsen.født 28-12 -1 848 død 1934 gift med Laurine Larsenavernakø 

ar fød t 184 7 død 19o2. børn. 

l.Niels Peter Larsen født 1871 død 1963 gift med Maren 

2.Jacob Jacobsen født fød t 1878 død 1957 overtog hjemmet. 

3.Jørgen Jacobsen født 1883 død 1951 gift med kristine Volf Sønderby. 

4.Hans Jacobsen gift med en søster til broderen Jørgen,de boede i Flens-
l 

4 .Jacob Jacobsen født 1878 død 1957 gift med Mar grethe Gronheit ll'H borg, 

datter af parcelist Lorens Gronheit og Kathrine Marie Volf Bredsten. 

De havde følgende børn . 

l.Laura gif t Melcherteen Lysabild. 

Kathrine gift med Jørgen Volf Kegnæsfærge. 
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J7. -l- /Jf. kne/-.y'o/ '3tf. 

Bøgegård, 

Det var Jørgen Hansen Møller Rothenhoff,som delte denne gård imellerr 

sine 2 sønner således,at hver fik ca 17 ha indbefattet en tørvemose kaldet 

Egemose, som de havde f ælles me 6. de 2 Kronborggårde ,Jørgen gift med Christi

ne Marie Skov fra Skovgården beholdt den· gamle gård og Iver fik den nye, 

l.Iver Johansen Møller~ af Jørge n Hansen Møller og Maren Ivers ,Han var føc 
t 

den 14-6-1815 gift 1844 med Anne r.larie Clausen fra Hedemøllen.Iver Møller 

og hustru havde før de byggede den nye gård den nu And. Kry111mands tilhø

rende gård i fopagtning,De fik 3 børn 2 sønner og en datter, 

a,Carl Møller født 1851 død 1869. 

~,Jørgen Hansen Møller født den 26-8-1854 overtog hjemgården, 

'\ c,Anne Marie født den lo-9-1844 gift med bmd, Frederik Hansen Østerby, 

2 .Jørgen Hansen Møller født den 26-8-1854 død den 8-6-1916 gift med Anne Kir: 

tine Schmidt ~~R-~~-~&-bB82- datter af smed og parcel1st Christian Mathie

sen Schmidt i Bredsten,Jørg.H,Møllers mor indgik anden gang ægteskab med 

enkemand Hans P. Møller Vestermark den 25-lo-1882 ,men døde den 16-11-1891. 

Jørgen H, Møller var ved siden af landbruget også musiker,og blev alminde

ligvis kaldt e Fløjtspiller,De fik 16 børn,hvorai' dog 4 døde som små, 

~,_ 

a, Marie Cathrine. 

b,Iver cl.øde som 2o årig, 

_ c,Christian eftermand på gården, 

-d.Marie, 

e ,Kathrine. 

f ,Anne Marie, 

g.Jørgen gårdmand i Ertebjerg, 

h,Grethe gift med Chaufør Bertel Sommer, 

t.Trinke gift med bagermester Mathias Meyer Sønderby, 

k,Hans :faldt i la-igen, 

l. Christine, 

m, Peter husmand på Dreyby,og en årrække sognerådsformand i Lysabil4 sogn. 

Den 12 juli 1911 opstod der brand i de 2 gårde først i dengamle,og vesten

vinden førte ilden over til den nye velholdte gård med det resu1tat,at be1 

ge gårdene brændte ned til grunden,Jørgen H, Møllerovervandt aldrig dette 

l februar 193l, 

men døde den 8 juni 1916 kun 62 år gammel,h~ 
enke Anne Kirstine døde den 
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[Christian H~nsen Møller født den 28-4-l877,og blev den 9 oktober 19o3 gift 
medAnne Cathrine Christensen født den 1-5 1871 datter af halvboelsmand 
Christen Christensen Vestermark,de havde i en del år før de fik hjemgården 
Jørgen Møllers gård i Skovby i forpagtning,De blev så dem,der byggede den 
nye gård op for vistnok 22ooo mark,den gamle var forsikret for 16ooo mark, 
De fik 3 børn, 

a,En datter døde som lille, 

b.Jørgen Hansen Møller født den 23-l-19o5 døde i 1928, 
c,Kathrine Marie født den 9 oktober 19o7 gift med P,Thomsen de overtog går-

den. Christian H.Mølle~døde som aftægtsmand den 22-9-194l,hans kone den 31-5-1S5c 
Peter Thoms~n født den 3 decbr,l9o5 søn af bmd. Christian Thomsen og Trinke 

' eødt Volf gift den l maj 1931 med Kathrine Marie født den 9 oktober 19o7 
''-· le overtog i 1934 gården,de havde kun l søn Christian Thomsen,der ikke øns-

cede at være landmand,hvorfor gården i 1962 solgtes til den nuværende ejer, 
Jans T .Rasmussen født den 21-6-1938 søn af gårdejer Chresten Rasmussen 
.,ebøl ,gift med Karen Vilkens datter af arnedemester Vilkens Bedsted. 
Jet er nu disse unge mennesker,der fortsætter på den gamle smukke gård, 



/J' r. UJ.n.d.e.-vt!:f 7"o . 
Rothenhoff (Røde gård.) 

1.Christen Volf søn af Volf Johansen Nymarksgård i Østerby gift med Kirsti- ' 

ne Marie datter af Morten Jacobsen og Ellen Kirstine i Sønderby.De havde 

først Solbjerggård i Sønderby,men i 1765 ved Nygårds udstykning overlod 

de denne gård til sønnen J ørgen,og købte ca 35 ha. af Nygård og byggede 

gården og kaldte den Rothenhoff,der flyttede de selv op,og drev den. 

De havde følgende børn. 

a.Jørgen Volf boelsmand på Solbjerggård efter faderen i Sønderby. 

b,Iver Volf overtog Rothenhoff. 

c.Morten parcel1st i Vesterkobbel. 

a.Peter Christensen Volf parcelist i Ravnereden i Kongshoved, 

::1 e .Ellen Kirstine gift med bmd.Christen Rasmussen Mosegård Hagenseg. 

~z.Iver Christensen Volf født 1749 på Solbjerggård død 1786 på Rothenhoff 

gift med Maren Jensen datter af bmd.Jens Christensen og Kirsten i Lambjer 

....... ,__, 

g, 
de overtog gården og drev den fra l7Bo til 1786,Ved sin første kones død 

giftede Iver sig anden gang med sin første kones søster Kirsten Jenses, 

i dette ægteskab var der en datter Maren. 

3.Christian Thomsen søn af bmd. Thomas Jørgensen Mindebjerg,han blev gift 

med enken efter nr,2 i 1787 og overtog da gården.De havde følgende børn. 

a.Marie Kathrine gift med Johan Johansen Møller. 

b,Thomas Thomsen gift med Kathrine Marie Volf Ravnereden,han var bmd.i 

c ,Peter Thomsen d,Jens Thomsen e ,Kirstine Marie .Thomsen, 
Blans. 

""· 4.Jørgen Hansen Møller søn af møller Jørgen Johansen Møller og Kirsten Jør-

gens fra Vestermøllen på Kegnæs,Han overtog Rothenhoff antagelig i 18o9 

ved sit giftermål med Maren Ivers datter af nr,2 Iver C,Volf og hans an

den hustru Kirsten Jenses ,Der var i dette ægteskab følge·nde børn, 

a,Kirstine Margrethe først gift med Jes Bromand i Vesterkobbel,og anden 

gang gift med parcel1st Mathias Fogt i Midtkobbel, 

b,Jørgen Johansen Møller parcel is t på Rothenhoff. 

c,Iver Johansen Møller gift med Anne Marie Clausen fra Hedemøllen,de fik 

halvdelen af jorden og byggede den n}Ze ejendom kaldet Bøgegård i 1848. 

d,Christian Johansen Møller gift med enken efter Christen Christensen 

i Vestermark,og overtog ejendommen der, 

e ,Johan Joh!l.nsen Møller gift med Marie Cathrine Nielsen, de overtog den 

senere Jørgen Nørr tilhørende ejendom i Kongshoved, 

t 
tog. f.Hans J.Møller gift med Anne Chris ine Knudsen Ketting kro,som de over-

~ -- - ----.-.'-J<" 
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5-!._Jørgen Johansen Møller gift med Kristine Marie Skau fra Skovgård overta-' 

ger hjemgården med halvparten af jorden ca.l7 ha.i 1838.De fik 3 sønner. 

a.Christian gift med en datter af parcel1st Jørgen Petersen Bredsten,de 

overtog først Hørup kro og senere en gård i Sundsmark. 

b.Iver gift med en datter fra Gåsvig kro;de købte ejendom i Holmkobbel. 

c.Jørgen overtog hjemgården. 

6 .Jørgen Jørgensen Møller gift den lo juni 1866 med Ellen Iversen datter af 

parcel1st Jørgen Iversen og hustru født Volf i Vesterkobbel.Hun var født 

den lo juni 1844,og døde den 9 februar 189o.Jørgen Møller døde 1916. 

De havde følgende børn 12 ialt,hvoraf kun 4 levede. 

a.Anne Kathrine Jørgensen Møller født den 15-12-1869 gift med enkemand 

Jens Frederiksen Bredsten død 193l,der var ingen børn i ægteskabet. 

b.Ellen Kirstine Margrethe Jørgensen Møller født den lo-5-1876 død 1913. 

Hun var ugift og havde en søn Jørgen Hansen Møller landmand på Årø og 

gift med Kirsten fra Vestermøllen,der jo er slægtens gamle fødssted. 

c .Christian Jørgensen Møller født den 23-8-1873 død i 1934 ugift. 

d.Christine Margrethe Jørgensen Møller født den 3o-12-l886 gift med 

Peter Nissen fra Købingsmark. 

7.Peter Nissen født i Købingamark gift Christine Margrethe Jørgensen Møller 

født den 3o-12-1886 på Rothenhoff,som de overtog i l913,og var ejer af 

til 1972,dog var den bortforpagtet i en længere årrække. 

8 .Niels Peter Junker født den 3-3-1948 købte gården den 1-lo-1972. 

han er s øn af Anton Junker og Cathrine Marie Duus i Sundsmark,og gift 

med Anny Bie Hansen datter af Håkon Hansen og Dagny Bie Grundstrup ved 

Hovedgård .Any er fød t den l 7-3-195o. 



.39. 

Familien Mikkelsen i Bygehoved. 

1. Hans Mikkelsen Tandslet død 1862 blev den 13 oktober 1821 gift med 

Anne Kristine Hansen datter af Jørgen Christensen Svin og hustru Elisa

beth født i Hørup den 29 september l 798 død i Bygehoved den 14 november 

1872, 74 år gammel.I dette ægteskab var der 12 børn,hvoraf 5 døde,og de 

7 efterlevende var. 

l.Marie Catlu·ine g ift med husmand Niels Rasmussen Tandsha>lm. 

2.Christian August inderste og høker i Tandsholm. 

3 .Marie Elisabeth ugift . 

4.Andreas parcelist og skxædder i :Sygehoved. gift mrf Marie Cathrine 

.~ Svendsen. 

5 .Jens Hansen lUkkelsen udvandret til Amerika . 

6.Kristine Marie gift med husmand Rasmus Thomas Andersen Låland. 

7.Anne Kathrine gift med skrædder Jørgen Lassen Hansen i Brønderslev. 

2 .Andreas Mikkelsen født 1833 død 1897 gift med Ma.>:-ie Cathrine Svendsen. 

3 
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Familien Mikkelsen i Bygehoved. 

1. Hans Mikkelsen Tandslet død 1862 blev den 13 oktober 1821 gift med 

Anne Kristine Hansen datter af' Jørgen Christensen Svin og hustru Elisa

beth født i Hørup den 29 september l 798 død i Bygehoved den 14 november 

1872, 74 år gammel,I dette ægteskab var der 12 børn,hvoraf 5 døde,og de 

7 efterlevende var. 

l.Marie Cathrine gift med husmand Niels Rasmussen TandshØlm. 

2 ,Christian August inderste og høker i Tandsholm. 

3.Marie Elisabeth ugift, 

4.Andreas parcelist og skrædder i Bygehoved, gift mrf Marie Cathrine 

Svendsen. 

5 .Jens Hansen Mikkelsen udvandret til Amerika. 

6,Kristine Marie gift med husmand Rasmus Thomas Andersen Låland, 

?.Anne Kathrine gift med skrædder Jørgen Lassen Hansen i Brønderslev. 

2 ,Andreas Mikkelsen fød t 1833 død 1897 gift med Ma~ie Cathrine Svendsen. 

3.//!Vt:>./97; - ~~-;e;~- . . .. 
,. f~ z . /f'77 .;trr ·ø;1;-<~---~t~~Æ~ 

·~JU~?<'~ ~4:-a~- ~~ ~/ f/2'~' ~ . . . 
7'! ,;k--vZ~/ %.ac-/&~tkL_7 . ~ ~~~~~-

\ - 7 ~."r r;?/~~,~-~~~~~«~. 9~~c:."_ 
/ /.ø/' .. ~ . . ' 

V;?_ '/lt!r ~-~· . 
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181 5 nævnes Jø r gen Hans en Skr æde r som kromand he r i 
hus et . 
Denne kro og brændevinsbrænde ri bevilli ng er no k ovee 
gået til Gåsvig , for da Thomas Schmi dt, Gåsvig , dør 
1831, nævnes han som høk~r og kromand . 

Ef t e r kromand Jørge n Hansen Skræder kommer familien 
Mikkelsen ind . 
Hans Mikkel sen, Tandsle t blev 1821 gi f t med Anne Kristi:e.:e. 
Hans en , da tte r af Jørgen Shr i stensen Svin og hustru 
Elisabeth, f ødt i Hørup 1798 . <m<~~f-
Hans Mikkels en dø de 186 2, og hans kone å:: s trmrfl l:6den· 18 72 , 
74 å r gammel. dNd~ 
De fik 12 bør n , hvoraf 7 efte rlevede dem , alle undtage t 
Andreas og en s øste r , de r var ug i ft , kom ud i ve r den . 
To til Tandshol m, en t il Amerika , en til Lolland og en til 

- -fu'-ø!=ld-€ rs :L<3-V- -

Andreas Mi kke lsen, f ødt 1833 , lærte til skræder og over
t og hans h j em her , hvor der hørte godt 4 t dr. l and t il. 
Han g i ft ede sig med Cathrine Svendsen, Gå svi g . 
Andreas Mi kke l s en døde 1897 . 
De havde 5 børn, 3 piger og 2 drenge . 
Hans født 1875 blev skræder og overt og hjemmet. 
J ør gen bl ev skomager , r ejst e til Sjæl land og s tartede der 
i Hørve en lille s kotø jsfabrik og l avede l æderslippers 
og l ign . l ette sko , dem har mi n far so l gt i kke så f å af . 
De t var hol dbare og stærke sko med svi ne læderså l er. ( "Al s ing") 

Skr æde r Hans Mikke l sen solgt e ej endommen til Jens Thoms en , 
Li l lelcobbel, de r var gi f t med l.;llen Hor ne f ra Br eds t en . 

Ef ter Jens 'i'homsens er de t Chrs tian Meyer, Ul ke bøl, de r 
blltveæ gi f t me d Anna Chris t i ne Johansen , Damkobbel, der 
ove r tager st edet. 
Da de havde fået e j endommen på Dambje r get sæl ger de til 
Ho l ger og Line I versen i december 1 929 , og s å hvil er der 
en lill~ af tægtsyde l se på s t edet . 
Ho l ge r Iversen kom ti l Kegnæs s om t j enestekar l på Q~ s tergård, 
siden b l ev han ansat ved Schmidt, Damkobbe l, bl. a . s om 
chauffø r ( )g -sidst a risa-t ved D. S.;B, f årst s om- reservechauf~ 
f ør , men unde r krigen var de t minimalt med rutebi l t raf i k
ken . 
1939 køber han ca. 3 tdr. l and mere til stede t ved J ørgen 
J ør gensen , Hagensig . 
Unde r kr igen dy rker han t obak på sin jord , det va r noge t 
h elt nyt . Som t ørrela de brugt e han bl. a . Hart s ø-laden. 

Nogl e år eft e r krigen byggede Holger og Line bungalowen 
i Sønderby , og hus et he r blev udlejet t il gendarm Karl 
Hansen og Ki rsten . 

Si gurd og El se Anders en købte e j endommen v ed Hol ger 
Ive r sens april 195 2 og boede de r t i l oktober s . å ., 
da de sælger den t i l Anna og Chr. J ens en, Sme degården, 
Bredsten . 
I nden Chr. Jensens f l yttede i nd , har JJise Kjær b<J et ti l 
l e j e . l ??l-
·:::ft e :!1' Chr . J ensens død bor Anna Jensen her a l ene . 

H. Be rte lsen . 



Ejendom i Bøgehoved. 

l.Hans Jørgen Schmidt drev ejendommen 1828. 

2.Jørgen Hansen Smed overtog ejendommen 1841. 

}.Hans Peter Møller f.3o-9-l8o6 død lo-8-1865 søn af parc.Jens Møller 

og Anne M.Petersen Gl,Kronborg gift 1829 med Cathrine Marie Iversen 

død 19-ll-187o datter af bmd.Andreas Iversen og Ellen Skovby,de solgte 

ejendommen i 1852 og flyttede til Torrebæk i Skoven. 

4.Mathias Petersen f.26-5-18o8 død 8-3-1853 søn af parc.Hans Petersen og 

Marie Sørensen Damkobbel gift 2 g.med Trinke Nicolaisen f.l9-2-1821 

børn l datter Ellen gift på Angel. 

5.Jørgen Hansen Knøs f.23-ll-18o9 død 1892 søn af bmd.Hans Knøs Hørup 
gift med Trinke Petersen f.Nicolaisen enke efter Mathias Petersen.Jørgel 
H.Knøs købte ejendommen 1853,og der var i det ægteskab 2 børn. 

a.Mathias overtog ejendommen.b.Kathrine gift med Lars Thomsen Østerby, 
hun vævede i mange år,men lærte senere til jordemoder. 

