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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 



Niels Åge Kocks ejendom. 

l,Mathias Lausen fra Sønderbygård,hans fødselsdato kender vi ikke,men han 

døde i l857,han var gift med Kirstine Marie Olsen f ødt i 1827 antagelig 

har han også haft naboejendommen,der boede de i nogle år indtil 1893. 

Kirstine Marie døde på aftægt i 19lo en efterlevende døvstum søn Chris

ten døde i 19o8. 

2 .Hans Kock søn af parcelist Nis Kock og Anne Marie Lausen i Hoaimkobbel, 

han var født i 1836,og døde i 1912,han var gift med Anna Louisie Høy 

datter af parcelist Hans Nicolaisen Høy i Bredsten,hun døde i 1918,de 

overtog ejendommen efter Hans Kocks moders farbrod er,og s olgte den i 

1 9ol til. 

3.Hans Jørgen Kock fra Elleskov gift i 19ol med Bothilde Petersen fra Eger 

nsund.Hans J.Kock var født d.26-9-1B74 død 1963.Bothilde var født 12-11-

1878 død 1961.1 1934 overdrog de ejendommen til sønnen. 

4.Jørgen Peter Kock født d,l6-7-19o8 gift 1934 med Krista Lindemann fra 

Himmerland født d.l8-3-19g~.De overdrog ejendommen i 1967 til deres søn. 

5.Niels Åge Kock født d,2o-4-1937 gift d,25- 3-l 967 med Kirsten Jespersen 

fød t 8-9-1944. 
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Peter Jørgensens ejendom. 
l.Mathias Lausen fra Sønderbygård,hans fødselsdato kender vi ikke,men 

han døde i 1857,han var gift med Kirstine Marie Olsen født i 1827,anta
gelig har han også haft naboejendommen,der boede hans kone efter hans 
død på aftægt,hun døde i 19lo. 

2.Hans Kock søn af parcelist Nis Kock og Anne Marie Lausen i Holmkobbel, 
han var født i 1836,og døde i 1912,han Var gift med Anna Louise Høy, 

-- 2 hun var datter af parcelist Hans Nicolaisen Høy,og døde i l91B;de over-
_fo.-4t.- ~~.,.C-z_,. toge jendommen i 1893, og solgte den i 19o<'? til. 

-·· -- ··-· - ·- - -- ----- 3 .Niels JØrgensen fra- Iller fød t d .8-9-1881 død 1963 gif t i 19o6 med Mar-
/~~~ grethe Kathrine Mi:lf:ledee!l. fra Sebbelev født d.6-7-1885 død 1965,de 

solgte den 1-4-1948 ejendommen til sønnen. 
4.Peter Jørgensen født d.S-5-1912 gift d.26-5-194o med Christine Caroline 
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~, 

Frydenhoff .Vesterkobbel . 

l . Mathias Petersen gift med Anne Marie Chr i stensdatter , de drev går

den omkring l 8oo . 

2 , Christian Chr i stensen Petersen søn a f nr . l. gift den 21 - 9-1821 

med Anne Marie Cb_ristiansdat te r fød t den 9- 9- 1799 død ll-3-1885 

dat ter af bmd.Christian Chr ist i ansen Skau og Ellen Madsen,hun var 

gift med 3 ejere af ejendommen , men havd e ingen børn . 

3 . Peter Hansen Kåd gift den 6- lo - 1827 me d enken efter nr .2,han v ar 

s øn af Hans Chr istensen Kåd og ;\ nna Hansdatter fra Mindebjerg . 

4 . Hans Christian Jepsen g i f t den 29- 6 - 1833 med e~ken ef t e r nr , 3 han 

var fø d t den l9-l2 - l8o2 og døde den 2o- 6- l882 , han var søn af bmd . 

J ør gen J . Jepsen og Maren Petersen lilommark , 

5 .Jørgen Peters en født d . 29- 6-l845 død 1 916 søn af parcelist Hans Pe 

te r se n og Marie Kat hr i ne Nie l sen Damkobbe l g i ft og over tog ejendom

men 18 77 med Anne Dorthea Hansen Grynfeld født l85o død lo-9-1888 

datter af parcelist og kromand l.Iathias Hansen Grynfeld og Anne Mar i e 

Paulsen Grørunarks kro . børn . 

a . Hans Petersen født 1882 dø d l9o6 gift med Marie Kathrine Thomsen 

senere gift med mejeribestyrer Hans Frederiksen . 

b , Anne lviar i e født 1885 død 1 927 gif t l. g . med Christen J ørgensen 

Grønmark . 3 børn, gift 2 . g . med Hans Iver sen Torsthoved . l bar n . 

c . Christ ian gift med !\!ar i e Vol f da tter af par celis t Jørgen Volf og 

Marie Paulsen Ves terkobbel. l søn de købte ejendom i Skovby. 

Jørgen Pe tersen giftede sig anilen ga ng med Ellen Vo l f , hun var f ød t 

1867 og døde 1925 uden børn , hun var datte r af parcelist Jørgen Volf 

og Marie Paulsen Vesterkobbel , hun var uddannet jor demoder . 

I 1883 bræno.te e j endomn1en med både l evende og dødt besl a g kun hes 

tene reddedes , bygningerne var meget gamle , der bl ev udbetal t 7ooo,.:m 

i erstatning , og de nye bygninger kos te de l oooo ms.rk at opføre. 

6 , Peter Hanse n f ød t 1872 død 1959 overtog e j endommen l 9o8 , han var s øn 

af parcelist Jørgen Hansen og Anna Kegnæsgår d , og.gift med Anne Marie 

Bertelsen fra Le bølgård . børn a . Feter, de r en overgang drev ej endo m 

på Torsthoved . bJø r gen overtog hjemme t. 

7 , Jørgen Hansen født 191 3 gift med Ell a Buch Flensborg f ødt 1913 . ae 
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overtog gården i 1936,gift i 1938 , og har f øl gende børn . 

a . Traude født 29- 11-1939 gift med land i nspektør Poul Petersen . 

b.Anne Marie f ødt 2 - 9-1941 gift med landinspektør Je ns \Volters, 

c , Ivianfre d fød t 6- 2 193 9 l ærer på Fanø • 

S .Jørgen Iviogensen født 6 - 2-1939 gift 22 -11 -1966 med Mar ie Sehussen 

Hansen Mosegård Kegnæs , de overtog ejendommen i 197l,og har f ølgende 

børn . Marie er født d .2o-3- 1945 . 

a. . Poul Sehussen l\!ogensen født d . 24- 6- 1966 . 

b , Bente Sehussen ~~ogensen f ød t d .11- 1 - 1969 . 



Mathias Wolfs ejendom. 

l,Jørg~Møller.hustru ukendt,sælger til J.P.Iskov. 

2.Hans Fo~Kegnæshøj g.m. Anne Marie Wolf ses under Kegnæshøj,de drev ejd. 
' til 1912. 

3 .Christen J~Wolf f .9-3-1878 d .1948 g. m. Christine Marie Schm;idr f .lo-8-

1874 datter at Mathias Schmidt og hustru Midtkobbel.~n v~ søn af Jørgen 
/~/ 

Wolf og Marie Magdalene Poulsen Lundgård VesterkobbeL/ 

4.Mathias Wolf f,28-7:.0l9ol g.l925 m,Berta Marie Rasnuili-:en f.2-ll-19o5 d. 
/ 

11-3-1942 .g.2g.l-12-1945 med Anna Vertomine Zenri~r f. 7-7-19o7 datter af 

karetmager Johan Zenner og hustru Kegnæs. 

Jørgen Christeftiens hus. 

l.Christian Iversen er nok fra naboejeyabmmen og sælger til. 
' / 

2,Peter Christensen og hustru fra ~~r~,sønnen maler Hans Christensen 

tager huset og sælger til. 
," 

3 .Niels Christensen se nedenfor. 
/ 

4.Jørgen Christensen f ,21-j-1,-1928. 

~~ls Christensens 

' ' 

'.''·-..... 
nedlag~ ejendom. 

'" l.Johan Iversen g,m.~ie Bromand. 
/ ' 

over-

2.Jørgen IveZ:ren <23-1-1873 faldt i verdenskrigen g.~Anne Sofie Petersen 

i 1898, hun v fød t 2-lo-18 76. 

3.Marie Kir~ ine Iversen f,l3-6-1899 gift 1921 m,Niels Christensen fra Bro 
/ 

f.5-6-1889.Jorden er nu frasolgt ejendommen til naboen. \ 

se 
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' 

.. 
TIL STINE WOLF 

på 9o års dagen, torsdag d • . 2o·.aug.l964. 
med hilsen og lykønskning fra Dybbøl-Posten. 

Sønderborg 

* * * * * * * 
Fra Dybbøl-Posten den 13. juli 1917 citerer vi fra side 4, ordret 
hvad der berettes i bladet, der udover denne beretning mest inde
holdt be;retn:l.nger :fra . _ ;:r;onte~·'·~ -- øst og vest • 

.., .... -- ~ - - -

Mel: Fjernt i syd;, du skønne Spanienu •• 

Fjernt i øst, så :langt :fra hjemmet, 
vandrer du, min kære mand_. 
Udi krigens larmlog tummel 
i det :fjerne :fjendeland. 
Dine tanker vist mod nord 
drager · ti t ved d!tg og nat • . 
Til den elsk'te plet på jorden, 
hvor du har den h.Je'rtets skat. 

Dine tanker godt ' jeg kender, 
du min kære gode mand. 
Tit :for os et bud du sender 
til _det høje h:l.mmelland, 

_at · q.,.'! - ~-~~e.r ~". !!J-1'1 nA~e 
hollier over · os· ·sin hånd 
og ' os fri fra nød og våde 
og os lede ved sin .ånd 

År og dage er· henrunden 
siden du dit hjem forlod. 
Ak, ja ak, når kOmmer stunden, 
da der· råbes: "Fi-ed på jord"? 
Og vi hØrer klokken kiine · · 
over landet nær ·og fjernt. 
Oh, hvor lykkelig en time 
da for dem, soiD'læD.ges hjem. 

Ret af hjertet jeg dig sender 
en lykønskning kær og mild. 
At vi må,. når vejeri ender 

· ·. . . m..,lld,es . . da . med- g-:l:ttde smil• 
- - ____"..---r-.A't du havne må ved stranden, 

-~---r ·· · 'Wlivor omtrent for tyve år 
.. . _ vore hjerter fand-t hinanden 

.i vor ungdoms lyse år. 

* * * * * 
Chril!ten Wol:f 
Vesterkobbel., KajM!ø 

.",.)i; .. 



Jørgen Knøs-s ejendom. 

l.Hans Fogt fra Østerby gift med Ellen Lauses fra Sønderbygård,fra den 
gård blev parcelstedet nok udstykket,datteren Ellen fortsatte. 

2.Chresten Hansen Nørr født d.5-3-18o9 gift med Ellen født den 6-6-1813 
død 22-9-189l,de drev ejendommen og fik 12 børn,og solgte den til. 

3.Alezander Petersen f.3-9-1847 søn af Hans Petersen og Marie Kathrine 
Damkobbel gift med Dorthea Petersen datter af bmd.Peter Petersen Ha
genseg,de solgte ejendommen omkring århundredeskiftet til. 

4.Hans Nicolaisen og Anne Marie Bladt datter af parc.Jens Jørgensen 
Blad Kongehoved og Anne Margrethe Hansen Jørgensen,han var født 1854 
og døde 1938,hun var født 1858 og døde 1928,de solgte i 1915 ejendom
men til hendes søstersøn. 

5.Jørgen Hansen Knøs s øn af Jørgen H.Knøs og Christine Bladt i Bøgehoved 
han var gift med Kathrine Thomsen datter af Jørgen Thomsen og hustru 
i Bredsten.De havde kun l datter og solgte ejendommen til. 

6.Christian Rosenberg Hansen fra Dybbøl f.ll-12-1911 gift med Cecilie 
Bladt f.ll-3-1917 datter af JensBladtog Christine Hansen Kegnæsende. 
Ejendommen er nu solgt til sammenlægning med Johannes Hansens ejendom 
Kobbelgård. 
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7o. 
Nicolai Rasmussen Vesterkobbel. 

l.Lorens Iversen søn af Lorens Iversen og Marie Kathrine Kock Grønmark 

gift med en datter af Nis C.Ley og Marie Kathrine Skau Maskeled i Ves

termark,de overtog vel omkring l86o den nybyggede ejendom i Vesterkobbel, 

den var bygget på gårdens jord der.En datter gift med Peter Melchertsen. 

2.Hans Henrik Andresen søn af snedker Hans Henrik Andresen Sønderby var 

gift med Cecilie fra Vollerup,han var skrædder,men byttede med Lorens 

Iversen,og fik ejendommen.3 bør. Kathrine gift med Jørgen Kåd Østerholm. 

A~dreas overtog ejendommen.Hans husmand på Ramorsgård. 

3.Andreas Andresen gift med Marie Nielsen datter af Hans Nielsen og hustru 

Sønderkobbel,de flyttede i 1935 til Bovrup,pg overtog hendes onkels gård. 

4.Johan Iversen fra Blans gift med Cathrine Christiansen datter af grdr 

Andraas Christiansen fra Holballe,de købte Bøiskovgård,og solgte til. 

5.Peter Bonde fra Skoven og hustru,de var der en kort tid,men flyttede så 

til Skovby og solgte til. 

6.Nicolai Rasmussen f.6-2-1922 søn af husmand Peter Rasmussen og hustru 

Drjby gift med Jensine Blad t f .3-12-1929 datter af bmd.Jens Blad t og 

hustru Vestermark. 

Peter Melcherteens hus. 