6.Mathias Hansen Knøs f.5-2-1856 død 24-6-1916 gift med Kirstine Marie 

Bladt f.23-lo-1853 død 1928 datter af parc.Jens J.Bladt og Anne Margre

the Jørgensen Kongshoved.I ægteskabet var der 2 sønner.a.Jørgen gift 
med Kathrine Thomsen,de købte anklens ejendom i Vesterkobbel.b.Jens 

overtog hjemmet. 

?.Jens Knøs f.l5-8-1883 død 1965 gift 1913 med Christine Esbensen f.l7-5-

189o død 24~7-1951 datter af Andreas Esbensen og Christine Marie Sch

midt Midtkobbel.I ægteskabet var der 3 børn.a.Mathias overtog hjemmet 

b.Christine gift Bonde i Sønderborg.c.Marie gift og bor i København. 

8.Mathias Hansen Knøs f.25-4-1918 gift med Cecilie Hansen f.l918 datter 
af gårdejer Andreas Hansen og hustru Sandbjerg,i ægteskabet var der 4 

børnGrethe-Alic-Finn-Jens Erik.I 1963 solgtes ejendommen til ~ens Bladt 
I 197o solgtes jorden fra til forening med naboejendommen tilhørende 

Jens Bladt jr.Kongshoved. 

9.Jens Blad t f .22-8-1911 gift 3-:-.5-1935 med Marie Andersen datter af Hans 
Andersen og Kathrine Skolekobbel f.ll-ll-19o9.Huset tjener nu som 

aftægtsbolig,da jorden er frasolgt. 
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Lebølgård. 

l.Hans Volf først bmd i Vibøge i 24 år på Hjortholm i 3 år,og fik så jord 

fra Hj artholm og byggede ejendommen lige op til Ny gårds skel og kald te 

den for Lebølgård,han var søn af bmd .Volf Johansen på Nymarksgård,og 

var første gang gift med Anna Hanses en da tter af kåd. ner Hans J ør gen 

og hustru Kirsten Hanses fra Vibøge,der var 13 børn i ægteskabet,og mo

deren druknede fra en båd på havet imellem Kegnæs og Mindebjerghav den 

2-7-1782.H.Volf giftede sig igen med Ingeborg Pedersdatter fra Ulkebøl 

den 12-4-1784,også hun druknede i år 18oo,og H.Volf døde som ejer af 

Jørg.Nørrs ejendom i Kongehoved åfter at han havde overdraget ejendom-

Lebølgård til sin svigersøn. 

2 .Jens Jørgensen Blad f .16-:3-1 75o død 25-3.:.1814 gift l 771 med .A nna Cathri

na Volf født 1753 død 6-l-183l,hun var jo datter af ovennævnte Hans 

Volf,hvis ejendom de overtog,og J.J.Blad var søn af bmd.Jørgen Jepsen 

og .Anna Jørgens i Vibøge.Der var 9 børn i ægteskabet. 

3 .Jørgen Blad f .l 7-4-1772 død 5-2-1842 gift 1813 med Cecilie Pedersdatter 

fra Mindebjerghav født 1775 død 23-ll-1829,der var kun l søn i ægteska

bet,en yngre broder Christen fil: en part af ejendommen og byggede den 

nu Bent Nielsen tilhørende ejendom derpå. 

4.Jens Jørgensen Blad f.28-l-l814 død 26-7-1898. han var gift 4 gange. 

l gang den 23-5-1835 med sit søskendebarn .Anne Cathrine Mortensen Keg

næsende datter af bmd.Hans Christian Mortensen og Anne Marie Blad. 

Dette første ægteskab varede knap 3 år,idet Anne Cathrine døde 16-2-1831 

efterladende en søn Jørgen Blad,som kom ud til . morbroderen på Kegnæsen

de og da de ingen børn havde fik han gården derude,hvor slægten er endn 
. · u. 

Anden gang gift den 3o-6-1838 med Anna Dorthea Peters datter af bmd. 

Hans Petersen og Marie Langdel,hun døde den 2 august 184o knap 22 år 

gammel,hun havde kun en død søn. 

Tredie gang gift 16-4-1841 med hans søskendebarn Anne Kirstine Petersen 

datter af Peter Petersen Smed og Anne Kathrine Blad fra Østergård. 

Hun døde allerede d~9-9-1849 efterladende 3 levende børn.Peter.Anna 

Cecilie Kathrine Dorthea gift Jacobsen Trænge,og Jens overtog ejendomme 
n. 

Fjerde gang gift den 23 november 185o med Anne Margrethe Hansen Jørgen-

sen datter af lejeinderste Jørgen Jørgensen og Anne Marie NicolaisdatteJ 

M~v:-g. 
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I dette fjerde ægteskab var der 5 børn.Anne Kirstine Marie gift med 
Mathias Knøs på naboejendommen.Hans Christian Jensen Bladt gårdmand i 
Rufas gift med Marie Hansen fra Mosegård i østerby,Anne Marie gift med 
Hans Nicolaisen i Vesterkobbel,Christen død af tuberkulose.Christian 
gift med Marie K.Volf Kegnæsfærge,de købte gård i Sønder Hostrup. 

n Hans fjerde kone var født 24-4-1827,og hun døde 24-12-1895. 
5.Jens Jørgensen Bladt født 21-11-1848 død 16-3-1923 gift 2 juni 1882 med 

Kirstine Marie Kryhlmand datter af bmd.Jørgen Peter Kryhlmand og Anne 
Marie Jørgensen Lysabild født 23-3-18.53 død 12-7-1934,2 lev børn, 
Kirstine gift med parc,Jørgen Nørr i Kongshoved.Jens overtog gården. 

6,Jens Jørgensen Bladt født 29-7-1884 død 31-12-1969 gift 12-ll-19o9 med 
Marie Kathrine Hansen født 27-6-1887 død 23-2-194o der var 2 børn 
Jens overtog gården.Marie født 12-5-1924 død4-7-1929. 

7,Jens Jørgensen Bladt født 22-8-1911 gift 3-5-1935 med Marie Andersen 
født 11-ll-19o9 datter af parc.Hans Andersen og Kathrine Skolekobbel. 
I ægteskabet var der 5 børn. 

a.Karen Marie gift med gårdejer Christian Lassen Vestergård Østerby. 
b,Edit lærer gift med skolenspektør Jørgen B.Schmidt Jordrup Kolding. 
c.E1sen sygeplejerske gift med skoleinspektør Harald Grau Hansen Bredebi 
d,Jens overtog gården. 

e,Hans lærer og konsulent . i samtidsorientering gift med lærer Kirsten 
Ttentoft Andersen Stilling Århus. 

8,Jens Bladt f,2-7-1943 gift 25-3-1967 med børnehavelærerinde Dagmar Jen
sen født 27-8-1942 datter af Asbjørn Jensen oghustru Kg,Tisted. børn. 
a,Jens Ole født 12-4-1968. 

b,Vibeke f .~-12-1971. 



~-?, lYr. l ewz.a!e-rey j/ - ~ 7 
Peter Petersens gård i Damkobbe1. 

1.Peter Sørensen fra Ulkebø1 bygger ejendommen ved udstykningen.han var an

den gang gift med jordemoder Trinke Jørgens enke efter Jørgen Clausen fra 

Østerby.Af første ægteskab var der 3 piger datteren Marie overtager gårde 

2 .Hans Petersen født 1-5-1767 gift 3-8-1798 med Marie datter af Peter Søren 

sen født 27-2-1776 død 3o-6-1833,han døde 16-7-1829.og var søn af bmd. 

Peter Hansen på Rosendal.I ægteskabet var 6 børn. 

3.Peter H.Petersen født 2o-l-1799 død 9-3-1842 gift 11-7-1829 med Trinke 

Nielsen fra Vestergård i Østerby.Hun døde efter 3 måneders ægteskab den 

5-1-1829 efterladende en 3 måneder gammel pige Trinke senere gift på Sko

lekobbel.Peter H.Petersen bliver den lo-7-183o gift igen med en søster 

til sin afdøde kone Marie Kathrine med hvem han får 6 børn. 

4.Hans Petersen en broder til nr.3 bliver gift med enken efter denne.I det

te ægteskab fødes der yderligere 3 sønner.faderen født 4-5-182o.d.3-2-18 
86. 

5.Hans Petersen født 15-1-1831 død 192o gift 8-9-1861 med Anne Marie Peter-

sen fra Westermølle født 15-2-184o.I ægteskabet var der 7 børn. 

6.Peter Petersen født 24-8-1863 død 2-6-19oo gift 17-4-1891 med Anne Margre 

the Wolf fra Lillekobbel født 13-1-1867 død 22-5-194o. der var 2 børn. 

?.Peter Petersen født 8-11-1894 gift 11-3-1921 med Ellen Mathiesen fra Øste 

rby født 27-8-l898.De overtog ejendommen i 192l,og drev den til 1954. 

8.Anni Margrethe Petersen født 29-3-1923 gift lo-5-1952 med Jørgen Laue 

Petersen fra Tandshede født 3o-12-1921. 
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Peter Petersens gård i Damkobbel. 

l.Peter Sørensen fra Ulkebøl gift 28 år gammel,og køber 2o,5 ha af koblet 
Hjortholm Damkobbel,hans første kone døde den l juli 18ol efter 35 års 
ægteskab.Den 24 april 18o2 gifter P. Sørensen sig igen med Trinke Jørgens 
enke efter Jørgen Clausen fra Østerby,der igen var en søn af Claus degn 
ved kirken. Trinke var jordemoder,og der står om hende .at hun har betjent 
menigheden som sådan i 54 år og hjulpet omkring 14oo børn til verden,og 
gjort sig meget fortjent i sin bestilling,det andet ægteskab varede i 8 

år.Peter Sørensen døde den 11 september 18lo,hans anden kone den 17 oktobei 
1823 So år gammel. 

børn. 

a. Anna gi.ft med boelsmand :Iørgen Køks i Hagenseg nu P. KryhJ.mands ejendom. 
b.Cathrine Marie gift med Jørgen Wolf ved kirken nu Anne Andersens ejendom, -· ~c.Ellen g i ft med Nis Kock i Holmkobbel nu Jens P. Kocks ejendom. 
d.Marie overtager fødegården og bliver gif t med Hans Petersen en søn af 
boelsmand Peter Hansen på nu Andreas KryhJ.mands ejendom i Hagenseg. 
Hans Petersen døde den 16 juli 1827 61 år gammel.Marie døde den 3o juli 
1833 57 år gammel. 

børn. 

a,Peter H. Petersen overtager fødegården. 
b.Mathias gift med Ellen Kovk på Ny Kronborg enke efter Johan P. Møller. 
der var 2 levende børn i ægteskabet fisker Pessen og såre Hans. 
Da Ellen døde i 1849 giftede Math. Petersen sig anden gang med Trinke Nico

" laisen,og da han i 1852 måtte afstå Ny Kronborg til sin stedsøn Nis Møller 
købte han ejendommen i Bøgehoved,men døde ret snart efterladende en datter 
Ellen Petersen,hans enke giftede sig igen med Jørgen Knøs fra Hørup. 

c.Kathrine Marie blev gift med Alexander Andersen fra Eroholm,de købte i 
1828 ved tvangsauktion den nu Helge Nielsens tilhørende ejendom i Kongsho
ved,og fik 2 ha med fra hjemgården,ogher bygger de så.da de sælger ejendom
men i Kongshoved til Andreas Rigelsen en lille ejendom,som senere overdra
ges deres plejedatter Kathrine Sørensen gift med Hans Andera.en fra Bjørnod
de.Her begynder H.C. Schmidt så i 1896 sin foderstofforretning efter,at 
have overtaget ejendommen efter sin morbroder. 
d.Jørgen Peteraen blev den 12 september 1841 gift med Anna Marie Møller 
datter af parc.elist Christen Hansen Møller i Bredste11 med hvem han fik ejen 
dommen der.Christian Petersen Bredsten er et oldebarn af ham. 
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e.Elsabe gift med parcelist Jørgen Andersen fra Bredsten,han var første 

ga!J8 gift med en datter fra Holmkobbel,med elsabe fik han 2 døtre ·.Mag

dalene gift med Jørgen Kryhlmand,og Kathrine gift med Peter Sørensen fra 

Sønderby kro de rejste til Amerika. 

f .Maria Cathrine gift 1836 med skrædder og parcel is t Hans Mathiesen Hansen 

i Grønmark,hun døde efter kun 13 års ægteskab efterladende en søn og 2 døt 

re.H. M. Hansen giftede sig igen med en datter af bmd Jørgen Lausen ,og i 

dette ægteskab var den gamle skomager og søsteren Marri,hvis datter blev 

gift med Jørgen Petersen. Melled. 

3.Peter H. Petersen født 1799 død den 9 marts 1842 gift den 11 juli 1829 

med Trinke datter af boelsmand Christian Nielsen i Østerby.Trinke døde 

dog efter knap 3 måneders ægteskab efterladende en datter med samme navr, 

som moderen.Denne datter Trinke bliver,da hun er voksen gift med parceli91 

Hans Andersen i S"kolekobbel,og bliver moder der til en stor flok børn. 

Peter H. Petersen bliver den lo juli 183o gift igen med en søster til sin 

f ørste kone Marie Kathrine med hvem han får 6 børn. 

a .Hans Pe te rsen parcelist i Damkobbel f ødt den 15 jan. 1831 gift med 

Anne Marie Petersen fra Vestermølle 

b. Kathrine Marie født den 2-5-1833 død den 11-6 .samme år. 

c.Marie født den 19-5-1834 død den 22 august 1849. 

d.Christian f ødt 26-1-18 37 død den 22-ll-184o. 

e.Peter f ød t 7-6-1839 død den 22-ll-184o. 

f. Peter Petersen f ødt den 19 juni 1841 gift med Anne Marie Petersen fr)i 

Hagenseg parcel1st f ørst på Bovrupmark,siden i Brobøl Ullerup sogn,hvor 

slægten endnu lever med det gamle familienavn Pessen. 

Faderen til disse 6 børn foruden datteren Trinke af første ægteskab døde 

den 9 marts 1842.Hans enke giftede sig igen med hens yngre broder Hans 

med hvem hun får følgende 3 sønner. 

a.Mathias f ød t 7-7-1843 gift med Cathrine Marie Petersen fra Hagenseg. 

Begyndte fø rst som bØdker i Bøgehoved,købte senere ejendom i Bredsten. 

men døde al lerede den 22-6-1883 .Enken kunne ikke beholde e j endommen, og 

s ønnnerne r ejste til amerika,kun datteren blev hjemme. 

b. Jørgen født 29 juni 1845 parcelis t i Vesterkobbel første gang gift med 

Anne Cathrine Hansen Grynfeld fra Grønmark,hun døde lo-9-1888.Hun arvede 

gården i Vesterkobbel efter en faster,og efterlod 2 sønner og l datter. 
Anden gang var han gift med jordemoder Ellen Volf fra Kegnæs Færge o børn, 
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c. Alexander musiker og parcelist i Vesterkobbel født den 3-9-1847 gift 

med Anna Dorthea Marie Petersen fra Hagenseg.De solgte siden ejendommen 

i Vesterkobbel og rejste til Dundeved. 

Hans Petersen døde som aftægtsmand i Damkobbel den 3 febr. 1886,han var 
født den 4 maj 182o,og blev gift den 2 april 1S43.Hans enke Marie Kathri

ne født Nielsen døde 22-4-1891. 

De 3 brødre Peter,Mathias og Alexander var gift med 3 søstre fra Hagens

eg og broderen Hans med en moster til de 3 piger. 

Det blev så Hans Petersen og Anne Marie fra Vestermøllen som fortsatte 
på den gamle slægtsgård,og fik følgende børn. 

l.Peter 2.Jacob.3Hans.4Jørgen og Christian,dervar tvillinger6.Marie 7. 
_, Anne Marie • 

. --..., ·• 
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Forretningen på bakken. 
l.Alexander Andersen født 18oo og Kathrine Petersen fra Damkobbel,der 

havde ejendom i Kongahaved solgte i 1863 ejendommen til Andreas Ri
gelsen fratog marken og byggede ejendommen til aftægtsbolig,og da de 
ingen børn havde fik en brodersøn den. 

2,Hans Andersen f.d.9-3-1837 søn af Hans Andersen og Kirstine Marie Han
senBjørnodde gift med Marie Sørensen fra Søby på Ærø.De havde kun 
een datter gift med Peter Bødker i Vibøge.Ejendommen solgtes til en 
søstersøn, 

3 ,Hans Schmidt søn af smed Christian Schmidt og Anna Dorthea i Østerby 
gift med Ellen Fogt datter af bmd,Mathias C,Fogt og Ellen Kock Finne
gård i Østerby, 

4,Christian Schmidt født 1893 gift l.g, med Anna Andersen datter af 
bmd, Christen Andersen og hus tru Sol bjerggård Sønderby .Efter hendes 
død gift 2.g, med Kirstine Lassen datter af bmd,Kristian Lassen og 
Anne Marie Kock Segebjerggård i Østerby. 

5.Hans Schmidt født 1919 gift med Hanne,de havde 3 døtre,og afstod ejen
dommen til Kreditforeningen.Forretningen blev nedlagt i 197o. 

/Jf. ~~o/~.}. Nygårds forretning. 
l,Johannes Larsen gift med Kathrine Lassen fra Segebjerggård byggede 

forretningen i 1923, og afstod den i 1964 til. 
2,Carl Nygård gift med Rita Hansen driver stadig forretningen. 

SoerenA
Typewritten Text
(Nr.Landevej 53)

SoerenA
Typewritten Text
(Nr.Landevej 63)



Peter Olsens hus i Kongshoved . 