Huset er bygget omkring 1888 af skrædder Henrik Hess,der solgte til sk

rædder Hans H.Andresen og hustru.Efter nogle års forløb byttede han med 

Lorens Iversen,han brugte det til sin død som aftægtsbolig.Efter ham fik 

hans Dattersøn Peter Melcherteen huset,og drev vognmandsforretning der

fra,og har nu boet der i man~r som pe~st. ~-/P/f' .. 
~~~~~~~7/~· 
Y€-Jte-r/:.o!Jbe-1. 1. Anna J ør gensens hus. 

Huset var ejet af Christen Volf.Jørgen Knøs.Mathias Duus.Snedker Peter 

Skriver.Jørgen Ley.Og nu Hans og Ann~rgensen. ~ ~ 
~~ /?_f?o.~ ~ (_~~-4-~, ~· 
Vu.fe-rico6be1 !. Margrethe Lassens hus. 

Huset med jord beboedes i mange år af skomager Peter Jensen,jorden fra

solgtes til Niels Christensens ejendom,og huset til gendarm A.V.Lassen 

gift med Margrethe Zenner. 
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Skræddermester Henrik Christiansen Hess søn af inderste Christian 

Jess og Anne Dorthea Christiansen i Høruphav. 

DEn 25-6-1875 blev han gift med Ellen Toft datter af smed Jørgen Toft i Øster

by.børn. 

l.Christian Hess født 12-8-1875. 

2 .Hans Henrik Hess født 29-11-1878. 

Anden gang var Henrik Hess gift med Marie Cathrine Fogt datter af parcelist 

Tørgen Fogt og Ellen Schmidt i Vesterkobbel. børn. 

l.Eline Cathrine Hess født 23-ll-1881 død 2o-5-1886. 

2,Anne Dorthea Christine Hess født 11-11-1883. 

3.Marie Cathrine Hess død 1884. 

4.Jørgen Hess født 23-9-1888. 

5.Eline Cathrine Hess født 21-l-189o død 9-5-l89o. 

rredie gang var Henrik Hess gift med Petersens enke fra Sønderby,i dette æg

teskab var der nok ingen børn. 

Peter Melcherteens hus. 

Huset er bygget omkring 1888 af skrædder Henrik Hess,der solgte til sk

rædder Hans H.Andresen og hustru.Efter nogle års forløb byttede han med 

Lorens Iversen,han brugte det til sin død som aftægtsbolig.Efter ham fik 

hans Dattersøn Peter Melebertsen huset,og drev vognmandsforretning der

fra,og har nu boet der i mange år som pesionist • .-t::. ~yc •. ?:J - /7.40:". . 

K!L;"" 
f"i.~ · 

t 
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7/. 
Fyret i Vesterkobbel. 

Ejendommen var oprindelig kro vel nok herregårdskro. 
l.Christian Christensen Schmidt født d. 21-8-1838 død 28-6-1882 søn af 

Christen Christensen Smed og Ida Sophie Blad Nederm~i Sønderby gift 
med Ellen Poulsen født 5-12-1835 død 9-lo-19o7 datter af parc.Christen 

Poulsen og Ellen Skau Torsthoved,de havde 14 b~rn,og drev parcelstedet 
med tilhørende høkeri. 

2.Christian Christiansen Schmidt f.28-4-1865 gift med Maren Hansen Fabri
cius datter af færgesvend Hans Madsen Fabricius og hustru Anne Hansen 
fra Ærø,de havde 7 børn.De solgte i 19o5 ejendommen til. 

27-~-" 1!7-* Y.r -3.Christian Volf~.~ }wa614 død 1923 søn af Jørgen Jørgensen Volf og 
Ellen Petersen Solbjerggård gift med Anna Dorthea Petersen Møller 13-- (, q~_,__ 
11-1872 død 16-~-1955 datter af HansirMøller og Christine M.Johansen 
Vestermølle. 

4.Ellen Jørgensen W'0lf f .3o-7-19o9 død 1962 gift 193o med Jørgen Duus f. 
~lo-19o6,der er 3 børn i ægteskabet. -d. f-/Z- ?J' ~-/J?Jr? 

5.Kathrine Duus f.3-4-193o gift 25-3-195o med Jens Lorensen f.2o-lo-1922. 
han er født i Skelde Broager sogn,der er 3 børn i ægteskabet. 

~4'-'/~.?o 
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~~§!~~~2~~~~-z~~----~~~~~~--~t~!~!~~~~~s--~~s~ 
l, Christian Iversen nok fra ejendomme n nr, 5 sælger 1882 til: 
2, Peter Christensen f, i Vollerup d, 9, 11 , 1827,d,l,5, 1 89 S. 

gift lo, 11,1861 med Anne !firs tin e P et er s da t ter f, i Kær 
d, 13.1o,l628, d, på Kegnæs d, l),lo,l9o8, 

3. Peter Christensen :f,i Mø1by 19,8,1864,dødl Lebøllykked.2. 9 .191J8, 
g ift 26,4, 1889 i Hørup med Louise Sophie Lorens en f,d,l9,7.186J, 
d, på Kegnæs 3.5,1Q21. Datter af ~raver Jens Peter Lorensen og 
Anne Katrine Christensen. 

4, Niels Christensen, se nedP.nfor , 
S. Jørgen ChristensP-n f, 21,11, 1928. 

Vesterkobbel S. Niels Chri ste ns ens nedlagte ejendom, 7,5 ha. 

1, Johan Iversen gift med Marie Bromand fra Sebbelev, 
2, Jørgen Iversen f, 23.1,1873 , fa ldt i l. Verdenskrig(l914-18) 

gift med Anne Sofie Petersen,:f. 2,lo,l876 på Ankulgå ra i,1898. 

3; Marie Kristine Iversen enes te datter af forannævnte f. d. 
13,6.1899 1 gift 1921 d~9.12, med 
Niels Christensen fra Bro, f. 5,6,1889, 
Jorden er nu frasolgt ejendommen til Jordlovsudvalget, og senere 
til Jørgen ~·!agens en på nr. 11 i vesterkobbel, 

UDDRAG FRA BOGJeN " DANSim LANDMÆND OG Dl':R:SS INDSATS" FRA 19l!J, 

Christ ensen, Niels, Parcellist, VøstArkobbel s. Kegnæs. Født i Bro,ved 
Ketting Als, d, 5. juni 1889, Søn af Møllebygger Chr. Jørgen Christensen 
sammesteds, Gift med Marie Kristine IvArsen :f, 13, juni 1899, datter af 
Parcelli~<t Jørgen Iversen, Vesterkobbel. Gården er en gammel udflytter
gård, den har været slægtsgård i 4 ge~era tioner, og er nu overtaget af 
Christensen i 1921, Der var dengang opdyrket lo tdr, land agerag en l 
tdr, land e ng, Der er tilkøb t S. tdr. så det opdyrkede areal nu er lS td 
Besætningen v.e:ct overtagels 0n l h 0.s t,l1 køor,l ungkvæg og 4 svin, den er 
nu på 2 heste, 6 køer, 3 ungkvær: o,n; 2o svin, 

Christens<>n er uddannet ved landbruget og har været på Særslev Højskole 
19lo - 1911. Han er i bestyrels nn :for Husmandsforebingen, Socialdemokra 
tisk f, Kegnæs, har været formand for Kegnæs Husmandsforening i lo år, 
er medlem af Skolenævnet og :formand :for Vandkommissionen, 

1958 solgte Niels Christensnn ejenrl ommen til sin yngste datter 
Sofie Cl;xristine gift !saksen, 19 6 3 videresolgte de til Jakob Sandvej. 
D, 16, Marts 1968 1<1, 12,2Li n edbrændte stuehuset. Brandtomten overtog 
J. Volbroek, og genopbyggede d nn, Omkring 198o blev den købt af de 
nuværende ejere Edith og Peter Eriksen, 

Vesterkobbel 7, blev af Niels og Marie Christen~<en solgt til clP.res søn 
Jørgen Christensen d, l, december 1964, D,l6, maj 1966 døde Niels Christ 
sen. D, 9. 12, 1989 døde Marie Christensen, begge her i Vesterkobbel 7. 

Nedskrevet til lokalhistorisk for e nings besøg på Vesterkobbel nr. 7 1 

d, ?.juni 1 99 o kl. 19,Jo, Kopi ti l foreningen, 

JØRGEN CHHISTBN SEN, 
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72. 

Mathias Wolfs ejendom. 

l.Jørgen Møller hustruen ukendt. 

2,J.P.Iskov. 

3.Christen J,Wolf f.9-3-1878 d.l948.g.m,Christine Marie Schmidt f.lo-8-1874 

han var søn af Jørgen Wolf og Marie Magdalene Paulsen Lundgård Vesterkob-
. bel, 

4.Mathias Wolf f.28-7-19ol g.l925 m,Bertha Marie Rasmussen f,2-ll-19o5.d. 

11-3-1942 .g.2 .g.l-12-1945 m.Anna Vermi thine Zenner f. 7-7-19o7 ,datter af 

karetmager Johan Zenner og hustru Kegnæs, 

Jørgen Christensens hus. 

l,Christian Iversen nok fra naboejendommen sælger 1882 ejendommen til. 

2,Peter Christensen f. Vollerup,d,9-ll-1827,d,Kegnæs d,l-5-1895. 

gift lo-11-1861 med Anne Kirstine Petersdatter f,i Kær d.l3-lo-1828, 

d,Kegnæs d,13-lo-19o8. 

3.Peter Christensen f,Mølby d,l9-8-1864.d,Lebøllykke d,2-9-1948. 

gift 26-4-1889 i Hørup med Laise Sophie Lorensen f.d.l9-7-1863. 

d,Kegnæs d.3-5-192l,Datter af graver Jens Peter Lorensen og Anne Kathrine 

Christensen. 

4.Niels Christensen.se nedenfor, 

5.Jørgen Christensen f,21-ll-1928, 

Niels Christensens nedlagde ejendom, 

1.Johan Iversen g.m.Marie Bromand Sebbe1ev. 

2,Jørgen Iversen f,23-l-1873 faldt i verdenskrigen g,m. Anne Sofie Peterse 

Jarie Kristine Iverl')en f .13-6-1899 gift 1921. i 1898.f-2-lo-1876. 

m,Niels Christensen fra Bro f,5-6-l889. 

Jorden er nu frasolgt ejendommen til naboen. 

n, 
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73. KeEJ~ fcerq t:- 16"_ 
Lundgård • 

.L.Morten Christensen Volf søn af bmd.Christen Volf og Kirstine Marie Mortens 

Solbjeggård i Sønderby,han overtog gårdens parcel i Vesterkobbel ca 177o. 

'2 .Johan Madsen gift med Marie Kathrine Hansdat ter,han afstod omkring 183~ 

ejendommen til sin svigersøn. 

3 .Hans Jørgensen Volf født 2-4-18o7 søn af bmd Jørgen Jørgensen Volf og Kath

rine Marie Petersdatter Sol bjerggård Sønderby gift den 21-9-183 7 med Kathr

ine Marie Madsen datter af nr.2.De havde følgende børn. 

a .Jørgen Johansen Volf eftermand på gården. 

b.Marie Kathrine født den 8-12-184o død d.en 3o-6-1 87o gift med Jens P.Mølle 

1-.Jørgen Johansen Volf født den 12-ll-1838gif t med Marie Magdal ene Skoven. 

r-~aulsen datter af Christen Paulsen Torshoved. De havde følgende børn. 

a , Mar i e Katlrrine Volf gift med Christen Bladt S:dr.Hostrup. 

b,Ellen Volf gift med Jørgen Petersen Vesterkobbel. 

c.Marie Volf gift med Christian Petersen og senere Peter Petersen Skovby, 

d,Anne Marie Volf gift med Hans Fogt Kegnæshøj. 

e,Hans Volf overtog hjemmet. 

f,Christen Volf gift med Kirstine Marie Margrethe Schmidt Vesterkobbel. 

i.llans Volf født den 11-l-1874 død 1915 -gift med Margrethe Magdalene Morten

sen datter af pare .Jørgen lAertensen og Marie Cathrine Lausen Kegnæsfærge. 

De havde følgende børn. 
~-
_) .Jørgen Volf født l9o3,han overtog hjemrnet .b.Hans født l9o3 død 1919. 

Pete r født 19o5.d.Kathrine fød t l9o7.e.Christen født 1912 præstegårdsforpag 

ter i så 3o år gift med Marie Gormsen, der er 3 børn-. 

) , Jørgen Volf født l9o3 dødl962 gif t med Kathrine Jacobsen datter af J ac ob 

J acobsen og Margre the Gronheit Bøgehoved født l912,der er en søn Hans Volf 

gift og boende i Guderup. 
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Mortensens ejendom. 

l. Jørgen Hansen l<'ærgemand f ød t på Fjeldbygård gift med Kirsten Wolf datter 

parcelist Hans Wolf og Anna Ca thrina i Kongshoved.Jørgen Hansen overtog 

jord fra Hjortholm,og var f ær gemand,de havde lo børn. 

Christen Jørgensen Færgemand s øn af nr l overtog ejendommen efter sin fa

og overdrog den 18ol til sin svige rsøn.Færgeri og kro flyttedes i 18ol til 

Kegnæs færge. 

3 .Christen Petersen Plett fra Mindebj erghav gift med Anna Magdalene Jørgensen 

De havde følgende børn.l.Rasmus c. Plett født 12-3-l788.Jørgen C,Plett. 

4.Jørgen Christensen Plett født 12-4-179o død 2-l-1872 gift med Kathrine Mar

grethe Clausen datter af bådfører Clausen Sønderborg.J.C.Plett overtog ejer 

dommen 1817,han var parcelist og lods • 

. -}ajPeter Morte nsen født 7-12-18o7 gift med Anne Margrethe Plett datter af nr4 
~ overto ej .1842. 

han var søn af Hans Christian Mortensen og Trinke Volf Kegnæsende. børn. 

a.Har1s Christian~ emigreret til Amerika født 5-6-1841 gift med Sanki. 

b.Jørgen Mortensen overtog hjemmet. 

S .Jørgen Mortensen født 2-3-185o d ød 1922 gift med Maria Cathrina Lausen 

datter af s ætteboelsmand Peter Lausen og Anne ~rie Petersen Østerby,hun 

dø de 19o5 og de havde f ølgende børn. De overtog ejendommen 1882. 

a. llargrethe fød t 188o gift med Hans w·olf Kegnæsfæ1•ge. 

b.Peter Mortensen overtog hjemmet. 

?.Pe t e r Morte nsen f ødt 1887 død 1963 gift med Magdalene Jensen født 14-7-189J 

~"·'i~d 1958 datter af murer Lore ns Jensen og Marie Hagenseg.De overtog ejen,,.;r 
dommen 1911 og havde en søn Jørgen,der overtog hjemmet. 

3,Jørgen Mortensen født 23-4-1912 gift 6-3-1936 med Christine Hansen f23-6-1~ 

da tte r af pare .Hans Hansen og Margrethe fød t Lorensen Bredsten. 

:) . Hans J?ete r liiortensen f ødt den 29-7-1 936 gift med Birthe Diedrichsen født 

den 18 - 6-1938 datter s.f J ørgen Diedrichsen Høruphav. 
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hl Jens J3ladt 

Kegnæs. 

J eg sender dig hermea de ør.~sk2de oplysninger om J ør gen Hansen 

Danielsen's forældre, 

Hans Christensen Danielsen, fodt den 9.maj, 1779, søn af boels

mand Christen Danielsen og hustru l'ia:ria Peters, Notmark. 

Den 24.maj, l8o6, vies han til x.-:_rs-t;en Johannsen, datter af boels

mand Johann Jørgensen, Notmark, 

l. Haria 

Født den 22.april , 18o7, døbt den 24,april. 

Den 8,3.1834, gift med Christian Jacobsen Heller, hans 

forældre: boelsmand Jacob Hansen Høller og Hargrethe, 

født Bøtzau, Notmark 

2. ~~~-9~~~~!~~§ 
Født den ll.februar, 18o9, 

Den 2l.lo.l836 gift med Peter Hansen, unglcarl og boels

arving. H2..ns forældre. Hans Hensen Christensen og 

Ingeborg, født Thomsen. 

3 • 9~!1.!§-E~:}§ 
Født den ]..oktober, l8J_l, døbt den 6.oktober. 

Død den 16.4.1814 af mæslinger. 

4 • 2!!E1~!~§:}_l!~E':~_ ]2§:!!;!; :::~:~~~ 

Født den 26.maj, 1814, døbt den 3o.maj. 

Den 18.lo.l839 gift med Cathrine Jensen Gre.u, hendes 

forældre, boelsmand Jens And_resen J.iø1ler og lnma 

Cathrine Eriksen Grau i Graugard i Almsted. Christian 

Hansen Danielsen overtog fødebo·3let l84o og sad for 

det til sin død l 1865. 

5.l~E~~~-~~~~~-~~~~~!~2~ 
Født den 25.oktober, 1815, dø-Dt den 29.lo, 

Den 3. 7.1853 gift med Naria Cathl·i_ne Høller, født 

Petersen, enke efter Johcm Høller, Ny Kronborg. De 

køber Kegnæs Fa.I;geg!l.rd samme år. 

6 e I•letta CathaTina ____ ..... _________ _ 
Født den 12.maj, 1817, døl1t den 15.maj. 

Den 11.11..1842 gj_ft med boe1sma:nrl ,Jø~cgen Dor:c;oni_cns E.lnef, 

hans foJ~·ældre, boelsmand Domenicu.s .Jørgensen Elne.f-' 

I-Iu11dslev. 

Hans Chrj_stensen J)anielsen 7 c fr:;dested er :1Junh:e:cgå:r·denH i 
Rumo}:n ... SC:f."~.ard 

Not -

/ --2 



7f r. 
\ 
Y.egneJS f ær ge" 

e.:~..., 1) .--.-,..u. __ ._ __ ,._, ~~• ,.; ....... ,. ... _._, __ 

1_ .~c ter .Jensen ov-erta.ger den 29 deccr!Jber l8ol en gund af Witske på Hjorthorn 

form.ocentlig til oprc: ttelse af. færgestedet,der udskiftes fra Llortensens 

ejendom . 

2 ,?eter Nicolaisen købe::; færgestedet af ovP-nrucvnte ,og. g år i 1821 konkurs. 

:5,Fcter JohP.nsen :fra Egernsund køber færgestedet 1)å auktion,han afløses af 

sin s~jn . 

4- ,J-I.,nrik Johansen gift med Karen fød t Clausen, hun sælger efter hans død f ær-

ges ~e d e t den 18-1 ,....1853 til. 

5. Jørcen Hansen Danielsen født den 25 -·lo-1815 død den 2o-6-189l søn af brnd 

Ee~arriels en og Kirsten i Notmark, g ift den 3-7-1853 med Marie Ka-ch"rlne 

( ~ølfer erL~e efter Joh2.n Møll er fra Ny Kronborg,htm var født Petersen datte1 

af bmd Peter Petersen og Anne Kathrine Bladt Østergård,de købte Kegnæs fær 

gecå rd de n 2 7-4-185 3 ,De havde følgende børn. 

a.Christine Marie Danielsen født den 21-8-1855 gift med lærer Hans J, Se h.-

b,Hans Peter Danielsen færgemand 1 han ove:etog hjemmet, midt, 

c .Anne Cathrine Danielsen født den 29-12~1862 gift med parcel is i; Joh3.n ~t.o
n 

re s en Torsthoved, 

6.Hans :t'eter Danielsen født den 7-7"·1858 død 1936 gift ;ned Arme Marie r au}-; .•. 

s en datter a f Jørcen raulsen og Anne Cl-.æistins Kock To:c-:'lthoved født 1061 

d ød 1943,De overtog færgestedet den 26 september 1883,og havue f9J:i.e,ende bW< 

~a,Jørgen . b .Peter .c ,Gh"ristian.d ,Marie død som ba:cn,e ,Johannes . f ,I-Ians. 
n. 

'!.Jørgen Hans en Danielsen født 1886 død 1954- g:tft llied Ingeborg Christine 

rr:øller f ødt den 12-11-1895 datter a:f mnre.r· :Peter JJølle1· og Eat.hrine Ene;cJ. •. 

!!j ortholm,de overtog i 1923 fære;egå:cden so .n ejere, og havde føleun
brectsen 
d e børn. 
a,Petcr Danie l Hen snedker født den 2-!f·'1918 død den :t2·<U-197o glft mod 

t! t-c-<" _s-"",:.~ · _ . 
Ea-thrine Jø-:k'-g~-nse-n.b,ClJ.ristian Danielsen. 

8,CJU'istian Danielsen født den 26-4--1922 d!Od 1973 gift med C:nx-istine Ele no::- <' 

Hansen datter af fisker (Jøre:cn HatJJJcn og Kn.{;h:r:tne Hjortholm Kceruus. 

De ovcr toc; f:urgcg{tr· dcn :l 1964-. 

f --.V i lly DanieJ.oen fød. i; cle:n <~2-9.~1945 gift med L'i.r';a Ahrn:l:i.ng født t1en l-1-·'1. 9·-· 
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mark. 
Ifølge Jordbogen over Rumob,rsgaards len, (kilde, Landsarkivet) 
nævnes den første med efternav-net Dæ1ielsen 1668, Pete:r Danlel-

sen • 
. Junkergården artikel 2 af Notmark ejerlav. 
Augustenborg distrikters Skyld- og panteprotokol folio 666,718,lolo. 

Areal 1876 - 32 41 o5 ha. 35o,69 '.i'haler Reinertrag (skyldudbytte) 
1911 - 31 45 32 ha. 344.24 n n n 

1946 - 16 22 55 ha. l63.o8 11 11 11 

1965 - 15 9o 91 ha. 159.74 11 11 11 

Nuværende ejer af Rumohrsgaard Peter Petersen og hustru Edith, 
Adr. Notmark 2o. 

Ifølge skiftesag af 22.2.18o8 mellem Hans Christensen Danielsen 
og hans stedfader Jørgen Hansen Høller overtager han boelet, men 
sidder der k-un til sin død den 24 .lo .1817, 38/J- år. Hans enke 
Kirsten gifter sig 1818 med Peter Jørgensen Smidemand, Stolbro. 
H\m stammer fra gården 11 K1ingbjerg" i Notmark. 
Nuværende ejer, Thomas Høller, Notmark 32. 

Det er så de oplysninger som jeg har , nu kan du jo pille fra 
og bruge hvad du vil. Kan du oplyse mig om, hvornår Jørgen 
Hansen Danielsen er kommet til Kegnæs'? 

Venlig hilsen 

<1/~r~~ 



7~. ?b. 7;;;~-flt.oved 3 · 
Torsbækgård. 

l.Jørgen Poulsen gift med Anne Marie Poulsdatter,de havde ejendommen år 18 
oo. 2.Christen Poulsen født ca.l8oo død 9-5-1849 gift med Ellen Christiansen 

Skau datter af bmd.Christian Christiansen Skau og Ellen Madsen Skovgård. 
De blev gift den 5-ll-1825.børn. 

a.Anne Marie født 26-2-1826 gift med Mathias H.Grynfeld Grønmarks kro. 
b.Jørgen Poulsen født 26-ll-183o gift med Anne M.Kock. 
c.Christian Poulsen født 18-2-1833 gift med Magdalene Sophie Høy Bredsten 
d.E11en født 15-12-1835 gift med Christian C.Schmidt Vesterkobbel. 
e.Marie Cathrine gift med lærer Hans P.Uhlenberg i Dynved. 

f.Marie Magdalene født 3o-9-184o gift med parc.Jørgen J.Volf Vesterkobbel 
g.Anne Cathrine Margrethe f.2o-lo-1843 gift med bmd.Chr.Mikkelsen Skodsbø 

. l. 
Ellen f.Skau døde på sin fødselsdag 85 år gammel efterladende 7 børn 
41 børnebørn og 26 børnebørnsbørn. 

3.Jørgen Poulsen født 26-ll-183o død 13-8-1871 gift med Anne Marie Kock d. 
4-lo-1857,hun var født 1833 død 1924 datter af parc.Peter Kock og Cathri
ne Marie Nielsen Holmgtrd børn .Ellen overtog gården. 

Cathrine Marie gift med Skovmand Pælværk Tandslet. 
Anne Marie gift med Hans Peter Danielsen Kegnæsfærge. 

Kirstine Marie gift med Jens Høy Grønmark. 

Efter Jørgen Poulsena død giftede Anne M. Kock sig anden gang i 1873 med 
Christian Petersen fra nabogården,! dette ægteskab var der en datter gift 
med Peter c.Volf Ravnerede. 

4.Ellen Poulsen født 1858 død 194o gift med Mathias Iversen søn af Lorens 
Iversenog Marie K.Kock Holmgård.Mat~ias Iversen var født 1859,og døde 1eo 

7 • • I ægteskabet var der 7 sønner og en datter,der døde som barn. 
5.Hans Iversen født 29-6-1896 død 1967 gift l g.med Anne Marie Petersen 

datter af parc.Jørgen Petersen og Anne D.H.Grynfeld Vesterkobbel. børn. 
Mathias .gift 2 g.m.Anne Cathrine Jensen fra Røllum børn Else g,m,S'igurd 
Andersen.Christine Marie g.m.Poul Hansen Juul. 

6 Mathias født 31-1-1921 død 1975 gift m.Metha Petersen Skodsbøl.o børn. 
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77 
Frydenlund. 

l.Rasmus Petersen født på Vibæk mølle 1773 søn af Peder Christensen og Cath-

rine Peders gift med Kirsten datter af Christen Christensen og Kirsten. 

2.Christen Petersen gift med Ellen Skau Skovgård. 

3 .Christian Petersen parcel is t og synsmand gift med C'hristina Marie Peterser 

4.Lorens Lorensen født 1814 død 1893 gift med Marie Kathrine Johansen født 

22-8-1826 død 1899 datter af pare.elist Johan Johansen og Anne Kirstine 

Skau Damkobbel.børn a.Anne Marie gift med Lorens Bruhn.b.Lorens urmager, 

og Johan overtog gården. 

5.Johan Lorensen født 186o død 1933 gift med Anne K.Danie1sen datter af gæsi 

tgiver Jørgen H.Danie1sen og Marie K.Mø11er Kegnæsfærge.børn a.Lorens 

overtog gården.b.Marie gift med Christian Hansen. 

6.Lorens Lorensen født 1887 død 1938 gift med Anne Marie Ley født 1891 død 

1961 datter af Jacob Ley og Anne M.H.Grynfe1d. 

7.Hans Peter Schmidt født 1911 død 1957 gift med Christine Petersen født 

19o3 død 1971. 
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Grynfeldts ejendo m. 

l.Christian Poulsen født 18-2-1833 søn af Christian Poulsen og Ellen Chris

tiansen Skau Torsbækgård,han var gift med Magdalene Sophie Høy Bredsten. 

2.Hans Christian Hansen Grynfeld født 6-7-186o død 19-8-1937 gift 2o-2-1883 

med Ellen datter af nr.l.født 23-6-1862 død 9-4-1946. 

3.Jørgen Grynfeld født 21-9-19ol. 

4.Acton Petersen tidligere ejer af sommerforretning i Østerby gift m.Ester. 

Ejendommen er udstykket fra Torsbækgård med 5 tdr.land,jorden er igen 

frasolgt. 

Peter Mortensens hus på Torsthoved. 

Ejendommen er nok udstykket fra nabogården af urmager Lorens Lorensen, 

der boede der,men druknede,enken giftede sig med snedker Jørgen Jensen, 
de døde først i tyverne,jorden var frasolgt til Peter Mortensen,og huset 

solgtes til tidligere gæstgiver Kristian Lorensen fra Sønderby.Efter h~ . 

solgtes huset som aftægtsbolig til Peter Mortensen,han og hans hustru boed 
Q.a.e 

der en årrække indtil deres død.Senere købtes huset som fritidshus for 

elektriker Natorp fra Sønderborg. 
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Erik Duus es gård. 
l.Peter Jørgensen Petersen gift med Cathrine Marie Bladt født 1825 død 
2,Nis Christensen Ley født 25-7-185o død 18-8-19o4 søn af bmd.l888. 

Christian Chris'tensen Ley og Mette Cathrine Petersen fra Vestermark gift 
med Ellen Peters,en datter af ovenstående Peter Jørgensen Petersen og 
Cathrine Marie med hvem han fik gården. 

Anden gang gift med Marie Møller den 29-4-1883,hun var født den23-lo-186o 
og død den 9-ll-1938,og var datter af Jens Møller og Marie Cathrine Volf 

Skoven. 3.Mathias Duus født 9-l-1884 død 19-5-1965 søn af møller Peter Duus og 
Kathrine Marie Fogt på Hartsø mølle,han blev den 28-9-1911 gift med Marie 
Cathrine Ley født den 16-4-1889 død 1979.De overtog fødegården og drev 
den indtil sønnen Peter overtog den i forpagtning. 

4.Peter Duus født 5-4-1913 gift den 26-12-1949 med Dorthea Christine Jessen 
født 22-lo-1925 i Røde kro død 1976 efterladende en søn Erik. 

5.Erik Duus født 3o-5-195o.overtog ejendommen den l-4-198o. 
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lo Grø~k /.2. 

Lorens Iversen Grønmark. 

l.Peter Christiansen Udenbys født 1714 død den 16 april 1788 i Østerby,han 

var søn af Christen Udenbys og Anna,og gift med C:hristina Marie Iversdat

ter.I ægteskabet var der 6 børn,af hvilke sønnen Iver overtager ejendom

men i Grønmark. 

2.Iver Petersen født 1743 død 2o maj 182o i Grønmark,gift 1773 med Elsabe 

Christiansdatter født 1741 datter af Christian Mortensen og Maren Jørgens 

af Sønderby.Elsabe døde den 24-11-1807 i Grønmark.Der var 4 børn. 

3.Peter Iversen født 12-9-1774 død 2-12-1838 i Grønmark,gift den 2o-5-18o2 

med Marie ~athrine Petersdatter født d.9-B-17783 på Torsthoved datter af 

Peter Christiansen og Anne Marie.( børn. 

4.Peter Iversen gift med Ellen Mathiasen overtager 1833 parcelstedet i Grøn 

mark efter faderen,og driver det til sin død,og da han ikke efterlader si 

børn sælger enken ejendommen til broderen Lorens Iversen. 
g 

5.Lorens Iversen født d.4-l-1814 død 13-6-1896 gift l.g.2-12-1838 med Maria 

Cathrine Kock født d."o-6-182o død 2o-5-1863 datter af Peter Kock og Cath 

rine Marie Nielsen Holmgård.Gift Anden gang den 28-5-1865 med Kirstine 

Marie Iversen datter af prcelist Jacob Iversen og Marie Bødker i Bredsten 

dette ægteskab var barnløst,men af første ægteskab var der 3 børn.Lorens 

Iversen havde fra 1844 hjørnegården i Bredsten,men solgte den i 186o til 

Nis Kock,og køber sit hjem i Grønmark af broderens enke Ellen. 

6.Peter Iversen født d.l5-2-1839 død d.l3-9-192o gift d.23-5-1868 med 

Stine Margrethe Petersen datter af parcel1st Christian Petersen og Kirs

tine Marie Smed Torsthoved.4 børn. 

7 .Lorens Iversen fød t d. 5-lo-1869 død d .p-6-HJ38 gift d .31-1-1896 med Anne 

Margrethe Madsen født d.8-9-1875 datter af bmd.Mathias J .Madsen og Anne 

Margrethe Duus Østerby.De overtog ejendommen i 19ol,og drev den til 1929. 

Der var 8 børn i ægteskabet. 

S.Peter Iversen født d.lo-2-19o5 gift d.l9-12-1926 med Anne Margrethe Peter. 

sen født d.2o-6-19o5 datter af Peter Petersen og Marie v.Christiansen i 

Ulkebøl,de overtog ejendommen i 1929,og drev den til 1967. 

9.Lorens Iversen født d.31-l-1934,overtog ejendommen i 1967.han er ugift, 
og driver ejendommen samtidig med at arbejde på Danfoss,han var i Canada 

i tiden 1955-1962. 
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ti. j_ 
Bruhn slægten. 

1. Peter Jørgensen Bruhn føit 1699 iøi 1762,hanø første kone kendes ikke 

anden gan& blev han gift i 1758 med Ingeborg Hansdatter fra Hundslev, 

han drev gårien matr.nr. 7 af Bro fral735 til 176o den ejes nu af 

Jørgen Andersen,hvorfra slægten kommer vides ikke. 

2. Jørgen Petersen Bruhn søn af formanden født 173l,død 6-11-18o6 gift 
----------------------lo-lo-1760 mei Marie Jacobs døbt 2o-8-1739 datter af smeden i Sebbelev 

Jacob Schmidt,hun døde 29-7-1827. 

Af deres 8 børn anføres her. 

a. Peter Jørgensen Bruhn iøbt 22-3-1766 eftermand på gården. 

b. Jacob Jørgensen Bruhn døbt 14-9-1768 blev 4-7-18o7 gift med Marie 

Madses datter af Mads Rasmussen på boel 15 i Sebbe1ev,eg blev bmd her 
/' . 

..... 3. Peter Jørcensen Bruhn søn af formanden født 22-3-1166 overtog bolet ef-

4. 

---------------------ter sin faner 8-3-1798 trolovet 2-7 og viet 22-7-1791 til Auguste Chris-

tiaJI.sdatter født 26-12-1762 iatter at bmd. Christian Madsen og hustru 

Margrethe Jendres på boe1 2 1 Sebbelev. 

1821' cin. 28-3. blev Peter Bruhns kone begravet 61 h' gammel. 

L828 den 6-8. blev Peter Bruhn begravet 68 år gammel. 

Bland t deres 8 børn nævnes her. 

a. Jørgen Petersen Bruhn føit 28-3-1792 eftermand på gårcien. 

b. Hans Petersen Bruhn føit 18-6-18o3 gift mei Sophia Catharina Andre

sen fra Augustenborg født 1815. Han var skomager og købte 1844 inder

stedet art. nr. 35 i osbek,og havde 2 svende i arbejde. 
J 
~~~!~-~!!!~~!~-~~-søn af formanden født 28-3-1792 eg overtec bolet 

12-11-1816. Han blev 13-4-1817 gift med Sille Dorthe Detersen føit den 

13-5-1796 datter af møller Peter Petersen kaldet Svarre på Gammelgårds 

mølle .Sille Dorthe iøde allerede 1-9-1817 uden børn. 

Anden gang blev Jørgen Petersen Bruhn gift den 3o-le-1818 med sin afdø

de hustrus søster Frederikke Magdalene Petersen født den l-2-18o2,men 

også hans anden kone døde allerede 3o-9-1831 29 år gammel. 

Tredie gang blev han gift den 29-11-1833 med Kirstine Nymand født 18o3 

i Helved datter af Peter Nymand. 

Foruden de tunge familiesorger måtte Jørgen Petersen Bruhn ligesom en 

del andre boelsmænd i de tunge tider efter statsbankerotten formedelst 

gæld sælge bolet til sin faders broder,der havde Bo rigsialer stående 

i det,han var ved giftermål blevet bmd. i Sebbelev. 

SoerenA
Typewritten Text
(Grønmark 16-18)



Etter at Jørgen Petersea Bruhn var gået fra bolet var han,da hans 

aJiiell koDe døde 3o-9-1831 staldkarl i HertU&ens tjeneste på Augusten

berc,senere i 1845 boede han til leje i Sebbelev og var daglejer. 

B&a døde den 17-1o-185o 59 år gammel som aftægtsmand i Sebbelev. 

Af deres 7 børn døde 5 i en unc alder. 

a. Peter Jørgensen Bruhn født den 12-12-1819 moder Frederikke Magdalene 
snedker på Kegnæs. 

b. Christian Frederik August født den 11-lo-1824 moder Frederikke Mag-

dalenefaderen var da staldkarl i AU&ustenborg. 

Christian Fredech AU&ust døde den 6-11-1848 24 år gammel. 

c. Jørgen Jørgensen Bruhn født 6-9-1826 moder Frederikke Magdalene,fade-

ren var da daglejer i Sebbelev. Jørgen J. Bruhn døde 17-5-1847.21 år 
gl. 

d. Anne Christine Auguste Bruhn født dea 26-3-183o død den 24-9-1846 

16 år gammel. 

e.Frederikke Sophie Magdalene !ødt den 6-9-1835 døi den 23-1o-1848.13 år 

gamme1,hendes moder var Kirstine født Nymand. 

f. ~nebJørgensen Bruhn født den 15-1-1837 moder Kirstine født Nymand. 

g.Hans Jørgensen Bruhn født lo-5-1839 død 15-5-1839 moder Kirstine født 

Nymand. 

5. Peter Jør&ensen Bruhn født 12-12-1819 i Bro død 1864 i Vesterby Kegnæs 

giftmed Anne Kirstine Gronheit født den lo-11-1818 d.ød den 14-lo-1898. 

i Vesterbydatter af kådner og lods Lorens Gronheit født den 12-6-1783 

død denll-J-18JI2 gift den 1-2-1812 med Kirstine Margrethe Hanse en dat-

ter af parcel1st Hans Iversen Bredsten. Lorens Gronheits fader var ,j 

snedker og kådner Johan Christoffer Gronheit født i Aldenburg son søn 

af boelsmand Johan Christoffer Gronheit og hustru Lisbeth Decherer. 

Johann C. Gronheit rejste hjemmefra i sit 18 år og kom hertil og for

sikrede ved håndsslag,at han ikke havde været gift før,da han blev 

gift meli Anne Margrethe Lauses af Sønderby og nedsatte s.ig som snedker 

først i Sønderby og senere i Vesterby,da der noc:Le år senere solll følg' 

af Hjortholms og Nygårds udstykning og det deraf stigende befolknings

tal måtte indsættes flere bænke og laves nyt pulpitur i kirken var 

han med ved snedkerarbejdet. 

Peter Jørgensen Bruhn og Anne Kirstines børn. 

a. Frederikke Magdalene gift i Am.erika med Kristian Lorensen fra Sønder

by kro. 

b Lorens fik kådners" 't. c ~rgen død 1868. 



, _,ti Tlf 
6. Lorens Jørgensen Bruhn født den 8-6-1857 i Grønmark Mød den 24-5-1943. 

7. 

Gift med Anne Marie Lorensen født den 27-7.1856 død den lo-7-1934. 

datter af parcel1st Lorens H. Lorensen og hustru Maria Kirstina på 

Torsthoved. de overtog kådnerstedet i Vesterby og fik følgende børn. 

a. Peter Bruhn født den 21-4-1881. 

b.Lorens Bruhn født den 8-~-~BS&~ 12-9.1882. død den 4-2-1922. 

c. Jørgen Bruhn født den 8-1-1886 død den 6-B-1958. 

d. Hans Bruhn født den 2o-2-1897. 

Peter Jørgensen Bruhn født den 21-4-1881 død den 1-7-1965 i Grønmark. 

gift den 27-5-19o4 med Ellen Mathiesen datter af gæstgiver og parcelisi 
t 

,Mathias Mathiesen og hustru Marie f. Fogt. Ellen var født den 21-B-188 
6 

død den 7-6-1961. De drev hendes hjem det tidligere Grønmarks kro,der 

nu er nedlagt som kro,men de tillagde jorden til den tidligere Peter 

Johansen tilhørende ejendom i Grønmark,som de overto&: ved deres gifter

mål.Ejendommen i Grønmark er nu nyopbygget og ligger meget smukt med 

en skøn udsigt ud over havet og over til Als. søn. 

Lorens Bruhn født den 13-B-19o8. 

8. Lorens Bruhn fød t den 13-B-19o8 gift den 24-9-1933 med Anna Bruhn født 

Rasmussen fra Stevllin& .de overtog ved deres giftermål oldefaderens e

jendom på Tørsthoved i forpagtning,og i 1941 overtog de Hjemmei i 

Grønmark. De har følgende børn. 

a. Peter Bruhn født 5-6-1937. 

b. Christine Bruhn født den 17-9-1939 gift med Christiaa Moisen Egern· 

sund født den H-3-1935. 

9. Peter Bruhn født den 5-6-1937 gift den 14-lo-1962 med Jytte Andersen 

Skovby født 14-9-1943 , de overtog hjemmet i Grønmark i 197l,og har 

følgende børn. 

a. Peter Bruhn født de:a 27-l-196'L 

b. Anne Christine Bruhn født den 19-lo-1963. 



?j. 
Grønmarks kro. 

l.Mathias Hansen Grynfeld bygger 1813 Grønmarks kro,og gifter sig med datte 
ren af degnen Peter Jørgensen i Sønderby,~n får jorden hjemmefra fra den 
yderste ejend9m ved havet. 

2.Mathias Hansen Grynfeld født 1815 død 1892 gift med Anne Marie Poulsen fr 
Torsbækgård,hun var født d 26-2-1826 død 19o2. 

3.Hans Christian Hansen Gr,nfeld f.6-7-186o død 18-8-1937 overtog ejendomme 
gift 2o-2-1883 med Ellen Poulsen f.d.23-6-1862 død 9-4-1 946 datter af 
Christian Poulsen og hustru Torsthoved. 

4.Mathias Mathiesen fra Hagensig søn af Peter Mathiesen og hustru gift med 
Marie Fogt fra Finnegård i Østerby.De købte ejendommen i 1894 på tvangs
auktion. 

5.Ellen Mathiesen f.2~-2-1886 gift med ~~~n,de tillagde jorden 
af deres ejendom,og overlod ejendommen til sønnen Lorens. 

6.Lorens Bruhn f.l3-8-19o8 gift med Anna Bruhn født Rasmussen fra Stevning. 
7.Peter Bruhn f.5-6-1937 gift med Jytte Andersen fra Skovby,hun er født d. 

14-9-1943. 

----~--------------------~~- --~-
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Vasemose. 

Ejere af Vasemose kender vi følgende. 

l.Jørgen Christensen(Spits) føcl.t omkring l8oo død den 6 maj 1884 S(on af 

parcelist Jørgen Christensen og Iiiarie And.ersen i Vesterkobbel,han blev 

gift den 13-6-18<1-l med Anne Marie Jespersen datter af arbejdsmand Jør-

gen Jespersen,og i1nne f,;Iarie .Andersen Vibøgetoft. 

JØl'gen Christensen var kirketjener ved kirken ineHil han i 1882 afløs-

tes af Hans Ja-aob Hansen Sønderby,der betal tes den gang for en gravkast 

ning 2, 4o mark for en voksengrav og l ,Bo mark for en barnegrav. 

I ægteskabet ved Jørg.Christensen og Anne cilarie var der 6 børn 2 sønner 

rejste til Amerika,en datter blev gift i Hamborg,en anden datter døde 

som 24 årig,og datteren Marie Kathrine overlevede ham med bolig i huset 

2 .I~arie Catrrrine Christensen født den 8-7-l84l,hu_n arver boligret i huset 

efter faderens døo.,men efter hende står huset åbenbart tomt 011 {{rrække 

indtil Peter Jessen køber det. 

3 .Peter Jessen født 1861 i Rinkenæs død 1943 gift med Christine Ivlarie Volf 

født l86o død 1932 datter af bmd.jørgen Volf og Ellen Petersen Solbjerg. 

gård.Peter Jessen kom til sognet som bager,og var i en C\,rrække bager i 

Østerby,og da han blev gift gik hans kone ;ned 2 kurve og solgte kac_,er, 

senere flyttede de til Sønderby,og omkring l9o7 købte de Vasemose,oe 

del tog meget i det liv,der i årene op imod først·e verdenelerig rørte 

sig i afholdssagen (IOGT) her _på Kegnæs. 
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Jørgensen familien i Grønmark. 

~- .Jørgen Jørgensen Wolf bmd på Solbjerggård nr 5 i rækken født 1771 død 1844 

gift den 31-lo-1792 med Kathrine Marie datter af Peter Sørensen Damkobbel. 

J .J .Wolf var søn af bmd Jørgen Christensen Wolf og Trinke Christens Sol bje._ 

rggård,der var i ægtekabet med Kathrine Marie følgende børn. 

a.Pwter Jørgensen Wolf bmd ved kirken. 

bChristen Jørgensen Wolf parcel1st i Grønmark. 

c.Hans Christian Wolf høker og kromand i Elstrup gift med Trinke Mortensen 

Kegnæsende. 

d.Hans Jørgen Wolf parcel1st i Vesterkobbel gift med Marie Kathrine Madsen 
derfra. 

2.Christen Jørgensen Wolf født omkring år 18oo gift med Charlotte Boysen fra 

~serballe overtog parcelstedet i Grønmark,de havde følgende børn. 
~ 

a.Christen Jørgensen Wolf født 21-12-1836 gift med Anna Sophie teodora Hof· 

mann snedker i Sønderborg fader til Adolf Wolf. 

b. Anne Marie Wolf overtog hjemmet. 

c.Jørgen Wolf født 184o gift med enken Cecilie Schmidt Kongehoved drev 

ejendommen til sin død i 189o. 

3 .Hans Jørgensen fød t 9-11-1845 død l9o8 gift med Anne Marie Wolf, de overtog 

parcelstedet i Grønmark,og havde følgende børn. 

a,Anne Kirstine født 17-9-1873 død den 3o-12 195o gift med Hans Christen

sen Vestermark. 

=:-b.6hristen Jørgensen gift med Anne Marie Petersen datter af parcel1st 

Jørgen Petersen og Anne Kathrine Hansen Grynfeld,de overtog parcelstedet i 

Grønmark cg han faldt i Verdenskrigen 1914-18. 



Jes Iversen Grønmark, 

l.Jørgen Melcherteen gift med Marie Cathrine Christiansdatter født omkring 
år 18oo,han havde ejendommen fra omkring 182o, 

2.Peter Melcherteen gift med Anne Margrethe Wolf ca,l83o,hun var datter af 
Peter c.Wolf Ravnereden og Sophie Andersen.Peter Melcherteen var gift an
den gang med Marie Nørr datter af Hans Nørr og Anne på Sadbjerg, 

3,Peter Melcherteen født 1833 død 18-8-1896 gift l gang 19-lo-186o me~ 
Marie Christine Knøs datter af Hans H.Knøs og Dorthe Christiansen i Hørup 
gift 2 gang med Ellen H,Grynfeld den 23-5-1873 datter af Christian M.H. 
Grynfeld og Anne M.Poulsen Grønmarks kro. 

4,Peter Melcherteen født d.4-2-1878 død 1961 gift med Metha Cathrine Iver
sen født 1877 død 1953 datter af Lorens Iversen og Anne Marie Ley Vester
kobbel. 

5.Jacob Ley født 1858 død 1934 gift med Anne Marie Grynfeld født 1858 d.ød 
1942,2 døtre. 

6,Jens Iversen født d,5-7-1897 søn af parcel1st Mathias Iversen og Ellen 
Poulsen Torsthoved,han var gift med Botilla Jensen født d,27-7-l897 dat
ter af grdr,Jørgen Tøjsen og Kristine Petersen Røllum. 4 børn, 

7 ,Jes Christian Iversen født d ,2-5-1926 gift d .l 7-5-1952 med Karen Margretht 
Lassen født d.l2-5-1933 datter af grænsegendarm A,V,Lassen og Margrethe 
Johanne Zenner.I ægteskabet er der 4 børn. 
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Huse i Grønmark, 

Åge Iversens hus. 

l,Jacob Ley født 1858 i Vestermark gift med Anne Marie Gry~eld fra Grøn

marks kro f,l858 d.l942.Jacob Ley byggede omkring 198o ejendommen,der er 

udstykket fra Frydehoff i Vesterkobbel. 

2.Hans Peter Petersen forhen smed i Hjortholm og hustru købte ejendommen 

og solgte smedien. 

3 ,C:hristian Iversen gift med Cecilie Jacobsen fra Boiskovskov drev den i 

en lang årrække,jorden blev frasolgt til Jes Iversens ejendom og huset 

til sønnen snedker. 

4.Åge Iversen,ejendommen tjener nu kun til beboelse. 

Christian Dreyers hus, 

l,Johansen Familien i tre generationer sluttende med Peter Johansen,der 

døde først i tyverne,og solgte ejendommen til. 

2,Peter Bruhn gift med Ellen Mathiesen fra Grønmarks kro,I 192o overtog de 

hendes hjem tog jorden med derop.og solgte huset til, 

3.Brdr.Larsen,der nogle år drev slagterforretning der,og solgte til. 

4.Jørgen Nielsen gift med Hildegard,de drev i nogle år snedkeri derfra, 

men solgte til. 

5.Christian Dreyer og Anna,der her drev malervirksomhed til hans død. 

Hans M.Hansens hus. 

Herfra udskiftedes i 1813 Grønmarkskros jord til en søn,slægten har boet 

der i tre generationer.En var bådsskipper,en var skrædder,og den sidste 

Hans Mathiesen Hansen var skomager,hvis hustru var en født Knudsen deres 

plejedatter var Sofie Bertelsen gift med Hans Bertelsen Østerby.Ejendommen 

blev solgt til Mathias Ley,der faldt i krigen,og enken Marie Cathrine Ley 

solgte jorden fra til Jes Iversen,og huset til Else Boysen. 

Snedker Jørgen Nielsens hus. 

Huset var oprindelig aftægt til naboejendommen,men da Peter Melcherteen 

solgte denne flyttede han derover 19o4,og begyndte maskinværksted,og senere 

vognmandsforretning.Først i trediverne købte snedker J .Nielsen huset,og 

indrettede snedkeri der,indtil han ved pensionsalderen flyttede til Skovby, 

og solgte huset til ingeniør Nielsen. 
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&rd"nm .. ...-Ko .Peter Duus ejendom her boede nemlig Petersen slægten indtil Nis Le y 

J fra Vestermark blev gift der~ed,og han svigersøn Math.Duus" fulgte ham 
e f te: 

ll.Åge Iversens ejendom opført af den før nævnte Jacob Ley i 1888.~den 

/1 ! gang mærkeligt nok udstykket fra Jørgen Mogensens Ejendom i Vesterkob 
bel. 

jorden er jo nu til;J.agt Jes Iversens ejendom. 

-r--~'- 12 .Jørgen Grynfeld ts ejendom, opført af hans beds te far Chr .Poulsen, og 
IOI~H IZ()t'e,t 

l derefter i 2 generationer Grynfeld slægtens hje~. 

13.Den jord,der hørte til ejendommen var fra broderen Jørge~ Poulsens 

ejendom,hans kone var fra Holmgård,og Jørgen Poulsens datter Ellen 

blev gift med Math.Iversens fra Grønmark,hun måtte friste den lod 

under verdenskrigen at have 7 sønner indkaldt på samme tiq,og hun 

selv var enke .Iversen slægten sidder der på 3 generation. 

14.På Torsthcived var det oprindelieFPetersen slægten, senere Lorer •. J'l 

11 11. slægten i 3 ge:aerationer,de kommer over Sønderby kro fra Taskland. 

En broder,der var urmager driver denne ejendom indtil haifdrukner. 

15.Hans enke bliver gift med snedker Jørgen Jensen,slægten lever videre 

i Sebbelev,hvortil sØI1Ilen Hans Jensen :J:lyttede.Se:tJ.e:re med bopæl i 

Ketting. 

16.Kegrulls færge oprettet 18ol.Danielsens slægten har siddet, her i 5 
11 l./· genera t ioner .Damperen begynd te i 188o erne og hold t vel omkring 194o. 

17.På h.P.Mortensens ejendom har slægten siddet i 5 generationer,de 

kom fra. Kegnæsende,ejendommen er oprettet i . 1765 fra Hjorthalm t_p 

• 1 , Jørgen llimsen Færgemand gift med Kirsten Volf fra Lebølgåf'd,hei a 

dreves der så færgefart i 13o år. 

lB.Lundgård er udst)tk:ket fz-a Solbjerggård i Sønderby.,en søn herfra 

Morten c.Volf overtog parcellen i 6 generationer har slægten siddet 

der. 

19.P.Jørgensens ejendom købt af hans far, tidligere ej13r var Hans Kock 

og Anna fra Bredsten,deres datter va:r krokone i Sønderby kro. 

2o.Niels Åge Kocks ejendom er den nuværende Kockslægt jo på, 3 generati

t /1-i'l on købt i 19ol,oprindelig var det jo Lausen ·slægten ,den er nok en 

" /tJ. // 

parcel fra: H.C~~ausens ejendom i Sønd~rby. 

2l.Frydenhoff her kender vi 2 Jeppesenner,så Jørgen Petersen fra Damk

bel,de var 2 søstre Grynfeld den ene fik gården,den anden gift med 

Jacob Ley parcellen i Grønmark.P.Hansen købte jo en parcel til fra 
Skovs gård under sidste krig vel i 1917 i forbidelse med jordombyt. 
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Hj artholm kommune .• 

l.Viggo Høys ejendom i Grønmark,herfr.a blev der drevet bådsskipperfart 

'til Sønderborg.Pra omkring 183o erdet Mathias Fogt,og haps søn sene-

. re møller på Nygård mølle Jørgen Jacobsen Fogt,der sejler,men omkring 

187o sælges ajendonimen til Peter ffiadt~s·om drev bådskipperi,høkeri og 

la.ndbrug herfra indtil han druknede ved en overfart fra Høruphav førs 

i 9o erne.. ·(~ . .....,.__~~~~.-:- ~~). 

2.Hans svigersøn Lorens Høy.deri nuværende ejers badstefar ~vertog ejen

~ef,...m..,./(." dommen ind til sin, vi kender 6 ,generationer af falllilien ·på den ejen-
7-9 

dom alle med Nicolaisen som mellemnavn. 

3.I Else Boysens hus har vi i 3 generationer slægten Hansen afslutten

P // · de med Hans Mathiasen Hansen,der var skomag~r,faderen var bådskipper 

----J ,herfra stammer jo slægten Hansender i generationer var n:ølleforpag

tere på Dybbøl mølle .herfra er det jo også,at Mathias Hansen med t~ 
4 

navriet Grynfeld ·gift med .en ·datter af degnen Peter Jørgensen får jord 

og i 1813 opretter og bygger Grønmarks kro,sønnen af ham . var overlæ

rer H.P.H.Grynfeld,slægten sad her til 1894,nu er det på 3 generatiet 
,, // 

/t; Bruhn slægten,der driver den smuktbeliggende ejenq.om~ 

5.Anna Dreyers hus siges at have været hyrdehus fra Hjorth9lm,da Grøn

mark nok for en del var. græsmark.,sidst var ~et jo Johansen slægten 

sidst Peter Johansen,der var .såre interessant og po~de d~r,så blev 
slagteri . 
det snedkeri,og derefter malerværksted . i mange år. 

· 6 ~Jes Iversens ejendoin er nok flyttet op fra naboejendommen, der nu til· 

hører P .Bruhn,melchertsen slægten .sad her i 3 generationer til 19o4, 

/l ,;y. dernæst Jacob Le'y fra Vestermark,og nu Jens og Jes Ivers~n i tilsam

men i snart 6o år. 

ll.tt 

7.Den nævnte naboejendom ejedes af Christen Volf fra So~bjerggård gift 

med Bo·ysen,hans svigersøn Hans Jørgensen var jo bedstefar til nu af

døde Hans Jørgensen i Vesterkobbel. 

a.Johannes Schmidt er jo den 3 ejer af den familie,der jo stammer fr~· 

Hyld·bjerggård,før ham var det Johan Møller tidligere møller i Vester 

mark,der ejede .den,men slægten flyttede ti,l ,Skovby og bor der endnu. 

9.Lorens Iversens ejendom på hjørnet er hjemstedet for Ive_rsen slægten 

i 6 generationer,den første ejer hed Iver Petersen,og så vendte de 

jo navnet,men måske er ejendommen del t med naboejendommen P .Duus ejd 
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f'{ 

Johan Schmidt. 

l.Johan Møller fra Vestermølle s·enere Skovby solgte ejendommen i 1872 til. 

2 .Johan Jørgensen Schmidt fra Hyldbjerggård f.l4-lo-1846 død 1932.gift med 

Anne Marie Hansen fra Mosegård i Østerby datter af bmd.Iver Hansen og 

hustru f.d.26-5-1B56 d.24-4-1926. 

3.Johan Jørgensen Schmidt f.24-12-1BB9. gift 22-9-1911 med Anne Cathrine 
Esbensen 13-12-1892.datter af snedker Andreas Esbensen og hustru Kobbeled 

4TJohannes Schmidt f.21-11-1914 gift 1936 med Marie Skovmand f.d.l?-9-1914 
datter af Peter Skovmand og hus.tru Kegnæshøj. 
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17. 
Familien Hø y, 

l,Nicolai Nicolaisen Hø y gift med Kirsten Jørgensdatter. børn: G ~t-.......) 
a.Jørgen Nicolaisen Høy Vesterkobbel gift med gathrine Magdalene Volf 
datter af Peter C, Volf og Dorthea Sophie Andersen Ravnereden, 
b .Jens Hø y. 

2.Jens Høy født lo-9-1818 død 4-~-~ge- 22-4--1852 gift med Cathrine Marie 
Smed fra Grønmark født 16-8-1818 død 4-3-189o.Efter Jens Høys død giftede 
hun sig anden gang med Hans Jørgen Hansen fra Ulkebøl.børn, 
l .ægteskab. 

Peter N.Høy parc,Grønmark,Trinke Margrethe Høy gift med snedker Jørgen 
Thomsen Lillekobbel, 

2,ægteskab,Hans Jørgen Hansen gift med Ingeborg fra Ærø. 
Christen Hansen gift med Cecilie Møller fra Asserballeskov,parc,der. 
Jørgen Hansen lods gift med Maren Thygesen fra Ærø boende i Kongshoved, 

? ,Peter Nicolaisen Høy født 1-9-184-1 død 29-8-19o2 gift 11-5-1871 med Cath
rine; Marie Iversen fra Bredeten-Grønmark ·f.3-6-1851 død 9-6-19o4-~ 

4-.Lorens Nicolaisen Høy født 12-6-1S76 død 1957 gift 29-9-1899 med Margrethe 
Marie Bladt født lo-12-1868 død 4-9-1936 datter af Peter Bladt. og hustru 
Grønmar k. 

5.Peter Nicolaisen Høy født 25-11-1899 død 196o gift 24--1-1924 med lviarie 
Christine Rigelsen født 16-11-1894 datter af Asmus Rigelsen og Marie 
Cathrine Fogt i Sønderby, 

6,Viggo Høy født 17-6-1936 gift med Irene Nørr født 1-1-1941 datter af Carl 
Nørrog Else Jacobsen Ravnereden Kongshove·d Kegnæs. 
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Oversigt over gårdene i Østerby. 

Bogstav nuværende ejer. ejer ved udflytningen. gårdens navn. 

A. Christian Duus. Christian J.Bymand. Østerborggård. 

B. Hans Christensen. Christi;,m W ol f. Nymarksgård, 

c. Christian Lassen, Jørgen Christiansen. Vestergård, 

D. Eivind Nielsen. Jørgen Mathiesen, Gyldborggård, 

E. Andreas Kryhlmand. Peter Hansen. Rosendal. 

F, Peter Kryhlmand, Hans Sørensen. Segebjerggård. 

G. Mathias C.Hansen. Christian Rasmussen. Mosegård. 

2 H. Uve Sibbesen, Christian Foged. Finnegård. 

~ I. Peter KryhJ.mand. Jørgen Iversen. 

K. Peter Andersen. Christian Petersen. 

L. Svend E. Jensen. Iver Petersen. Ballegård. 



Duus slægten. 

" l.Chresten DuuS født _22-8-1793 gift med Inket Melchertsen født 18-5-1791. 

Han døde den 3o~l2-l83l og var før han overtog Hartsø mølle parcel1st 

i Vestermark,han blev gift med Inket datter af Farcelist og færgemand 

Christian Melvhertsen i Kongshoved.Inket døde den ll-l2-l85l,og i 1829 

brændte Hartsø mølle,som de havde købt.Deefterlod sig følgende børn. 

a.Hans siden møller på Hartsø. 

b.ChrisUan møller i Maderup på Fyn gift med Christine Marie Nielsen 

fra Sønderkobbel. 

c.Christen bmd. på Nygård • 

......... ~ e .Margrethe gift med kådner Christian Iversen i Stenderup på Sundeved. 
il). 

2 .Hans Duus fød t den lo-5-1813 død den 5-1-1882 gift deri 31-7-1842 med 

Anne K .Andersen fra Broholm fød t den 3-3-1825 død den l 7-6-1898. 

De fik sammen 11 børn. 

a.Chiisten født den 16-6-1843 død 1849. 

b.Frederik født l decbr. 1844. 

c.Kathinka født den 16-11-1846 gift med bmd.Christian Nielsen Vestergård 

d.Anne Margrethe født den 12-8-184~ gift med bmd.Mathias Madsen Østerby. 

e.Chresten født den 8 maj 1852 død den 5 marts 1871. 

f .Hans fød t den ll juli 1854 død den 15 januar 1881. 

~ g .Peter fød t den 29..:.9-185 7 som møller på Hartsø mølle. 
).J 

h.Mathias Carl født den 28-lo-1859 gift med Ellen Volf Sadbjerg boende 

på Kegnæshøj. 

j .Christian født den 12-9-1861 gift med Cathrine Marie Iversen Bredsten. 

h.Johannes født den 19-2-1865 gift med Anne Kathrine Skovmand Pælværk. 

l.Anne Marie født den 16-11-1868 gift med møller Hans Kramer Østerby 

Da møller Hans Duus gik på aftægt byggede han den.død 1895. 

ejendom i Østerby,hvor nu Peter Nicolaisen bor på en af de gamle boplad~ 

ser i landsbyen,og overlod den senere til sin søn Christian. 

Som mor til 11 børn,og husmor på denne tet store virksomhed med en ret 

stor handel med gryn og mølleprodukter,som hvad hun se.nere har fortal t 

undertiden blev fragtet med hest og vogn fna Flensborg,har hun haft en 

travl arbejdsdag bag sig,da hun gik på aftægt,hun døde den 17-6-1898. 
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3.Peter Duus født den ±±-e-±B~4 ·29-9-1857 gift med Kirstine Marie Fogt 

født den 23-8-1858 datter af b!lld Mathias C.Fogt og Ellen født .Kock i 
9~ 

Østerby på Finnegård.Peter ~ måtte omkring 19o5 sælge møllen til et 

interessentskab af lodsejere, og dermed var Duusslægten borte fra Hartsø. 

Den første ejer Christen Duus var en søn af kådner Hans Christen

sen Ager l e y, og Karen Agerley en da t ter af Chris ten Duus _og hus tru Marie i 

Skovby.Hans C.Agerley havde et lille kådnersted vest for Inge Hansens 

ejendom i Vestermark,det er nu nedlagt og jorden lagt til mølleejendom

men.De levede sammen i 46 år og fik 8 børn,hvoraf 3 døde SOJil små.Han døde 

den 6 juni l827,og blev 68 år.Karen døde den 7 november 1829,og blev:__72.~ 

år gammel. 

Sønnen Chresten antager så Duus navnet efter sin moders slægt,og bliver 

den 18 juli 1812 gift med Inket Melchertsen, og .køber Hartsø .. mølle. 

Melcherteen slægten var kommet fra Maibøl til Kegnæs i l8o~.De køber 8 

ha af Ravnerede,og bygger den ejendom,som nu eje~ af Helge Nielsen. 

Christian Melchertsen var gift 2 gange,og havde i første æg.teskab,som 

kun varede i 5 år 2 døtre,og i andet ægteskab,som varede i 26 år var der 

ingen børn.Han døde den 8 april 1818,og blev 58 år gammel. 

Den ældste datter Anna Maria blev gift med Har1B _Lassen Jlllærgemand,og overt 

og ejendommen og færgeriet til Mindebjerghav.I 1828 gik de fallit,og blev . ' •.. •.. .. . ~~---, 

købt af Alexander Andersen fra Broholm gift med Cat_hrine Marie .Pete'r'S!§"fi< ..... l 
fra-D-amkob-bel-for -loo.o rigsdaler .Den yngste datter Inket bley_s~ BQ!ll_all-/.f-1~< 

ført gift med Christen Duus og købte Hartsø mølle. r 
i 
l 
l 

l 
l' i 
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Huse i Østerby. 

r.Ja\::~b Han3e:ns ·hus er antagelig bygget år i883 af Hans Christian Al bertsen 

Øste~jv'~n s'olgte det' .år 19oo til Jacob Hansen fra: Mindebje;g gift med Marie Ber. 

" f'7-<telsen fra Østerby,og de :rl'stod de.t til' sønnen jacob Hanse~ i. 1938.Han 
- 1'1 ·.. . . 

_ solgt~. )J. :ff. gen_ til sin svigersøn .. R. 'icard _Re i ter .Der_ drives. fra h_Uf!et en cam-
,; ~ -= •. ~-4<.--~- . ·.. .. . . plgpla.ds. 

2.Henning Hoffroans hus ejedes ved århundredeskiftet af Mutter Hoppe,hun 

.solgte' til Pete; Thay~en,der vår maler,men først i tyverne byttede gårde 
11 w . ' . .•.• 

med Christine og Christian P'etersen,de" solgte til Villi Iireyer,og han 

igen til den nuværende ejer. 

3 .c'hz.·istine s.ibbersens htls ejedes før 1B6o af en Knudsen, han soigte til 
. - . ,. ; 

Hans Peter Kroaiand,der var sadler og konen vævede,de solgte ' til - familien 

· h. l// Mittag,han var skrædder,me.n døde tidligt,og omkring l93o solgtes liuset ti 

'Ohr'fstine 'ma~en,der igen soigi~ o'mkring 1456 tii 'den n~~ærende ejer. 
. -· .... ... .· - - -

4.SØren Sørens·ens hus var i mange rir fra ' omkring 1768' smedie,den iå oprin-

delig l SØnder b~ ,men -~ed. udskift~ingeri .flyttede deri ti{ Øs ter by ;Kontrakte 

11 ) 9 
m~llem bØnde;ne · og . Jens C~lstiaruieri S~ed af 1768,og m~d Chresteti Hansen 

Smed viser os 5 generationer af denne familie,som smede i Østerby afslut

tende med Peter Kocks død,og smediens salg i 1946 til smed Larsen,og fra 

l96o ophører håndværket der,det er nu et almindeligt beboelseshus. 

5.Tom Andersens hus var i mange år kleinsmedie,og ved århundredeskiftet 

boede smed Toft der,efter ham senere i mange år til sin død skræddermeste 

11 !'! Peter Petersen og hustru.Ved deres død solgtes huset til olaf Larsen og 

han drev vognmandsforretning derfra,den afhændede han til Hanne og Tom 

Andersen,der nu også har købt huset overfor,der er bygget af møller Hans 

Duus Rartsømøllen til aftægt.Efter Hans Duus død overtog sønnen Christian 

gift med Cathrine Iversen huset,hun drev manufakturforretning,de solgte ~ 

dst i tyverne til gendarm H.Hansen og hustru Cathrine Nielsen.Efter mande 
B 

død solgte hun efter 1945 hus.et til Peter Nicolaisen gift med Marie Wolf, 

hun solgte igen efter sin mands død i 1981 til den nuværende ejer.Jorden 

til huset er solgt til byggepladser. 

6.Sofus Nielsens hus er bygget efter stormfloden i 1872 af Knudsen,efter 

tbmb>Uel 
)~. dem boede snedker Peter Jensen og Annmaj,der vævede her.Ved deres død 

købte Sofus Nielsen og Mia Thomsen huset og bor der nu. 

7.Østerby kro ejedes af slægten Knudsen indtil l892,da den daværende kommw 

~forstander Hans Petersen og Lena købte det,og drev kro,bageri,høkeri og 
landbrug derfra. 
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~tf?hy.., Baf"_~r.iri og høkeri, ?verto&es dog af sønnerJ, Pet~r ,tør .9'igen 19~4-1.8;~det 
>'O:.J . fortsatte han fra det nu Stokholm tilhør!Ol.nde hus til. sin død.Fra 1959 er f~ . · . . . . . . . .· ... . , . .:: ... .. . :'; ' ,· ~ - . . ' 

kroen forvandlet til_, motel ,og ~n det formål er der s ~ også brgge;t nye 
bygninger. . ... · ;· . f ;' ; . '.' 

:~.",Hans,~ o&~,K,athri,ne Bertel:~e.ns hus _er ~gså hY:~et efter stormfl_o.d_(3n af hans 
be~~,t~fSf s.!co~ager, Jf.r;ge_n B~rtel~en,.,ha;ns . ,fader ]~:r:c:~kræd:d.e.r;, ,q_g s.ø __ nnen .,., fo-

-fl. 
Hans Bertel.se_n. for_tsatte som skomager ,han .var. gift med _S.op.hie ,de udvidede -·, • -·.--:"' .. ·.::· -- _: . .- . -~· - . - ,- :- ,.. ~ .:-• ,-. . • - - ;· . - -- r:_ .- , -.- -. . . ' : ,., ' [·. -- - . - ·, 
med. en betydelig handel,denne har den nuv.ærende ejer igen fra 194.6 udvi-.. '.:·. -.... - . . ·' ··: . ~ :·- '/ __ ;·:· , _ :i. :.· _·, . . 

de_t betydeligt .igennem ,årene ,men fra 198~ tjener hus.et. som ~ol.ig,, og 
' forretningsbygningerne mod syd står forløbig ubrugte indtil andet viser .'. ,; ~· . • • .•. . c ... · . . - . . . .· . . : ' . : .•.. ".. ;; sig. 

9.01af Larsens :nus _ejedes af. J.ens_ Jensen i 1876,og fra 1895 i etp.ar år af ···;.:·. J. ; ;' -~: :; -:: ··· ... _- . • .... ''_, t J" .-: . :_': : ·.;., .·. l,._. ':_ --· . ·.:.J :_ . : -- . -.' ~ - v ~ ' 
Christian Duus,de_rnæst fra _1897 til 1946 . af_ Lars _Thomsen ?g ,Tr.i!l~,hun 

•·~f~ ·- v~ j--~rde.moder,og ha~.bådeby~~r.Efter deres død.'. solgtes h~·et _ til Jens 
i.~ et år sEme~e.,tu' Niels, .Jørgensen f~~a Vester~obbd ~o~ af-,. • ·, !_: -_ -_ , -: - r : . - ·. ;- ,_ ' - . ··. ~) .. - ~- - . _ _; .. ~- , ~ :_,_ ~ .. . .' , ·-
t?lgtsbol~g,og efter hans _død til de~ nuv!Brende e}~r .. L,ise_ og Olai}arsen. 

·.., '·· . 

. '.c 

~ · ... 

, .. ... ; 
t ~-- . 

. ~ ;_· '· 

l. . :. · .. • 

-, ; 
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Data over beboere i østerby efter l92o. 

Lars Thomsen, tømrer og bådebygger : 14.12.1849 
M. Cathrine f. Knøs, jordemoder : 8.5.1864 
Børn : Cecilie g. m. Hans Christensen, Visby. 