Huset lå oprindelig ved Gåsvig ,og tilhør te skipper Peter Petersens 
svigerfader J ør ge n Jørgense n og husru Anne Mar ie Nicol aise n.Ved deres døc 
er huset overgåe t til Pe te r Pete r sen,og flyttet op på ha ns grund ved 
Kongshovedvejen,og solgt i 18 77 til. 

l.Niels Peter Nielsen født d . 3o-ll-1854 død 6-9~193l.Han var søn a f Anne 
Kathrine Nielsen på Holtum mark i Grejs sogn,han kom her til Kegnæs og 
blev den 13-6-1877 gift med Anne Marie Jørgensen fød t d .l4-4-l85o død 
l 7-l-1 93 5 datter af daglejer Christ ian Jørgensen, og Anne ;;;argrethe Duus 
Hj ortholm. 

2 .Jørgen Hanse n lods g i f t med illarri fø dt på illr ø , de havde en søn. de r faldt 
i Verdenskrigen,og en datter gift med en post i Sl esvig ,hvortil de gamle 
flyttede på deres ældre dage,i mange år var han lods på f yrskibet. 

3.Jens Thomse n s nedker gift med Ellen Horne købte huset som aftæg tsbolig, 
og han lavede Dritler til mejeriet. 

4.Andreas Christensen g ift med Ingeborg Volf var bogholder hos C.Chmidt 
Damkobbel. 

5.Peter Olsen gift med Helga,hun er fra Østprysen,og han er fra Høruphav, 
hans bedstefar var Andreas Bonde i Soven. 

Mar inus Petersens hus. 

l.Pe ter Petersen født d.ll-12 -1858 død l-l2-1939 ,han var født på Holtum 
mark i Grejs sogn søn af husmand Jens Peter Peterse n,og Anne Christine 
Nielsen.Peter Petersen blev g ift d .6-9-l882 med Christine Nissen f ød t d . 
2o-3 -1863 død 5-12-1944.De overtog svigerfaderens e jendom,men solg te den 
i 1896,og byggede nyt hus på grunden oppe ved vejen. Pe ter Pe t ersen sejle
de me d fr ag t fra Flens borg til Hamborg,der var i ægteskabet 9 børn. 

2 . 1\/larinus Pe tersen fø dt d. 22-4-19o7 gift med Anne Christensen født d.l-5-19c 
9 . De havde f ølgende børn.l .Christine gift Rossen boe nde Hostrupskov. 

2 .Bent Petersen født d.l4-3 -1 944 gift med Anne Margrethe Jessen født d. 
31-lo-1 946 boende Breds ten Kegnæs. 
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:?e te r Nevads hus • 

l,Rasrnus Nissen snedker sø n af parcelist Hans Nisse n og Anne Marie Rasmus

sen Sadbj erg , g ift den 22 - 8 -1834 med Anne L:argrethe Sandbæk datter af 

grovsme d Niels Sandbæk og Anne Marie Lass en i Sønderborg, l søn . 

2.Hans IHssen g ift omkring 1 8 9omed Kirstine liiarie J ør gensen fra Gåsvi g , 

børn a,Rasmus Nissen boende i Sønderborg gift med Visselull e . 

b, Chris tine overtog ejendommen, 

c .Anne Marie ugi·f t havde 2 børn Hans og Chris tine gift Clausen, 

) ,Pe ter Pe terse n fød t 1859 død 1939 fra Vejleegnen g ift 1884 med Christine 

Niss en f(ldt 1853 død 1 944. de solg te ejendommen til Jens Thoms en og byg 

gede et nyt hus til dem og svigerfade ren oppe ved veje n, fg ',! f 

·~ . • J e ns Hhoe1se n f ød t 187o død 1935 søn af s nedker J ørgen Thomsen og Trinke 

i Lillekobbel , gift med Ellen Horne f ødt 18 72 død 1955 datter af pa r ee
i 

list J.>JJt; . Horne og Ellen i Bredsten ,De solgte huset til, 

5 . Niel s Peter Larsen f ød t 1 8 71 død 1963 søn af parc elist Jørgen Jacobsen 

og Laurine Larsen i Bøgehoved . gift med Marri fra Ærø . børn, 

a , Jørgen , b. Hanna, c, Alfred død 192o i sit 21 år. 

6 . Peter Knudse n Nevad født d . ll- 2 - 1918 gif t med Anne Louis e J ør gensen 

født den 5- 4-1 914 . 

SoerenA
Typewritten Text
(Kongshoved 5)



~"9.slu~v~ .2. 
Ellegård. 

l.Chresten Bladt født den 14-8-1785 død den 5-9-1859 søn af parcelist Jens 
Jørgensen :aladt og Anna Cathrina W'olf gif t den 27-9-1811 med Marie Kathrina 
Lassen født l 791 død 12-3-1851 datter af parcelist Chresten Lassen og Cathr : 
ne Lasdatter Kobbelgård.De havde følgende b ørn. 

l.En datter død som 15 årig. overtog ejendom 1811. 
2 .Anne Kathrine overtog hjemmet. 

' .Mathias Madsen født 7-11-1822 død 1876 gift med datteren af nr 'Anne Kathr: 
ne Bladt f ødt den 5-lo-1822 død den lo-4-l887. Mathias Madsen vår søn af 
bmd.Mathias Jørgensen Madsen og Ellen Jørgensdatter Gyldborggård i Østerby. 
r:lathias Madsen og Anne Kathrine havde ingen børn,hvorfor det blev hans søs-

~rsøn,der overtog gården • . Tieovertog gården 1836 • 

• Hans Frederik Hansen født den l 7-6-1848 død den 3o-4-1931 søn af parcellist 
Frederik Hansen og Kirstine Iilarie Madsen i Trænge gift med Marie Kathrine 
Lassen datter af Chresten Lassen og Ellen w·olf Kobbelgård,hun var født 1848 

ca 187o. og døde 194 5,de blev gift og overtog onklens ejen~om.Da de senere også over-
tog Kobbel gård var ejendommen bortforpagtet en længere ~række først til fr~ 
mede og senere i 14 år til sønnen Cristen Hansen føe han i 1912 overtog Kob
belgård,hvorefter ejendommen her overd~oges til den yngre søn • 

• Frederik Hansen født den 1-3.1883 død 1951 søn af nr. 3 gift med Xnna Chris
tensen gift Henriksen fra Sotrupskov født den 16-7-1888 død død 1957. børn 
~ .. Enny Henriksen født 25-3 -19o 9 gift med Henry Larsen Odense. 

2 .Christen Henriksen overtog h~emmet. 

3 . Astrid Hansen gift med Jacob Kock fra Østerbyboende i Sønderborg • 
• Christen Henriksen født 19lo gift 1934 med Kathrine Marie Plett født 1913 
datter af Christen Rasmussen Plet og Kathrine Krogh i Sønderby. børn 
l.Christen Henriksen overtog hjemmet. 

2.Ingrid He nriksen gift med chaufør Jørgen Petersen.3Katrine gift med Conrad 
Elneff Broager • • Christen Henriksen født den 24- 5-1 935 gift med Bodil Lauritsen født 1935 

datter af Christian Lauritsen og Kirstine i Brøns. De overtog ejendommen i 
1961 • 

• Bent Nielsen født den 6-7-1933 søn af gårdejer Axel Nielsen og Jl'larry Jørgen 
s en i Dybbøl gift den 15-3-1958 med Ingrid Petersen født den 26-9-1936 dat
ter af gårdejer Julius Petersen og Magdalene Christensen i Dybbøl.De købte 
e jendommen i l965,og lagde naboejendommen ind til og udvidede bygningerne. 
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'17. 
Sigurd Andersens ejendom. 

l.Christian Volf søn af Peter Christiansen Volf og Kirstine Margrethe 
Thorsen fra Ravnereden,denne blev del t til de 2 sønner Peter og Chris ti 
an,og Christian fik den nye ejendom,og blev gift med Anne Marie Gron
heit datter af Lorens Gronheit Bredsten.De havde kun en søn,der fik e
jendom i Bredsten,hvorfor de solgte ejendommen til. 

2.Jens Thomsen søn af snedker J ørgen Thomsen Lillekobbel gift med Ellen 
Horne datter af Hans Horne Bredsten.Jens Thomsen var oprindelig snedker 
og lavede i mange år dritler til mejeriet ved siden af ejendommen. 3. 

Jørgen Horne fra Skovby en brodersøn til Ellen købte ejendommen i 19 37 , 
han var gift med Ella Petersen fra Skovby,og solgte i ge n i 195o til 

4.Sigurd Andersen fra Frørup p å Fyn gift med Else Iversen fra Torsthoved 
datter af Hans Iversen Torsthoved. Nu er jorde frasolgt til naboejen
dommen,og ejendommens udbygninger er nedbrudt. 

Caiklens hus. 
l.Peter Christiansen Volf f d . 1-12-1823 død d .ll-8-19o3 .gift d .16-11-18 

45. med Christine Margrethe Thorsen fra Lysabild f.d.7-12-1 822 død d. 
26-7-1915. 

2 .Hans Volf gift med Minna, han overtog huset efter faderen, og lavede 
dritler til mejeriet.I 1913 købte datteren Margrethe gift med Hans Bond 

e fra Skoven ejendom i Bredsten,og forældrene flytte de med derop,og boe-
de i aftægtshuset der. 

3.Brødrene Jens og Hans Petersen gift henholdsvis med Minna Clausen og 
Anna Buslag boede i huset i mange år indtil det omkring 197o købtes af 

4.Gunnar Callesen fra Åbenrå ,han købte først de n ene lejlighed senere 
den anden med,så han nu ejer hele huset,der har f ået nyt tag og er 
restaureret. 
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Jørgen Nørre ejendom i Xongshoved. 

1. Hans Wolf født pinsen l 718 død 5-4-1792 gift med Anna Hansdatter fra 

vibøge døbt 12-lo-1721 død 2-7-1782. H. i'olf var søn af bmd Wolf 

Johansen Nymarksgård og havde følgende søskende. 

a. Christian Wolf pare. på Rothenhoff i Bygehoved. 

b.Christian Wolf ejer af Nymarksgård. 

~.Vibøge ejede Hans Wolf først en gård,som han måske afstod til en sø 
n, 

oc byggede Lebølgårds kro 8 fag stort. På disse 2 steder var han i24 
år. 

År 1765 købte han ved udstykningen i forening med sin broder cC Wolf 

Hjortholm År 1766 bygger han færgehuset,og afstår det til sin sviger

søn Jørgen Hansen ~ærgemand. 

År 1768 solgte Hans Wolf Hjortholm til forpagter Johs Brandt fra Au

gustenborc,og beholder parcel nr 4 i Xongshoved,hvor han nu bor sam

men med sin svigersøn Jens Bladt, Hanbygger her en gård,som han til 

min4e om sit tidligere hjem kalder for Lebølgård,denne afstås 1772 

til J. Bladt. Ar 1777 den 18 juli købte ha». af Johs. Brandt Hjortholm 

parcel nr 3 i Kongshoved. Den:a.e jord lå i d.et østlige hjørne af markel! 

og her bygger han igen et sted,som han kaldte Bongshoved,herboede han 

til sin døci.Den 2 juli 1782 drukneile hans kone Am18. Hanses i en alder 

af 62 år på en sejltur til Als,da båcien kantrede,han frelstes derved, 

at han holdt sig fast vei kølen. !r l 784 den 12 april blev han igen 

gift med Ingeborg Prederiksdatter fra Ulkebøl.Der var følgende børn. 

a .Anne Marie W ol f død i sine un&e år • 

b.Kirsten Wo1f blev født 1744 gift 1764 med Jørgen H. Færgemand. 

Han var fra ~jeldbygård og fik færgegården med jord.Hun døde 24-1-17 

c.Hans Wolf boende i vibøge,hvor han må have fået faderens gård. 

d Christen Wolf død som unc. e. Anne Marie Wolf død soa unc. 

82. 

f. Anne Kathrine W ol f blev 1 novbr. l 771 cif t aed Jens J. Blad Vi bøge 

g. Christian Wolf var 1792 bosat i Amsterdam. 

h.Jørgen Wolf død som ung. 

1 Kirstine Marie Wolf blev l78o gift med sin fætter Hans Wolf skoma

ger 1 Østerby. 

j. En dødfødt pige. 

k.Peter Wolf født 1767 på Hjortholm 1 fastetiden blev 1793 gift med 

Ellen Christiansdatter Fogt Østerby,og 
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2 .Peter Hansen Wolf født i fasten l 767 død den 11-12-1841 på Sad bjerg. 

gift 12-lo-1793 med Ellen Fogt fra Østerbydatter af bmd. Christian 

Pogt,hun var født 2o-l-177o død 7-ll-1818.Dehavde følgende levend.e børt 

a.Hans Peter Wølf gift l gang med Metta Cathrine Kock fra Sebbelev. 

2 gang gift med Anne Margrethe Rasmussen fra Hagenseg.Han døde i fat

tighuset den 28-2-1851. 

b. Christian Petersen Wolf gift med Marie Cathrine Mortensen Bredsten 

I dette ægteskab blev datteren Ellen gift med Jørgen Hansen fra Horne 

på Fyn navnet blev senere slægtsnavn. 

c. Peter Hansen Wolf gift med Cathrine Iversen fra Østerby,han blev se

nere parcel1st på Sadbjerg. 

d. Johan Peter Wolf gift med Anna Marie Møller fra Gammelgab. 

e. Anna Marie gift med bmd Christian Iversen i Skovby. '----"' ' 

f. Anna Cathrina gift med hyresmani Jørgen Iversen på Sadbjerg.o børn. 

Peter H. Wolf sad enkemand i 23 år og blev 74 år gammel. 

3. Jacob Elho1m fra Tandslet overtog ejendommen 1839 og havde den til sin 

død i 1849, da enken sælger den til. 

4. Johan J. Møller fra Bygehoved gift med Matie Cathrine Nielsen fra Søn

derkobbel født den lo oktober 1828.han flyttede ejendommen om til ve-

5. jen,byggede nyt stuehus,medens det gamle blev brugt til laderne. 

Nogle årtier før var der købt 6 tdr. land til fra Ravnerede. 

5. Christian Shmidt født 1853 død 193o gift med marie Cathrine Schmidt 

fra Gåsvig de havde ejendommen fra 1882 til 1913. 

6. Jørgen J. Nørr fra Lebøl født den 5-12-1877 gift den 26-5- 19o5 med 

Anne Christine Bladt fra Kongehoved født 12-4- 1883 • 

'"---' 

7. Carl Nørr født 11-lo-1912 gift den 27-2-194o med Else Jacobsen født 

den 27-3-1918. de havde ejendommen i forpagtning fra 1941 til 1965, 

da den solgtes til sammenlægning med naboejendommen. 



o~lysninger om familien Nørr. / 

Den l 7 november 1856 døde parcel1st aftægtsmand fra Sadbjerg Hans Hansen 

Nørr 9o år gammel. Han var søn af fordum boelsmand Hans Nørr og Hustru 

Anne Marie 1 Sarup. Han havde været gift med enken efter afdøde boelsm.ai 

Christen Marcussen Øgaosegård Marie Cathrine !ødt Hansen 1 Sønderby. 

:Bette ægteskab var velsignet med 4 sønner og 2 døtre,en datter døde. 

De levende vare. 

l Christen Hansen Nørr parcel1st på Sadbjerg. Ban var gift med enken 

Anna Cathrine Simons fra Asserballe. Deres eneste datter var gift med pSI 

celist Hans Ansersen Broholm. 

2. Hans Hansen Nørr kå4ner i Lysabild gift med Maria Sophia født Frede

riksen,og har en datter. 

,"..._" 3. Christen Hansen Nørr parcel1st 1 Vesterkobbel gift med Ellen født 

~ogt, som havde parcelstedet, og de fik 12 børn sammen, de var forældre 

t1l Jørgen Nørs mor 1 XOngshoved. 

4. Jørgen Hansen Nørr kådner 1 Avnbøl gift med Anne Marie Volf fra Sottrt: 

5. Kathrine Marie Nørr gift med parcel1st Peter Melche~tsen 1 Grønm.ar~, 
de havde 3 døtre. 

Den ældste at sønnerne Christian H. Nørr på Sadbjerc døde den 18 april 

l.88J. 82 år gammel. Dea 12 juli 1833 ægtede han Anne Cathrine SimoJlSen 

født Esbensen i Asserballe,datter a1' forhenværende boelsmani Mathias 

Esbensen og hustru Anne Cathrine 1 Tandslet,oc enke efter boelsmand 

"' Sander Simonsen 1 Asserballe, med hvem hun havde 2 sø:nner 1. Jel1S Si
monsen 2. Jacob Simonsen 1 Jestrup. 

Den 2o august 1857 døde Ellen Kirstine ~ogt født Lansen 1 Vesterkobbel 
J. Nørre ol.demoder en datter a1' fordum boelsme.Jid Laus Mathiasen og hust

ru Maren Hanses 1 Sønderb.r. Hendes far var gift 5 gange og havde Hans C. 

Lausens gård. Hun havde været gift med parcel1st Hans Pogt i Vesterkobbel 

en søn af fordum boelam.and Christian Pogt og hustru 1 Østerb.r. Hun efter

lod 7 børn 2 sønner og 5 døtre,som efteralder var. 

l. Laus Fogt parcel1st og aftægtsmand på Kepæshøj gift med Cathrine 

Marie født Kølta fra Højen. Deres eneste søn Hans er gift med sin cusine 

Ellen fra Øgæosetård. 

2. A:cnå Margretha. gift med Andreas Christensen Duus boende 1 Tirslulld, 
de havde l søn og l datter. 
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3. Maren gift med parcel is t Hans Madsen Lillekobbel. De havde 5 børn 

alle døde. 

4. Hans Christian Fogt boelsmand på Øgmosegård gift med Kirstina Marie 

født Køles fra Højen. Somovenfor nævnt var deres eneste datter Ellen 

gift med sin fætter på Eegnæshøj. 

5. Kirstina Maria lJ8ift, men har en søn ved navn Christian Fogt. 

6. Anna Maria gift l gang med Jørgen Andersen i Sarup af hvilket ægte

skab der er en søn og l datter. Anden gang var hun gift med Jørgen 

Hansen fra Skovby, hvor der er en datter. 

7. Ellen gift med parcellet Christen Hansen Nørr på Sadbjerg og fik med 

ham 12 børn. Det var så Bllen,der yngst af de syv fik fødestedet. De 

blev gift den 11 oktober 1834. Christen H. Nørr var født den 5 marts 18 
o9 

og døde den 18 maj 1881 en måned efter sin bror på Sadbjerg. Han blev ~~ 

72 år gammel. Ellen var født den 6 juni 1813 og døde den 22 september 

1891 78 år gammel. 

Ejendommen i Vesterkobbel er temmelig sikkert et parcelstad fra H. c. 
Lausens gård i Sønderby. Datteren Ellen gUt med Hans Fogt fra Østerby 

har så bebygget denne parcel, måske købt en parcel til og havde så hjem 

og virkeplads. 

Om Hans Nørre kone på Sadbjerg følgende. Nitten år gammel giftede hun si 
g 

1 gang med el'lkemand Christian Mrcussen på Øgmosegård. Ægteskabet varede 

kun i 3 år,og 2 døtre de havde døde som små. Med Hans Nørr var hun gUt 

i 4o år. Htm blev 62 år gammel og døde den 24 marts 183 7. 

Christian H. Nørr på Sadbjerg,som den 12 juli 1833 ægtede Anne Cathrine 

SimQnsen født Esbenae:a i Asserballe el'lke efter Sander Simonsen med hvem 

hun llthavde 2 sø :aner har teJUelig sikkert skullet afstå gårclen til den 

ældste sø• af første ægteskab og er så flyttet til Sadbjer~. Hun var 

datter af boelsmand Mathias Esbensen l ~aadslet vistnok den nu Esben 

Mathiesen tilhøreBle ejeBdom, det var jo dea gang man venite om på nav

nene.Børnene efter Ellen og Chresten Nørr var følgende. 

1. Hans Hanaen Nørr inderste l Ulkebøl født den 17 januar 1835 gift med 

Marie Christine Iverse:a fra Ulkabøl. 

2. Christian Hal'lSen Nørr tjenestekarl _på Eegnæsgårlil: født den 3 juni 1836 

blev den 24 Cfecember 1861 slået ihjel af en hest. 

3. Marie Chatrine Nørr f~'~ t den 23 december 1837 gift med arbejdsmand 

Hana Schmidt fra Hørur 



.... v 
4. Ellen Kirstine Nørr født de• 26 januar 184o enke efter inderate Vilhelm 
lilles.en i Høruphav. 

5. Chresten Hansea Nørr arbejds-mad i Mbdebjert; født dea 23 marts 1842 
gtlt med Margrethe Jacobsen fra Tandslet men boende i ·Majbøl. Datteren var 
jordemoder der. 

Lorene Hal!lSea Nørr arbejdsmand i KØbenhavn født den ll december 1843 ~1ft 
første gang med Anna Maria Scmidt fra Østerbr Vestergård aDden gang med 
Ilarie Petersen. 

7. Jørgen Hansen Nørr inderste i Grønmark født den 6 februar 1846 gift l 
gang med Anna Hansea fra Ærø,og anden gang med Cathrine Marie Lassen fra 
Torremaj. 

B. Cathrine Marie Nørr født den 23 januar 1849 død den 11 juli 165o. 
-\,9. Jens Haneea Nørr følt den 29 januar 1651 gift i Amerika med en pige fra 
·- '&rø. 

lo. Cathrine Marie Nørr født den 22 april 1853 gift med vognmand Jes Anton 
Nielsen i Sønderborc. 

/ij; , i,/77 
11.Anae Cathri:e Nørr født dea 26 maj 1855 gift med snedker Jørgen Jørgea-
se'~N~r;' ' tV'ib~ {;~;r~ '·tJ:~~Ø'l "'~~t--E~bafued. Fra 1913 t1 194o boede de 
i et D30pført snedkeri i Tandslet. 
12. Kirstine Marie Nørr født de• 14 DQVember 1857 var cift i A11erii:a med 
Hans Fetersen fra Bro,og døde derovre. 

Dea ejeDdom i Køngshoved,so• i mange år ejedes af Jørgen Nørr byggedes ved 
Hjortholms udskiftnin& af Hans Volf og hans kone Anaa Hanses,og lå den 

" ' · ga~ lengere mod øst. Han var søn af Volf Johansen og Anaa Volfes boels-
folk på Nymarksgård i Østerbr. HaD var født 1716 gift i en alder af 27 år 
medovenDevnte Anna Ha.adatter,datter af . Hans Jørgensen i Vibøge. De boede 
først i Vibøge i 24 år,og på Hjortholm i 3 år, på Lebølgård i 3 år, og 1 
Kongehoved i 19 år. Beretnincen om dea første auktion på Hjortholm, som 
blev afholdt den 18 september 1765 omsdagenefjer 15 søndag efter trini
tatis fortæller, at Hans Volf købte l!IOgle af de for -store bygnin&er :fra 
Hjortholm. Hans Volf og hans kone Anna Hanses havde samllien 13 børn. 
1. Marie død i hendes 111117ndige år. 

2. Kristine også død, men var &1ft med færgemand og eak:ema:llli. Jørgen Hansen 
, med hvem hua fik lo bør11,hvoraf de 6 levede. 
3. Hans død somlille. 

4 Kristen også død. 
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5. Anne Marie også død. 

6. Anne Cathrine gift med Jens m.aa. t på Lebølgård. 

7. Jørgen død i sin barndom. 

s. Christian opholder sig i Amsterdam. 

9. Jørgen også i Amsterdam. 

lo. Kirstine Marie gift med skomager Hans Volf 1 Østerby. 

11. En pige dødfødt. 

12. Peter fik hjemgården. 

13. Anne Kirstine død i heDdes barndom. 

Moderen Anna Banses faldt ud af en båd på havet imellem Mindebjerg

hav og Kongshovecl ot; drulrnede den 2 juli 1782. Hwa blev 62 år gammel 

Efter hendes død giftede Hans Volf sig igen med Ingeborg Petersdatter 

fra Ulkebøl. Æ&teskabet varede i 8 år,og var uden børn. Hans Volf '-

døde den 25 april l 792 76 år gammel. Sønnen Peter Bansen Volf var 

gift med Ellen Fogt fra Østerby,og de havde 7 børn sammen, hvoraf 

Peter,som var skrædder købte ejendommen på Sadbjerg l 1825, da den 

blev solgt ved tvangsauktion. 

Senere nævnes Jacob Elholm som ejer af gården i Kongshoved,og da han 

dør i 1849 sælger enken den til Johen Møller fra Bygehoved,som var 

gift med en datter fra Sønderkobbel.Jacob Elholm v~ fra Store Elholm 

hans kone var fra Sarup. En datter var død som lille,så der var ingen 

børn. Johan Møller og hustru fik heller ingen børn, så da hustruen 

døde den 26 september 1883 blev ejendommen solgt til Chris~ian M. 

Schmidt fra Bredeten gift med Marie Kathrine Schmidt fra Gåsvig kro. 

I dette ægteskab var der heller ingen b~rn. Johan Møller blev 66 år, 

og hans kone 6o år gammel. Det var ham der flyttede ejendommen, der 

lå noget ubekvemt,om hvor nu det nye hus ligger. Han byggede nyt stue 

hus, medens det gamle blev brugt til laderne. Nogle årtier før var 

ejendommen. blevet forstørret med 6 tdr. land fra Ravnerede. I 1913 

købte Jørgen Nørr ejendommen af Chr. Schmidt for 24ooø mark og et 

sædvanlig aftægt. Også han forbedrede ejendommen ved at forstørre 

den og bygge ny lade og stald. Chr. Schmidt og hans kone døde omtrent 

samtidig han_ i 193o, og hun året efter. 

Jørgen Jørgensen Nørr født den 5 december 1877 blev den 26 maj 19o5 

gift med Anne Christine Bladt fra Kongehoved født den 12 april 1883. 
t 

Han var før de blev gift,og indtil 1913 snedkermester i Neder Tands1e 
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3. Margrethe gitt med boelsmand Jørgen Lausen Sønderby A. Biggelsen. 

gård. 
4. Johan Peter fik ved delingen i 18b4 Ny Kronborg gif~ med Ellen 

Kook fra Holmkobbel. 

5 Hans Peter gift med Anne Marie Fogt fra Østerby købte gård 1 Ves-

termark. 

HaDS Peter Møller på Xronbor& sad enkemand 1 19 år og blev 91 år 

mindre 6 dage gammel og døde den 11 december 1837. Det var så ham, 

der 1 1814 delte Kronborg til sine 2 sønner Jens og Johan Peter. 

Den ældste datter Anne Cathrine blev 21 år gammel gift med Jørgen 

Jørgensen Smed en søn a:f Jørgen Jørgensen Smed og hustru Ellen Jør

gens tilsidst parcel1stfolk i KOngshoved. Deres ægteskab varede 1 28 

år,og velsignedes med 7 børn,hvoraf 2 sønner ere døde.De levende v~ 

1. Jørgen gi:ft med Kirstiæ Marie Johansen datter a:f pare. Chr. Jo

haaaen Damkobbel. 

2. Metta Cathrine ugi:ft. 

3. Hans Peter gift med Anna Cathrine Madsen en datter af Jørgen 

Madsen Skeldegårdsmark. 

4. Elle:a ugift. 

5. Jena Peter Jørgensen Smed ugitt. 

1838 den 24 september døde Anne Cathrine Smed f. Møller,hun blev 

57 år gammel.Een ældste søn Jørgen Jørgensen Schmidt døde den 5 

december 1889. 85 år gammel. Den 18 oktober 1834 ægtede han Kirsti

ne Marie Johansen datter af parcel1st Chr. Johansen Damk:obbel. som 

døde den 21 november 1868. Jørgen Jørgensen Schmidt var :født den 

2o oktober 18o4. I dette ægteskab var der 9 børn. 

1. Jørgen parcel1st i Kongshoved:født den 16 marts 1835 gift med 

Cecilie Jørgensen Schmidt fra Skeldegårdsmark.Ban døde den 27 decem

ber 1881. Enken giftede sig igen med unskarl Jørgen, Volf fra Grøn

mark. Giftermålet fandt sted den 2 december 1883. •gteskabet varede 

kuA i 7 år.Han døde 56 år gammel den 29 december 189o.Af første 

ægteskab var der en søn Jørgen Jørgeuen Schmidt gift med Marie Cath. 

rine Hansen datter af boelsmand Iver Hansen og hustru !ødt Rasmussen 

Øster by. 

2. Christian parcel1st i Midtkobbel gift med Kirstine Marie Lausen, 

deres datter gift med Andreas Esbensen fra Tandslet. 

3. Jens parcel is t 5 '~id tkobbel gift med Anne K. Al bertsen fra !iJ:ø. 



I 1913 købte de ejendommen i Kongshoved.Alle børn er født før de flyt

tede til Kegnæs. Jørgen Nørre foraldre var viede her i Kegnæs kirke den 

2o november 1B77.Som vidne var til stede skomager Christian Jørgensen 

Nørr 1 Vibøge og boelsmand Hans Rl.adt i Mindebjerg brudens husbond. 

Medena dette skrives er de begge døde, Anne Christine døde den 13 sep-

tember 196o,og Jørgen Nørr den de havde følgende børn. 

1. Anna født den 16 oktober 19o5 gift med landmand Christian Ohlaen 

fra Bre- Holme Vissenbjerg sogn på Fyn, de fik hans forældres ejendom, 

som de drev indtil 1956,da de solgte denne og kØbte Kathr. Lunds ejen

dom i Varnæs. De har 4 sønner. 

2. Christine født den 13 oktober 19o6 gift med landbrugskandidat Mari

us Chl.•istensen ansat på mejerikontoret i Århus,hvor de bor. De har l 

.._/. søn og 2 dø tre. 
;",./ 

3. Jørgen født den 19 maj 19o9 gift i 1935 med Johanne Møller datter 

af Gårdmand Nia Møller og hustru Storgårde på Fyn. eDe har et husmands

brug på Hjortholm,og har 4 sønner. 

4. Jens født den 2o januar 1911 gift med Lis Moos datter af Jens Moos 

og hustru fra Købingsmark. De overtog ved deres giftermål hendes føde

stedi,men hun døde tidligt fra mand og 2 børn en søn og en datter. 

5. Carl født den 11 oktober 1912 gift med Else havde hjemgården i for

pagtning, men overtog senere naboejendommen Ravnereden,da hjemgården 

solgtes til Bent Nielsen til sammen lægning med Christen Henriksens 

ejendom. 

Peter Volf og hustrus slægt på Sadbjerg. 

Den 24 januar 1777 døde bonde på Kronborg Jens Møller. Ved skiftefor

handlingen den lo maj l 7Bo afstår den ældste søn Christian August Møl

ler sin førstefødselsret til gården til fordel .for sin næstældste bror 

Hans Peter.Kronborg var den gang på 39 ha. Det blev så Hans Peter M~lle 

som nu overtog Kronborg,og han blev ret snart gift med Metta Johannes 

fra Varnæs. Han var født i Fauerholm Tandslet sogn, hvor hans fader var 

skoleholder før han kom til Kegnæs. Han var 33 år,da han giftede sig. 

Ægteskabet varede i 38 år,og var velsignet med 5 børn,som efter alder 

vare. 

l.Anna Cathrine gift med Jørgen Smed i Kongshoved. 

Jens parcel1st på gl. Kronborg gift med Anne Marie Petersen fra Sønder

kobbel. 



'19. 
Hans Cmistensens hus. 

l.Jørgen Christensen fra Lysabild gift med Kathrine Marie var klodsmager. 
2.Jørgen Andresen født 1835 død 1911 gift med Anne Marie født 1836 død 

1889,de havde ingen børn,og drev høkeri derfra. 

3.Jørgen Møller gårdmand i Bøgehoved gift med Christine Schmidt købte hus 
et til aftægtsbolig,men da gården brændte i 1911 byggede de aftægt ved 
den nye gård,og solgte huset til daværende mejeribestyrer Hans Erederik 

s,en. 4.Hans Frederiksen gift medKathrine Marie Thomsen l gang gift Petersen, 
han opgav mejeriet i 192l,og flyttede ind i sit hus og var til 1935 sog. 
nerådsformand,og havde Folkebankens filial i mange år.I 195o flyttede 
de til en datter i Odense,og solgte huset til 

5.Hans Christensen f.d.3-4-1898 i Holm gift med Metha født d.l2-l-19o4 
i Sttrup,de fortsatte med banken indtil 197o. 

,f:o~kvd /+'. E.gon Petersens hus ved have t. 
l.Niels Peter Nielsen gift med Anne Marie Jørgensen købte i 1888 grunden 

af Jens Bladt Kongshoved og byggede huset,og ejede det indtil 1925, 
da han afstod det til sin svigersøn . 

2 . Pe t er Hellfra Høruphav g i ft med Marie Nielsen,de ejede huset indtil 
1945,da det solgtes til. 

3.Frans Phillip skomager og indvandret fra Tyskland gift med Frieda, der 
var fra Småland,de fik begge efter et omskifteligt liv en god alder
dom her på Kegnæs. 

4.Egon Petersen inspektør på hospitalet i Augustenborg gift med Birthe 
Kock dat ter af gårdejer Hans Kock Nygård. 

Gendarm Nielsens hus. 

l.Thomas Nielsen gift med Kathrine overgendarm i grænsegendarneriet 
byggede huset i 1926,og boede der til sin død. 
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A::~mosft.-o.,d 9. 
/ Familien Wolf i Kongshoved. 

Følgende ejere af Ravnereden • 

• Jørgen Peter Raun plejesøn af pastor Byberg gift den 25/71792 
Frederikke Brodersen datter af forval ter Jørgen Brodersen på Østerholm, 
han var svoger til J. P. Witske på Hjortholm,og han købte i 1792 ca 2o 
ha. af Hjortholm og byggede gården i Kongehoved i stil med præstegården. 
Han drev gården til 1799,da han rejste til Ødis ved Kolding og solgte går
den til. 

! . Peter Christiansen Wolf født om pinsen 1755 ejer af gårde,.fra 1799-1828. 
Han var søn af Christen Wolf og hustru Kirstine Marie Mortens Bygehoved. 
P, c. Wolf var en del år kusk på Kegnæsgård,og den 27/3 179o blev han 
gift med datteren Sophie, datter af Jørgen Andersen senere Nygård,denne 

.~ ejendom bestyrede han i lo år indtil han købte i Kangshoved. 
Jr Kathrine Sophie Wolf født 2/12 1;99 datter af nr. Z gift d. 2/8.1823 

medChristian Petersen W?lf, søn af Peder Christiansen W?1f" og hustru Ellex 
Hansdatter Nymarksgård Ø~terby. De havde stedeS i Kongehoved fral828-45. 

/..i. Peter Christians~n Wol_f overtog ejendommen 1846 og drev den til 1866. 
han var gift med Kirstine Margrethe Thorsen fra Lysabild den 16/11.1845. 
han var født den 1/12 .• t823 død den 11/8.19o3. hun var født den 7/12.1823 
død den 26/7 1915. 

[i" Peter Christiansen Wolf f. d 2,6/3 1857 død den 2/8. 19o3. gift den 5/11 
1875 med Kristine Marie Schmidt fra Kongehoved f ødt den 19/12 1848 død 

·~. 1915. 

i, Peter Christiansen Wolf født den 21/2 1876 død i januar 196o. gift den 
22/12 1898 med Anne Kathrine Petersen fra Torsthoved født den 26/3. 1874 
død den 29/4. 1928. Han solgte ejendommen i 1946 efter at have ejet den 
siden 19o3 til Mathias Iversen fra Grønmark. 