1.9.1934 
31.5.1941 

Jørgen Hansen Bertelsen, skomager 
Cecilie f. Christensen, Tandslet 
Børn : Hans Jørgensen Berteæsen -
Hans Jørgensen Bertelsen, skomager 
Sophie Margarethe,f. Buthmann 
Børn : Jørgen - Hans 

: 27.1.1847 - 17.11.1931 
: 7.8.1845 - 5.~.1921 

Cathrine-Maria 
22.2.1884 - 22.4.1945 
21.6.1890 - 5.1.1982 

Hans Bertelsen, manufakturhdl. 2l.lo. 1919 
Catharine f. Thomsen,Gaardeby : 7.4.1918 

~~h~- Nra~~UsJ~~l\sen~~fMkark) skomager : l8.12.185o -~--/o--lf~Z. 
Helene f. Knudsen, Sønderborg : 18.12.;!.849- r7-/o-/f?.'( 

Peter Petersen, bager-senere købmand : lo.5. l88o - 14.3.1955 
Meta, f. Ley 13.7.1887- 13.4.1862 

Peter Jensen, snedker 
Anne Marie, væverske 

14.9.1847 
25.4.1862 

Jørgen Høj, kromand lo.lo.l874 
Cathrine . ' · 27.2.1875 -
Børn : J~rgen.-:Marie-,Cathrine..,Claus..:hene /,('~,/.+.-. / 

tf -·.f -'fe/: J-ol;;?-cs; 4 . .r -/yc-.3__~ .!J.?.IPY'Ji /f f·tfrt>'! h ./c.· trV7 ' 

Chresten Skovmand, ~ostbud, hønsefi : 21.6.1888 -
Ellen f. Schmidt 24.6.1888 
Børn : Kathrine - Kristine - Elly 

Peter Petersen, skræder 
Marie Dorthea f. Delf 

Christian Duus, husmand 
Cathrine f. Iversen (manufaktur) 
Børn: 

l7.lo .l878 
9.3.188o 

GendaEm H. C. Hansen "·1• · 1'19~ 
Cathrine f. Nielsen : 23.1.99 
Børn:HanS·' - Katha-Peter-Svend-Henry-Karl Jørn 

Peter Nicolaisen, chauffør 3.3.19lo 
Marie f. Wolf : 15.3.1913 
Børn : Helge-~K-Henry-Irene-Frede-E1se-Olga 

Peter Kock, smedemester 
Kristine f. Schmidt 
Børn : Marie-Kristine-Jacob 
Rr~~.x Otto Domin, smedesvend 

Frederit Larsen, smedemester 
Emma Larsen 
Børn : Lis 

Søren Sørense~,sade1m. Danfossarbj. 
Ina 
Børn : Per-Merethe-Lone 

Anne Marie Mittag 
enke efter skræder Mittag 
Børn : 

14.lo.l885 
8.4.88 

l?.v-19o7 

19.6.1946 
8.5.1952 

13.6. 1963 
1.9.1934 

23.4.1966 
15.7.1956 

5.9.1956 
15.7.1958 

; N 17·/J.-L945 • euengamme (l 
.lo .1989 

lo.l2.198o 

2.8.1943 
31.12.1964 



{;)t/ 1SL' 
Fortsat 

Nicolaj Johansen, maler o. 1926 
og hustru (huset nu borte) 
Børn : 

Christine Bøjskov 11.4.1888 
Krigsenke efter bager Clausen 

Peter Thaysen, malermester J!?_ 3 ·/'ifJ 
Pora - (senere~ Bredsten) /.t -14'79 
"'ørn : i111111:1uE Dora-Cathrine-Didde.-Jørgen 

Christian Petersen, fhv. husmand 19.6.1872 - 23.11.1963 
Kirstine f. Jepsen 21.1.1867- 19.11.1948 

Henning Hoffmann, Danfossarbj. 
Esther f. Mikkelsen 
Børn : Mishae1-Hanne-Martin 
Laurfs · Sibbersen, Danfossarbj. 
Kristine f. Duus 
Børn : Kurt-Aksel-Willy-John 
Frederik Hoffmann, reservepost 
Kirsten 
Børn : Henning-Edith-Leif-Birthe 

l · lo• /~?f' -

d-. 7. 191$" -
1)'. Il. 1'/:J.j -

17.4.19o8- 26.2.1967 
24.9.1916 - 23.3.1988 

Jacob Hansen, fisker m.m. : 12.l.Xij2 1875 - 4.lo.l951 
Maria f. Bertelsen :18.9.1873 24.3.1964 
Børn : Hans-Cecilie-Peter-Jørgen-Kristine-Maria-Anna- Jacob-Kathrine 

Jacob Hansen jun. fisker - camp. 
Christine 
Børn : Henning(adopt.) Gunnar-Rita 

Richard Reiter, campingejer 
Rita f. Hansen 
Børn : Renate-Irene 

Lena Petersen 
enke efter Hans Petersen, ksterby kro 
Børn 
Andreas Bonde (fra Skoven) 
Anna Klein, husholderske 

Marie Jepsen, frk. 
Hans Erik Hansen, gendarm 
Ebba fl.t. Fredericia 
Børn : Knud-~4-/9~-~-·-x; l ' y 

1.1.19o5 - 11.3.1985 
5.9.19lo - 29.4.199o 

1.1.1948 

8.2.1879 
t. /,k. /f 7-f 

22.2.1869 

- 11.7.1936 (79år) 

1.2.1954 

1.5.195o 

Niels Jørgensen,husmand fra Vesterk. : 8.9.1881 
Margrethe 6.7.1885 

3.7.1963 
18.9.1965 

Børn : Hans-Rasmus-Annelise-Peter-Jens 

Sofus Nielsen (Peter Jensens hus) 
Marie :f. Thomsen 

Mathias Scmidt, ungkarl 
(gl.Mathies) 

18 .9.19o5 
17.3.1898 

'. ' 

Peter Schmidt, (Slnedegården,BredsterV: 6 ./o -/ti-o 
Anna f. Tækker 1'(. I- /J'fJ 
Børn : 

9.ll.1985 
26.9.1985 

Vend. 



Johannes Larsen (købmand i Damkobbe1) 
Kathrine f. Lassen 
Børn : Jens Christian-Inge Marie 

21.8.1899 
8.8.1898 

9.lo.l985 
2o.l2.1986 



l. 

Ved egnsvandringen i$.6.1993 i Østerby. 

De.n første egnsvandring i vores forening var her i øs terby 
1979, og da blev der fortalt om udflytningen 179o-o.l79o 
af de 11 gårde, som da lå langs vejen på begge sider,oprin
delig var der jo 22 gårde, der lå ganske tæt sammen. 

I år. vil jeg fortælle om de. håndværkere., fisker«og andet godt
folk, som førte landsbyen videre. 
Ved folketællingen 184o er der 9-lo insterhuse, d.v.s. jord -
løse huse, i 1855 er det blevet til 16 huse ( kroen var nok 
det eneste hus, der havde lidt jordtilliggende) 
I 1893 er der 23 huse, incl. " e nystaj " 

Fra svi~get og hen til hjørnet ved kroen, hvor de gamle gårde 
havde llgget, lå kun et eneste hus, nemlig fatti ghuset, eller 
som man kaldte det "e armhus",næsten hvor nu Hanne og Par Plam
beck (østerbyvej 29) bor, det, lå med gavlen ud motr vejen og 
have helt ned til vejen mod ~lejmose. 
Fattighuset er med i folketællingen 184o og er altså bygget 
før,--·aa bo-ede- de-r 3 voksne og 5 børn. T 1855 l5oeae ··aer--e·r·-- -
ægtepar t 4 voksne og f børn • 
Huset tilhørte kommunen, men fattigkassen stod præst og menig
hedsråd for, der blev en gang årligt indsamlet til fattigkassen 
og den mindste hjælp til trængende fratog disse de borgerlige 
rettigheder.Efter 1866 kom fattigvæsnet under kommunen. 
Omkr. l verdenskrig boede skomager og sadler Hans p. Kromand 
sammen med en husholders.ke til le j e i bygningen. 
Men huset blev så brugt til de russiske krigsfanger. 
1921 eller 22 blev det nedrevet. 

Ette r at Kathr. og Johs. Larsen solgte deres forretning i (1963) 
Damkobbel, byggede de. hus her, og efter deres død~for nogle 
år siden, har Hanne og Per Plambeck ~~ købt det. 
Vi byggede en ny butik her 1964 og Chresten Jørgensen 1965. 
Vi vil nu gå videre om "e by "· 
Lise Larsens. hus (Østerbyvej 48) er et stormflodshus. 
Bødker Iver Jensen byggede det, da hans hus vest for Hartsø 
sluse blev havets bytte 13 nov. 187~ (1872) Ivers søn Lorens 
var murer i e nystaj i det stormflodshus, som murer Jørgen 
Svarre havde bygget (0sterbyvej li ) Da Lorens Jensen købte 
Holmen, kom deres datter Cecilie, der var gift med Hans Moos, 
til at bo i hendes: fars hua, og de gamle Ivers flyttede op til 
dem. 
Et -par år havde Trinne og Chr. ·nuus huset, men i iB97 solgte 
de til tømrer og bådebygger Lars Thomsen, som var kommet hjem 
fra Amerika, hvor han havde været i mange år. Han var :født 
185o, og som barn havde han sammen med sin mor under fattige 
_kår boet her nede i byen. 
Nu gifter han sig med Kathrine Knøs.-, som i mange å r blev jorde
moder på Kegnæs, og da også har hjulpet både m±gxMgxm min bror 
og mig til verden. 
Las byggede for det meste en båd hver vinter, jeg huske de små 
bådmodeller langs med bjælken men ellers var det jo tømrer
arbejde. Det var jo udmærket med to erhverv, og de kom da også 
til at sidde godt økonomisk, jeg ved ikke, hvem der tjente mest. 
Las døde ~934 - 84 år og Trinne 1941. Han var en af de drenge, 
der havd~oplevet udskibningen 1864 a:f de danske tropper ve d 
Ha~sø sluse, og han var dansk med liv og sjæl. 
Værkstedet var i vesterenden med en stor port her mod nord. 



2. 

Der har boet forskellige i huset efter dem. Først var det 
Annelise og Peter Nevad. 
Lig$ efter besættelsen kom tidligere sporvognsstyrer Jens 
Haargaard og hustru fra København og ville tilbringe dere~ 
otium her i de landlige omgivelser, det var også nogle fllnke 
mennesker, men springet var nok for stort, de flyttede i hvert 
fald efter et par år. 
Hanne og købmand Hans Chr. Schmidt, Damkobbel boede en kort 
tid her, derefter købte Margrethe og Niels Jørgensen, Vester
kobbel, huset, og disse vore gode naboer boede her til deres død. 
Niels døde 1963 og Margrethe 1965. 
verefter købte vognmand Olaf Larsen og Lise huset. 
Olaf døde /?yt, og Lise bor nu alene. 

Vort hus (Østerbyvej 5o)er også et stormflodshus. 
Min bedstefar Jørgen Hansen Bertelsen f, 1847, hvis far var 
skræder her nede i byen, lærte skomagerfaget i Hørup, han rejste 
efter 1864 som svend til Faaborg - slap så for preusisk mili
tærtjeneste - kom tilbage 1872 og byggede hus ved nuværende 

_genfo.ran.ing§Jlliid§, en måned ser1ere tc:g_ have:t _det_m~d sig,_ og 
han byggede li:rl så her 'f) 1912 blev far og mor gift, der blev 
vedbygget 2 fag og indgang til aftægt og nyt tag. Far var og
så skomager og skohandler'i trdiverne kom der også trikotage
handel til~da far døde xi~ 1945 overtog Catharine og jeg 
forr~tningen i,l946/ dog ude~skpm~geri~Vi holdt op i okt. 83. 
"?/z.._.~_"?,~ /'f?;~;-·.-d'?-.. ~~?X 4 4->-7'7 ~'1-
ijer i Sonja og Knud Erik Stochholms hus har der været bageri 
(Damkobbelvej 3o) 
Det var Peter Jessens omkr. århundredskiftet. De solgte huset 
til bager Peter Petersen, der var søn af Hans. Petersen her 
henne i kroen. Det var nok ihmkr. 1913. Meta. og Peter Petersen 
(Per bager) overtog høkeriet, der før havd~ været i forbindelse 
med østerby kro og nedlagde så bageriet/~ ... æ,<.~?' 
Per bager kørte varetur med hest og vog n over heie Kegnæs. 
Han var meget historisk interesseret og ville gerne fortælle. 
Per bager døde /'l?j.f" og Meta 196 2. 
Der boede le jefoJ/k:en tid. Fru Bruhn fra Sønderborg købte 
huset men x ~olgte ~ det til Sonja og Knud Erik Stochholm 
1967 , der har moderniseret det meget, og selv boet der fra 
1979, da de kom hjem fra Grønland. ( 

Så kommer vi hen til Mona. og Harry Petersen~us,, også et 
stormflodshus:. Mathias Knudsen byggede det 1873, han var 

__ f_isker~ dag~e_jer og ~n t~ d ogs~ bådskippei' _ tilSønderborg. 
Hans; og Jørgen Knudsens familie boede i samme hus på Østerby 
maj. De stammede fra østerby kro, og Jørgen, som den ældste 
overtog da kroen. 
1?92 købte snedker Peter Jensen huset ved enkenbg nedsatte 
Slg som møbelsnedker. Værkstedet var i vedbygningen. 
Peten giftede sig med Anne. Marie Ries (hun sagde onkel til 
Lars Thomsen) Anmaj vævede: li:ækk hvidevarer på de,n store væv 
i 11 e vævkammer 11 tilhøjre for forstuen og gik cj19,å ud som 
kogekone. ' ~ 
Peter Jensen var 48, da han giftede sig, men de nåede at fejre 
guldbryllup, da. Peter blev tæt ved 99 år. 
Han døde 1946 og Anmaj nogle år senere. 
Mia og Sofus Nielsen kom til at bo der endnu mens Anmaj levede. 
Sofus ~avde _ansættelse på Hjortholm i mange år, de fik her et 
hyggellgt hJem, hvor venner ofte kiggede ind og fik en lille 
snak, 
Efter dem har så Mona. og Harry Petersen købt huset. 

------- ------
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~å går vi hen til den tidligere 0sterby kro. 
Østerby kro har eksisteret langt tilbage. 1831 overtog 
Hans Knudsen den, der var lidt jord til og senere fik man 
oså lidt høkeri, som det var almindeligt. den gang i kroerne. 
1875 overtog den ældste søn Jørgen stedet. 

~fter hans død solgte hans enke Tore Knudsen kroen i 
til tidl. gdr. på Segebjerggård Hans Petersen, som her blev 
kromand og komuneforstander. 
Tore havde et par små rum i den østre ende af stald og udhus, 
som lå diagonalt med k~gm±x krobygningen mod nord, hvor nu 
turistlejlighederne er. 

E~ter Hans Petersen købte Cathrine og Jørgen Høj fra Hundslev 
kroen. De havde haft Riggelsens gård i Sønderby i forpagtning 
nogle år, det blev de sidste, der havde kroen, mens den var 
i drift. Jørgen Højs kone døde allerede ~ MgxkaNxxxix 1934 
og han selv 1963. 
Jørgen Høj var utrolig slagfærdig, og der går mange historier 
om ham. 
1959 købte Chresten Jørgensen, lige hjemvendt fra Canada, 
stedet. Han lavede huset om til sommermotel og byggede desuden 
sammen med sin far Jørgen Jørgensen, de r kunne mure,først 
bygningen med 4-5 sommerlejligheder. 
Kro bygningen var jo før med stråtag og stor frontespiese, 
hvor der stod Jørgen Høj - Beværtning og så var der en rejse
port i vestre ende. 
I 1965. byggedes butiksbygning og lejlighed og senere i for
bindelse. dermed yderligere 4 sommerlejligheder og til sidst 
huset, hvor nu Bente og Math. Petersen bor. (Østerbyvej 31) 
l!'ørst købte. Anna. og Hans Fogt, Kegnæshøj huset, men efter 
hans Fogts død solgte Anna Fogt det til Bente og Math. Petersen,. 

Chresten Jørgensens sommerudlejning blev delt og solgt. 
Motellet (nu apartment) og nybygningen bar været ejet af 
fru Bubandt, fru Johansen, Lorens en, Ste.en Pedersen og 
ejes nu af Il'øæ~ttnd. /ldt,z!~r:z.c/ . 

Butik og de fem lejligbeder i forbindelse med : 
Esther og Akton Petersen, Dora og P. Diedrichsen, Thiels, 
Yrsa. og Asmus Elneff og nu Peter Osthers, der står for ny
åbning af Cafe'og Grill foruden turistudlejningen. 

østerbyvej 31 bor Inger Gramm. 
Huset blev bygget af snedkerm. Jacob Boys,en /f77 , Lis og 
Jacob boe,de der nogle år man solgte det /:J.r.;: til Inger og Chr. 
Gramm • Ghristian Gramm døde 19 9z 
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Nu kommer vi til nogle meget gamle huse. (Flejmose lo4) Her boede nok omkr. 184o skræder Laua Jensen og hans hustru Mare H vævePBke. 7~..: ~,,." 
Han blev stamfar til et helt håndværkerdynasti i østerby, det kommer jeg ind på i forsamlingshuset. 
Hans søn Jens Peter Jensen var bødker og overtog huset her. 
Efter dem kom huset i Jens Fæsens eje, her sad bl. a. madam hoppes datte.r til le j e. 
Rasmus: Hansen, S.ønderby har boet her, og der er nok flere for en kortere tid. 
Men efter genforeningen købte Marie Jepsen, der var fra Skovby, 
huset. Hun var en søster til Christian Pæssens kone, Stinne. Hnn havde v i st boet ved dem, da de havde stedet i BredBten og ernærede sig som syerske. 1948-49 kom hun på plejehjem 
og døde l95o. 
Indre Misston arveda hendes formue, og huset solgtes. tiL Ebba. og gendarm Hans: Erik Hansen. De .. boede: her fra. 195o til 59, da de flyttede til Kruså. 
Fru Paleske fra Sydslesvig købte det, og ejes nu af Lenz til -smnmer-OOl:hg.-- - ·----- ----- ---- - --
Flejmose lo2 er . .J.æge. Mark Al~emades soll}lllerh_us. . _ CZ2.4':--:;r~h-:< -~. ;y".,. _ _,_,,-q-_.-,:: t-.--7 ~~-,_".,,.f~_, ,.-f".-?..,.._,~. ~ /~~ jJ 
Vi går til det næste hus (Flejmose loo) Det var engang 
Jens Pæsens:. Men før dem omkr. 194o var det nok daglejer Jørgen Hansen og hustru, desuden en Chr. Wolf og hustru med 2 børn • 

. P l89o var det så Jens Pæsens. Ifoletællingen s. tår ha.n som '>rut-r4'~.;4L- fisker, men han blev også ~a~r . _ 
;;;.~~n:'4/~'"' rYndtJ} Keg~ed kød..(/~~-.,..-"~.,.-.;~:,.~. _,_ 47-;::._~ ~ T . n-:;~~-søhPe~ ·æ=~fil:~ef-";fi~:f de;:~~;:V.ed;a~~;;;{igt 

meget, han fiskede, købte en kvase og handledamed fisk. Han har bestyret Hartsø mølle, han havde høkeri i e nystaj 
(Østerbyvej/0) Han handlede med heste og flyttede til 
Lysabild, og blev som hestehandler kandt af mange. 

Omkr. l9l~købte· Ellen og Chresten Skovmand. Skovmand var postbud dertil høseriejer og rugeri og biavl. Han byggede 
hønsehuse - ogs.å her syd for vejen. Ellen døde 1956 og Chresten Skovmand 1966 • Hønsene er nu udskiftet med turister. 
Huset ejes nu af Annelise Al~emade og udlejes til turister. 

Så går vi hen til gammel Mathies (Flejmose 98) 
" E bynne de klawe å klawe sej, æ mest min hile besætning o j en nat, å æ æ kael endno " Da var hans kaniner døde og et får gaet'i en 1 'i:irvegrav·; ·- - ---- - - · ... - --- .. -
Vi drenge ville. gerne ind til ham, han havde mange. gamle geværer, en snakmaskine, billeder på vægen af konger og kejsere og det bedste, vi måtte skyde med hans luftbøsse. 
Men hans: stolthed var hans lille pony, der stod i halvtaget, 
hvo~ der nu er garage, så var han så sjov at høre på fordi 
han l æspede, men der var også plads til ham i landsbyen. 
l!' ør ham har der levet Wolf 'er i huset. Omkr. l84o var det 

~~ ·/2t:--- Hans Wolfs, da boede også en datter og svigersøn fisker 
:}~2. / . Chresten Jørgensen hos dem. 

~-u..,.....w.,(~~..-c· omkr. l89o var det en søn chr. Wolf og familie, han var daglejer ~~~~~P/~tmen købte vistnok også ben og klude, folk kaldte den bestilling 
N/FY?~ .."<c.._ for en påltmånd. Det var i hvert fald, genbrug. l-"t...__,_~ 'k... ~«f~~ .. -Vi har sagt farvel til gl. Mathies )~./så blev det bibliotekar ~??-.~ Momsens - lektor Petersens og nu Re1mers, alle fra Flensborg. Hvad det gamle hus alt kunne fortælle. 

Længere henad ved flejmoserende boede fisker Hans Spieker, hans hus. forsvandt i stormfloden. Hans, far Math.Spieker var bådskipper. 

------ - - - - - -· 
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5. 
Her er vi nu kommet til Hanne og Tom Andersens nye hus og 
vognmands forretning. ( 0sterbyvej 35 ) 
Huset, der blev brækket ned :for at give plads til det nye, 
var bygget af møller Hans. Duus, Rartsømølle som aftægtshus. 
I 189o boede hans enke der, og Chr. Duus, der var af samme 
familie, købt~ det 1897. Der var lidt land til, en staldbyg
ning og et lille aftægtshus mod vest, hvor en onkel Frederik 
Duus en tid boede. 
Christian Duus var desuden fisker og daglejer. Hans kone Trinne 
Duus drev en lille manufakturhandel i stuehuset indtil sidst 
i tyverne. Omkr. 193o byggede de nyt hus i nystaden, hvor nu 
Chr. Hells bor. 
Gendarm Hans Chr. Hansen, gift med Kathrine Nielsen fra Dals
gaard, Bredsten , købte nu det lille sted. De fik 5 drenge og 
en pige, de ældste af drengene var mine bedste legekamerater 
på verdens; bedste legeplads o e maj å ve e hav. 
De havde en hest, 2 køer og en shæferhynd. Her gik alt støt, 
roligt og venligt, indtil gendarm Hansen brutant blev revet 
fra sit hjem og døde i Neuengamme koncentrationslejr kort 
f_ø_;r jg:L_:L_941-_ - - ... ·-- -
Kathrine Hansen soTgte nu st-edet til Marie-· og·Pe-t-e-r--Nicorats-en, 
hvis børn også har haft en god barndom her. 
Peter Nicolaisen kørte lejebil før og under 2'verdenskrig, 
men blev så i mange år lastbilchauffør ved Schmidt, DamkobbeL 
Jorden blev solgt fra., dels til nogle byggegrunde. 
Nogen tid efter Peters død 198o solgte Marie huset til Tom. 

I huset lige overfor ( østerbyvej 58 ) bor Jonna og Søren 
Andersen. Hanne og Tom købte huset af Lise og Olaf LarsBn, 
da de: overtog Olafs vognmandsforretning. /9?$-
Det er jo meget moderniseret, men jeg tror at selv~ huset er 
blevet ny opbygget fra et gammelt o. 19oo efter de tyske for
ordninger : højt til loftet. He·r boede i sin tid fisker Jepsens 
og ved folketællingen 1855 var det Jørgen Toft, han var klein
smed, hans: kone en datter af smeden. De; boede· der endnu i 1894. 
Først i 19oo-tallet kom Midde og Peter Petersen, der var søn 
af Alex Petersen, Ves-terkobbeL Han var skræder og lærte 
håndværket i UlkebøL Han har siddet derinde. på s.in disk og 
syet den ene klædning eftår den anden. E skrære var i mange år 
kasserer i sygekassen. Han døde 1956 og Midde i 58. 

Nu går vi lidt hen ad gaden, her er.nu først lærer Jensens 
sommerhus. (Østerbyvej 6o)..avÆ"/4~- ~rr/frf' 7 

_Det næste· er Jii'.. _ Q:t;se!lS ( Østerbyve j 6 2 )Ar-
Det er et stormflodshus:. Chr. P. Harisens hus lå ude på Østerby 
maj og blev også revet bort af havet i 1872. Han byggede så 
hus her. Kro e jer Hans- Petersens enka Lena. (Per Bagers• mor) 
der jo var datter af Chr. P. Hansens, boede den i mange år, 
hun døde 1936. Derefter boede ~ le j e re i huset ,...-z:-

Andreas Bondee fra Skoven købte. det , og boede: der indtil 
sin død 1954. HaiJ-!ii'ohl!>S,hOld~s:tce_,..Anna Klein blJ; boende d~r • 
eiXtJru nogle å_r. :k~_,æ,~:.c-~~4? -~-~44-e 
~'-"~ _;;.. /P77 

Her lige overfor smedenastaldbygning lå et gammelt bindings
værkshus. Den sidste rest af de gårde, der blev udflyttet 177o-
9o her var det "Mosegården" I huset boede gennem tiden mang~ 
folk. Det var vistnok her bådskipper Hans; Chr. Hansen boede 

Også 184o, og her var omtalte Lars Thomsens: barndomshjem, hans mor 
snedker S~d~el Pedersdatter_til ~endes død 19ol, hun blev ret gammel. 
Jens Lausens~ m1n barndom kom N1cola1 Johansens kaldet Kloi Malers; hertil. 
har boet der ~ft vdar små.kår_~_ men hllJ!løret var godt nok, når _s.ønner kom hjem, 

ev er wp1llev Harmon1ka. Gamle Frederik Duus flyttede hen 

---------

SoerenA
Typewritten Text
(Erik Brodersen)

SoerenA
Typewritten Text
(Olsen)



~;' r; · 

6. 

og havde et ruin her ud mod vejen. 
Da. Kloj Malersj flyttede herfra, blev huset revet ned. 

Så kommer vi til Ina. og Søren Sørensens hus. (Østerbyvej 3'!) 
Det er den tidligere østerby smedie. Her var smedie helt tilba
ge til omkr. år l7oo. Den første lå nede i Sønderby men blev 
nok flyttet hertil og lå da på den modsatte aide af vejen. 

1768 fik Jens Christiansen Smed kontrakt med bønderne,ligesom 
hans forgænger havde haft det. 
1793 overtager Chresten Hansen Smed af Majbøl smedestedet og 
får ny kontrakt med de ll bønder. 
Nu følger smedekaldet, der var til arv og eje. i 5 generationer 
i samme slægt. 
183~· sønnen Jacob Christiansen Schmidt, efter ham igen en søn 
Hans Chr. Schmidt og efter ham Jacob Schmidt, der fødtes 1852 
og førte. virksonheden videre, han døde 1924. 
En datter var gift med smedemester PeterRock fra. "Nygaard", 
der overtog stedet l9lo. 
Eete.r__Koc.k_dø.de.....l9.43_._ ______ _ _ ~ -----·- - ·- - .. --· __ 
Smedesvend Otto Domin førte smedien nogle år for Kristine 
Kock. 
1946 solgtes den til smedemester Frederik Larsen, Odense, 
han fortsatte til l96o. Nis iiorthman boede. da i aftægten. 
Huset solgtes da . til Ina og SØren SØrensen. Smedien, der lå 
tilhøjre, blev nedbrækket. Stald og lade lå tilhøjre, i Peter 
kocks tid var der plads til to køer. Smedelandet var frasolgt. 
Nu er huset blevet moderniseret af Ina og Søren. 

Så går vi videre.• til Christine Sibbersens. hus. Her boede sidst 
i l8oo-tallet skomager og sadelmager Hans Pet er Kromand. 
Han flyttede senere hen i fattighuset, ikke som fattiglem, 
men som almindelig lejer. Han var født på Peter Andersens gård, 
han havde, hvad man kaldte en klumpfod, hvorfor han nok blev 
håndværker og ikke landmand. 
Efter ham kom skræder Mittag, der var fra Tyskland. Han døde 
ret tidlig, og Anne Marie sad tilbage med 4 drenge og en pige. 
Flere af dem måtte ud at tjene inden konfirmationen. 
Det var nok sidst i tyverne Anmaj Mittag flyttede til Sønderborg. 
Så købte Christine Clausen, f. Bøjskov, huset, hun var krigs-
enke efter bager Cla~sen. · 
U$« p heades d'e-åC.Io/Y5købte Chris.tine. og Lauri t s : Sibl;lersen huset. 
Laurits . døde/'17<tog Christine . ~"'nu ene ~vitkd / e . -?f ...; . 