7 
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Helge Nielsens ejendom i Kongshoved. 

l.Christian Melcherteen født 176o død 1818 søn af Jørgen Melcherteen 

Maibøl gift l gang 1787 med Margrethe Jørgensdatter datter af Jørgen 

Sørensen og Inket boelsmand i Maibøl. gift 2 gang i 26 år med Ellen 

Kåds fra Mindebjerg.C. Melcherteen nævnes som færgemand og parcelist,og 

der var i ægteskabet følgende børn. 

l.Anne Marie gift med Hans Lassen Færgemand. 

2.Inket gift med Christian Duus Hartsø mølle. 

2,Hans Lassen Færgemand gift med Anne Marie datter af Chr.Melchertsen. 

3.Alexander Andersen født ca 18oo søn af boelsmand Hans Andersen og hust

ru Ingeborg Frederiksen Broholm køber i 1828 ejendommen på tvangsaukti

on for loco rigsbankdaler. Han blev gift med Kathrine Marie Petersen 

datter af parcel1st Hans Petersen og hustru Damkobbel,Kathrine Marie 

får ca 2 ha af hjemgården med til Kongshoved.På denne mark byggede de 

så,da de sælger ejendommen til Andreas Rigelsen en lilleejendom,som de 

overlader deres plejedatter Kathrine Sørensen gift med Hans Andersen 

fra Bjørnodde.Og her er det så en søstersøn til Hans Andersen Hans Sch

midt fra Østerby i 1896 beg)Ulder sin korn og foderstofforretning, 

4.Andreas Rigelsen fra Tandslet gift med Marie Kirstine f,Jensen overtager 

1863 ejendommen,og da ingen af dere's børn ønsker at fortsætte på den 

sælger de den i 19oo til Jørgen Jensen. 

5.Jørgen Jensen gift med Elisabeth Læsemann fra Asserballeskov født 1877. 
·\ 

Jørgen Jensen faldt i Verdenskrigen i 1917,og enken giftede sig 2 gang 

med. 

6.Peter Mathiesen født den 27-3-1890 død den 5-2-1957 søn af Mathias Mathi· 

esen og hustru Marie født Fogt Grønmarks kro.Der var ingen børn og ejen

dommen solgtes i 1948 til 

7.Carl kier født 1899 død 1953 søn af skipper Nis Kier .Dahlsgård Rinkenæs 

gift med Elise Christiansen fra Brobøl født den 17-4-19ol. 

8,Helge Nielsen født 24 - 9- 1919 gift den 13 -7- 1951 med Anni Kiær født 

den3o -l -193o. De overtog ejendommen i 1953. 
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Schmidt familien på Hyldbjerggård. 
1. Jørgen Christensen Smed søn af bmd Christen Christensen og Karen Chr 

tens Sarup gift l 773 med Ellen Jørgens datter af bmd. Jørgen Iversen 
?g Kathrine Jørgens i Østerby.I 1779 er Jørgen C. Smed i Kongehoved i 

Østerby. 1799 dør han i Kongshoved. 
2. Jørgen Christensen Smed parcelist fra 1799-1829 gift med Anne Cathrin 

Møller datter af Hans Peter Møller og hus tru Matta Ifxonborg. bØrn. 
a. Jørgen gift med Kirstine Marie Johansen. 
b. Metta Cathrine < ugift. 

c. Hans Peter gift med Anna Cathrine Madsen datter af Jørgen Madsen 
d. Ellen ugift. Skeldegårdsmark. 

e .Jens Peter Jørgensen Smed ugift· / to · 'j ·l J /l. 
I 1829 dør J.C.Smed 49 år gammel. Den 24 september 1838 dør Anne c. Sr 

d 3.Jørgen Jørgensen Schmidt født 18o4 død den 5-12-1889 gift den 18-lo-1834 
med Kirstine Marie Johansen datter af parcel1st Christian Johansen o ~ 

Kirsten Mathieses Damkobbel. lægteskabet var følgende børn. 
a. Jørgen 

b. Christian parcel1st i Midtkobbel gift med Kirst. M. Lausen datter 
c.Jens parcel1st i Midtkobbel g. m. Anne K. Albertsen fra m.A.Esbense 

Bregninge på Ærø. 

d.Mathias parcel1st gift med Kathrine Marie Fogt fra Midtkobbel. 
e. Anne Catr~ine gift med parcel1st Johan Jørg Wolf i Trænge.Fætter c 
f .Johan parcel1st i Grønmark gift med Anne Marie Hansen Øster- Cusine 
g. Kirstine Marie gift med parcel1st Peter Chr. Wolf Ravnerede'b~. 
h. Hans P. J. Schidt lærer i Løjt Skovby født den 29-8-1853 gift med 
Christine Danielsen fra Kegnæs Færge.Han døde som degn i Ullerupil9o2 

4. Jørgen født den 16-3-1835 gift med Cecilie Cathrine Jørgensen Schmidt fr 
Skeldegårdsmark,han døde den 27-12-1881. l søn i ægteskabet. 

5. Jørgen Wo1f fra Grønmark gift med formandens enke den 2-12-1883 han døde 
den 29-12-189o. 

6. Jørgen Jørgensen Schmidt gift med Marie Cathrine Hansen datter af bmd Iv 
Hansen og hustru født Rasmussen Østerby. børn 

Kathrine Marie født 4-6-1894 gift med Peter Wo1f Sadbjerg. 
Jørgen J Schmidt født 24-3.1891. 

7. Jørgen J. Schmidt født 24-3-1891 gift med Anne Marie Hansen født 15-4-1 8. Jens J ør gensen f 4-3-1 918 gift 1941 m. Marie C. Schmidt f. 25-4-1921. 5 
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4. Mathias. parcelist gift med Cathrine Marie Fogt 
fra MidtkobbeL 

5. Anne Cathrine gift med parcelist Jørgen Volf, Trænge. 
6. Johan. parcelist i Grønmark gift med Anne Marie Hansen 

fra østerby. 
7. Kirstine Marie. gif t med parcelist Peter Christian Volf, 

Ravnereden . 
8. Hans Peter Jørgensen Schmidt født 11 april 1851 død 

2o juli 1864. 
9. Hans Jørgensen Schmidt, lærer i Løjt Skovby født 29 august 

1853 , gift med Shrietine Danielsen, Ke gnæefærge . 
Han døde s om degn i Ullerup i l9o2. 
Det var ham, der skrev Kegnæs - sangen. 



..Va..-nA:.o.6i>eL / . 
Damgård.Søgård, 

_.Johan Christiansen født 1737 død 1782 søn af Christian Jørgens og Anna Chri: 

tians gift l 766 med Ellen Mathieses datter af brod Mathias Christesen og 

Ellen Mathieses i Østerby født 1738 død 18ll.De havde følgende børn. 

a.Anna Johans,b,EllenJohanscChristian Johans.d.Mathi~s Johans.e.Johan Johan 
sen . 

Ved udstykningen af Hjortholm tjente Johan Christiansen hos pastor Brulund, 

og købte da en stor parcel af Damkobbel på omkring 75 tdr.land-. 

,Lavs Hansen født 176o død den 11-1-1811 g ift den 11-lo-1783 med enken 

efter Johan Christiansen El1en,hun var da 44 år,og han 24 år garume1,der 

varingen børn i det ægtes kab,han var søn af bmd Hans Lausen og Maren Han

ses af Sønderby. 

jhristian Johansen født 1773 død den 9 decbr. 1832 gift den 18-5-1797 med 

~irsten Mathiesend a tter af bmd Mathias Christiansen og Anne Margrethe Mat

hiesen Østerby.hun var fødtl779 og døde 1817 den 23 marts,Året efter den 

2& juni blev Christian Johansen gift igen med pigen Maren Jørgens fra Grøn 

mark født 1776 død 23-5-1834.1 andet ægteskab var der ingen børn,men i førs 

te var der 4 levende. 

a.Ellen gift med bmd.Jørgen Christiansen Smed i Vellerup, 

b , Mathias overtog hjemstedet, 

c,Anne Margrethe gift med bmd. Peter Jørgensen Volf ved kirken. 

d .Kirstina Maria g ift den 18-lo-1834 med parcel1st Jørgen Jørgensen Schmidt . 

0Æathias Christiansen Johansen, født den 5 - 3-18ol død de n Kongshoved, 

-----~--22-1-1860 . g ift den 3o-lo-1829 med Anne Cathrine Mathiesen datter af Mathias 

Jørgensen Bymand og Anne Christensdatter, I dette ægteskab var der 4 børn. 

a.Kirstine Marie født den 3 januar 183o gift med møller Hans Petersen Ves

termølle . 

b.Mathias parcel1st overtog hjemgården. 

c,Christian født den 14 febr.l835 halvboelsmand i Skoven og parcel1st i 

Damkobbel fik 5 ha fra hjemgården, 

d . Anne Marie født den lo jan 1841 gift med sn fætter bmd. Peter Petersen 

Mathiesen Hagenseg,han blev kaldt for sognets lærdeste bonde, 
//t-H. 

, Mathias Christiansen Joha nsen g ift den 6 oktober 1854 med Ellen Christiana 

Skau datter_ af bmd. Christian Christiansen Skau og hustru Kirstine Marie 

Mads en Skovgården,hun var f ød t den 22 febr. 183_4 og døde den 9 juli 1889 

på Dia.konissestiftelsen i FJ..ensborg.De nævnes de første år boende i Lille 
kobbel på hendes bedsteforældres gård .De havde følgende børn. 
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a.En datter :født den 7 maj 1856 levede kun en hal v t"ime .• 

b.En søn dødfødt den 27 maj 1857. 

c .Anne Cathrine- -Christianse n Johansen :født den 25-12-1859 død 31-5-1865. 

d.En dødfø1 t søn født den 27 maj 1862. 

e .Kristine Marie Christiansen Johansen født den 25-2-1864 overtog hjemmet. 

f.En søn født den 29 august 1 865 levede kun 5 dage. 

g.Anne Cathrine :født den 24 febr. 1867 død den 8 juli 1872. 

, Kirstine_ Marie Christiansen Johansen født den 25-2-i864 død 1933. gift den 

5 febr.l89o med Jacob Petersen søn af parcel1st Hans Petersen og Anne Marie 

fra Vestermølle .Jacob Petersen døde allerede året efter den 26-9-1891. 

I ægteskaoet var der 2 børn. 

O"·En dødfødt datter f ødt den 21 april 189o. 

b.Mathias Petersen født den 1-4-1891 død 1971. gift med Helene Lassen ~ 

datter af bmd. Christian Lassen og Anne Marie Kock Østerby.De overtog gåF~~ 

7. Hans Bendix Thomsen mejerist født i Skelde gift med Kirstine Marie Chris 

tiansen Petersen født Johansen,han var født den 5-7-187o død den 17-12-

1956,og v~ søn af Thomas Thomsen og Anne Marie i Skelde,han blev gift 

medKirstine Marie den 27-4-1894. 

~Mathias Petersen født den 1-4-1891 død 1971 gift med Helene Lassen datter 

af bmd.Christian Lassen og Anne Marie Kock i Østerby.De fik l søn Jacob 

født den 9-6-1918 gift med Anna Jessen født den 3o-4-1924.1 søn Mathias • 

. ~ .Hans Møller Lassen født den 5-8-1933 søn af gårdejer Hristen Lassen og 
._/ 

Dinne Møller Østerby gift den 21-5-1952 med Margit Jessen datter af ~~d-

ejer Christiaan Jessen og Anna Jensen Tandsgård,de overtog gården i 1954. 

De har nu opført og ombygget bygningerne og tilkøbt jorden fra nabogår

den,der blev frastykket år 18oo,så gården ligger smukt på den gamle stavn 



Fortegnelse over Johansen slægten i Damkobbel. 

1. Johall Christiansen. 

De• 7 decbr. 1782 døde parcel1st Johall Christiansen i Damkobbel en søn af 

Christian Jørgens og hustru Anna Christians,hall var gift i sit 29 åx med 
hans efterlevende enke Ellen Mathiases en datter af boelsmand i Østerby 
Mathias Christesen og hustru Ellen Mathiesea. 

De fik 8 børn sammen, hvoraf 2 døtre og en søn døde som små. De levende var 
1. Anna J"ohans 2. Ellen Johans .3. Christian.4. Mathias. 5 .Johan. 
Johan Christiansen var knap 45 år gammel,da han døde. Hans enke giftede 

sig igen d.en 11 oktober året efter med ungkarl Lars Hansen fra Sønderby, 

,....._ han var da 24 år og ægteskabet varede i 27 år og var uden børn. Han døde 
'--'den 11 januar 1811 og var da 51 åx gam.mel,Ellen Mathiases døde den l setbr 
~.samme år. Hun var 28 åx da hun blev gift l ga~:~g,og blev enke,da hun var 

44 år. Da hun døde var hun 73 åx gammel • 

Det var en ret stor parcel Johan Christiansen fik ved udstykninge·n af Hjor 
tholm omkring små 4o ha. har der været til denne gård. Omkring 18oo må 

gården være blevet delt for siden da nævnes både Christian og Mathias som 
parcelister i Damkobbel. 
2. Christlall Johansen. 

Det er så den ældste søn Christiall,der fåx staJlparcellen. Hall bliver de• 
18 maj 1797 gift med pigen Kirste• Mathiesall en datter af Mathias Chris
tiallBell og hustru AJUJe Margrethe Ha.:ases. Stamparcellen må have været om-

.-.., kring 22,5 ha. ,.Deres Ægteskab varede i 19 år,og de f~ sammen lo børll, 
l 

hvoraf dog de 6 døde som små. Kirsten døde del! 23marts 1817,og blev 38 
år gammel. Hun døde i barselseng efter at have været svagelig i et par 

år. Den 26 juni 1818 blev Chr. Johanse a gift igen med pi&e• Mare• Jørge:aa 
fra GrøJ~~J~ark. Dette æ~~:teskab varede i 14 år og var w!e• bør•. Christiaa 

Joha:ase• døde de• 9 decbr. 1832 o~ blev 59 år gammel, de• 23 maj 1834 døde 
hans a:adell kone 58 år ~a.mmel. 

De 4 leve :ad e børll var. 

1. Elle• gift mei Jørge• Chriøtiawse• Saei i Vellerup boelama-a der. 
2. Mathias ~1ft med AJille Cathri:ae fra de• MathiesellSke gård 1 Østerb1• ,de 

fik parcelstedet i Damkobbel. 

3. AJlll8 Marø-ethe gift med. boelsmaK Peter JørgeliSeJl Volf ved kirke•. 
4. KirstillS Maria gift de• 18 oktober 1834 med parcel1st Jørgall Jørge:aae• 

Schmiit 1 Ko:.gøhovei. 
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3. Mathias Christia:ase• Johaue• fik nu parcelstedet i Damkobbel var 

?ødt den 5 marts 18ol. De• 3o oktober 1829 blev ha• ~ii't mei pige• Aaae 

catbrne Mathiesdatter fra Østerby født de• 11 august l8o5. 

I iette ægteskab var der ~ bør•. 

1. Xirsti:as Marie født de• 3 januar 183o ~ift med møller Ha.s Peterse• p~ 

restermølle. 

! • Mathias parcel1st i Damkobbel føllt de• l~ ju.i 1832 t;ii't med Elle a 

Cbristia:ase• Skau fra Skove•. 

3.ChristiaJI. født den l~ febr. 1835 halvboelsmand i Skove• o~ parcel1st i 

Damkobbel gift med A .. e Cathri .. Schmidt fra Skove•. 

~. A.ae Marie født de• lo ja•uar 18~1 ~ift med sin i'etter boelsmand Peter 

Petersen Mathiese• i Ha~eueg kaldet soc-ets lærdeste bo.te. 

Sø.ae• Christia• fik omtre•t 5 ha fra hjemgårde•,oc byggede de• ejeadoa 

i Damkobbel, der •u ejes a1' Nis Pogt,desudeJI. købte ha• 5 ha a:1' Østerbys 

parceller i Militkobbel oc lagde ind tll. 

Mathias Christiaue• Joha:ue• døde de• 22 ja•uar l86o 58 år gammel. Hans 

kone døde de• ~april 1885 79 år gamael. 

~. Mathias Christia.se• Joha:asen. 

Han ægtede d.e• 6 oktober 1854 Ellell Christia:ase• Skau,som var født de11 

22 febr. 183~ og var datter a1' boels118.d Cbr. Christiaue• Skau og hust

ru født Madse• i Skove•. Elle• døde dog allerede i 1889 de• 9 juli på 

Diakosissestiftelse:a i PleJlSborg 55 år cammel. De havtie samme• fået7 bør• 

Mathias Joha:aseu og Ellens børa. 

1. Eli. 4atter født dea 7 maj 1856 iød samme dag. 

2. Eli. søn dødfødt de• 27 maj 1857. 

3. Aall.e Catbrille Cbristiaue• Johaue• født de• 25 decbr. 1859 iøi den 

31 maj 1865. 

4. E• dødfødt BØJI. født den 27 maj 1862. 

5. Kirstille Marie Christiaase• Johasse• født den 25 febr. 1864. 

6. E• søn født de:a 29 august 1865 død 5 dage se•ere. 

7. Amw Cathrine føit den 2~ febr. 1867 døci delll 8 juli 1872. 

5. Kirsti .. Marie Christiaue• Johaue•. 

Dea 5 febr. l89o ægtede hun Jacob Petersen en søn af parcel1st Hans Pe

terse• og hustru Arute Marie fra Vestermølle bosidde•de i Damkobbel. 

Jacob Petersen døde dog allerede året efter de• 26 septeaber 1891. 

I dette ægteskab var der 2 bør•. 
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1. E• dødfød t datter fød t de :a 21 a pr il l89o. 

2.Mathias Peterse:a født de:a l april 1891. 

Mathias Joha:ase:a oc Elle:a født Skau aævnes ie første år som boeøde i 

Lillekobbel,de har åbenbart haft he:ades bedsteforældres ejendom nogle 

år før de fik hjemgården 1 Dam.kobbel. I disse år var der en Joha:asen på 

alle -4- ejerulomme i Damkobbel. 

Som før omtalt bliver ejeniommen i Damkobbel omkring 18oo delt ime1lem 

2 sø:a:aer Christian og Mathias. Den sidst Jlævnte får den nu Christen 

Lassea tilhørende ejeD.dom med et tillii!];gende på omkrillt; 15 ha. 

1. Mathias Joha:ase:a. 

bliver clea 2 august l 799 gift med pigfUl Maren Peters e11. datter af par

aelist Peter Uhristia:asen OI!J: hustru Anna Maria Christiansen på Tørst

hovei. I dette ægteskab var der 6 børn, hvoraf ioc en søn og en iatter 

er døde 1 umym41g alder. 

De levede var. 

L. Joha:a overtog parcelste~et i Daakobbel gift mei Anne Kirstine Skau ~ 

fra Skoven den 2 juli 1825. 

AD:ae Marie gift l &&:Ro!; me4 parcel1st Jacob Iverse:a Bredste:a,anden gaDg 1 

mei AJilireas Chr. Hansen parcel1st sammesteis. 

3. Peter boelsmand 1 Mommark gift med Cathrine Marie Christianse:a fra L 

Lillekobbel. 

-4-. Ma.thias,som 4ølie meu var gift mei Christie Margethe Christiali.Be:a 

fra Kegnæshøj. 

Mathias Joha:asen døde cie:a 17 april 1832 57 år gSJII!Iel, hallS kone døde 

-4- september 1856,hu:a blev 74 år i!];ØJUiel. Htmdruk:aeie i e:a dam ved huset 

af vållle, og blev begravet på sædvaJilig mållle. 

2. Joha:a Msthiese:a Johanse:a. 

Det blev så de:a ældste sø:a Johan som overtog parcelstedet i Damkobbel 

gift med Anne Kirstine Skau datter af boelsma:a4 Chr. Skau i Skoven. 

I dette ægteskab var der -4- bør:a 

1. Mari.e Cathriu gift med parcel1st Lore:a s Lorensen Toli'Bthovei. 

2. Christia:a overtog stamparce1len gift med Ane M. Lasse:a fra Skovby, 

enke ef'ter boelsmanlll H. H. Kook i Mi:adebjerg. 

3. Ilathias gift med Marie C. Sohmid t fra Kegnæshøj. 

-4-. Ellen gift med enkemand Peter Christianse:a fra Lysabild.skov. 

Johan J'ohaliSen døde de :a 28 januar 186 7 65 år gammel. HallS kone døde af 
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alderdomssvaghed de• 12 decbr 1869, hum blev 68 år ~el. 

Joha:a Johaue• del te sin e jeadom til Bille 2 sønDer, således. at Christti

a• fik de• gamle og Mathias byuede så dea •u Hae Meyer tilhørende eje•

clom. 

3. Christlall JohallBell. 

Hall egtede clell 28 juni 1863 AliUle Marie Kock født LasseJl eue efter a!d. 

boe1sma.:ad HallS HallSeJl Kock i llliDdebjer~f. Der var ingen bør• i dette ægte

skab med Christia:a JohallS e a, ha:a døde allerede de :a 28 decbr. 1869 41 år 

gammel. 

AJL:ae Marie LasseJlS fortid så således ua, hum var født de:a 3o :aovember 18 

De'll 28 oktober 1852 i'lldgik hua første ga:ag ægteskab med u:agkarl boels- 24, 

arvi:ag HallS HallBell Kock i Mbdebjerg død de 'Il 24 maj 186o. 

I dette ægteskab var der 4 bør•. 

}Anne Marie født den 7 maj 1853 død den 2 juli 1853. 

2. Anne Marie født den 24 juli 1854 død den 3o september 1855. 

3. Anne Marie fød·t den 6 september 1857 død den 7 april 1858. 

4. Peter født den 18 jtili 1859 død den 22 marts 186o. 

Den 28 juni 1868 indgik hun anden gang ægteskab med parcel is t Chris tæ 

Johansen i Damkobbel, men som døde den 28 december 1869. 

Den 7 juli 1871 indgik hun 3 gang ægteskab med boelsmand Jørgen Lausen 

Sønderby, hun døde 69 år gammel. 

Sammen med Jørgen Lausen var hun med til at bygge den ejendom i Dan kobbel 

som i mange år blev regnet for den pæneste i sognet. 
\ ___ . 

I de år Christian Johansen drev den nybyggede ejendom i Damkobbel selv 

før han overtog sin kones fødested i Skoven var der en Johansen på alle 4 

ejendomme i Damkobbel. 

Som før omtalt var det brødrene Mathias og Christian der delte ejendommen 

Mathias fik den på den østre side af vejen udlagde nye ejendom,og han æg

tede den 5 oktober 1862 Marie Cathrine Schmidt fra Kegnæshøj en datter af 

Peter Hansen Shmidt og hustru Anne Margrethe, hun var født den 23 febr. 

1841 og døde den 7 august 1889, 48 år gammel. 

I dette ægteskab var der følgende børn. 

1. En søn født den 29 august 1865, død 5 dage gammel. 

2. Johan Johansen født den 13 november 1866 død den 8 marts 187o. 

3. Anne Kirstine født den 4 juli 187o gift med Chr. Meyer. 

4. Anne Margrethe født den 7 september 1872.Det blev .så Anne K. og Chr 
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Meyer,d.er fortsatte på den nye, ejendom efter Mathias JohSll.sen, et 
par sjælden flittige mennesker der fik og opdrog l: l børn til gode 
~amfundsborgere. 



Hans Meyers ejendom. 

1. Mathias Johansen søn af Johan Mathiesen Johansen og Anne Kirstine Skau 

gift den 5-lo-1862 med Marie Cathrine -Schm.idt datter af parcelist Peter 

Hansen Schmidt og Anne Margrethe på Kegnæshøj ,de overtog den nybyggede 

ejendou: på bakken i Damkobbel.Marie Cathrine var -født den 23-2-1841 ,og 

døde den 7-8-1889.~1athias Johansen var født 1834 og døde 192o. 

De havde følgende børn. 

l.En søn født den 29 august 1865,og døde 5 dage gammel udøbt. 

2 .Johan Johansen født den 13-11-1866 død den 8-3-187o 

~~ 3.Anne Kirstine født den 4-7-187o gift med Chr. Meyer. 

4,Anne Margrethe født den 7 september 1872 gift med Hans Mathiesen Søn-

2.Christie.n Meyer født den 12-4-1871 død 1957 søn af Jørgen derborg. 

Meyer og hustru UlkebøJ.,hanblev gift 1892 med Anne Kirstine Johansen 

født den 4-7-187o død 1943.De overtog fødehjemmet,og opdrog en stor 

børneflok,og overdrog ejendommen til den yngste søn. 

_3 .Hans Peter Me,yer født den 5-3-19o6 gift den 2-5-193o med Helene Hansen 

født den 16-l-19o5 datter af Chresten Hansen Sønderby og Kathrine Marie 

Christensen.De overtog ejendommen i 193o,og forbedrede den bygningsmæs

sig og på mange måder,den ligger meget smukt på bakken ud mod søen. 

-~-
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Den nye gård i Damkobbel. 

1 ,Mathias ,Johansen søn af parcel1st Johan Christiansen og Ellen Mathieses 

gift den 2-8-1799 med Maren Peters datter af ~arcelist Peter Christiansen 

og Anna Marie Christians på Torsthoved.De overtog den nye ejendom på ca 

15 ha.og byggede bygninger der. De havde 4 levende børn. 

a.Johan overtog hjemmet, 

b.Anne Marie gift med parcel1st Jacob Iversen Bredsten. 

c,Peter bmd, i Mernmark gift med Cathrine Marie Christensen Bredsten. 

d,Mathias gift med Christine Marie Nicolaisen Kegnæshøj. 

Mathias Johansen døde den 17 april 1832,hans kone den 4 septbr. 1856. 

~un druknede i en dam ved huset,og blev begravet på sædvanlig måde • 

. ,Johan Mathiesen Johansen født 18o2 dØd den 28 -1-1867 gi~t med Anne Kirsti

ne Skau datter af Christian Christiansen Skau Skovgård.De havde 4 børn. 

a,Marie Cathrine gift med parcel1st Lorens Lorensen Torsthoved. 

b,Christian overtog stamparcellen. 

c,Mathias gift med Marie C,Schmidt fra Kegnæshøj overtog den nye ejendom, 

d,Ellen gift med enkemand Peter Christiansen Lysabildskov. 

Anne Kirstine født Skau døde den 21-12-1869 og blev 68 år gammel. 

Ejendommen blev delt imellem 2 sønner~og hjemgården overtog den ældste. 

2..".Chr:i,Q__ti~J~ .. Joha~født 1828 død 1869 gift medAnne Marie Lasse fra Skov

.-.byballe, hun var fød t den 3o november 1824, og den 28-lo-1852 giftede hun 

. .-- sig med boelsarving Hans Hansen Kock i Minde bjerg, og i dette ægte skab var 

der 4 børn,som alle døde,og manden døde den 24-5-186o,hvorefter hun giftede 

sig med Christian Johansen den 28 -6-1863,og han døde den 28-12-1869. 

~Jørgen Lausen født den 23-12-1834 død 1918 søn af bmd, Laus Madsen Lausen 

og Anne Margrethe Hansen,han ejede først sit hjem i Sønderby,men solgte de1 

i 1871 til Hnns Møller Vestermølle ,og giftede sig med enken Anne Marie 

Johansen født Lasen den 7 juli 187l,hun døde 1893.og da der ingen børn var 

i disse ægteskaber blev ejendommen solgttil 

5 .Jør gen Mads en søn af bmd Mathias Jørgensen Madsen og Anne Margrethe Duus 

Øs terby gift med Anne c. lvlathiesen født den 2-12-1866 datter af bmd Peter 

Mathiesen og Anne Marie Johansen Hagenseg.Deovertog ejendommen i l894,og 

drev den indtil de overtog hjemmet i Østerby i 19o4. 

~ .• Jørgen Hansen fra Skovby gift med S'ophie Marie Jacobsen ,de 
sælger i 1912 

til. 
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?.Hans Chr. Schmidt købmand i Damkobbel gift med Ellen Fogt, datter af bmd, 

Mathias Cr~istiansen Fogt og Ellen Kock,de overlader ejendommen i 192~ eje n 

dommen til deres datter. 

8.Eline Schmidt født 1899 død 1958. 

:::_)· 
"\_... 



Nis Fogts ejendom. 

l.Christian Joha.nse_'!l født den 14-2-1835 død 1918 søn af parcelist Mathias 

Christiamen Johansen og Anne Kathrine Mathiesdatter gift med Anne Kathri · 

ne Schmidt fra Skoven datter af Jens Hansen Schmidt og Ellen Hansen Boisko· 

De fik ca 5 ha fra hjemgården i Damkobbel nu Hans Møller Lassens gård,og 

købte ca 5 ha af Østerbys parceller,og byggede i 186o den nye smukke gård 

De fik følgende børn. 

a,Ellen Johansen født 1861 gift med :Bmd Hans c. Valfog Hans C,Lausen Ny

b,Anne Kathrine Johansen født 1 872 gift med bmd Hans Mathie- marksgård, 
sen Østerby. 

2 .Ellen Johansen født 1 861 død 1941 gift l gang 2o-9-l878 med boelsarvibg. 

Hans Christian Volf født 29-lo.l855 død den 13 juni 1887.Anden gang gift 

Qed Hans Christian Lausen f ød t den lo-lo-1854 død 194o gift 31-5-1889 

~ søn af sætteboelsmand Peter Lausen og Anne Marie Madsen født Petersen. 

Af sidste ægteskab var der følgende børn,der levede, 

a .Anne Marie 1!legt-fød t 189o overtog hjemgårde. 
Lausen 

b,Anne Cathrine Lausen født L898 død 1969 gift med parc.Hans Peter Nielsen 

sønderkobbel. 
3,Anne Marie Lausen født l89o død 1975 gift l gang med Peter Ley født 1886 

død 1918 søn af bmd,Christian Ollristemen Ley og Kirstine Marie Mathiesen 

Vestermark.Iægteskabet var der l dreng Christian Ley født 1912 boende i 

Tandslet,Anden gang ingik Anne Marie 'ægteskab med sin første mands halvbro 

der Nis Fogt født 189!,. død 1958 søn af bmd Nis Fogt og Kirstine Marie Ley 

c 
"""\ født Mathiesen, I 1938 blev ejendommen solgt tU den nuværende ejer 

4 ,Nis Fog t_ fød t den 14-4-1912 søn afKris tian Fog t og Trinke Fog t Trænge 

gift 1938 med Kristine Marie Knøs født den 2o-l-1915 datter af Jørgen H, 

I{nøs og Kathrine Thomsen Vesterkobbel, 

I den tid Christian Johansen drev gården i Damkobbel før han flyttede til 

sin hustrus hjem i Skoven var der en Johansen på alle 4 ejendolll.llle i Dam

kobbel, 
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Nicolai Petersens hus. 

l.Christian Schmidt født omkring 18o5 søn af parcel1st Jørgen Jørgensen Sch 
midt og Kirstine Marie Johansen Hyldbjerggård gift med Kirstine Marie 
Lausen fra Egernsund,han overtog en parcel af sit fødehjem og byggede i 
1872 huset der,og nedsatte sig som træskomager,der var i ægteskabet en da 
tter Christine Marie, 

2,Christine Marie gift med snedker Andreas Esbensen fra Tandslet de overtog 
ejendommen,og der var i ægteskabet 9 børn, 

3.Peter Petersen søn af Peter Petersen og Christine i Kongshoved købte hu
se.t,da jorden var frasolgt til naboen Nis Fogt,og da de ingen børn havde 
solgte de mod boligret i aftægten huset til hans broderdatter, 

4.Marie Petersen datter af Niels Petersen og Kathrine i Kongshoved,hun er 
gift med Nicolai Petersen,der er fyrpasser på Kegnæs fyr, 

A"'ecJ/"U~f /~e.. .Z. Nicoline Fogts ejendom, 
l,Jens Schmidt født omkring 18lo søn af parcelist Jørgen Jørgensen Schmidt 

og Kirstine Marie Johansen HYldbjerggård gift med Anne K,Albertsen fra 
Bregninge på Ærø,han overtog en parcel af sit fødehjem,og byggede et hus 
derpå i 1872,han arbejdede al sin tid på Hjortholm,der var ingen børn i 
ægteskabet. 

2.Jørgen Schmidt gift med Marie K,Hansen ejer af ijyldbjerggård,han købte 
ejendommen og videresolgte den til. 

3 ,Christen Fogt fra Vestermark fød t 1895 gift 1921 med Anne Margrethe Iver
sen fra Grønmark født 1897. 

4.Nis Fogt født lo-2-1922 gift 1948 med Nicoline Madsen født 23-9-193o i 
Ertebjerghav,de overtog ejendommem i 1949. 

Svend Larsens hus. 

l,Christian Jørgensen daglejer gift med Anne Margrethe Duus fra Fjeldby. 
Deejede huset omkring 185o,og ved deres død er huset nok solgt til herre
gården,hvorfra det igen sælges til. 

2,Christian Nissen gift med Kathrine Hansen senere kirketjener på Kegnæs, 
3,Svend Larsen fodermester på Hjortholm,og senere arbejdsmand her i sognet. 
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Sl•gten Wolf Sadbjerg. 

1. YoYf JohanseJl født 1722 del!, l juni gift 25 år c~el med. Aaaa lolf~J. \~,~~ 
~:~ij~~-

. ' ' ""j;·:O});J·i 2. HaÅ& Wolf parcel is t i Koneshoved født pinsen l 'nS tlø4 5-4-1792 &ift 1;ii;'J 
". . t~t~~~ med Aruta Hansdatter fra Vibøge døbt 12-,lo-l, 721 4ifj4 2-7-1782. Hu druk · ,; . .,;Il , . .. . --- _;· . .. _:- . ·. ,_ , ,_- :~l~~i: 

ned~ fa el! båd på Lillehavet ved overfart fra . cter.•• ejeJld.olll; .. over tLAl ' 
der~ havde de boet en årrække både i Vibøce og på Lebølcård ;f:C)ri,M.en Iie 
kom:· til Hjortholm oc senere tll svigersøønen Jeu :Bl.dta gård i {øftØ; 

" hoved foriuen de tik parcelstedet i Kon&shoved.. 
3. Pe t~r Hansen Wolf født fasten 1767 død den ll-1Jo.J.S4i }å. Se,Q:~je_rc &tt1 

12-lo-1793 med Ellen Fogt fra Øste:t"bY clatter .af bmd Phrl~tia,n!'o~t h~ • ,. 
:· : • - • - • .. • --~-- ., • • - •• , . • - · : _:.· . • • • -- - . > 

var født 2o-1 ... 177o død 7-11-1818. Dehavde følgeaa.$ l~~~l,t~~; ~~#*,· 
a.Ikne Peter lolf gift l gan« med Metta Cathrine ~6k fr~ - S~b~~l~~~ -
2 gang gift med Anna Margrethe Rasmussen fra Ha:ceueg;uan .~øde ØOØI ;r-.# 
tighuslem den _28-2-1851 55 år ge..aunel. 

... .. ·_,:.; 

-;:::~{til b.Christian Petersen Wolf gift med Marie Cathrine Mortensen l!J:o:edsctell.. :i~';J 
I dette ægteøkab er der en datter Ellen ~ift med. Jør«øn Ha.~el'/. fra HOt:..i~~~~ 
ne,der senere .blev slægtsnavn. 

c. i'eter Hansen Wolf gift med Maria Cathrine IverseJl fra Øster by a.e-
nere parcel1st på Sadbjerg. ;t:, .. 

7
, · 

d .J~han Peter Wolf gift med Anna Marie ~""'fra G11om111el3ab 
e • .4nna Maria gift med bmd. Christian Iversen i Skovb_y. 