.. Vi kommer nu-tii Esther-og Hem1ing-Hoffmann: - ( østeroyvej'YJ) 
Min oldefar Hans:. Jørgensen Berteesen, der var fra . Lebøl og 
oldemor fra Lillekobbel kom hertil o. 185o. De. blev gift 1846 
men oldefar måtte først med i treårskrigen. De· døde 1886 og 1889. 
Noget senere overtog Hoppes. huset. Han var forreste.n tugthus
kandidat. Hun blev berømt som sælger fra dør til dør og m skarp 
tunge, men man må beundre, at hun kunne stå op før solen og med 
en kri tba 'gå med fisk· hel t til Skovby, hvor de. var lettere 
at sælge end her, hvor man fiskede fra hvertandet hus. 
Rent tilfældigt brændte huset,og et nyt blev opført selv om 
hun var i gendarm Engela søgelys:. Hun flyttede. til Sønderborg. 
19lo kom endnu en håndværker til byen, det var Peter Thaysens•, 
han havde malerværksted der bag porte.n. Men de flyttede senere 
til Bredsten, hvor de købte Stinne. og Christian Pæss.ens• ejen
dom (hvor nu Galles bor) og Christian ~æssena fik så huset her 
som aftægtshuS!, hvor de boede i så mange. år. Stinne døde 1948 
og Chr. i 63. 
Så købte Henning og Esther huset, som cgså er blevet moderniseret. 
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østerbyvej 45. 
I /7f'.3 byggede Kirsten og Frederik Hoffruann huset her som 
arbejderbolig. Frederik havde også en tid job som reservepost. 
Kirsten hjalp bl. a. i præstegården. 
Frederik Hoffmann døde 1967 efter en ondartet astma og Kirsten 
døde 1988. 
Fru Andresen fra Aabenraa købte huset og bor der nu. 
Huset ligger næsten, hvor murermester Svarre boede, indtil 
stormfloden tog det, men i dag er lien fare jo i kke så stor. 
østerbyvej 47. 
Igen et stormflodshus. Fisker Claus Albretsens hus lå på den 
modsatte side, skråt overfor og lidt lavere. Han byggede så 
i stedet for her og med en del materialer fra det gamle hus. 
Hans .. søn Hans Albretsen, der var murer og fisker overtog det 
senere. 
Omkr. 19oo købte Jacob Hansen fra Mindebjerg det. Han var 
smedesvend ved Jacob Smed, blev gift med min faster Marie 

. __ _!l5l_rt~lseil..L__qg__ h
1

an ~m . fi1s1k~!:_ og <l,lt_ !!llllig-!ll.§Uld '?P_dr'?~ Q.er_ 
en stor børnef ok, ue~ a e kom godt i vej. 
Sønnen Jacob blev født nytårsdag l9o5 - han kom med højvandet 
sagde man - andre kommer jo med storken. 
Han giftede sig med Christine fra Gråsten. De byggede en lille 
aftægt til huset, hvor "gamle Jacobs" så boede. 
Unge . Jacob kom efterhånden til at drive et stort kystfiskeri 
med b.a. bundgarn. 
I efterkrigstiden kom der turister, der fik lov at slå telt op, 
og det udviklede. sig til en campingplads., og herVJacob god 
hjælp af hans kone Christine. 
Med alderen blev fiskeriet efterhånden nedlagt, og pladsen 
blev overtaget jif deres datter og svigersøn Rita og Richard 
Reiter, som nu~r en rigtig camping med butik og hvad de r skal 

(~:22.~cc..-;æ-'-/-i"L ,æc.•d< ~-L.'-'~"~ ~<~-Cq_ ~"""'"""u:,-.k-<-.r 
Pladsen her grænser op til Møllers camping, Øste rbyvej 51, 
Grethe og Nis Møller fik lov til at anlægge en campingp lads 
med butik og offentlige t oiletter på statens grund i 
For et par år siden bøbte de arealet, og det har også gennem 
de mange år været en velbesøgt campingplads. 
Den ejes nu af deres datter Susanne Iversen. 

~~ngeFe ude findes der en 2}ads _for en- dags Xmx±~XRX ~i~ 
turister. 
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~~~/._y r~·! S" 1 Nystaden opført efter 1872 , 

Iver Jensen var bødker,ogVbyggsil.s i MystaEl:e!i,han solgte huset til sin søn
" 17 iledatter gift med Hans Moos ,efter deres død soJgtes huset til Christine og 

'<JtZ. c:hristian Wolf fra Nymarksgård,og efter deres dø<\/til kaptajn Sørensen, 
2,Hjorts hus ejedes i 2 generationer af henholdsvis Jørgen og Niels Jørgen

sen,de var karetmagere,her begyndte den første telefoncentral i Østerby 
"/j' først i tyverne,den flyttedes dog i 1928 til det nu Jens Skovmand tilhØ

rende hus på hjørnet,og hjuleriet overtoges af Christian Berg,og senere 
af Jacob Boysen,der dog flyttede på den anden side af vejen,og solgte hu
set som bolig, jl-5; 

3.I Nis Vortmane boede oprindelig Mathias Spikke,og senere hans svigersøn 
Hans Rasmussen,det var her der var barnedåb i 1883,og gæsterne fra Hørup 

~/) sogn druknede på hjemvejen,da færgebåden kæntrede,hvoved 9 personer om
kom.Ved den store påfølgende begravelse på Hørup kirkegård medvirkede 
p~sterne Bernth Kegnæs,og Svendsen Hørup, 
4.Ka~~s ~jælpefonds hus var beboet af Hans Mathiasen Spikker fra 

., t omkring 186o, og fra s id s t i firserne af Hans Frederik Jacobsen og hustru, 
de havde 12 børn i det forholdsvis lille hus, 

5Ø;I.deni:r-,_.[ 
5.Peter Dams hus ejedes ejedes i mange år af Andreas Peter Hansen fra Lille-

kobbel gift med en datter af lærer Marcussen i Bredsten lærer der fra 1842 
-18so • ~il ::t s-

6.christian Esbensens hus ejedes afVknudsen~og senere fra omkring århundre
deskiftet af mutter Hoppe indtil hun i l92o solgte det til Christian Es,, ~-
bensen,der var landpost,og skatterådsmedlem i mange år, 
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Egnsvandring 5.6.1~91 i Nystade n. 

Luftkaptajn Jørgen Sørensens hus er et stormflodshus . 
~et var murer Jørgen Svarrer, hvis hus lå, hvor Kirsten Hoffroann 
boede og gik væk i stormfloden l~ nov. 1872, der byggede det. 
J.i ' • ,; _, !l'er var værksted og port i den vestre 
ende. 
Jørgen Svarrer døs e 1893, da havde murer Lorens Jensen ejet det 
en del år, men nu solgte Lorens huset til sin far bødker Iver 
Jensen, der havde hus og værksted, hvor nu Lise Larsen bor -
iøvrigt også et stormflodshus. 
Sønnen Lorens købte så det lille sted i Holmen, hvor Anne Woelke 
bor. 
Da Ivers blev ældre kom de på aftægt i den øst re ende af huset, 
og Lorens'datter Cecilia gift med Hans Moos flyttede fra . Sønderborg 
hertil, og sønnedatteren kom så til at passe bedsteforældrene på 
deres gamle dage. 
Cecilia Moos døde 1934 og Hans Moos et par å r senere. Hans Moos 
gik meget på tækkearbejde og med damptærskeværket. 
Derefter. købte Christian og Kristine Marie Wolf fra Nymarksgård 
huset. Chr. Wolf lavede en overgang dritler til mejeriet . ·- - Her- boede også Chr·; ·wor:rs -datter Marie-ug Peter Nicolajsen en over
gang- senere den ~ngste datter Cathr ine og Chresten Godtfredsen. 
Ligeledes har Mie og Verner Jensen b()~t h_er. 
Efter S tinmaj og Christian Wolfs døsl'l 9j ~l købte Jørgen Sørensen 
huset. Han har ændre t , tilbygget og moderniseret og som man se r 
med hestestalde. 

Erik Hjorths hus er bygget af karetmager Jørgen Peter Jørgensen, 
han kom fra Sjælland som svend til Als og blev gift med en Alsinger 
pige og slog sig ned her som karetmager eller joller som vi siger. 
Her var også røgeri i den østre ende. 
Hans søn Niels .. og Margrethe overtog huset, og lt!fter genforeningen 
oprettedes telefoncentral og postekspedition som f ør havde været 
ved Sønderby skole. 
Niels Jørgensen byggede en vindrose, der lavedastrøm og kraft. 
Han var en af de første, der fik bil på Kegnæs. 
1928-29 byggede Niels Jørgensen nyt hus, e posthus, som vi sagde, 
der hvor nu Karen Skovmand bor. ... __ .. _ _ 

; Jier indrettedes OgSå. en overgang frisØrsalon;f sønnen . Jørge~o~ 
Jl.ussi- .ll.e--o.:ll:er.to.g...senere-p.ostekspedi.:t.i on .. og cent.r:alen . . . i· 

)centa1en blev automatiseret og postekspeditionen flyttedes til ) 

{~~o:~~ b_å~:_o~o~!~~~~t~:~~e~:e~v~~~~l= • d_ert il. ----~~~ 
Niels· Jørgensen solgte huset her til karetmager Christian Berg og 
hustru Anna. Berg drev værkstedet en snes år. I 1952 so lgte han 
til snedkermester Jacob Boysen, der udvidede værkstedet. 
Både Berg og Boysen genoptog også røgeriet en tid. 
O. l965byggede Jacob Boysen nyt hus ~i med moderne værksted 
på den modsatte side af vejen. Efte r en del å r med mege t arbejde, 
overtog deres søn Boye håndværket, nu er der alt efter tidens 
udvikling, indrettet ferielejligheder i bygningerne. 

Luftkaptajn Gammelgård Nielsen købte det gamle hus /og efter ham, 
som nu bor i Skovby, er det snedker Erik Hjorth og Britta, der 
e jer det • 



Egnsvandring i Nys t aden 5 . 6 .1991. 

De æl dste huse her e r Grønborgs , Kammerat ernes Hjæl pefonJ;s, og 
så l å der et hus oppe ad ve jen, nu markvej t i l Sven Jensens 
gård . De r boede Skr æder Meiers og Anma j Svends en. 
Hans Mathiesens , senere præstegårdsforpagter , boede her et par 
år omkr . l 9oo , da de kom t il Kegnæs .Det blev nedr ev e t f or mange å 
å r siden . --------
I Kammeraternes Hjæl pefonds hus boede der-Spikker, nok a llerede 
f ra først j_ l8oo t a llet . Chres t en Spikers, Hans Spikers og 
l•lathias Spikers, der bl ev bådskipper og høker , som jeg senere 
komme r tilbage til. 
13 november i9"72 gik vandet ind i stuen, dog uden at anrette 
st ørre. skade. 

1887 bliver Hans Frederik Jacobsen gift med Chris t i ne Petersen 
f r a østerby og bosæt t e r sig her . 
De var J ørgen Jacobsens f oræl dre . Hans_ Jacob , som v i kaldte ham, 
var mure r og fisker ng gi k tit langvejs på arbe j de , nå r f ør st 

________ _ _ ga:~~l2_e_;,rc;_r r_QJ_e;~~~ -~~~-l~2!lo rge_l' ·_ __ ___ _ __ _ ____ _ 

12 børn blev opdraget her i det lille hus. 
En tid boede Andrea og J ørgen Jacobsen her, da J ør gen var 
vognmand. 
Efter krigen blev det solgt til pastor Madsen, S-ønderbo r g , han 
havde været med i frihedskampen og solgte siden huset til 
Kammeraternes. hjælpefond . Det moderniserede og f orstørrede 
huset, hvor der nu har boet i hundredvis af feriegæster, og 
nu også børn af frihedskæmperne gococxxocfxNoc~ nyder godt af 
huset . 

Marie !vlathiesen byggede s it hus her i 1961 på j ord fra Nymarks
gård , hvor hendes søst er Kathrine jo bor. 
Et velegnet hus til en enkelt person og omgi vet a f blomster
flor . 
Marie ltlathiesen har nu boet he r som pensionist i snart 3o år. 

Jø r gen Jac:_qbsens h u'> . 

Christ i an Iversen, de r havde Pet er Andersens gård, bygge~eo • 
l 88o huset t i l aftægt sbo l ig . 
Hest ehandler Pe ter Pe t er seb fi k senere huset og dr ev en udstrakt 
hes t ehandel, desuden høke r i i gavl en ud mod ve jen . 

Nogle år fø r førs t e ve r denskrig havde t ømrer Hei s e fra Vibøge 
huset , men so l gtadet o , 1913 til Ernsc Nicolaisen Ernst . 
Ernst var tit med damptærskeværket og indrettede r øgeri i 
huset . 
Nu har Andrea og Jørgen Jacobsen , der købte huset / 9L/t 
boet der i de mange år . 



Nis Worthmanns hus er nok bygget af Mathias Spikker, han 
va~ bådskipper og høker. 
I l88o blev en datter gift med Hans Nielsen Rasmussen fra 
Ket ting. 
Det unge par overtog huset og høkeriet, pg den søværts for
bindelse bådskipper Mathias Spikker havde til Sønderborg, 
fortsatte svigersønnen nu landværts. 
Hans Rasmussen kørte 2 gange om ugen til Sønderborg med hest 
og vogn og med overnatning i byen. 
Port og stald ses endnu i huset. 
Efter hans anden kones død købte Lassen og Margrethe f. Schmidt 
huset og begyndte med butik, 
Margrethe og børnene boede he'r en del år efter, at manden 
var savnet efter 2'verdenskrig. 

Bager Johansen, der forpagtede Gåsvig bageri, havde udsalg 
her et kortere stykke tid. 
Boysens, der flyttede til Fjelby, boeede her. 
I l96o købte murerarbejdsmand Nis Worthmann huset og bor 

- -hBr -endnu som pensionist. 

Karen Skovmands hus blev jo bygget 1928-29 af Margrethe og 
Niels Jørgensen og postekspedition og telefoncentral flyttet 
hen. 

udlejet til 
Sønderborg. 
Kegnæs .• 
vand, noget 

sommerturister, 
Altså den første 

ualmindeligt 

En mindre lejlighed oven på blev 
dengang mest kendte familier fra 
begyndelse til ferieudlejning på 
Her var træk og slip og rindende 
på landet dengang. 
Sønnen Jørgen og Pussi, som var i København, kom hjem og 
begyndte en frisørsalon, som de førte en del år. 
Jørgen havde bl.a. fotografi som hobby. 
Senere ove:rtog de post og central og Niels og Margrethe flyt
tede ovenpa. 
Centralen blev automatiseret og postekspeditionen flyttet 
til Skovby, hvor Jørgen byggede hus i 
Da købte Jens og Karen Skovmand huset her, hvor Karen nu bor. 
Både Niels og Margrethe, Jørgen og Pussi og Jens Skovmand 
er nu døde. 

Christian Hells hus. 
Trinne og Christian Duus boede på det lille sted i Osterby 
hvor nu Tom Andersens har bygget. Trinne Duus havde lidt 
manufakturbutik, men i l929-3o byggede de huset her, som deres 
pensionistb':'lig, og sønnen Hans boede så hos dem, 

~fter deres død boede han alene en del år, men blev så gift 
med Gertrud. Hans døde i /~7/ 

I 1982 flyttede Gertud op i de nybyggede pensionistboliger 
i Kobbelled. 
Og så købte Birgit og Christian Hell huset, der stod ufor
andr2t fra 193o. 
De har nu moderniseret det udmærkede hus. 



Tidligere . Peter Damms hus, ejes nu af tandlæge Ewald. 
De t er nok det æl dste af de hus e, vi kommer til på vor vandri ng . 
Tandlæge Ewald har f åe t oplyst, at det er bygget 1777. 
Det har nok mest vær et beboet af fiskere og dagl eje r e . 

Andreas Pete r Hansen f ra Lilleko bbel, der var gift me d l ærer 
Markussens,dat~er fra Breds ten sko le, boede mange å r her. 
Han ernæreue Sl g som murer og fisker. 

Efter deres d~d købte den tys~e roklub i Sønderborg huset, 
det va r nok mxocxXKxx~r Sldst l tyverne eller fø rst i trediverne. 
De brugte det som ferie og Qdflugtssted. 
Efter dem var det Lucie og Peter Damm, der havde de t i mange 
år . Peter Damm, der var arbeJdS og alt-mulig- mand, døde for 
få år siden. 

Så kom.'ller vi t il f ørhen Marie og Christian Esbe~sens hus, 
nu ejet af tandlæge Ewald. 
Det har no k i gamme l t i d været et lignende hus som nabohuset. 
Fra oPkr. 185o boede fisker Pete r Knudsen her. 
Omkr. århundredskiftet flyttede madam Hoppe og maler Callin ind. 
Deres hus i (sterby var brændt. 

Madam Hoppe gik langvejs på handel med en kurv i hver hånd . 
Men nu brændte også dette hus, og det blev så nyt opbygget, 
som det inde i V.s terby. De er begge bygP:e t efter prøjsiske 
regulativer, hvor de skulle være 2,6o i højde indvendig. 

192o købte Marie og Christian Esbensen det. 
Esbensen har cyklet pos t en ud til den vestre del ag Kegnæs 
i de mange , mange år . 
Han var virksom i skattelign i ngen og sygekassen. 
: ~ fter hans kones død f l yt t ede han til Sydals plejeh jem. 
Han var åndsfrisk til det sidste . Vi husker, hvo rdan han for
talte om hans deltagelse i f ørst e verdenskrig , da var han ove r 
fio. 



:.-;_... 

Kammeraternes Hjælpefonds hus i Vsterby. 

Hvornår huset erbyggøt vides ikke bestemt. 
Efter Jørgen Jaco'bsens' udso.gn måske først i 186o'erne, da et sådant årstal har vruret indhugget i tølllllleret, 
~,!en der kan godt have stll.,et hus d"r før J en tid. 

1 hele 18oo- tallet var der en familie ved navn 5pieker 1 ester-by. . 
Iflg. kirkebøgerne blev Matbias Petersen Spieker0 en søn af afdøde Chresten Mathies en Sp.;ieker t østerby, den 26.7. 184o gift med pigen Anna X1!argre the Terkelsdatter fra tsrø, 
Ved folket;ællingen i 1855 anføres Mathias Petersen Spieker som fisker og bådfører. Det vil sige at han delvis errwJ:<--ede sig som bådskipper v~::d i åben båd at sejle frem og tilbage til Sønderborg med fragt - den tids vo.gnmand, 
Antagelig en søn ~ Hans M~thiesen Spiekr blev c gså fisker og boede efter giftemål ved Flejll).oserende, og hvis hus blev ødelagt ved stormfloden 13.11.1872, men d~ huset i Nystaden senere blev solgt • var det nok Hans Spieker, de_r solgte det ,Faderen har da nok bygget Worth!nanrul hus u·~ aterbyvej 13) hvor der foruden bådfarten blev oprettet høkeri. \ 
Mathias Spiekers datter Ax).ne Cathrine '-91ev gift med Hans Rasmussen, der nu overtog høkeriet og istedet for 'bådfarten oprettede en fragtrute med hest og vogn to gange cm u~n til Sønderborg. . Vognporten ses endnu i huset. . . . , · 
I 1883 va:r. der l.iarnedå b i huset. _En:· · :f:cy~'l;1:)lig ulykke skete, da 8 familiegæster og· den unge færgesvend Y'iJ..4elm riillwsen druknede, da vfærgebåden i stormvejr kæntrede på h ,jemv$jen til Høruphav,_ 

Men nu tilbage til Feriehjemmet. 
Hane Frederik Jacobsen var født i Lillekobbel, hvorforealdrene havde et husmandssted. . · 
Den 4.11.1887 giftede han sig med ;.;hristine' .Petersen, ~ sterby, han overtog i :,:-e fødehjemmet men køb·i;e huset i ~LeterbY• 
Her blev han murerarbejdsmand og fisker, og h~m g;Ut ·c:i;t langvejs til arbejde, men først skulle han tidlig om riiprgelle • fq;t- .at trække garnene eller tilse ruserne. . 
Vi kaldte ham Hans Jacob og var jo Jørgen Jaccbaena. ;f:'ar. . Som barn inde s jeg hane kraftige båd, der var bygt,et lim: her i _. e sterby af bådebygr;er Lars Thomsen, der som ung havde_ været i Ami!r;i.ka.(Hueet kosterbyvej 48) Jeg ser ham for mig altid ' ;!. lange træsko- · støvler i båden. 
I de t lille hue opvoksede 12 børn, og alle kom i vej. Da Jørgen Jacobsens foreldre .ikke kunne bo alene J1lere,.:>~dereil døde først, boede Jørgen og Andrea i huset lidt .før og und~ 2"verdenskrig. Jørgen Jacobsen var da vognmand med svin og 'til.lic;s • :f:s:~,~ogt. Jøtgen Jacobsen blev ansat som vejmand ved ke>mmunen cig . solgte da lige efter krigen huset til pastor Madsen i ~ønderbd.rg; d ør havde. , været frihedskæmper, og af hvem det blev overtaget af K~e:J:>'a.ternes Hjælpefond. ·.__ ·, 
Det moderniserede og fprstørrede , nu ha.r der boet i hundredvis feriegæster, de senere år (;,gså efterkollllllerede af friheds]l:æmpe're. 

Det kan bemærkes, at under stormfloden 1872 gik vandet_ ind i huset, så 111an flytte ,e indbo op på loftet, dog uden at huset blevmege t beskadiget. 

• sterby ~.12.1992. 
Hane Bertelsen. 



/~~il!>.,..,~ A,•...t&.Jn 1 <:J. #a.ylil-/7.-.s;_; b~ '?{ ~ilttf 
Bymandsgården. Østerborggård. a:',N; fJ/~· .<,,~:/'l Jf{U. ,·' - - - ..... . l.Mathias Christensen, gift med Ellen Mathieses drev ejendommen l 728-46. 

2.Jørgen Christiansen søn af bmd. Christian Jørgensen Østerby gift med 
Anne Marie død l 792. børn. 
a.Mathias Jørgensen bmd. på gården. 
b.Anna død l 783 .c .Ellen fød t l 773 gift med Mathias J. Madsen • 

3.Jacob Jacobsen død 1774 gift 1772 med enken efter nr.2.han var født 1737 
og søn af Jacob Hansen Sønderby. o børn. 

4.Hans Christian Hansen født 1745 død 1829 søn af bmd.Hans Lausen og Maren 
Hanses Sønderby gift med enken efter nr.2og 3. o børn. 

5.Mathias Jørgensen (Bymand) født 177o død 1839 gift 1792 med Anna Christe : 
datter af Christen Hansen og ~niake Mathieses i Skoven,hvorved de også -. 

-~ fik gården i Skoven.Math.Jørgensen var søn a~ nr 2 og havde følgende bør1 
a.Trinke gift med Jørgen Madsen i Lillekobbel. 
b.Anna Maria gift med bmd. Christian c. Fogt Østerby. 
c.Christen bffid i Skoven,Hagenseg og på hjemgården. 
d.Anne Kathrine gift med pare .Mathias Johansen Damkobbel. 

6.Christen Mathiesen født 1799 død i864 bmd.og synsmand. 
gift l gang 1824 med Ellen Køks datter af H.~Køks Hagenseg og Maren. gift 2 gang 1825 med hendes søster Anna,den første kone døde 1824 den 
gift 3 gang med Kristine Petersen Østergård datter af. anden 1825. 
bmd. Peter Petersen(Smej )og Anne K. Blad t. 

- Christen Mathiesen byttede i 1834 gården i Skoven med bmd Christen Peter
sen Hagenseg,og boede der fra 1834 til 1857,da han overtog sit hjem By
mandsgården 1 Østerby og forpagtede gården i Hagenseg ud til Iver J. 
Møller B,)'gehoved. Han hvde følgende børn. 
a.Mathias Jørgensen bmd på hjemgården. 
b.Peter ?etersen ~thiesen bmd i Hagenseg gift med Anne Marie Johansen. 
c,Anne Kathrine gift med bmd.Nis Kock Møllegården Østerby. Damkobbel. 
d.Christen rejste til Falster,og blev gift ind på en større gård der. 
e.Anne Marie første gang gift med mølleforpagter Hans Kock fra Møllegårde 

n a~den gang gift med Jørgen Andersen Skolekobbeel. 
?.Mathias Jørgensen Mathiesen født 1833 død 1892 gift med Anne Marie født 

Kock fra Møllegården i Østerby født 1832 død 1912. børn. 
a.Har~ Mathiesen bmd på Bymandsgården. 
b.CPxis~en Mathiesen parc.Vestermark. 
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8.Hans Mathiesen født 186o gift 1882 med Anne Cathrine Johansen fra Skoven 

~ød t 1872 død 195o,datter af Christian Johansen og Anne Cathrine Schmiu" 
derved kom gården i Skoven igen i familien Mathiesens eje. 
9,Mathias Mathiasen født 1893 gift 1917 død 1968 gift ih917 med Marie 
Møller datter af pare Jørgen Møller og hustruKristine Marie Wolf Lille
kobbel,hwl var født 1892 og døde 1971. 

lo.Christian Duus født 1916 søn af afd.parc.Peter Duus og Kathrine Kryhl
mand Brecsten gift 194o med Kathrine Mathiesen født 1918. børn. 
a,Sonja Mathiesen Duus. 

b,Henrik Mathiasen Duus. 

c ,Helge Me.thiesen Duus. 



...LJ~,tp"{,t,,U //. 
Vestergård. 

1. Peter .Tohansen bmd 1724-1742,gilt 1724 med Kirsten Jørgens. 

2. Peter Nielsen født 1716 død 177g søn af bmd Niels Petersen Sønderby. 

gift 1743 med Kathrine :Peters :født 1716 død 1774 datter a:f bmd Jørgen 

Smed Øster by. 

3. Jørgen Nielsen Iversen søn af bmd Christian Iversen og Kathrine. 

:født 1743 død 1817. gift l gang med Kathrine Marie Peters datter af nr l. 

gift 2 gang med Kathrine Hansen datter af bmd Hans Petersen Østerby. 

gift 3 gang med Margrethe Jørgens datter af smed Jørgen Hansen og Anna Øs

.4. Christian Nielsen :fød t l 7'--død 1834. ter by. 

gift 18o4 med Kathrine Marie død 1836 datter af bmd Laus Madsen Sønderby. 

5.Lorens Christiansen Nielsen bmd 1836- 1859. 

gift 1836 med Mette Kathrine Møller datter a~ pare. Johan P. Møller og 

,_ Ellen fød t Ko c k. 

6. Christian Nielsen bmd 1859- 1896. 

gift med Cathinka Margrethe Duus datter af møller Hans Christensen Duus 

hun v~ født den 16 november 1846 død den 0o ja:a. 1914-. /;7,;."7:? A- d-Y>./~"' 

7. Asmus M1~ller født l november 1861 død den3 jan 1914 søn af Johan P. 

Møller Sønderborg og hustru ElineRasmussen Petersen • 
. : .. 

gilt 3o september 1887 med Kathrine Marie Hansen datter af bmd Iver Han-

sen Østerby og hustru Kathrine Marie Rasmussen. 

8. Hans Lassen fød t den 4 december 1896. overtog ejendom 192o. 

gift 2n februar 1916 med Kathrine MØller :født 3o december 1897. 

9. Christian Lassen :født 12 juli 1933 overtog ejendom 19:515. 

gift21 juli 1956 med Karen Marie Bladt født den 6 marts 1936. 

Børn af nr .l. 

l. Kathrine :Peders gift med bmd Peter Hansen 2. Christen Peter Hansen • 

3.Anne født 1747 gift med bmd Peter Mathiesen Sønderby. 

4.Trinke gift med bmd. Lars Matbiesen Sønderby. 

af nr.3. 

Christian Jørgensen død ung. 2. Christian Nielsen bmd. i Østerby. 

3. Kathrine Nielsen gift med pare. Jørgen Jørgensen Smed Bredsten. 

af nr. 'f· 

1. Jørgen Nielsen død ung 2. Trinke Nielsen.3. Marie Kathrine Nielsen. 

4_ Lorens Christiansen Nielsen bmd_ i ~RtP.~h~~ Christia~ NielRen 
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6. Kathrine Marie Nielsen. 

søn af nr 5. 
Johan Peter Nielsen gift med Anne K, Kock født Mathiesen. 

Datteren Trinke af nr 4 Christian Nielsen bliver den 11 juli 1829 gift 

med Peter Petersen Damkobbel,hun dør dog efter 3 måneders ægteskab,ef

terladende en lille datter Trinke,der da hun bliver voksen bliver gift 

med pare. Hans Andersen Skolekobbel og deroppe bliver moder til en stor 

flok børn. Peter Petersen Damkobbel gifter sig igen den lo juli 183o 

med søsteren til Trinke • Marie Kathrine med hvem han får en stor flok 

børn 6 ial t. 

Det er så ejer nr 3 Jørgen Christiansen Nielsen Iversen,søn af bmd, 

Christian Chris tensen Skau Sønderby ,der flytter gården ud fra Øs ter by, 



Gyldborggård.Ejvind Nielsen Østerby. 

l.Jørgen Smed gift med Trinke Christens nævnes år 17oo på gården. 

2 .Christian Jørgensen Smed født l 7o7 bmd .l 738 død l 79o gift l gang meo. 

Anna Christians ,gift 2 gang med Anna Johans fra Lysabild. 

3.Jørgen Mathiesen født l oktober 1746 søn af bmd.Mathias Christensen og 

hustru Ellen Mathieses gift 1768 med enken Anna Christiansen datter af 

Christian Jørgensen og hustru Anna Christians Østerborggård hun var 

født omkring 174o og døde 1795,han døde den 8 marts 1792. børn. 

a. Mathias bmd på gården. 

b.Jørgen Christiansen bmd Østerby. 

c.Johan Christiansen pare. Damkobbel. 

~ d .Han.<:~ .Lars .Ellen Og Anne Marie. 