• .• c,~ 

.'). ~:\ ; 
•\ ;'.;j' 

. ·.$-•' · 

, )~:.:~~r·~ 

-~.;~:.:r.:;._ 
· . ····.,,./ f .A~ Cathrina gift med hyresmand Jørgen Iversen på Sadbjerg iqen bør,....',, 

•. ::: ~~::·.:;: ::~: ;.~:2:.:~ :1::~:;.:-::1~~7-18'9 .. •• ;!i 
Sad):>jerg gift 15-lo-,1825 med Marie Cathrine Hal!,an Iversen fra Østerbt ;,jiid 
fød.t den 2-2-18o3 død ll-11-188o på Sadbjerg ·v..r datter af bmcl. Ila.~ · ,f"~f~
Chr:f.stian Iversen i Østerby,ægteskabet varede i 23 år.De køber på ~an·, ;~t :. - - - . -- . . . . . ·--.. . _ " ·E~~;~_;f gsa)lktion efter efter Morten Jacobsen i 1825 Sadbjerc for 5eo ri1f14aler~::ti; 

:. 
' . ' ,' ·.· :'· ' }_;;_)· .. ~·:· coui;'ant,som faderen aftægtsmand Peter H. Wolf K.encshoved kautiøne:t"el:' to;'.}!~• ·- - - -. :l"· . .. .. 'S,~:.:I .~i' Der .. er dog siden købt jord tll ejel'ldommen nere canp.De havde følg~bør4}i~1i• 

a. Ellen gift med Christen Lassen Kobbelgård. a. -;·,i;\;?,: 
b .Peter gift med Marie Cathrine Ley fra Vesterlilark t,ik h;!e~~~&Arden. .H1;{i 
c. Hans Christian døde ugift 2i år gammel i 1856. '·W~~-
d.V'ohan Peter købte naboejeruioiDJIIen gift med Ma,rie .Cathrine Lcauen . ia:tt!it~~~~t 
at bmd Math. Lausen SønQ.erbygårcl. 2 gang gt:tt med M-tbr. yt~;ll · ~:t· 
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5. Pder lia:aaflil Wolf. født den :51-B-le31 død den 25-11-1911 gift de 11-"1 
ie56 llied .Marie Cathrine Christeøn Le;y født dn 15-4-1837 død den 
22-2-1896 datter af halvboe1øøui.!ld Nis ChristeJ18n Le.r og hustru føa.t . ' . 

Sk:au. De .fik 4 . børn. 

a.Pet~r føjt cleJl 2o4- 1859 gift med Illarie Cathrine Møller Vesterlllal' ._ , '"'1 - . - ' 

}): .. arie qå:tl:li'i~ født den 2o.-B-1861 cift mei bmd..Jørg.Christiansen 
~.Jii~. ~ 25 .. 7-1864 gift med Mtj.thias c. Duus Kegnaishøj. L;ysabilii's 
: d~ tivø;t~~ ~JIÅu •osters P. Bladts e jendon på kepæshø;j. 
å.nnti• Ilarie tød.t den 2.;.3-1869 dø-d den 17-8-1878. 

6. Piltår W ol! tø4t d, en '2o-1-1859 død den 13-5-1950 gift med Marie Ca t h 
·ise .lltii1er Vesteriaark !ødt den 4-5-1858 død den 2-3'-1937 datter at .biD . . · '• 

~; F. Mø1ler '·oc ;hustru Cathrine Marie Født Andersen Sk:olekobbel. 

a. ~eter 'fol! etterma:ad på gården. 
b. Ha:nø .\Yolf :I,'B.ld t i Verdenskrigen. . . . 

c. Milrie 'l ol f gltt med grdr. Hau L. Petersen Talidahede. 
cl. ie:thril'le. Jolf citt med ~dr. Hans Hanse:a Skovbyager. 

7. :Pe.ter Wolt tøat de :a 26-6-1898 gift med Kathri~~e Ilarie Sohllliclt født d• 
4.,.6 .. 1894 datter at JørgeD. J. Schmidt og hustru Cathrine Marie HåD.au 
Kctqehoved • . · 

E:f'terø1C(1tt • . 

. Ioridea Wo1f fami].ien k:oin på Sadbjerc otB.les følgende ejere. 
1. JiUlOb Mortensen fra Øster b;y kØbte i 1766 ejenc!.omille:a.SølUlen 

Mbrte• .Tacobsea fulgta efter. ,$C måtte i 1825 salge e jendalilAlen til 
H. Wo1:t. 



/J i 

--
~Den 31 december 1841 døde Peter Hansen Volf fra Kongshoved, han var søn 

af afdøde parcel1st Hans Volf og hustru Anna Hanses boende på afdøde 

Jørgen Nørre ejendomi Kongshoved. 27 år gammel blev han gift med Ellen 

datter a! boelsmand Christian Fogt i Østerby. Ægteskabet varede lidt 

. over ~5 år og velsignedes med 7 børn,hvora! en søn døde. De levende er. 

1. Hans Peter Volf gi!t første gang med Mette Kathrille Kock fra Sebbelev 

.' allden gang med Amae Margrethe Rasmussen fra Hage:aaeg. Han døde som lem 

i fattighuset den 28 februar 1851. 55 år gammel. 

2. Christian Petersen Volf gift med Marie Kathrine MortenseJl :Bredsten. 

I dette ægteskab er der eR datter Ellen gift med JørgeJI. Hansen fra 

-Horne på Fyll.Horne blev senere slægtsnavnet. 

3. Peter Re.nsen Volf gift med Marie Kathrine Iversen fra Østerby senere 

parcel1st på Sadbjerg. 

~- Johan Peter Volf gift med Anna Marie Møller fra Gammelgab. 

5. Anna Marie gift med boelsmand Christian Iversen i Skovby • 

.. 6. Anna Cathrina gift med hyresmand Jørl';en Iversen på Salbjerg. In,gen 

levende børn. 

Han sad enkemand i 23 år og blev 74 år gammel. 

Den tredie ældste søn Peter Hansen Volf gift den 15 oktober 1825 med 

Marie Cathrine Iversen datter af fordum boelsmand Hans Christian Iversen 

i Østerby.Dette ægteskab varede i 23 år .Jacob Mortensen fra Østerby 

købte i 1766 ejendommen på Sadbjerg. Sønnen Morten Jacobsen måtte gå 

fra ejendommen ,og det er så denne skrædder Peter H. Volf fra Kongeho

ved køber på tvangsauktion i 1825 for 5oo rigsdaler kurant, som faderen 

aftægtsmand Peter H. Volf kautionerede for. Der er dog siden købt jord t 

til denne ejendom flere gange. 

Peter H. Volf og Marie Cathrine havde5 børn,en datter døde som lille. 

L. Ellen gift med christen !/<k/l Ren på Kobbelgård. 



i; 

l ' ' 

2. Peter gift med Marie Cathrine Ley fra Vestermark fik hjemgården. 

~ 3. Hans Chris ti an døde ugift 21 år gammel i 1856. 

4. Johan Peter købte naboejendommen og ægtede den 2 juni 1865 Marie 

Chatrine Lausen datter af boelsmand Mathias Lausen Sønderby. Hun døde 

den 4 august 1877. Anden gang indgik han ægteskab med Kathrine Marie 

Sørensen fra Lysabild. Han forstørrede ejendommen ganske betydeligt. 

Fra første ægteskab var der 3 børn,fra andet ægteskab var der ingen. 

1. Marie Cathrine født 14 januar 1866 død den 12 marts 1866. 

2. Anne Cathrine født 2o september 1867 gift med boelsmand Christen 

Mathiesen Østerby. 

3. Marie Cathrine født den 15 november 1873 gift med møller C. H. Cla~ 

sen Broager. Hun bl-ev kun 31 år gammel. 

Det blev så Peter Volf født den 3o august 183o som fik Sadbjerg. 

Han blev den 13 september 1856 gift med Marie Cathrine Ley fra Vester

mark datter at halvboelsmand Nis Christensen Ley og hustru født Skou. 

Hun var født den 15 april 1837. 



Sadbj e rg. 

l.Hans Nissen parc elist på Sadbjerg gift 1 8o5 med Anne Mar ie Rasmuss e n. 

De havde en søn Ra smus Nissen,der blev snedker og boede,hvor nu Peter Nevad 
bor .Der var jord til en ko ,ejendommen på S'adb jerg blev solgt til, 

2 .J ør gen Iversen hyresmand gift med nabodatteren Anne Kathrine Wolf datter af 
parcelist Peter Hansen Wolf gift med Ellen Fogt.J .Iversen og Anne Kathrine 
havde i ngen b ørn, de solgte e jendommen til he nde s broders øn. 

3 .Johan Peter Wolf født 1839 søn af naboen Peter Hansen Wolf og Marie KathrinE 
Hansen Iverse n Sadbjerg.Joha n P ,Wolf blev gift i 1865 med Marie Kathrine 
Lausen datter af bmd . Mathias Lausen og Anne C. Møller på Sønderbygård .I det 
ægteskab var der 2 døtra . a,Ånne Kathrine gift med bmd.Christen Mathiesen 

Øs terby,og Marie Kathrine gif t med C,H.Cl ausen Broager. 

Da den første kone døde giftede Johan Volf sig anden gang med Kathrine Sø
rens en fra Lpsabild, de r overlevede ham,han døde i l912,og solgte gården til. 

4.Peter Ha nsen Wolf f,d,23-ll-188o død d ,lo-l-1976,han var s øn af bmd,Hans C. 
Wolf og Ellen Johansen Nymarksgård,Peter H.Wolf var gift med Metha Kathrine 

Christensen Ley f.d.2l-7-1885 død 2 -5-1 933 datter a f Christian Christens e n 
Ley og Kirstine Mar ie Mathiesen Vestermark.I ægteska bet var der kun en søn 
Hans Christia n Vl olf , der ved g iftermål overtog Skovgården i Skoven, Peter H. 

Wolf overlod gården til sin sønnesøn . 

5.Peter Hansen W'olf f,d,2-9-1926 søn af Hans c. Wolf og Magda Gunnersen Skov
gården g ift med Margre the Hansen f,d , 28-7-1 924 datter af Peter Hansen og 

Marie Schmidt i Tovrup.De overtog ejendommen i l947,og har forstørret jord
arealet betydeligt ved køb af jorden til naboejendommen. 
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Kobbelgård. 

l.Christen Christensen Lassen fra Egegård i Skovby f .l 752 død 1817. 

gift l 779 med Cathrine Lasdatter fra Skovby. 

2.Jørgen Christensen Lassen f.l786 død 1834 overtog ejendommen 18o8 

gift 18o9 med Me tte Marie f.l786 død 23-5-1862. 

3.Christen Lassen f.l3-12-1821 død 18-4-1897 gift med Ellen Volf f. 

21-8-1828 død 5-8-19lo datter af parc.Peter H.Volf og Marie Kathrine 

Iversen Sadbjerg. 

4.Marie Kathrine Lassen f.l848 død 1945 gift med Hans Frederik Hansen 

f.l7-6-1848 død 3o-4-1931 søn af parc.Frederik Hansen og hustru Trænge 

5.Christen Hansen f.l6-7-1873 gift 1897 med Anne Marie Marcussen f.8-5-

1877 datter af bmd.Jørgen Marcussen og hustru Vestermark. 

6.Jørgen Hansen f.l-8-l9oo gift med Anne Marie Iversen datter af pare. 

Johan Iversen og hustru fra Stenderup f.9-9-19o5. 

7.Johannes Hansen gift med Ellen født i Aulum Vestjylland. 
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Ejere a Sadbjerg. 

1. Hans Hansen Nørr født l 765 død l 7-ll-1856 søn af boelsmand Hans 
liørr og hustru Anne Marie i Sarup gift 1797 roedAnne Kathrine Kris
tens af Sønderby død 24-3-l837,hun var første gang gift med Chris
tian Marcussen Ømosegård,der var 4 børn i ægteskabet. 

2. Christian Hansen Nørr født 5-3-18o9 død 24-12-1883 gift 12-7-183' 
med enken Anna Cathrine Simonsen fra Asserballe,hun døde 16-4-1881 
de havde en datter gift med parcelist Hans Andersen Broholm,det 
var hendes søn der overtog ejendommen efter dem. 

3. Frederik Andersen født 1858 dad 1936 overtog Sadbjerg ca 188ogift 
C med Anne Margrethe Andersen født Nielsen født l86o død 1933 de 

·~ 

solgte ejendommen omkring l9~otil naboen Johan Wolf. 
4. Johan P. Wolf født 1839 død 1912 gift anden gang med Kathrine Mari 

e født Sørense Lysabild født 1849 død 1931 •. de solgte i 1912 ejen-
dommen efter at en jordudskiftning havde fundet sted til. 

5.Christen Hansen født 16-7-18~~ død 1958 gift 1897 med Anne Marie 
Marcussen født 18-5-1877 død 1961. 
Jorden blev lagt til Kobbelgård og huset var i mange år lejet ud. 

6Jacob Petersen søn af Helene og Mathias Petersen Damkobbel gift 
med Anna overtog ejen dommen i 1955, 
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Mathias Schmidts ejendom i Midtkobbel. 

!,Christian Lausen overtager ejendommen ca.l82o død den lo oktober 1859. 

2,Mathias Jørgensen Fogt født ca,181o død 1885 søn af parc.Mathias Fogt og 

Cathrine Jacobsdatter i Grønmark, Mathias Fogt blev den 17-lo-1847 g ift me d 

Kristine Margrethe Bromand født Møller datter af parc.Jørgen H. Møller og 

Marie Iversen i Bygehoved,hun var enke efter parc,og skrædder Jes Jørgensen 

Bromand i Vesterkobbel,der var i dette ægteskab 3 børn. 

a,Ellen Jørgensen Bromand f.23-12-1837 gift med bmd,Jørgen Jørgensen Sebbe-

1ev.b.Jørgen Jørgensen Bromand f,21-7-184o bmd.i Sebbelev gift med Anne 

Marie Skovmand. 

c.Marie Kirstine Jørgensen Bromand født d.3-12-1844 gift med parcel1st 

Johan Iversen Vesterkobbel. 

I ægteskabet med Mathias J.Fogt var der føgende børn. 

a,Cathrine Marie Fogt født den 22-5-1848 gift med parc,Math.J,Schmidt. 

b.Kirstine Margrethe Vogt født d,8-4-1851 gift med parc.Peter Jørgensen 

3.Mathias Jørgensen Schmidt søn af J ørgen J,Schmidt og Cath- Sebbelev. 

rine Marie Johansen Hyldbjerggård,han fik med Cathrine Marie Fogt ejendom

men,I ægteskabet var der følgende børn. 

a,Mathias,b,Johan.c.Peter.d,Cathrine.e,Jørgen. Christine Marie, 

4.Mathias Jørgensen Schmidt f .11-4-1876 gift med Anne Marie Kock fra Nygård 

datter af gårdejer Hans Kock og Anne Marie Karcussen.børn.Mathias.Hans. 

5.Mathias Scmidt f ødt 3-lo-19o9 #ift 17-5-1931 med Erna Roth fra Sønderborg. 

børn.a.Mathias.b.Kaj, 
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Kroen ved Hjortholms smedie. 

l.Laus Lausen født 6-2-184o søn af bmd,Laus Madsen og Anne Margrethe Hansen 

på Asmus Rigelsens gård.Han blev gift 1873 med Marie Lausen Palæet i Midt

kobbel,De overtog ved deres giftermål det gamle smedested i Hjortholm,og lag 

de senere hendes faders ejendom til.På ejendommen var der kro indtil Ver

denskrigen,En datter var Marie Lausen født 3o-9-1888 død 1976. 

2,Jørgen Lausen søn af ovennævnte var udlært mejerist,men overtog i 1922 ej

endommen,og drev den til sin altfor tidlige død et par år efter, 

3.Peter Hansen fra Troldborg gift med Christine Vrang fra Stolbro købte ejen

dommen i 1937,men i 1977 solgtes jorden fra til Peter Hansen Volf,så der 

nu er et beboelseshus tilbage af det gamle smedested, 

~Af~~~~e ~ Hjortholms smedie, 

l,Jens Hansen gift med Anne Margrethe Volf havde smedien omkring 187o,men 

rejste til Amerika og efterlod hustruen herhjemme,hun overdrog arnedien til 

2.~ns Peder Pedersen og hustru født Plett,de købte en lille landejendom i 

Grønmark,og solgte smedien omkring 19oo til, 

3,Christian Petersen fra Blans,han drev den indtil 1928,da han solgte den til 

sin svigersøn. 

4.Andreas Duus gift med Ella Petersen,han drev den til sin død,og fra omkring 

197o gik smedien ind,så der nu kun er beboelseshuset tilbage. 
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Hjortholm, 

tilhørte huset Sønderborg 1615 til 1 667 . 

forpagtere, 

l,Junker Wolf Rathlou 1 665 til 1 684. (~-
2,Johan Jebsen gift med Anna Brandt,anden gamg gift med Klaus Poulsen,der 

jo 1695 skænker kirken våbenhuset mod syd ,de havde gården fr a 168o - 17o6. 

3.Evald Brug havde gården fra 17o6 til 1739. 

4.Jens Hansen hans enke blev gift med overfyrste Lauth,de drev den fra 1739 

5. ~is Lorensen forpagter og senere ejer af Hesselgård i Rinkenæs .-1751. 

han var P,H.Hjort Lorensens bedstefår og drev gården fra 1751-65. 

6 ,Pe ter Peter se n gar tner fra Lillemølle var ejer af gårde 1765-67 . 

- ~"'.Hans Wolf gift med Anna Hanses havde gårdei l år,han var søn af Wolf Jo
_.~ 

hansen og Anna på Nymarksgård, 

s.Johannes Brandt søn af provst Brandt i Egen gift med Laise Frederikke Bro

dersen fra Østerholm,han var ejer af gården fra 1768 til 1796. 

9,Jørgen Peter Wiske søn af kornhandler Witske i Sønderborg gift med Johs. 