J 4.Mathias Jørgensen Madsen født 1769 død den 26 jan.l84o gift denbr.l773 

med sin cusine Ellen Jørgensdatter datter af bmd .Jørgen Christiansen 

og Anne Marie Mathiases Østerborggård,hun døde 1828. børn 

a.Anne Marie gift med bmd Nicolaj Thomsen Skelde. 

b.Anna Kristina gift med Jørgen Jørgensen Smed I Bredsten o børn. 

c.Ellen gift med parc.Peter Iversen Bredsten o børn. 

d.Jørgen bmd. på hjemgården •. 

c.Mathias gift med Anna Cathrine Blad datter af pare. Christen Blad 

Kongshoved,hendes hjem overtog de. 

~ d .Kristina Maria gift med enkemand Frederik Hansen Trænge. 

5.Jørgen Madsen født den 15 febr.l8o6 død den 11 oktober 1849 gift 1819 

med Anne Margrethe Blad datter af pare.Peter Blad Kegnæshøj og Ellen 

Ivers .Anna Margr. døde den 18 august 184 7 og efterlod 2 børn. 

a.Ellen født den 22 september 1841 gift med pare Hans P.Schmidt Kegnæs

høj død 24 år gammel efter fødsel. 

b.Mathias Jørgensen Madsen senere bmd. på gården. 

Den 16 juli 1848 gifter enkemand Jørgen Madsen sig igen med Anne Marie 

Petersen datter af synsmand og pare. Christian Petersen og Kristina 

Maria født Petersen Torsthoved,hun var født den 15 juni l82l.Allerede 

den 11 oktober 1849 døde bmd. Jørgen Madsen kiun 43 år-gammel. I dette 

ægteskab var der et barn Anna Margrethe gift med Johan Møller bager i 
·"·'"'''-" Høruphav .Den 3 november 185o blev enken efter J ør gen Madeetf' gift igen 

med sæ·tte boelsmand Peter Lausen Sønderbygård. 
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f114TI. 
6.Peter Lausen født den 14 marts l8o8 død den 23 april 1895 søn af bmd. 

Hans C.Lausen Sønderby. I dette ægteskab var der følgende børn • . 
a.Maria Cathrina født den 13 febr. 1851 gift den 4 maj 1877 med pare. 
Jørgen Mortensen Kegnæs færge.han var født den 18 marts 185o. 
b.Kirstina Maria født den 11 april 1852 gift den 6 december 1858 med 
Andreas Schmidt i Bredsten født den 7 marts 1855. 
o.Anne Marie født den 8 juli 1853 gift den 13 febr. 18Bo med Johan Ni- · 
elsen fra. Sønderborg siden lods på Kegnæshøj ,han var født den lo decbr. 
d.Hans Christian født den lo oktober 1854 gift den 31 maj 1889 1852. 
med enken efter Hans C. Wolf nymarksgård Ellen født Johansen født den 
14 jan. 1861. 

e.Ellen Kirstine født den 22 februar 1861. 

f.Jørgen født den 23 juli 1859,han rejste til Amerika. 
7.Mathias Jørgensen Madøen født den 2 decbr.l844 gift den 13 juli 1866 

med ~e Margrethe Duus datter af møller Hans Duus og Anne Kirstine fø 
dt Andersen Hartsø mølle født den 12 august 1849. børn. 
a.Jørgen født den 22 juni 187o gift den 6 marts 1891 med Anne Cathrine 
Mathiesen Hagenseg datter af bmd. Peter Mathiesen dersteds. 
b.Anne Kirstine født den 4 oktober 1873 gift den 2 deobr. 1866 med pare 
Kristian Lassen Bjørnodde født 1868 • . 

c.Anne Margrethe født den 8 september 1875 gift den 31 januar 1896 med 
parc.Lorens Iversen Grønmark født den 5 oktober 1869. 
d.Hans født den l april 1881 gift den 19 marts l9o9 med Marie Marcusse~ 
fra Vestermark født den 13 juni l884,de overtog hendes fødegård. 
e.Anne Marie født den 27 maj 1885 gift den 2 oktober 19o8 med parcel1st 
Christen Schmidt Sønderby. 

Medens Mathias Madsen havde gården byggedes der et np:t stuehus med aftæ 
gtslejligh s.Jørgen Madsen født den 22 juni 187o gift den 6 marts 1891 med Anne C. 

Mathiesen født den 2 decbr.l866 datter af bmd.Peter Matbiesen og Anne 
Marie født Johansen Hagenseg. børn. 
a.Anne Margrethe født den 9 september 1892 gift den 26 decebr.1917 med 
sygeHjemsarbejder Andreas Heinrich Gørrisen Flensborg. 
b.Anne Marie født den 3 oktober 1893 gift den 26 marts 1915 med Jørgen~ 
Andersen Sønderby,hvis fødegård de overtog. 

c.Mathias født den 8 juni 1897 - .n faldt i krigen ::.914-lB. 



Familien Madsen i Østerby. 

Placeringen at de Østerby gårde før udflytningen var følgende. 

På sydsiden af bygaden lå der 6 o& på nordsiden 5 gårde. Når vi kommer 

irui i byen øst fra lå følgende. l.Peter Hansen nu A. Krybl.mand mod a ,yd. 

2. Der hvor før den gamle fattiggård lå Christian Volf nu Hans Christense"'1 

3 Lige over for kroen Jørgen Mathissen nu Peter Madsen. 4 På Peter Nico

laisena boplads Christian Foged nu Uve Sibbesenlii Så fulgte Jørgen Chris

tiansen nu Christian Lassen Vestergård. 6. Der hvor smedlen ligger 

Christian Petersen nu Peter Andersen.~å nordsiden af bygaden vestfra 

Christian Rasmussen nu Mathias Hansen. 8. Så fulgte Hans Sørensen nu 

""'"' Kristen Lassen. 9. l~r:·hvor Olaf Larsen bor lå Iver Peterseu nu Jørgen _, 
Jensen. lo. Imellem Bertelsen og kroen Christian Jørgensen nu Chr. Duus. 

11. I det nordlige hjørne boede Jørgen Iversen nu Christen Nielsen. 

Ejere af den Madsenske gård siden udskiftningen. 

1. Jørgen Mathiesen. 2. Mathias Jørgensen Madsen. 3. Jørgen Madsen. 

4. Mathias Jørgensen Madsen. 5. Jørgen Madsen. 6. Peter Madsen. 

Den gamle jordbog fortæller om udskiftningen af de Øaterby o Sønderby 

gårde følgende. llatum Østerby- Sønderby den 9 og lo august 177o .Så er 

bemeldte Østerb,y og Sønderby fæste boels&rtmdimger og tvende edsvorne 

1andmålere blevet opmålet og separeret udi 11 og 13 dele, så at enhver 

~ mand bekommer sine grundinger på et sted og til sin tid kan udflytte dere 
s 

bygninger i grundningerne. De 24 boelsmænd fandt at ingen mands skønsomhe< 

en del bedre end den anden, ydermere ingen af mændeDe veel hvilken anpart 

dennem land tilfalder, idet bemeldte grundninger formedelst upartisk lodt· 

rækning fordeles og åbenbares at tvende umyndige børn at trække. 

Så fik da boelsmand Jørgen Mathiesen under bogstav D. sin andel udi 

Gammelmark i det nordlige hjørDe, og bleT boniteret og bekom formedelst 

grundens ringhede skyld tillagt l tøade og 4 skæpper, idet derigennem 

løber 2 veje 9 alen bred og l fodsti l alen bred udgør 4 skæpper 37 roder 

15 fod får tillagt 7 skæpper 7 roder 85 fod. Da præstegården brændte og 

med den kirkebogen natten mellem den 14 og 15 december 1773 fortog præs

ten en rundgang i sognet for at samle oplysninger til indførelse i den 

nye kirkebog. Om dette skriver han følgende. Kun få kendte deres o~ deres 

børns fødselsdag, så jeg kan ikke indestå for, at det je& har skrevet 1 
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den nye kirkebog er helt rigtig. Kun få af beboerne kan skrive. 

Jvennævnte er skrevet i sommeren 1774. 

Da de Østerbyer skal underskrive udskiftningsdokumentet kan af de 11 de~ 

3 skrive deres fulde navn, 2 kan skrive :f :>rbogstaverne, af de Søtl4erby

er kan 8 skrive. 

1. Jørgen Mathiesen. 

var født 1746 1 oktober, og var en søn af boelsfolkene Mathias Christen

sem og Ellen Mathieses gift i sin al.ders 22 år med hans efterlevende 

enke Amaa Christiansen en clatter af Christian Jørgensen og hustru A:naa 

Christians nu Chr. Duus gård, ægteskabet har varet i 24,5 år, o,; de fik 

9 børn 7 sønner og 2 døtre, 2 sønner døde som små. De levende er Mathias 

Christian, Johan, Hans, Lars, Ellen, Anna Marie, Jørgen Mathiesea døde 

den B marts l 792 46 år gammel. Den l 7 juli l 795 bliver den ældste søn '---' 

2. Mathias Jørgensen Madsen. 

gift med sin cusine fra nabogården Ellen Jørgensdatter datter af boels

folkene Jørgen Christiansen og Anna Maria Mathieaes, hun var født i dec

ember l 773, belldes søster Amaa var død den 23 december l 783 15 år gammel 

oe; broderen Mathias Jørgensen Bymand født 177o var så enearving tl b1-

mandsgården 1 lsterby, han var fader til Christen Matbiesen Bymand. 

Mathias Jørgensea Madsen var født 1769. Han var 26 år gammel, da han ble1 

gift, og han blev enkemaDd, da han var 59 år gammel. Han døde 71 år gem

mel den 26 januar 184o. De fik 7 børn sammen, hvoraf dog den ældste 

datter er død i tidlig al.der. De levende er • 

1. Anna Maria gift med boelssand Nicolai Thomsen 1 Skelde. 

2. Anna Kirstina gift med parcel1st Jørgen Jørgensen Saed 1 Bredsten 

ingeJJ. børn. 

3. Ellen gift med parcel1st Peter Iverøen i Grønmark ingen børn. 

4. Jørgen boeløsand på hjemgårdea ,;ift med Anne Margrethe Blad en datter 

af Peter Blad parcel1st på Kegnæshøj. 

5. Mathias gift aed Anna Chathrine Blad en datter af parcel1st Christen 

Blad i Kongshoved, deres ejendom udstykket fra vor i 1811. 

6. Kristina IIIlaria gift med enkemand Frederik Hansen i Trænge. Math. Lau-

senø ejendom. 

Den under 4 navmte 

3. Jørgen Madsem. 

bliver nu bo~laman! på hje~ården. Han var født dea 15 febr. 18o6. 
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Han blinr dea 15 juni 1839 t;ift med Anna mar~etha Blad en datter af 

parcel1st Peter Blad Kegnæshøj oc hustru Ellea !Ters, hun var da 2o år. 

&gteskabet Tarede 1 8 år. Anna Margretha døde den 18 august 1847 28 år 

gammel. Dehavde 2 børn sammen. 1. Ellen !ødt den 22 septembe~ 1841, 

hun var !ift med parcel1st på Kegnæshøj HaDS P. Schmidt, men døde i 

barsel se q efterladende en søn, hunblev kun 24 år gammel, og dre:apn 

døde god t 3 år gamme1.2 Mathias Jørgensen Madsen senere boelam.and 1 

Østerby.Dea 16 juli 1848 bliver enkemand Jørgen Madse:a gift igen med 

Anna Maria Petersen en datter af synsmand og parcel1st Christian Peter

sen og hustru Kristina Maria født Petersen på TorsthoTed, brudgommen 

fødtden 15 februar 18o6 bruden den 15 juni 1821. Ret snart igen kom 

~. dødsfald 1 familien, idet den 11 oktober 1849 døde boelsmand Jørgen 

Madsen kun 43 år gammel. I det ægteskab, som kun varede l år og 3 må

neder var der en datter Anna Margrethe, som i vokse alder bl~T gift 

med Johan Møller bager 1 Høruphav, hans moder var fra Østergård og fa

deren fra Ny Kronborg. Den 3 november 185o blev enken efter Jørgen Mads 

e:a gift igen med unkarl Peter Jensen Lausen, som nu blev sætte boels

mand på gården indtil sønnen af første ægteskab var gammel nok til at 

overtage den. Peter Lausen var søn af boelsmand H. C. Lausen Sønderby. 

Han var født den 14 marts l8o8,Peter Lausen døde den 23 april 1895 87 

år gammel. De havde følgende børn sammen. 

l. Maria Cathrina født den 13 febr. 185lgift den 4 maj 1877 med paree

list Jørgen Mortensen Kegnæs færge. Brudgommen født den18marts 185o. 

2. Kirstina Maria født den 11 april 1852 gift den 6 december 1878 med 

Andreas Schmidt i Bredsten født den 7 marts 1855. 

3. Anne Marie født den 8 juli 1853 gift den 13 februar l88o med Jeha:u 

Fr. Nielsen fra Sønderborg siden lods på Begnæshøj, han var født den 

lo december 1852. 

4. Hans Christian født den lo oktober 1854 gift den 31 maj 1889 med 

enken efter H. c. Volf fra Nymarkagård Ellen født Johansen hun var fød1 

den 14 januar 1861. 

5. Ellen Kirstine født den 22 februar 1856. 

6, Jørgen født den 23 juli 1859 rejst til Amerika. 
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4. Mathiae Jørgensen Madsen. 

;n af første ægteskab får nu den gamle slægtsgård. Ba:i:L blev den 13 _ , 
juli 1866 gift med datteren af møller Hans Duus Hartsø mølleog hustru 
Anne Kirstine født Alldersen fra Bre>holm, Anne Margrethe Duus. Brudgom
llea var født den 2 december 184-4, bruden den 12 all8ust 1849. 
Ilathias Madsen og hustru fik følgende børn SalllllleJII. 

1. Jørgen født den 22 juni 187o ~1ft den 6 marts 1891 mea. Anna Cathrine 
llathiesen Hagenaeg født den 2 december 1866. 
Hun var datter af boelsmand Peter Mathissen Bagensag født den 2- l2-

lali6. 2. Anne Kirstine fød t den 4 oktober 1873 gift de a 26 marts 1897 med 
ungkarl Kristian Lassen Bjørnodde, senere parcel1st på Bjørnodde f 186E 
3. Anne Margrethe født ~:t--w-*885--B;U;:L;..a..a...a-alÅe•ertødt den B sep::-' 
tember 1875 gift den 31 januar 1896 med ungkarl Lorens Iversen Grøn
mark født den 5 oktober 1869, de overtog fødegåriea i Grønmark. 
4. Hans født l april 1881 gift 19 marts l9o9 med Marie Marc\1Ssen fra 
Vestermark, hvis fødegård de senere overtog, hun var født den 13 juni 

" 1884. 5. Anne Marie født 27marts 1885 gift den 2 oktober l9o8 med ungkarl 
Christen Schmidt fra Sønderby, hvis fødegård de senere overtog. 
Hun døde ret tidligt efter at have været syg i noCle år. Medens Mathi
as Madsen havde gården blev der bygget nyt stuehus med aftægtslejlighed 
5. Jørgen Madsen 

blev den 6 marts 1891 gift med nabodatteren anne Cathrine Mathiasen 
datter af boelsmahd Peter Mathiasen og hustru Anne Marie født Johanset 
fra Damkobbel Jørgen Madsen og hustru fik følgende børn sammen. 
1. Anne Margrethe født den 9 september 1892, gift den 26 december 1917. 
med sygehjemsarbejder Andreas Heinrich GørriseJII. Flensborg. 
2. Anne Marie født den 3 oktober 1893 gift den 26 marts 1915 med Jørge~ 
Andersen Sønderby. 

3 Mathias ·født den 8 juni 18~7 falden i krigen 1914 - 18. 
4. Anne Cathrine født den lo februar l9oo. 
5. Peter født 21 juni 19o3 fortsatte på hjemgården i Østerby. 



d.Anne Cathrine født den lo februar l89o gift med Hans Krogh Kværs. 

e.Peter født den 21 juni 19o3 fortsatte på hjemgården. 

9.Peter Madsen født den 21 juni 19o3 gift den 29 april 1927 med Trinka 

Petersen født den 3o august 19o3 i Lindeved Sydslesvig. barn. 

Anni overtog gården. 

lo.Ejvind Nielsen f ødt den 17 jan. 1927 søn af vagtmester Thomas Nielsen 

og Kathrine Kongehoved gift den 17 november 1956 med Anni Madsen født 

den 4 febr.l935,de overtog ejendommen i for pagtning i 1958 og som ejere 

den l august 1971. 

......... 
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Holmen. 

Fra omkring 185o er det Hans Andresen kaldet Hans Dres,der har ejendommen, 

dermæst Lorens Jensen fra Østerby,han sælger omkring 194o til Jørgen Jør

gensen,og han igen i 195o til August w·oelke.Der er i tidens løb købt areal

er til fra Hartsø mølle,fra møllegården i Østerby,fra Peter Andersens gård, 

fra Ballegård,og fra Søgård i Damkobbel.Ejendommen er nu forsynet med nyt i 

tag,og ligger til mange tider af året smukt ved den gamle Holmsti,der igenl 

nem generationer har været forbindelsesled fra den ene del af sognet til 

den anden,og hvor bønderne i Østerby havde hver sit skifte,det ene ved si

den af det andet. 

Jørgen Jacobsens hus. 

l.Christian Iversen gift med Kirstine Schmidt fra Kegnæshøj byggede omkrine 

188o huset til aftægtsbolig efter,at han havde drevet Peter Andersens 

gård og flyttede herover. 

2.Hestehandler Peter Petersen havde indrettet høkeri i huset,og drev en 

ret udstrakt hestehandel herfra. 

3.Tømrer Heise fra Vibøge havde huset i nogle år før verdenskrigen,men 

solgte nok i 1913 huset til. 

4.Ernst Nicolaisen Ernst,der indrettede røgeri i Ejendommen. 

5.Jørgen Jacobsen gift med Andrea købte vel huset omkring 194o,og har 

boet der siden. 

Østerbymølle Kramers mølle. 
"F Det var Hans Kock fra møllegården,der i 1834 byggede møllen,hans 

søn Nis fulgte efter ham,og efter hans meget tidlige død igen svigersønnen 

Jørgen Nielsen.Forskellige forpagtere var på møllen indtil Jørgen Nielsen 

solgte den til Hans Kramer fra Nordborg i 1893,hans første kone var fra 

Hartsømøllen,og hans anden kone var fra Vestermøllen.Fra Hans Kramers 

død i 1919 er det sønnen Hans Kramer gift med Anna Horne,der har drevet 

møllen indtil 195o,da driften ophørte. 
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~Af~YW& /t> 
A. KryhJ.mands gård, 

~ l.Hans Petersen havde gården før l 738 gift med Kathrine Hanses 

2.Peter Hansen gift med Kathrine Peters, 

3. Christen Chris~iansen almindelig kaldt Christian Peter Hansen 
efter formanden,han var født 1746 og var broder til boelsmand Jørgen Ni-

elsen·p•LVestergård,Han blev gift med enken efter nr 2,Anden gang gift 

med Marie Ohlsen Ulkebøl. 

4,Peter Petersen eller Hansen født 1761 søn af nr,2 gift med Kathrine Mar

cussen Vestermark,han døde hos sønnen i Skoven 1844. 

5. Christian Petersen gift med Christine Marie Wolf fra Solbjerggård, 

gift anden gang med Kirsten Hansdatter fra Skoven. 

børn. 

Lorens Petersen graver ved kirken. 

Jens Pæsen slagter i Østerby, 

Christian Petersen byttede i 1835 gård med Christen Mathiesen i Skoven 

og drev den i 2 år ti 1837 og døde som opholdsmand i Skoven i 1865. 

6.Christem Mathiesen født den 12-lo-1799 død 1864 søn af Mathias Jørgen

sen Bymand og Anna som han arvede gården i Skoven efter,da det jo var 

hendes fødegård,Christen Mathiesen var gift 3 gange. 

første gang 1884 med Ellen Køks datter af H. Køks Hagenseg og Maren. 

anden gang med søsteren Anna Køks i 1825.Ellen døde i l824,Anna i 1829, 

tredie gang i 183o med Kristine Petersen datter af boelsmand Peter Peter 

sen og Anne K, Bladt Østergård.Christen Mathiesen sad på gården i Hagens 

eg fra 1835 til 1839,da han også overtog sin faders gård i Østerby,og 

bortforpagtede så Hagenseg fra 1839 til 1849 til Iver J, Møller Bygeho

ved,Christen Mathiesens børn, 

Af første ægteskab en datter Anne Marie Gift med Peter Petersen fra Øs

tergård bmd på gården i Hagenseg (Kedde Lassens gård)hun døde 22 år gamme 
l 

Af andet ægteskab en søn Hans Mathiesen død 3 år gammel. 

Af tredie ægteskab var der 9 børn hvoraf dog 4 døde som små.Levende var, 

Mathias Jørgensen Mathiesen gift med Anne Marie født Kock fra Møllegården 

han overtog bymandsgården, 

Peter Petersen Mathiesen boelsmand på gården i Hagenseg overtog den 1857. 

gift med sin cusine Anne Marie Johansen fra Damkobbel, 

Anne Kathrine gift med boelsmand Nis Kock Møllegården i Østerby. 
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Christen rejste til Falster,og blev der gift ind på en større gård 
Anne Marie første gang gift med mølleforpagter Hans Kock fra Møllegår-._ 
den ,anden gang gift med Jørgen Andersen Skolekobbel. 
Peter Petersen Mathiesen født 1831 død 19o9 gift med Anne Marie Johansen 
fra Damkobbel født 1841 død 1923. børn 
Christen Mathiesen eftermand på gården 
Anne Cathrine Mathiesen født 1866 gift med Jørgen Madsen Østerby, 
Eiretine Marie Mathiesen fødtl867 gift med Christian Ley og Nis Fogt, 
Mathias Mathiesen Grønmark født 1863 gift med Marie født Fogt, 

• Christen Mathiesen født 186o død 1934 gift med 
Sadbjerg født 1867 død 192o. børn 
Anna. Maria, Kathrine. 

Anne Kathrine Wolf 

Jørget JØrgensen født født 1897 død 1973 gift med Anna Matbiesen født 
1899 død 1968. børn Jørgen • Christen. 

lo,Andreas Kryhlmand født 19Hl overtog ejendommen 194o gift med Cathrine 
Marie Andersen fra Østerby født 1921 



#07'~& R~. 
Segebjerggård, 

~ l.Christian Jørgensen gift med Lisbeth Christens havde ejendommen i 1728, 
2,Christen Christiansen Smed. 

3,Iver Petersen gift med Anne Marie Christens født 1723 død 178o, 
4,Peter Iversen gift med Syndet Marcussen datter af Christen Marcussen og 

Lisbeth Povels,hun døde 18o4,han døde 1828. Efter nr :tre var der flg,bør·n 
a,Anne Marie gift med kådner Nicolaj Nielsen Vesterby. b.Kathrine født 
1751 gift med Christen Marcussen Vesterby. c,Peter Iversen nr.4 bmd på 
hjemgården.d.Lisbeth gift med Jørgen Jørgensen Bredsten, e,H,C.Iversen 
skrædder og inderste i Østerby.f.Iver Iversen kådner ved kirken f.l764. 

5.Iver Petersen født 1779 gift med Anna Magdalene Hansen datter af Hans 
-" Christensen Grønmark. 

6. Hans Sørensen han flyttede gården ud i Hagenseg, 

:;,.Hans Jørgensen Køks bmd 18oo til 1842 søn af bmd,Jørgen Køks Fjeldby 
gift med Anna Sørensen datter af Peter Sørensen Damkobbel. 
gift 2 gang med Kirsten Marie datter af bmd Christen Rasmussen Mosegård 
hun døde 18o8.Gift 3 gang med Anne MAtie Volf datter af bmd Christian 
Volf Nymark død 1825. Der var følgende børn. 

a,Ellen gift 16 pktober 1824 med Christen Matbiesen Skoven (en datter) 
b,Anne Marie gift 12 november 1825 med samme,hun døde 1829. 

8,Peter Petersen født 1811 død 1864 søn af Peter Petersen Smej Østergård, 
gift l gang 21 oktober 1842 med Anne Marie datter af Christen Mathiesen 
og Ellen født Køks,hun døde 1844. 

gift 2 gang 18 jan.l845 med Cathrine Marie Scmidt datter af smed Nicolai 
Lausen,hun døde 15 januar 1846. 

gift 3 gang 14 juni 1846 med Anna Dorthea Petersen fra Vestermølle. børn. 
a.Anne Marie født den 4-2.1847 gift med parcel is t Peter Petersen fra Dam
kobbel boende i Brobøl hun døde i april 1886, 

b,Cathrine Marie født den 27-7-1848 gift med parcel1st Mathias Petersen 
Bredsten,som døde d.22-6-1883,han var også fra Damkobbel, 
c,Hans bmd på hjemgården senere kromand og kommuneforstander i Østerby 
født den 11-12 1849 gift med Helene Margrethe Hansen fra Østerby. 
d,Peter parc.inderste i Bredsten født den 2-8-1851. 

e ,Anne Cathrine født den 14-l-1853 død den 15-7-1855. 

f.Jakob født den 22-12-1854 død den 26-3-1856. 

g,Anne født den 27-12-1856 død den 25-lo-1865. 
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h. Anne Dorthea født den lo-11-1859 gift med musiker og parcel1st i 

Vesterkobbel Alexander Petersen fra Damkobbel. 

i.Jakob født den 5-11-1861 død den 18-4-1871. 

j.Christen født den 28-11-1862 farmer i Amerika. 

k.Jørgen født den 23-9-1864 arbejder i Amerika. 

9.Christen Peter Møller søn af bmd Hans Peter Møller og Anne Margrethe født 

logt født 1826 død den 13-2-1886 gift med enken efter nr 8.børn. 

a.Jens Peter Møller født den 2-11-1866 farmer i Amerika. 

b.Anne Cathrine født den 29-2-1868 gift med farmer Peter Jensen 1 Amerika 

død den 29-3-1893. 

c.Jacob Peter arbejder i Amerika født den 16-8-1871. 

Anna Dorthea døde efter at have født 14 børn den 2o febr.l894.68 år gl 

to.Han9 Petersen søn af nr 8 født den 11-12-1843 død 1918 gift med Helene 

" Margrethe Hansen Østerby født 1857 død 1936. 4 børn. 

ll.ChristianLassen f ødt den 3o-12-1867 gift den 25-4-1890 med Anne Marie 

Kock datter af mølleforpagter Hans Kock og anna marie Matbiesen Østerby. 

De overtog ejendommen i 189o4. 

12.Christen Lassen født 24-l-19o9 gift 1932 med Kathrine Møller datter af 

møller Hans Møller oghustru Christine Rosine Kathrine Møller er født 

12-l-1912,de overtog ejendommen i 1935 og solgte den i 1971. 



··-·--·-· - -·------#~J-/:f?~· 

Petersen slægten fra Kegnæs. 

l.f'eter Christiansen Smed født den l maj 1752 i Sønderby død den 25 decbr. 
l 788 i Sønderby gift den 18 oktober l 783 med Kiratine Marie Chriatensdat-

ter født den 1767 i Øaterby død den 9 decbr. 1795 i Sønderby. 

2. Peter Petersen Smed gårdmand Østergård født den 7maj 1788 i Sønderby 
død den 5 maj 1869 i Kegnæs færge gift den 15 juli 18o9 med A!Uia Cathri
ne Blad født den l decbr. 1787 i Kongehoved død den 7 april 1849 på Øs

ter~ård. 

3. Peter Petersen gårdmand på Østergård og i Øaterby synsmand gift l gang 

med Anne Marie Mathiasen og får med hende Hans Køks gård i Østerby og 

sælger Østergård til Peter Marcussen fra Vestermark. Anne Marie døde 

dog kun 22 år gammel. 

'·'"' 2. gang gift med såladens~de.t'ter · fra · Skovb,t ·.ce.thrine Marie Schmidt • 
.,;' 

Denne hans anden kone dør også ret hurtigt den 15 januar 1846 i hendes 
23 ' år efterladende en søn Hans Peter Petersen,der dog dør som lille. 
3. gang gift den 14 juni 1846 med Anne D. Petersen fra Veatermølle. 

Peter Petersen dør 53 år gammel den 11 marts 1864. Hans enke Anaa Dorthe 
ægtede anden gang Christe:a Peter Møller fra Vestermark, Chresten Møller 
døde den 13 februar 1886,og blev 6o år gammel. 

I ægteskabet med Peter Petersen havde Anna Dorthea,som aøde den 2o febru 

ar 1894 11 børn. 

l Anne Marie født den 4-2-1847 gift med parcel1st Peter Petersen Dam-
~ kobbel. boende i Brobøl død i april 1886. 