Brandts datter Eleonora Elisabeth overtog gården i 1796,de fik 9 børn. 

lo.Jørgen Peter Witske var den yngste af sønnerne,han var ejer af gården fra 

1833 til 186d,og var gift først s gang med en d~tter af grdr.Petersen 

Abildgård Langdel.J,P,Witske døde dog efter 5 års ægteskab,og enken gifte

de sig anden gang med sin f ørste mands broder Johannes,i dette ægteskab 

var der en søn Hans Heinrich gift med Margrethe Jessen fra Maibølgård,der 

Gråste hovedgård, 
/ •' 

11. Jørgen Peter W i tske søn af nr 9 ' gift med Helene Hansen datter af biskop 

Hansen i Egen,hendes moder var en datter af pastor Svendsen i Hørup.Deres 

eneste søn var dansk statsborger,og i 1898 solgtes gården så til den tys

ke stat,og blev administreret af den såkaldte domæneforvaltning,indtil 

den efter genforeningen blev overtaget af den danske stat og adminisreret 

af State~q jordlovsudvalg,fra 1998 til 1933 borttopagtet til Hugo Hoff, 
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I jern- og middelalder var hele halvøen skovbevokset. 
Hertug Hans d.yngre, yngste søn af ref~rmatio nskongen Christi
an den tredje, overtog det lille hertugdømme Sønderborg efter 
sin mor Dronning Dorotheas død i 1571. 
Denne ener~iske kongesøn blev efterhånden en stor godsbesid
der. Fra herregården "Kegnæsgård", der også kom i hertug 
hanses besiddelse, lod man flere tusinde svin gå på olden 
i egeskoven. 

Hertug Hans byggede først et lille jagtslot i området ved den 
senere opførte gård. 
Han oprettede en færgeforbindelse fra Høruphav til Kegn~s -
færgeriet forærede han til en vaskepige på slottet og hendes 
mand ! Han fratog nogle kådnere i Høruphav marken ned mod 
færgestedet, så han selv med følge kunne lade deres heste 
græsse der medens, de var på jagt. Mange år senere kom der en ret'
sag mod brtugen i Augustenborg for at få marken, der ulovligt 
var frataget dem, tilbage. Det lykkedes vistnok ved vidners 
hjælp. 

Hertug Hans havde sine visioner med Kegnæs. Egetræerne blev 
fældet og træet brugt til hans mange byggerier af slotte og 
hovedgårde. 
I 1615 var der ryddet så meget, at Kegnæs kunne koloniseres. 
~o familier fra Als og Sundeved (dem der var ham skyldig -
står der på plattysk) blev tvangsforflyttet hertil. 
Hjortho~jMeyerhof blev opført, hvor den ligger den dag i dag. 
3 landsbyer blev oprettet, Vesterby med 19 fæstegårde, Sønder
by med 2o og nogle år senere ~sterby med 22. 
Foruden arbejdet med deres små jordlodder i fællesdrift måtte 
de forpligte sig til hoveriarbejdet på Hjortholm. 
Grmndstenen til Kegnæs kirke blev lagt den 24 juni 1615. 
Set. Johannes kirke stod færdig året derefter. ' 
Herregården "Nygård" blev nok opført et par år senere. 

l. Herregården "Hjortholm" tilhørte huset Sønderborg fra 
1615 til 1667. 
Hertug Hans døde i 1622, det var kun få år, han fik frugter
ne af sin kolonisation at se. 
2. Hertugdømmet og dermed også Hjortholm blev overtaget af 
Hahs'es 3'ældste søn Aleksander, der allerede døde 1627. 
3. Dennes ældste søn Johan Christian fulgte efter s om hertug 
af Sønderborg. En yngre søn, Ernst GUnther, oprettede ved 
sit ægteskab i 1651 huset Augustenborg, der fik en lang hi
storie. 
Johan Christian døde 1653, da var det før så velorganiserede 
hertugdømme stærkt gældstynget, og hertuginde n pantsatte 
Hjortholm til amtmand von Bulows enke for 15ooo rigsdaler. 
Fru von Bulow afstår f ordringen til sin søstersøn, ritmester 
Wolff Rathlau, der overtager gården i 1665. 
Hvem der har været f orvaltere eller fogeder under hertug
dømmet, har vi ingen oplysninger om. 

1!._::"!:!!2!:~E-:!9.!!L~~!!:!19.::_fE~-:!:~~2.-!g_:!:~§1!. 
Det var armodens tid for de få Kegnæsboere, og det gjorde det 



2. 

ikke bedre, ar ritmesteren var en hårdhændet bondeplager og 
skørtejæger. 
Pastor Lillius (l679-l7o7) klager over ham til kirkemyndighe
derne, han betalte ikke tiende, og Lillius fortæller, at der 
nu kun er 13 familier i Sønderby og Vesterby nedlagt, tradi
tionen siger, at Vesterby blev afbrændt af svenske rne 1658-59. 
Familier var flygtet til Ærø, Langeland og Angel for at få 
en ny og forhåbentlig bedre til\rærelse, i Østerby 11 tilbage. 
Ritmester Nolff von Rathlou var af holstensk højadel, hans 
hustru var født Rantzau. 
I 1674 overtog han også "Rønhave" på næsten samme måde som 
ove rtagelsen af Hjorthholm : amtmand Melchior von Korffs hus tru Anna Rantzau havde pant i Rønhave efter lån til hertugfamilien. 
I 1684 gik Rathlou konkurs me d begge ejendomme p.gr. af skat
terestancer. 
Også Rønhave-undersåtterne havde klaget til kong Chr.d.5, om 
de fik noget ud af det,melder historien intet om. 

g~-~~~-~j~E!~S~-~~~~E-~E~~~~~ 
5. Johan Jebsen, gift med Anna Brandt blev f orpagter efter 
Rathlaus konkurs i 1684 . 

6. Klaus Paulsen. 
Efter Johan Jebsens død gifter hans enke sig med Klaus Paulsen. 
En forpagter den gang af en kgl. gård blev kaldt pensionarius. 
Klaus Paulsen var ud af en kendt Tønder (og Flensborger?) slægt, 
som man vistnok regnede for slesvigsk adel. 
Det var ikke ualmindelig, at en pensionarius havde flere kgl. 
gårde - her vistnok Gammelgård og Ballegård. 
Klaus Paulsen havde Hjortholm til l7o6. 
I 1695 skænker ægteparret Kegnæs kirke et våbenh~s mod syd. 
Ægteparret fik en f ornem begravelse inde i kirken under midter
gangen. Deres, gravsten står nu i våbenhuset i tårnet, op ad 
væggen ind til kirkerummet. 

7. Evald Brug havde gården fra l7o6 til 1739. 

B. Overfyrst Lauth. Jens Hansens enke blev gift med overfyrst 
Lauth, og de drev gården fra 1739 til 1751. 

9. Nis Lorenzen fra 1751 til 1765. 
Han blev bedstefar til den kendte Peter Hiorth Lorenzen, der 
talte dansk i Slesvig stænderforsamling. 
I Nis Lorenzens tid skete store ting, han og pastor Brolund 
planlagde en udstykning af ~e knap looo ha., som hørte til 
Hjortholm og Nygård. 
Stamparcellen til Hjortholm blev på 95 ha.Det va~ jo ofte de 
kgl. gårde der f ørst praktiserede de nye tanker om selveje 
og udstykning . 
Også bønderne fra Sønderby og Østerby flyttede alle ud fra 
fællesskabet _i landsbyerne, det skete fra 177o til 1795 . 
Alt det kan man læse fyldestgørende om i Jens Bladt, sen. 
bidrag i bogen "Kegnæs 1615-1965". 
Nis Lorenzen blev ejer af "Hesselgård" i Rinkenæs. 

lo . Gartner Peter Petersen fra Lillemølle blev ejer af gården 
fra 1765 til 1767. 



11. Hans Wolf gift med Anna Hanses havde derefte Hjortholm 
i kun l år, han var søn af Wolf Johansen og Anna på Nymarks
gård. 

12. Johannes Brandt, søn af provst Brandt i Egen, gift med 
Tiaise Fr.ederikke Brodersen fra Østerholm var ejer fra 1768 
til 1796. 

13. Jørgen Peter Witzke, søn a:f kornhandler Witzke i Sønder
borg, der var blevet elev på gården forelskede sig i Brandts 
datter Eleonora Elizabeth. Det unge par overtog Hjortholm i 
1796, de fik 9 børn. 

14. Jørgen Peter Witzke var den yngste af sønnerne, han blev 
ejer fra 1833 og var gift med en datter af gdr. Petersen, 
Abilggård, Langdel. 
Witzke døde efter kUn 5 års ægteskab, og hans enke giftede 
sig med stn·mands bror 

15. :Johe,nnes W i tzke, i dette ægteskab var der en søn Hans 
Heinrich gift mrd Margrethe Jessen fra Majbølgård, de for
pagtede Gråsten Herregård 1877 til 19o2, derefter købte de 
"Solbjerggård". 

16. Sønnen af første ægteskab J.P.Witzke overtog gården i 
186o. Han var gift med en datter af biskop Jørgen Hansen i 
Egen, hendes mor var datter af pastor Svendsen i Hørup. 
Witzke bekostede en inddigning og afvanding af engarealerne. 
De havde en søn, far og søn kaldte man henholsvie den gamle 
og den unge Witzke. 
Sønnen var den førende kraft i oprettelsen ag Kegnæs andels
mejeri i decemberl887. 

3. 

Den unge Witzke forblev dansk statsborger, det var måske en af 
årsagerne til, at man solgte Hjortholm til den tyske stat i 
1898. Efter genforeningen overgik den til den danske stat. 

17.Domæneforpagter Hugo Hoff drev den fra 1898 til 1933. 
I hans tid blev der lagt hårdt tag på alle bygninger. 

18. 1933 kom domænebestyrer Bang. Det danske flag hejstes 
over Hjortholm. 
Der blev udstykket yderligere til 2 husmandsbrug. 
Stamparcellen var derefter på 63 ha. 

19. Olga og Karl Andersen køber Hj<·rtholm ved staten dan 1.4. 
1955. De foretog også et større inddigningsarbejde. 
C'm driften i deres tid kan læses i "Kepo:næs i nyere tid" 
side 149. 



(/tY: 

2o. Hans Jørgen ·Hansen, "Kobbelgård" købte Hjortholm ved 
Ol~a og Karl Andersen pr. 1.2.1996. 

4. 

Olga og Karl Andersen flyttede til Høruphav som pensionister. 
Hans Jørgen Hansen driver nu jorden sammen med Kobbelgårds 
jord. 

Stuehuset og øvrige bebygrelse solgte Hans Jørgen Hansen 

til ~d~fo 1(/l'sfd· ~ø:a ~f";/d /llac/4PP· 

Ang. bygninger: Der har på nordsiden af vejen ligget flere 
bygninger. Vistnok aftægt og mejeri og staldbygninger. 
2 fodermesterboliger lå lidt længere fra gården. 

En videre forskning a~ personalia kunne måske give flere op
lysninger. 

Der henvises iøvrigt til Jens Bladt sen. i "Kegnæs 1615-1965" 
side 45 : Hoveripligt. 
Side 5~ : Under og efter udskiftningerne, hvor der bl.a. 
f ortælles om forskellige kontrakter og familien Witzke gennem 
lo2 år på Hjortholm. 

Til kilde for denne opsætning er Jens Bladts "Gård og slægts-
histo rie på Kegnæs" som findes på vort arkiv. . 

Om hertug Hansc d.y. er der megen dybdegående litteratur, 
f.eks. museumsinsp.ektørerne J .Raben, Jørgen Slettebo, 
forfatterinden Tilde Svensson. 
H.P.Clausen og Jørgen Paulsen : Augustenborgerne. 
Henning Mathiesen : "Hertugens folk", og megen anden historisk 
litteratur findes på bibliotekerne. 

0s terby, den 15.1.1997 
Hans Bertelsen. 



1791 ko~er :tøbmandssønnen Jø:..~gen Peter Witzke, ;;;øndorborg som 
landvæsenselev til Hjortholm, han fo~elaker sig i en af Brandts 
døtre Eleonora Elisabeth. 1793 bliver de gift og 1796 overtog 
de unge så Hjortholm. 

De fik 9 børn, den yngste Jørgen Peter \Vitzkebliver ejer af 
gården 1833 bliver siden gift med en datter· a.f Petersen, Abild
gård, Langdel, men døde efter 5 års ægteskab. 
Enken giftede sig da med sin mands bror Joh.ar.nes, de filt en Søll 
Hans Heinrich, der blev gift med Margrethe Jessen fra ''1ajbølgård, 
de·t er delires efterleonmere på Splbjer·ggård, 

De gamle Witzlres flyttede til Notmark, der va.t· ~S. det tidspunkt 
4o køer, 8 heste, lo kvier, 2 stude og lo fi:'.r pli gården. 

Datteren fra Abildgårds første søn med Jørgen Peter Wit.zke, 
af samme navn fik gården 186o, han blev g:!.ft med. biskop Hansens 
datter fra Egen .• 
I haDS tid belrostede han en større afvanding af engenø. 
De havde loxn en søn født 1861. Far og søn blev kaldt henholdsvia 
den gamle og den unge Witzke. 
Den unge var den dri;rende kraft ved mejeriets l•prettelce i æs 87 

~e æ>§B ltsRB ,~,.., f.tel~ !Jt. CPe;l.x, ~g livet -'1'1''1 ~Ii]el:>tl'iell:l: heæ 
~ fl:'lilili:ll<JQ eg klimaet deprimeren.;l-.·, ·-I> 1>":i:at€.'l.'Qa.g dnlli
nade hll.ll. ai.g • YJJ:eeave't. 
Den unge Witzke forblev dansk undersåt, og så 1n.ume han måske ikke 
købe gården. I-Ians far solgte den 1898 til den t;yske stat$ hvilket 
blev stærkt kritiseret, da han var en dansk na.nd. 
De gamle flyttede til Augustenborg, men Witzke døde her for egen 
hånd. 

Hvor nu Cathrine cg Jens Lorensen bor i Vesterbobbel, var der i 
gamle dage kro, her brændte tit lys ud på natten, hvorfor man kald• 
te det for "e fyr". Ilet kurn.ce være et ledefyr fe::· skibene men 
også fer tøndetmmkerne fra Hjortholm, når de i '2erke vinteraftener 
var på vej hjem fra deres arbejde en hel dag med plejlen c,g lod 
sig da 'tiltrække af krostuens lys. 

1898 bliver Hugo Hoff domænef'orpagter, nu lægges der hårdt tag 
på alle bygn.inger. Hoff fortsætter aftar genforeningen, da den dan
ske stat ov<"rtager gården og ind til 1934. 

Da kororner domænebestyrer Bang og der udstykkes yderligere til 
to statahusmandsbrug. Derefter er stamparcellen på ~ 1»9 ha. 

f'f 19$'5" sælger Statena jordlovsudvalg hjortholm ·~il Glga og Karl 
Andersen, der nu har ejet gården i de mange år. 

Hans Bertelsen. 



For det meste er kirken det ældste bus 1 sognet, men her p& Kegnæs er de to herregårde Hjortholm og Nyg.c.lrd lige så gamle, omend de er ferandret og ombygr:et i årenes l øb. 

Kegnæs sogn har fødselsdag den 23 jur1i 1615, da blev kirken indviet til Set Johannes, de to herregårde og de tre landsbyer, Vesterby, Sønderby og østerby bygget, alt eftør hertug Hans do Y•" plan. 
Egeskoven på Kegnæs var blevet udnyttet til hans omfattende 
byg~erier og til eksport, 6o hoveribønder med familie tvangsfo:t-flyttet hertil, 18 fæsteboel :1. Vesterby, 2o 1 Sønderby og tilaidet 22 1 '<sterby. 

Inden t~jorthclm herregård blev opret·bet 1 havd" hertug Hans d •Y. haft et jagtslet på stedet og tiJ hans eget brug en færgeforbindelse fra Høruphav. 
Det var en af hans vaskepiger der fik færgebevilligen, og der var en fofdarae hos ham, hvis mand blev den første præst ved kiE'ken. 
Hjortholm tilhørte hertåghuset i .:iønderbcrg fra 1615 til 1655, huset i , ;;;ønderborg gik fallit 1667. Gården var da pantsat til amtmandv. Bulowa wnke cg var 17P5 overtaget af hendes søstersøn ritmester Wolf v. FBthlow. 1784 gik også han fallit. 
D.enne periode efter evanskekrigen var hård ved Kegnæs. Halvdelen af fæstebolene i østerby cg Sønderby star øde hen, Vesterby er helt forladt. 
Wolf Rathlou var en hård og kynisk herre, so~ pastor Lilius skrivelse til myndighederne vidner om. 
Fæstebønderne havde trange kår, men heller iF~e livet på herregården var altid lutter idyl. 

Nu overtog kronen, d.v.s. kongen, Hjortholm, ved en pensionariue, d.v.s. forpagter. 
Her narvnas Klaus Paulsen til 17c6. Han og hans kone skænker kirken våbenhuset mod syd i 1695. 
Så nævnes Evald Brug, Chr. Kaadt og overfyrst Lauth • 

... 6,.. ·. 
I 1751 er Nis Loren en fra Rinkenæs forpagter og i hans tid sker der ·store ~1ng på Kegnæs. 
Han og pastor B~olund diskuterer de nye tanker om landboreformer. Io::n ansøgning,der anbefales af amtmanden, sendes til myndighederne i København. 
Og i 1765 bliver Hjortholms og Ilygårds jorder udstykket ved auktion. Det ~ tilsammen ca. looo ha. 

Forpagter Nis ~rensen var bedstefar til den kendte Peter Hjorth Lorensen, Haderslev, der i den slesvigske s·tænderforsamling tal te dansk, og han vedblev at tale tansk. 

Nu blev der rør~ på Kegnæs, der købes parcE,ller på jordrentevilkår, den gang kaldt canon, og tilflyttere strømmer hertil for at bygge og bo. 

I den periode er også Meta Iversens gård oprettet, og den er 1 de mange år ejet af Poulsen og Iversen slægten. 

Hjortholms stamparcel på ca •• 5 ha. købes af en Petersen og en Wolf, men i 1968 af Johannes Brandt, en søn af provst Brandt, Egen. 
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