2. Cathrine Marie født den 27-7-1848 gift med parcel1st Mathias Petersen 

Bredsten,som døde 22-6-1883,også han var fra Damkobbel. 

3.Hans kromand og kommuneforstander i Østerby født den 11-12-1849 gift 
med Helene Margrethe Hansen fra Østerby. 

4. Peter parcel1st inderste i Bredsten født dea 2-8-1851. 

5. Anne Cathri:ae fød t den 14-1-1853 død de a 15 - 7-18555. 

6.Jacob født den 22-12-1854 død den 26-3-1856. 

7.Anne Cathrine født den 27-12-1856 død den 25-lo-1865. 

8.Anne Dorthea født den lo-11-1859 gift med musiker og parcel1st i Ves
terkobbel Alezander Peterse:a fra Damkobbel. 

9.Jacob født den 5-11-1861 død dea 18 april 1871. 
1o.Christen født den 28-11-1862 farmer i Amerika. 
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ll.Jørgen født dea 23-9-186~ arbejder 1 Amerika. 

Af andet ægteskab var der. 

1. Jens Peter Møller født den 2-11-1866 farmer 1 Amerika. 

2. A:rme Cathrine født den 29-2-1868 gift med farmer 1 Amerika Peter 

Jensen død den 29-3-1893. 

3. Jacob Peter arbejder 1 Amerika født den 16-8-1871. 

Anaa Dorthea blev 68 år gammel. 

De 3 Petersener fra Damkobbel som døtrene blev gift med var brødre, 

og broderen hjemme på gården var gift med Anna Dorthea modereDS søster. 



Mosegård. 

l,Christen Rasmussen gift med Ellen Christens 1722 , 

2 ,Christen Rasmussen fød t l 722 død l 781 gift l, g. med Maren datter af mølle 

Jørgen Møller Vesterby,Gift 2 g,med Kirsten datter af Jørgen Hansen Sønde 

Gift 3 g,med Anne Marie datter af H.Møller Lebøllykke, 
rby, 

C,Rasmussen flyttede gården ud fra Østerby, 

3.Christen Rasmussen f,l751 død 18o7 gift l.g.med Ellen Kirstine Wolf datte 

af ~hristen Wolf og Marie Mortens Rothehoff.Gift 2 g. med Maren i 1784 

datter af bmd.Christen Fogt Østerby. 

4.Christen Rasmussen gift 18o8 med Anne Marie Iversen datter af parc,Iver 

Nicolaisen og hustru Ida Sophie Kegnæshøj .c ,Rasmussen døde 186o ,o børn, 

5,Iver Hansen~født 4-3-1817 Søn af kådner Hans Frederiksen og Magdalene 

Iverdatter i Lysabild,gift den 9&6-185o med Cathrine Marie Rasmussen dat

ter af bmd Christen Rasmussen og hustru Cathrina f .Duus i Vibøge ,Gift 2 ,g 

31-8-1872 med enke Mette Cathrine Hansen f.Møller i Broballe,Gift 3.g. 

Gift 3 ,g, 21-5-188o med enke Anne Marie Christiansen f .Stentoft?tzo./c./99? 

G,Hans Hansen !,14-9-1857 d,l6-2-1929 gift l,g, m.Kirstine Marie Petersen 

f,Hansen Trænge.Gift 2,g.l9-lo-1883 med Anne Marie Fogt Østerby f.9.9.186 

d.3-12-1925. 

7,Iver Hansen g,m.datter af Peter A,Andresen Lysabild,Han købte Peter Iver

sens gård i Skovby,flyttede derom og solgte gården til, 

8,Mathias Conrad Hansen gift med Annelise Sehussen,datter af bagermester 

Max Sehussen Skovby, 
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Mosegård gård nr.7 i Østerby. 

l.Christen Rasmussen gift med Ellen Christens 1722. 
børn. 

a.Christen Rasmussen født 1722 bmd. i Østerby. 
b.Rasmus Christens født 1724 bmd. i Sønderby. 
o .Christian Rasmussen død 1789 født 1735 inderste i Østerby. 
dEllen Christens født 1733 død ung. 

2 .Christen Rasmussen født 1722 død 1781 gift l gang med Maren datter af 
møller Jørgen Møller Vesterby.Gift 2 gang med K~rsten datter af Jør
genfHa~~·n' Sønderby.Gift 3 gang med Anna Marie datter af H.Møller 
Lebøllykke.c. Rasmussen flyttede gården ud fra Østerby. børn. 
a.Christen Rasmussen født 1751 bmd i Østerby. /::~z. >-f-.... ~ /.'j ' (/![ / 
b.Anne Marie gift med parcel1st Hans Nissen 14idtkobbel. tC i.' . . Ilt } 

3.Christen Rasmussen født 1751 død l8o7 gift l gang med Ellen Kiratine 
Volf datter af Christen Volf og hustru Marie Mortens Rothenhoff. 
gift 2 gang med Maren i 1784 datter af bmd Christen Fogt Østerby. 
børn. 

a.Kirstine Marie Rasmussen ~ift med bmd. H.J.Køks Østerby. 
b.Christen Rasmussen bmd, Hagenseg. 
c.Maren Rasmussen død 1794. Christian Rasmussen bmd.Vibøge. 
d.Anne Margrethe gift med Hans P. Volf Kongshoved. 

4.Christen Rasmussen gift 1Bo8 med Anna Marie Iversen datter af paree
list Iver Nicolaisen og hustru Ida Sophie Kegnæshøj. Christen Rasmus
sen døde 186o uden at efterlade sig børn. 

5.Iver Hansen født 4 marts 1817 søn af kådner Hans Frederiksen og Mag
dalene Iversdatter i Lysabild,han bliver den 9-6-1856 gift med Cathr
ine Marie Rasmussen datter af bmd.Christen Rasmussen og hustru Cathri-

na født Duus i Vibøge.gift 2 gang d.31-8-1872 med enke Mette Cathrine 
Hansen født Møller født 19-4-l82o datter af inderste Hans Henrik Møl
ler og Maren født Nissen i Broballe.Gift 3 gang den 21-5-188o med en
ken Anne Mari& Christiansen født Stentoft datter af skomager Enevold 
Christiansen Stentoft og Mette Marie Olesdatter Ærøskøbing. 8 børn. /L j,_ 6.Hans Hansen født 14-9-1857 død 192, gift l gang med sin cusine Kirs-
tine Marie Petersen født Hansen i Trænge.Gift 2 gang 19-lo-1883 med 
Anne Marie Fogt Østerby født 9-9-l86o død 3-12-1925. 8 lev.børn. 7. Iver Hansen gift med datter af P.A.Andresen Lysabild._Math.H.og Annelis ee 
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Samme år den 14 juni bliver Peter letersen gif f igen med Anne Dorthea ~e

t~~~~n fra Vestermøl;' m~~vem ~ får 11 børt· Ile:a 11 marts 1864 dø~e 
Peter''-l'etersen 53 år g8$mel 'fø.r.. de1i 11 barn var født.Enken giftede sig t'g-

',,......._ . _./ i "'~ - ..... ...... ~ l 
en med Clir·i,s,ten Møller tra Vestermip.o..lc~ med hve~ hun fik 3 bøpn, som sSJDJIIen 

·· ••• ...• _... ! ;' • •. _ - l ' .' 

med de to yngate:.,af før~te ægteska'l> alle· ;r.ejst~ til Ameri:Ica.Anne Dorthea 
. ·-.... _ ; 1 ··~ 1 / 

døde 1894 2 å%- efter- . ~t Chr. Lass~n havde fåe t gården~/De 2 synsmænd 
/ ·-:-----.. ; j ·- ... __ __ _ / .· 

Chr. Mathiasim og Peter !Pe·te:r::sen ~ar svogre m~d Jemv .Bladt IroD&Bhoved, 

som også/ar synsmand, ~g som .-'Tar k~t 4 gang' r 'v~~:;;··aog __ ~ar 15 år om, 

medens /Cfhr. Mathiasen vf 6 år om ret, og P. ~tt'erøen kun 4 år-(lflldet. 

Orde)'·· synemand hidrører i fra, at dejres hverv ~p~ indelig bestod i at syne 
.· i 1 " l 

sk,ll'der på hegn og persot og ejendor· Endvidere \var de bisiddere i herreds-

retten og medvirkede som taksatore~ ved skifte ~og lignende. 

Hansen slægten på Mosegård i Østerby. 

Den 4 marts 1818 fødtes der hos kådnar Hans Frederiksen og hustruMagda

lene født Ivers-datter i Lysabild en dreng, som ved dåben fik navnet Iver 

Hansen • Han må allerede i sin skoletid være ko-et til sin slægtning bo

elsma:ad Christen Basmussen i Hageeeg, da han er konfirmeret her i Keg

næs kir k•, o& ved giftermål får gårde !l i Hagense,;, da onklen ingen børn 

havde. Han bliver den 9 juni 185o viet til pigea Cathrine Maria Rasmussen 

en datter af afdøde boelsmand Christen Basmussen oc hustru Cathrina født 

Duus i Vibøge • .Brudgommen var født den 4 marts 1817 og bruden den lo no

vember 1831. Ægteskabet Tarede dog ikke i særl~ II&Dge år. Den 6 oktobe-....-

1871 døde Cathrine Marie af tæring knap 4e år gaJUIIel, der Tar i ægteska

bet 8 børn, hvoraf 2 ere døde. De levende vare. 

1. Christian Hansen for tiden i Amerika. 

2. Anne Marie Hansen senere gift øaed Johan Schmidt fra KoD&ShoTed, de købt 

et minåre landsted i Grønmark. 

3. Hans Hansen gift l gane med sin eusine i Trænge Kristine Marie Hansen, 

som først var gift Med Hans Petersen ~ra Grønmark, med hvem hun fik 2 børn 

men både man4 og børn var døde. Hun fik også sammen aretl: sin fætter Hans 

Haeen føret en dreng født den 16 februar 1881, men døde den l oktober 

188o, og en datter født den 26 jan. 1881, æen død l oktober 1882. ,. 
Kort efter den 18 november døde også moderen kun 29 år gammel. Hane Hansen 

bliver nu gift igen aret efter den 19 oktobe' · øae4 nabodatteren Anne Ilarie 
l'ogt. 



Hun var datter af boelsaftægtsmand Mathias Fogt og afdøde hustru Ellen 
født Kock i Østerby. Bygnimgerne fra parcelstedet 1 øa.-.•f-Trænge selge: 
ban til slagter Poulsen, O! noget af jorden til naboerne, og resten bli
ver lag1; sammen med hjemgården i Østerby, som han r et snart overtager. 
4. Marie Sophie Hansen gift den 11 februar 1881 med Hans Vhristian Jen
sen Bladt af Kongshoved. De havde først et kådnersted på polden i Øster
by, men købte senere en gård i Rufas ved Avnbøl. Hendes ene ben var fra 
barndolllllen af kortere end det andet, men hun klarede sig alligevel godt. 
5. Cathrine Marie Hansen gift den 3o september 1887 med vordende. mejeri
bestyrer Asmus Christian Møller søn af afdøde vært i Sønderborg Johan 
Peter Møller og hustru Eline Asmussen født Petersen. Vidner var inderate 
Jør«en Clausen i Lysmose og boelsmand Hans Bansen i Østerby. 
6. Marie Cathrine BanseJl t;ift Glen 21 november 189)1 med parcel1st Jørgen 
Jørgensen Schmidt 1 Kongshoved, brudgemmen var født den den 18 ,juni 187o 
brudelll den 1 januar 1868. Anne Marie gift med Johan J. Schmidt Grø~~J 

EnkemSlld Iver Bansen bliver gift igen den 31 august 1872 med enke Mette 
Cathrine Hansen f, Møller datter af i:aderste BaD8 Beeik Møller og hust
ru Maren født lUssen i :Broballe. Hun var første gaq t;ift med boelsmand 
Bans Christian Hansen i Oksbøl, som døde den 24 december 1854. I dette 
ægteskab var der 2 børn. l. Christen Bansen hjuliiiEl.:ad 1 Maclison i Amerika 
2. Hans Chr. Hansen død 2, 5 år gammel. :Brudgolllllen er fød t den 4 marts 
1817, bruden den 19 april l82o. Ægteskabet bliver dog ikke af lang varig) 
hed den 26 januar 1879 døde Mette Cathrine Hansen 58 år g8JIIIIel. 
Enkemand Iver Hansen bliver gift igen den 21 maj 188o med enken Anne 
Marie Christiansen født Stentoft. Hun var datter af skomager Enevold 
Christensen Stentoft og hustru Mette Marie Olesdatter i Ærøskøbing enke 
efter boelsmand Marcuard Christiansen i liieb78 Gel tiDg sogn. Vidner --
Halls Hansen 1 Ttænge og arbejdsmand Thomas Engelbraksen 1 VesterkobbeL 
Bruden er født den 29 august 1827. 

Iver Ha:asen havde 2 søskende cift her i sognet. 
l. li'rederik Hansen parcel1st i Trænge IJ. ga:a& cift 1118d Kirstine Il. Clau
sen enke etter parcel1st Hans Chr. Clausen 1 h-111np, bv'llket agteskab 
var uden børn. Allden g&.n« ægtede han KirstiM Ilarie llaclse•, datter af bet 
elsmand Mathias Madsen 1 Østerby, og tik mecl hende 2 sønner og en datter . 
Halt døde den 16 august 1867 61 år gammel -

------- ---- - - -



as.~ 
!. Søsteren Marie Cathrine født den 2o febr. 182o gift den 19 maj 1838 

~ed inderste og fieker Jørgen Christiansen Udenb1s i Veaterby, som døde 

ien lo marts 1872. I dette ægteskab var der 14 børn. 

1. Hele-. Marie Sophie født iea 29 oktober 183Bdød den 5 febr. 184o. 

2. Ilarie Cathr!Jt.e fød t den 3o april 184o gift med iiiiierate Hans Chr. Mads e 
n 

han døde den 6 juni 1875, det var murer Jørgen Madsenø far. 

3. Christian født den 25 september 1841, han blev farmer i Dakota død den 

3 &U&USt 1892 • 

4. Hans fød t den 8 februar 1843 farmer i Dakota cift med Marie Andersen. 

s. Jørgen født 26 maj 1844 , sømaa4 død i Kina. 

6. Kirstine Marie født den 18 deceaber 1845 gift aed farmer Albert Olsen 

i Dakota. 

7. ADDe Marie født lien 9 februar 1848 gift med faraer Jacob Jacebsen i 7 -
kotS:: 

B. Cathrine Marie født ten 11 april 185o gift me4 farmer Halvor Halvorsen 

ansat Ted Jernbanen i Manitova i Amerika. 

9. Christen født den 12 marts 1852 sømand død i Amerika den 23 juni 1876. 

lo. Magdalene Sophie født den 21 september 1854 gift me4 arbejdsmand Johs. 

Nielsen i Chikago. 

li. Anne Mar!rethe født den 29 oktober 1856 • 

12. Elln. fød t den 9 maj 1859, hun var gift ae d snedker Cornelius Alldersen 

i Chikago og døde den 7 maj 1887. 

13 Frederik født den 31 oktober 1861, han arbejdede for en akotøjsforret-

ning i Chikago, død i Maaitova den 4 april 1892. 

14. Iver født den 29 marts 1864, han arbejdede for en skotøjaforretninc 

i Chikage, og var gift 11.ed Hanne Lusen. 

Marie Cathrine døde ien 5 november 1892 øg blev godt 71 år gammel. 

Af de 14 børn rejste de lo til Amerika, e11 døde som søma:ad i Kina oc kUJl 

2 blev hje~e. En døde som lille. 

Man må vel nok beundre IleJUle ko:me, at hun gel1J1811. al t dette dog bevarede 

livsmoiet, det har jo da hele livet igennem været små kår for llenae fam~i 

tilmei sai hendes 2 brødre godt i det. Man kan &Dart ikke forstå, at hun 

har kunnet komme il!;eJUlelll en 2o år i& enkestaDd. Da hedes dattersøn Jørgen 

Madsen tjente hos far har jeg et par gange som greng været med ham hjem._. 

me på besøg hos den gamle bedstemor, der var dex gang omkrinc 189o endnu 

lergulv i dette hus.Forhåbentlig har de ma~e børD 1 Alllerika ved lejlig-
hed sendt deres gamle mor ea tanke. 



19 ·1- ~ay'on.sj ..t· 
Slægten Fogt fra Østerby. 

/· 

~ 

l, Christen Fogt gift med Karen død 17o6. 

2, Christen Christiansen Fogt bmd, 17oo. 

3.Christen Christiansen Fogt,f 17o8 død 1776 .• bmd 1734 - 1748. 

4. 

gift l 731 med Ellen Madsen datter ag Mads Madsen og Maren f .l ?J! død 
1788,de havde følgende børn. 

Christian Christiansen Fogt eftermand på gården. 
Jørgen Christensen Fogt parcel1st på Sadbjerg på Jacob Petersens ejendo 
Anne Christens Fogt gift med Jacob :.iortensen Sadbjerg død l 787 på Math. 
Hansens ejehdom. 

Christen C:t>.ristiansen Fogt født :(731 død l 794 gift med Anne Margrethe 
født 1734 død 18o~ datter af bmd, C, J. Smed og Maren i Sønderby.børn. 
Christen Christian$:e,~ Fogt eftermand på gården, e --
Maren gift med bmd .Christen Rasmussen Østerby. Math, Hansens ejendom, 
Hans Christensen pare, Vesterkobbel fra ham nedstammer Fogt slægten 
på Ømosegård og Kegnæshøj, 

Ellen g i f t med pa~ Peter Wolf Kongshoved, Jørgen Nørrs ejendom. 
Anne ~;arie gift med bmd Hans Jørgensen Køks i Østerby. 

5. Christen Christiansen Fogt født 1761 død 1828 gift 12- 7-1789 med 
Anna Kathrine Jørgens datter af parcelist Jørgen Lassen Kegnæshøj. 
børn. 

Maren gift med parcel1st Andreas Hansen Bredsten. 
Christian Fogt eftermand på gården. 

l /73j. 

Anne Margrethe Fogt gift 1821 med bmd. Hans Peter Møller Vestermark. 
6. Christian Christiansen Fogt født 1795 død 1855 bmd fra 1823 gift 1823 

roedAnne Marie Mathiesen født 1798 død 1841 datter af boelsmand Mathias 
Mathiesen Østerby. hun døde 43 år gammel J levende børn. 
gift anden gang 3 - 7 - 1842 med Marie Hansen død 1876 datter af forhv 
bmd. Hans Henrik Hansen og Marie Iversdatter D3bbøllangbro. in~(}n'-'børn 

børn af første ægteskab, 

Mathias eftermand på gården. 

Maria Cathrina gift med Christian Mathiesen Smed i Bredsten. 
Christian. 

Anne Maria gift den 5 - 6 - 1859 med Peter P. Nielsen Sønderkobbel død 
27 august samme år kun godt 18 år gammel. 
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1. Mathias Christiansen Fogt født den 15 oktober 1825 død den 24 maj 

1891 gift den 13 april 1856 med Ellen Kock datter af parcel1st Nis 

Kock og hustru Kirstine Marie Lausen i Holmkobbel dØd 16 - 9 - 1873·: 

børn. 

Christian Christiansen Fogt eftermand på gården. 

Kirstine Marie Fogt fød t den 23 august 1858 gift med møller Peter Duw: 

på Hartsø mølle. 

Anne Marie Fogt fØdt den 9 september 186o gift med bmd Hans Hansen 

Østerby. 

Ellen Fogt fød~ den 8 april 1862 gift med købmand Hans C. Schmidt 

Damkobbel. 

Marie Fogt født den 8 november 1863 gift med gæstgiver Maihias Mathia

sen i Grønmark. 

Nis Fogt bmd. i Vestermark født den 14 december 1865 gift med Kirsti

ne Marie Ley f. Mathiesen. 

Marie Cathrine Fogt født den 25 juni 1867 gift med Asmus Rigelsen bmd. 

Sønderby. 

§. Christian Christiansen Fogt født den 11 febr. 1857 gift med Anne 

Marie Skau fra Skov.en.han solgte i 1892 gården til Johen Møller fra 

Kronborg for 3oooo,oo mark. 

Din bedstefader Nis &ogt født den 14 december 1865 blev ~~t med enkea 
efterChristian ChriateDSeD Ler ChristiDe Marie -r. Kathieaea datter at~ 

Peter Matbieøen og Allile Marie Johallsea Østerb7,de drev ejeDiommeD i 

Nia JOgt var født den 14 december 1865 død dea 7 september 1918. 

Kirstine Marie f. MathieseD var født deD 9 UOTeJ&ber 1865 tød deD 

9 juli 1,42. De havde i egteak:abet følpDde børa. 

1. Christian J'ogt født den 29 jaDuar 1891. fal.U 1 Vene•ll:ripa. 

2. Mathias Pogt født de:a.l4 decbr. 1892 død 1964.B1s hat f.9-6-1894 

3. Christea J'ogt født dea 3 oktober 1896 død 1963. 1-' 2'...a958. 

4. Bau J'ogt født den 5 JHP:Ø uvbr. 1898 død 1966. 

5. n1e11. J!'ogt født de D 6 marts 1899 4ø4 1972. 

i 
Dine foreldreChriøteD hgt og Aue Ilergrethe IverseJl f•U de:a. 11-~1- 9$ l 
død l~ blev Ci-rt de11. 23 Bf ";eaber 192l.:D'1M04era fqttl*TIIr fø1pDd~ 

11j,a_. ··.. l 
"" ------------...--------- -. ---------~ .. ---~ ...... ,..~--- ·;.;,.;.-;:;;- ......,..t 



-~ . ' (/.-'! Til. Christian Christiansen Fogt boelsmand i Østerby født den 11 februar 
1857 gift med Anne Marie Skov fra Skoven. 
2. Kirstine Marie Fogt født den a3 august 1858 gift med møller Peter 
Duus på Hartsø mølle. 

3. Anne Marie Fogt født den 9 september 186o gift med boelsmand Hans 
Hansen i Østerby. 

~. Ellen Fogt født den 8 april 1862 gift med købmand Hans Christian 
Schmidt Damkobbel. 

5. Marie Fogt født den 8 november 1863 gift med boelsparcel1st Mathias 
Mathiasen i Østerby. 
6. Nis Fogt boelsmand i Vestermark født den 14 december 1865 gift med 
Kirstine Marie Ley født Mathiesen. ·,"' 

~..J 7. Marie Cathrine Fogt fød t den 25 juni 186 7 gift med Asmus Rigel sen. 
s. Mathias Christiansen Fogt født den 24 marts 1869 død den 5 jUli 1876 . 
9. En søn som ikke blev døbt født den 29 januar 1871 død den 12 februar 
samme år. 

Mathias Fogt blev 65 år gammel. Ellen Fogt kun 41 år gammel. 
De forskellige ejere på Kegnæsende. 
1. Morten Christesen og Kirsten Mortens. 
2. Christen Mortensen født 1718 og død 1792 gift l gang med Trinke Jør
gens af Østerby 2 gang med Mette Christens en datter af Povel Christen 
og Mette Povels boelsfolk i Østerby • 

. .-:.,::,. 3. Morten Christesen Agerley født den 29 maj 17-Ø død den 11 maj l8oo 
66 år gammel gift i l 76 7 med Kirstine Hanses fra Sønderby. 
4. Hans Christian Mortensen født den 13 marts l 771 gift l gang i 18oo 
med Trinke Volf fra Sønderby 2 gang med Anne Ilarie Blad 1 18o8. 
5 .Christen Mortensen gift i 1836 med Kirstine M. Lassen fra Bjørnodde 
2 gang med Cathrine Margrethe Møller fra GrøBmark. 
6. Jø1·gen Jensen Blad gift med Cecilie Krogh fra Lysabild. 
7. Jens Bladt gift med Christine Hansen fra Østerby. 
B. Mogens Jacobsen gift med Anne :Bladt fra Kegnæsende. 

---------------------- -· 



Christian Pogt havde em farbror Hans Pogt,som døde godt So år gammel 

~dea lo oktober 1849,som paroelisraftægtsaand i Vesterkobbel på Rosen

bergs ejendom. I haas 24 år blev han gift med Ellem Kirstima Lauses en 

datter af boelsmand i Sønderby Laus lllathiesen. Bendes far var gift 5 

gaqe og havde Hau Chr. Laus e u gård. 

B;JeBiommen i Vesterkobbel er sikkert den parcel 1 Vesterkobbel,som har 

hørt til Hans Chr. Lause:as gård! Sønderby. Datterea Ellea bliver gift 

med Hau Ii'ogt får parcellea, bygger ejendommen ,køber mul1st lidt jord 

tll,og har så et hjem og en virkeplads. De fik 9 børa,hvora:t dog 2 døde 

som mi:adreårige. Om de 3 af børane føl.gende, 

l.. Laus l!'ogt parcel. is t på Kegnæshøj på SkovmaDds ej eDilom cUt med Cath-

~riDa Maria født Køks på Bøjen. Deres eneste søn Haas bl.iver gift med 

sin cusine Ell.en på Øgmoseglr4. 

i 

2. Hans Christian l!'ogt boelsmand i Sømderby på Øgm.osegård gift med Kirs

tina født Køks fra Kegnæshøj. Deres eaeste datter var gift med sin fæt

ter Hans fra Kegnæshøj. 

3. Ellen gift med Christen Hansen Børr fra Sadbjerg.og fik med ham 12 

børn. Det var så Ellen den yngste af de 7 som fik fødestedet 1 Vester

kobbel.De blev gift den 11 oktober 1834. Chresten Jlørr var født den 5 

marts l.8o9 og døde den 18 maj 1881. El.'l.en var født d~n 6 juni 1813 og 

døde den 22 september 1891. Ellen var Jørgen Børre bedstemoder i KOngs-

~hoved,da både hans far og mor var født Jlørr. Ved Chrestem Jlørrs død i 

1881 blev ejeBioamen solgt til !lezaader Petersen fra Daakobbel. 

Chresten l!'ogt og Anna Maria havde 4 l.evende børn. 

l. Mathias gift med Ell.en l{jOlt:en datter af Nis KOk Hol.altobbel. 

2. Maria Cath*ina gift med Christian Mathisen Smed Bredsten. 

3. Christian. 

4, Anna Ma~ia gift med Peter P. Nielsen Sønderkobbel, hun blev gift dem 

5 juni 1859, men døde den 27 august BBIIllle år kun godt 18 år gammel. 

Den 24 maj 1891 døde eBkemand Mathias Christiansen l!'ogt aftægtsmand 1 

Østerby en søn af boel.smand Christian Ii'ogt og hustru ADne Marie Mathias 

~datter sammesteds var født den 15 oktober 1825. 

Den 13 april 1856 ægtede han Ellen KOk datter af parcel1st Bia KOk og 

hustru Kirstine Marie Lausen i Holmkobbel,som døde den 16 september1873 

I dette ægteskab var der 9 børn. 



qc;JZ 
' au fatter Jeu J. Blad t Kongshoved. Hun døde dog allerede den 16 februar 

1838 efterladende en søn Jørgen Jeasen Bladt. 

HaJlill ChristiaD MorteDSen døde som boelallland os attæ8tsmand den 14 august 
1852 81 år gammel.Hans kone ADDe Marie født Bladt døde den 4 december 
1856. H~ blev 77 ar ga~~~.~~~el. 

Christen Morteasen SØD at første ægteskab var jo au boelsmani på Kegaes
eBde. Han blev gift iea l oktober 1836 med Kristina Maria Lassea fra 
Bjøraodde. Der var iagen bør• i ægteskabet, så søstersøu.en Jørgen JEuea 
Bladt fra Kongehoved fik gårdea. 

Jørgen Jease:a. Bladt gift deJl 15 september 1871 med. Cecilie Kathrine Krogh 
fra Lysabild en datter at ba«er Krogh. Chr. Morteuens føste kone Ilarie 
født Lassen døde 55 år gammel den 6 april 1865. Aaden gang ægtede han den 

/ 22 marts 1867 Cathrine Margrethe Møller fra Grøl:llll81"k. Hall tøde dn. 12'---. 
april 1879, og hans anden kone året efter,der var ingea børn 1 ægteska
berne. 

Fogt slægten i Østerby. 

Ved udskiftaingen i 177o får Christian Foged si:a. part i cl.ea østre eu4e 
udi Hage:aseg,og ved dea allde11. side at gærdet mli B~ken.'Br boniteret 
og bekom formedelst grttadeas slethede skyld tillagt l tønde o 4 skæpper 
beretter den gamle jordebog. 

Dea 14 marts 1841 døde Anne Marie Fogt født Jørgeasea af Østerby e11. dat
ter af afdøde boelsmand Mathias Jørgeasea på Christian Duus gård 25år 
gammel var hun blevet gift med daværende ungkarl Christiaa Fogt. Ægtes~a
bet varede i 18 år,og de fik 7 børn 3 SØJlJier og 4 døtre,hvoraf dog l ~Ø~ 
og 2 døtre døde. De er efter alder. 

1. Mathias2. Marie Cathrine 3. Christian,4. Ea uliøbt pige. Hunblev 43 år 
gammel. 

Den 3 juli 1842 giftede Christian Fogt sig igen med Maria Hansen en dat
ter af fordum gårdfolk Ha:as Henrik Hauen og hustru Maria Iversdatter 
på Langbro Dybbøl sogn. Brudgommea var født dea24marts 1795. Bruden 
født den 18 februar 18o6. 

Christian Fogt døde dog efter kun 13 års ægteskab den 4 jaa. 1855. 
Hans anden kone døde den 4 juni 1876,ægteskabet var udea børn. 
Christian Pogt havde en søster Anae Margrethe,som dea 19 oktober 1821 -
blev gift med Hans Peter Møller fra Kronborg, og de købte den ~ård i 
Vestermark som endnu er i slægtens eje. Det er den nuværende ejers tip-

ol .dAi'n.,..., .d,... 



Øsle~yvty · b 'R 
Møllegårde n. 

1.Christen Iversenbmd.år 17lodød før 1773. 

2.Jørgen Iversen døs før 179o søn af inderste Iver Christensen Østerby gift 

med Cathrine Christensdatter død 1795 datter af nr.l børn. 

a.Christi.an Iversen bmd .Østerby. 

b.Iver Jørgensen født 1737. 

c.Ellen Jørgens født 174o gift med smed Jørgen Christensen Smed Østerby. 

d.Maren født 1743 gift med inderste Hans Petersen Østerby. 

e .Kathrine død 1832 gift med Jørgen Cheistensen Agerley. parcel is t. 

3.Christian Iversen født 1734 død 1811 gift 1759 med Marie Kathrine Hansen 

datter af' inderste Hans Mortensen Østerby. børn. 

~ a.Kathrine født 1764 død ug.l791 

b.Hans Christian Iversen født 1767 bmd.på gården. 

4.Hans Christian Iversen født 1767 død 1834gift 1791 med Ellen Johans dattei 

af pare. Johan Christensen Damkobbel,hun døde 1832. 

5.Christian Iversen født 1798 død 1838 gift 1824 med Anne Margrethe Johanser 

datter af Johan Johansen og Marie Mathises Østerby. 

%.Hans Kock født 1866 død 186o søn af Nis Kock og Ellen. Petersdatter Holmkob 

bel gift l gang med Elsabe Kirstine Iversen datter af nr 5 hun døde 1838. 

gift 2 gang med Anne Marie Nielsen datter af paro. Peter Nielsen Sønderkob 

bel senere Dybbølmark.børn. "'-. 
a.Anne Marie gift med bmd.Mathias Mathiasen Østerby. 

b.Nis Kock bmd. på hjemgården. 

c.Hans Kock f ødt 1846 senere forpagter på møllen som faderen opførte gift 

gift 1868 med Anne Marie Mathiesen datter af bmd. Christen Mathiasen Hagen 

seg han døde 1874,og enken giftede sig senere med Jørgen Andersen Skolekob 

7.Nis Kock født den lo september 1834 død den 1871 gift den 22-9-1861. bel. 

med Anne Cathrine Mathiasen datter af bmd.Christen Mathiasen og hustru fød 

Petersen i Hagenseg. børn 

a.Elisabeth. overtog gården,hendes moder giftede sig 2 gang med ej~r nr 8. 

8.Johan Peter Nielsen søn ag brod. Lorens Christian Nielsen Vestergård og 

Mette Cathrine Møller fra Ny Kronborg,han var gift med enken efter nr 7,og 

da datteren af første ægteskab Elisabeth overtog gården købte han den nu · 

Hans Schmidt Wolf tilhørende ejendom i Bredsten,og drev den indtil sønnen 
Nis overtog den. 
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g. Jørgen Nielsen fdt 1862 død 1947 søn af parcel1st Hans Peter Nielsen og 

Anne Marie Kryhl Holmkobbel gift 1883 med Elisabeth Kock født 1863 død 

'.947 de overtog ejendommen i 1883 hun var datter af nr 7. børn. 

a.Hans Nielsen b.Nis Nielsen. c.Junni Nielsen. 

'.o.Nis Nielsen født 1886 død 1973 gift 1916 med Ida Sophie Iversen Marcussen 

født 1891 død 1973 datter af bmd Jørgen Marcussen og Ida Sophie Schmidt 

Vestermark. De drev ejendommen fra 193o.bØrn. a.Jørgen b. Christen. 

ll.Christen Nielsen født 1923 gift 1951 med Ellen Christianse Kegnæsgård 

m født 1927 • 

. -, 
..... / 

l 



/o,/· L Øsler6yvty· 1.2. 
Nymarksgård. 

l.Christian W'olf f .1722 søn af bmd.'Rolf Johansen og Anna,han blev gift d. 
1-6-1747 med Karen Hanses fra Kobbertoft og fik 8 børn,ægteskabet varede 
i 27 år.Anden gang ægtede han Anna Jacobs fra Mommark med hvem han fik 4 
børn,han døde den 5 ~ebr.l789,og konen døde den 13 juli 181o. 

2Peter Christiansen Wolf gift med Ele,n Hansdatter datter af bmd.Hans Chris 
tiansen Fjeldby,ægteskabet varede i 48 år,og de fik 2 levende sønner. 
Ellen Hansdatter døde 27-3-1833 75 år gammel,og Peter C.Wolf døde 17-11-
1838 84 år gammel. 

3.Hans Petersen Wolf f. 21-8-179o gift med Anne Marie Jespersen fra Tands
let datter af kådner Cristian H.Jespersen,hun døde allerede d.22-3-1829 
43 år gammel.Den 24-7-193o giftede han sig igen med Anna Køks datter af 
bmd i Fjeldby Christen Køks,hun døde allerede den 5-11-1853 6o år gammel. 
Der var 2 børn i ægteskabet en søn og en datter. 

4.Peter Hansen Wolf f.23-4-1813 gift den 29-4-1843 med Ellen Kirstine Lau
sen født d.l4-7-18lo datter af bmd.Hans Christian Lausen og Maren Peters 
datter i Sønderby på Sønderbygård. 

5.Hans Christian Wolf f.29-lo-1855 gift 2o-9-1878 med Ellen Johansen datter 
af halvboelsmand Christian Johansen og Anne Cathrine Schmidt i Skoven, 
Hans Christian Wolf døde den 13-6-1887 kun 31 år gammel.og enken giftede 
sig igen med Hans Christian Lausen søn af Peter Lausen Gyldborggård. 

6.Hans Christian Lausen f.lo-1o-1859 død 1939.Ellen døde 194o. 
Af første ægteskab 2 sønner og l datter.Af andet ægteskab 2 døtre. 

7.ehristian Wolf f.l5-4-1883 gift 29-11-1911 med Kirstine Marie Andersen 
fra Skolekobbel,hun var født d.9-1o-189o.Ejendommen solgtes i 1935 til. 

8.Christian Jacobsen f. 13-4-19o3 gift 2-5-1935 med Kathrine Mathiasen f. 
6-5-19ol datter af præstegårdsforpagter Hans Mathiesen og Ingeborg Kegnæs 

9.Hans Christensen gift med Ingeborg Jacobsen. 
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Beretning om slægten volf på Nymarksgård. 
~ Ved fordelingen af bymarken i Østerby grandelag den 9 august l 77o fik 

boelsmand Christian 'folf under bogstav B. sin andel i det sydøstlige 
hjørne af gammelmark tillige et stykke på den anden side af gærdet be
liggende udi Nymark. Er boniteret og bekomformedelst grunden slethede 
skyld tillagt l tønde og 4 skæpper. Igennem begge stykker løber 3 veje 
9alen brede. Tildelingen skete ved lodtrækning. Sådan lyder beretningen 
i den gamle jordbog. Christian volf var en af tre, som kunne skrive. 

_, 
/" \ 

L. Christian Volf var søn af boelsmand i Østerby Yolf Johansen og hans 
hustru Anna Volfs, Han var født 1722 den l juni,25 år gammel blev han 
gift med Karen Hanses fra Kobbertoft med hvem han fik 8 børn 6sønner og 
2 døtre. En søn og en datter er døde.De levende er l.Jørgen2.Anne Marie. 
3,Hans. 4. Peter.5. Christian.og 6. Johan. Dette ægteskab varede i 27 år 
Anden gang ægtede han Ellen Jacobs fra Mommmark med hvem han fik 4 børn. 
2 sønner og 2 døtre,den ene søn er død.De levende var 1. Jacob. 2,Kathri· 
ne 3. Msrie Kathrine.Christian Volf døde den 5 februar 1789. 68 år gamme . l 
Han var boelsmand i Østerb• på det boel,hvor han nu døde. Ellen Jacobs 
døde den 13 juli lSlo,hUll var eDke i 21 år og blev '!3 år gammel. 
Det blev sønmen Peter christiansen Volf,som fik bolet 1 Østerby, han 
giftede sig 3o år gammel med pigen Ellen Hauødatter en datter af boels
mand Hans Christiansen fra Fjeldbr. Dette ægteskab varede i 48 år,og de 
fik 2 sønner og 2 døtre, hvoraf dog de 2 døtre ere døde,Sønnerne var 
1. Peter Hansen Volf senere boelsmand på bolet 2. Chr.Petersen Volf 
gift med. Cathrine Sophie Volf fra Kon&shoved med hvem han fik hendes 
fødested Ravnereden. Ellen Hansdatter døde den 27 marts 1833 75 år gamme 

l 
Peter c. Volf sad enkemand i 5 årog døde som aftægtsmand den 17 november 
1838 84 år gammel. Det blev så sønnen Hans Petersen Volf født den 21 

l august 179o,som overtog Nymarksgården.I sit 21 år blev han gift med 
Anne Marie Jespersen fra Tandslet,med hvem han fik en søn og en datter. 
Anne Marie som var datter af kådner Christen H, Jespersen 1 Tandslet 
døde dog allerede de• 22 1118.I'ta 1829 43 år gammel efter kul\ godt 17 års 
ægteskab. Del\ 24 juli 183o indgik han igen ægteskab med Anna Køks datter 
af fordum boelsmand i li'jeldby Christen Køks, Også hUJl døde tidli& dell5 
november 1853 uden at efterlade sig bør• 6o år gammel. 
Sønnen Peter Eausen Volf fik hjemcårde•,datterel\ ~nne Marie blev den 26 

-------------------------------------------·---- -



maj 1839 gi~t med ungkarl Jørgen Christensen Kyhl på Kegnæshj på ~eter 

i.Helseu ejendoæ. Hun Tar ~ødt dea 25 marts 1816. Det var så hendes Dat...._ 

ter, der i 1856 blev gi~t med Hans Nielsea og blev moder til Peter Niel

se• og Chr. Niels e a Kegaæshøj. 

Peter Ha:asea V ol~ var ~ødt den 23 april 1813 ægtede den 29 april 1843 

Ellen Kiratine Lausen ~ødt dem 14 juli l82o. Hun var datter at boels

maDd Hans Vhristian Lausen og afdøde hustru Maren Petersdatteri Søader

by. De fik ~ø1gende børn. 

l . Hans Petersen Volf !ødt den 3o jaauar 1847, han døde ugift den 26 ok

tober 1873 26 år gammel. 

2. Marie Cathrine !ø~t dem 18 februar 1853,også hun døde ugift dea 26 

oktober 1871 18 år gammel. ~i 

3. Hans Christiaa født 29 oktober 1855 senere benævnt som boelsarving. 

J. Hans Christiaa Volf !ødt den 29 oktober 1855 indgik ien 2o september 

1878 ægteskab med sin efterlevende hustru Ellen Johansen datter af halv

boelsmani Christian Johansen og hustru Al'llle Cathrine !ødt Schmidt i 

Skoven. 

I dette ægteskab var der 3 børn. 

1. Ellen Christine født de a 16 december 1879. 

2. Christiaa !ødt den 15 april 1883. 

3. Peter Haasen Volf født dea 23 aoveaber 1885. 

Haø Christian Volf døde cien 13 juni 1887 kuJl 31 år g&llllll81. 

E1lea Kirstiae !ødt Lausea iøde den 31 marts 1897 76 år gammel. 



Beretning om slægten volf på Nymarksgård. 
Ved fordelingen af bymarken i Østerby grandelag den 9 a!J€ust l 77o fik 
boelsmand Christian Volf under bogstav B. sin andel i det sydøstlige 
hjørne af gammelmark tillige et stykke på den anden side af gærdet be
liggende udi Nymark. Er boniteret og bekomformedelst grunden slethede 
skyld tillagt l tønde og ~ skæpper. Igennem begge stykker løber 3 veje 
9alen brede. Tildelingen skete ved lodtrækning. Sådan lyder beretningen 
i den gamle jordbog. Christian volf var en af tre, som kunne skrive. 
L. Christian Volf var søn af boelsmand 1 Østerby Volf Johansen og hans 
hustru Anna Volfe. Han var født 1722 den l juni,25 år gammel blev han 
gift med Karen Hanses fra Kobbertoft med hvem han fik 8 børn Gsønner og 
2 døtre. En søn og en datter er døde.De levende er l.Jørgen2.Anne Marie. 
3.Hans. 4. Peter.5. Christian.og 6. Johan. Dette ægteskab varede i 27 år 
Anden gang ægtede han Ellen Jacobs fra Mommmark med hvem han fik 4 børn. 
2 sønner og 2 døtre ,den ene søn er død .De levende var 1. Jacob. 2 .Kathri· 
ne 3. M~ie Kathrine.Christian Volf døde den 5 februar 1789. 68 år gamme 

l Han var boelsmand i Østerbp på det boel,hvor han nu døde. Ellen Jacobs 
døde den 13 juli l8lo,hun var enke i 21 år og blev ?3 år gammel. 
Det blev sønnen Peter Christiansen Volf,som fik bolet i Østerby, han 
giftede sig 3o år gammel med pigen Ellen Hansdatter en datter af boels
mand Hans Christiansen fra Fjeldb1. Dette ægteskab varede i 48 år,og de 
fik 2 sønner og 2 døtre, hvoraf dog de 2 døtre ere døde.Sønnerne var 
1. Peter Hansen Volf senere boelsmand på bolet 2. Chr.Petersen Volf 
gift med Cathrine Sophie Volf fra Kongshoved med hvem han fik hendes 
fødested Ravnereden. Ellen Hansdatter døde den 27 marts 1833 75 år gamme 

l 
Peter c. Volf sad enkemand i 5 årog døde som aftægtsmand den 17 november 
1838 84 år gammel. Det blev så sønnen Hans Petersen Volf født den 21 

l a!J€USt 179o,som overtog Nymarksgården.I sit 21 år blev han gift med 
Anne Marie Jespersen fra Tandslet,med hvem han fik en søn og en datter. 
Anne Marie som var datter af kådner Christen R. Jespersen i Tandslet 
døde dog allerede deK 22marts 1829 43 år gammel efter kun godt 17 års 
ægteskab. Den 24 juli 183o indgik han igen ægteskab med Anna Køks datter 
af fordum boelsmand i Fjeld by Christen Køks, Også hun døde tidlig denS 
november 1853 uden at efterlade sig børn Go år gammel. 
Sønnen Peter Hansen Volf fik hje~ården,datteren Anne Marie bleT den 26 



maj 1839 gift med ungkarl Jørgen Christensen Kyhl på Kegnæshj på Feter 

[Ue1sens ejendom. Hun var født den 25 marts 1816. Det var så hendes Dat

ter, der i 1856 blev gift med Hans Nie1se• og blev moder til Peter Niel

sen og Chr. Nielsen Kegnæshøj. 

Peter Hansen Volf var født den 23 april 1813 ægtede den 29 april 1843 

Ellen Kirstine Lausen født den 14 juli l82o. Hun var datter af boels

mand Hans Vhristian Lausen og afdøde hustru Maren Fetersdatteri Sønder

by. De fik følgende børn. 

l. Hans Petersen Volf født den 3o januar 1847, han døde ugift den 26 ok

tober 1873 26 år gammel. 

2 . Marie Cathrine født den 18 februar 1853,også hun døde ugift de• 26 

oktober 1871 18 år gammel. 

3. Hans Christian født 29 oktober 1855 senere benævnt som boelsarving. 

J. Hans Christian Volf født den 29 oktober 1855 indgik den 2o september 

1878 ægteskab med sin efterlevende hustru Ellen Johansen datter af halT

boelsmand Christian Johansen og hustru Anne Cathrine født Schmidt i 

Skoven. 

I dette ægteskab var der 3 børn. 

1. Ellen Christine født den 16 december 1879. 

2. c~-~-S. -~-~~~J-~d ~-_ de~ _:L_?._J!p_ril __ 1,~2 . 

3. Peter Hansen Volf født de• 23 november 1885. 

Hans Christian Volf døde · den 13 juni 1887 kun 31 år gammel. 

Ellen Kiratine født Lausen døde den 31 marts 1897 76 år gammel. 



j2fs1er&~"tt/ ?. 
Peter Andersens gård. 

~1.Peter Klausen gift med Anne Marie Peders 1719-38. børn 

a,Christian Petersen bmd på gården·. 

b.Iver Petersen bmd antagelig på Ballegård. 

2.Christian Petersen født 1719 død 1793 gift med Kirsten Mortensen Sønderby 
død 1749 gift 2 gang med Maren Matbiesen datter af bmd. ; Mathias Christian

sen Østerby,hun døde 1795. børn 

a.Mathias Christiansen bmd på gården. 

b,Peter Christiansen pare, Troldmarken. 

c ,Kirstine Marie fød t l 766 gift med bmd. Peter Christiansen og 2 gang gif1 
med Christen Jørgensen Smed Østergård. 

~},Mathias Christiansen død 1789 gift med Kirsten Marcussen fra Øgmose datter 
~af Christian Marcussen hun døde 177B,gift 2 gang med Anne Margr.Iversen 

datter af Iver Christensen Bødker og Anne I Østerby,børn 

a.Kirste Mathiasen gift med pare. Christian Johansen Damkobbel. 

b,Christen Mathiesen. 

c,Anne Marie Mathiasen gift med Johan Johansen Dakobbel.d.Maren. 
4.Hans Christiansen Skau 179o til 18o3 gift med formandens enke. 
5.Anne Marie Mathiasen gift 18o3 med Johan Johansen,der døde 28 år gl.18o3. 

hun blev gift 2 gang med H.C .Iversen.børn Johan Johansen.Anne Margrethe. 
6.Hans Chrisian Iversen søn af parc,Iver Petersen Grønmark. 

gift 2 gang med Kirstine Marie Peters datter af bmd Peter C,Iversen i 

Skovby de sad på ejendommen fra l8o8 til 1829, 

?.Christian Iversen død 1838 søn af bmd Hans C,Iversen Østerby gift med 

Anne Margrethe datter af nr 5,han havde foruden sin faders gård Møllegår
den, som han afstod til Hans Nissen Kock havde han også sin kones hjem til 
1829.børn. Christian Iversen,b,Hans Christian Iversen c.Johan Chr,Iversen. 

B.Hans Kromand gift med formandens enke .Anne Margrethe,han Var sættemand på 

bolet fra l84o til 1858. en søn saddelmager Hans Peter Kromand Øs ter by. 
g,Christian Iversen gift med Kristine Schmidt fra Kegnæahøj.børn. 

a.Kristine gift med smedemester Jacob Smed i Østerby. 

b,Anne Margrethe gift med skrædder Hans Meyer først Østerby senere Hos*rup 
~ 

Lo.Peter Andersen søn af parc.Hans Andersen agTrinke Skolekobbel skov.' 
gift medKathrine Marie Kock,datter af Peter Kook og Anne Marie Schmidt 

Holmgård ,de købte ejendommen i 1882 for 23ooo mark •. børn Hans-Peter-Jørgen 

_ _ _ _ - · ----·····--·-···· ··-· ---· -- --------.... -----~-----
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n.Peter Andersen født 1886 død 1932 gift 191o med Kathrine Schmidt datter \ 

af Chresten Andersert Schmidt og Marie Cathrine Møller,hun var født 189o o& 
. ' 

. . . . . 

dødP 1. 971. børn a.Peter Andersen b,. Marie gift med Hans Nielsen Sønd~rkol>..el 

Cathrine gift med Andreas. Kryhlmand Hagenseg. 

L2.Peter Andersen født 1912 død 1965 gift med Christine Skovmand datter af 

postbud Christen Skovmand og Ellen Schmidt Østerby. børn.· 

Peter gift med Helga Bruhn datter af rest~uratør Bruhn S?ader Ess Broager. 

Else gift med Frede Petersen søp af Nicolai Petersen og Marie i Midtkobbel 

.· 

.. ' 

/j 
.. • .. . 
" 

.;:: ... :- ,. · ~· ~ - :. 

·. 

·'· .. ···- .: 

. i ~ ' ~ . 

. r . " ~ :·d ~ - • '.. '-' ;. 

~- . 



/P.J. :I Øs&er.Oyv-~ !i! · 
Jørgen Jensens gård i Østerby. 

Dea 29 oktober 1869 døde boelsaftægtsmand Jørgea HaDBea 1 Østerby • 

....., Ha• var sø• af boelsmand Hana Jørge!ISeB og hustru 1 Mels Olasbøl sogn. 

Jørgea HaBBea var gift mei KirsteD Iversen datter a! kådasr Iver Iversen og 
hustru Trinke ~ødt lllorteRSe:a 1 Sø:Uerby. som døde du. 26 jaauar 1865. 

I iette ægteskab var der 4 børa. 

1. Ha.s Haee:a død 2 år gammel. 

2. B.aø Haase:a boelsmand i Østerby. 

3. Iver HanseJl deg:a og førstelærer 1 Ørsted på Pyn gtlt med Kare:a Margrethe 
hudsen i hvilket ægteskab er 6 børn. 

4. A:ane Cathriae døet soalllle. 

Jørgea Halllsea blev 73 år gammel • 

.....,_""'• 3 ~ebruar 1889 døde HaDS Hansen i Sø:Uerbr søn af boelsmand Jørge:a Han--se• og hustru Kiratea Iversdatter 1 Østerbr. Hans Hansen var født den 26 

august 1821. Dea 6 marts 1845 ægtede ha:a JohanBe !Tederikke Hamdor~ datter 

a! fordum skipper JohaB Frederik Haadorf og hustru Christise Elisabeth født 
Bøse i Søaderborg,soa døde dea 4 december 1858. 

I dette ægteskab var der 6 børa. 

1. Christine Elisabeth født dea 14 :aovember 1845 gift med parcel1st HaBS 
Aaderse:a Kegnæshøj. 

2. Johan Frederik boelsmand 1 Østerby født den 14 april 1848 gift med ABBe 

Marie Møller fra Brgehoved. 

·" · 3. JohaJule Frederikke født dea 3o juni 185o gtlt aed boelslll8lld Lorens Pogt 

1 SøDderb,r. 

4. Margrethe Cathrine født den 14 september 1856 død 1856. 

5. Margrethe Eleoaora ~ødt dea 14 september 1856 gtlt med boelsmand Hau 

ChristiaS Lausen i Sønderby. 

6. Jørge:a Hansen :torvaJ.ter på RaUIIStrup herregård på Sjalla:rul født de:a 17 
november 1858. 

De11. 27 l!lovember 1867 ægtede han ande:a gSJlC Martha Joha:ane Jacobsen en datteJ 
af degn og skoleleder Peter Jacobse• og hustru Mille Cathrine født Birk 1 
Fjeldsted på Fyn. 

~ I dette ægteskab var der l barn Martha Hansine Jlaue:a født deJl 12 december 
1868 gift med Johan P. Møller fra Xro:aborg, de købte Chr. Pogts gård 1 
Østerby. 

Da Hans Bansen afstod gårie:a i Østerby købte han kådBeretedet Melled ved kL 
kell. 
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4o?; r;: 
Hall blev 67 år gSJl)nlel. 

om de første ejere efter udstykningen følge~e. 

Ved udskiftniagen er det Iver Petersen i 177o. Da man i 1816 deler majeBI 

og sandskifterne ,som i:adtil da havde været udelt er det Jørge• Jørgens 

Jørr, som står som ejer af gården, Da de 11 boelsmænd i l83o unde~økriver 

dell nye s~dekontrakt med Jacob Christiansen Smedt usderskriver for denne 

gårds vedkommende sætte boelsmand Christen Jesperse:11.. Eaøætte boelsmand 

benævnes også jævnlig som årtalsmand. Tilsyneladende ~ der været en 

arving efter Iver Petersen som en ~ang skulle overtage gårdea,hvad det 

følgende da også tyder på. 

Den 18 noYember 1838 døde kådner Iver Iversen i SøBderby en søn af for

dum boelsmand i Østerby Iver Petersen,der i sit 23 år giftede sig med 

· Trinke Mortensen fra Sønderby. Ægteskabet varede i 51 år,og de fik lo 

børa, hvoraf 6 døde. Datteren Kirsten blev gift med murer og tømrer 

Jørgen Hansen ved kirken en. søn af Hans Jørgensen i Mels Oksbøl sogn. 

De havde 2 levende sønner Hans og Iver Hansen. Det er altså denne Kirsten 

der har været sønnedatter af Iver Petersen og har veret arving til gården 

Hendes mand må så være den tømmermand, som man fortæller byggede det nye 

stuehus på gården i Østerby. 

Gamle Peter lensen i Østerby sagde man boede på sine fædres grund,og det 

er ganske rigtigt. Kirkebogen fortæller, at Jens P, Jensen, Iver Jensen 

og Peter Jensen var af denne slægt,og gården lå jo der, da man endnu 

boede sammen inde i byen. 



/ -/oJ . .- J11 
.·~ Jørgen Jensens gård i Østerby. 

Følgende ejere kendes til Jørgen Jensens gård. 
l. Peter Clausen. 

2. Iver Petersen.født 1724. 

3. Jørgen Hansen død den 29 oktober 1869 søn af boelsmand Hans Jørgen
sen og hustru Mels gift med Kirsten Iversen Sønderby død den 26-1-1865. 
4. Hans Hans e n fød t 26 august 1821 død 3 fe br. 1889 gift l gang med 
Johanne Frederikke Hamdorf Sønderborg død 4-12-1858. 
gift 2 gang med Martha Hansine Hansen født den ? i Fjeldsted på Fyn. 
5. Frederik Hansen født den 14 april 1848. gift med Anne Marie Møller 

~ fra Bygehoved. 

~~ 6. Hans Jensen fra Sarup født den 12 april 1836 død i østerby d.l-5-192o 
gift med Kathrine Marie mad t fra Skovbyfødt den 23-4-1848 død d .5-6-1898 
7. Hans Jensen født 1-8-1881. død den 9-1-1954. i fsterby. 
gift med Dora Petersen fra Østerby født den 1-l-1884.død d.2o-12-1964. 
B. Jørgen Jensen født den 18-l-19o5. 
gift med Thyra Schmidt fra Flensborg. 
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Øsler,Pyro/ 9. 
Ballegård. 

""· Christen Lassen gift med Ellen Marie Christens død før 1773. 

2.Hans Sørensen født 1733 i Kobbertoft død 1813 gift 1762 med datter d nr 1 

Anna. gift 2 gang med enke Marie Kathrine Johansen. 

3 .Hans Jørgen Køks • 

. • Peter Petersen. skal måske være Iver Petersen. 

!.Christian Madsen sættemand gift med Iver Petersens emke Magdalene Hansen. 

5 Jørgen Jørgensen Nørr gift med enken 2-7-1813. 

7.Christen Hansen Jespersen forpagter 1828 til 1843. 

3 .Jørgen HaDsen søn af bmd. Hans Jørgensen og hustru i Mels gift med Kirsten 

Iversen datter af kådner Iver Iversen og hustru født Mortensen i Sønderby . 

~død 1865. 

) .Hans Hansen fød t 26-8-1821 død 1888 gift l gang med Johanne Frederikke Ham, 

dorf datter af Johan Frederik Hamdorf og Elisabeth Christine født Bøse. 

Sønderborg. børn. 

a.Christine Elisabeth født den ll-11-1845 gift med paro.Hans Andersen Keg

næshøj. 

b.Johan Frederik bnd på gården gift med Anne Marie Møller Bøgehoved f.l4~ 

c .Johanne Frederikke fød t 3o-6-185o gift med bmd .Lorens Fogt Sønderf~48- . 

d.Margrethe Cathrine født den 8-3-1854 død den 2-5-1856. 

e .Margrethe Elenora født den 14-9-1856 gift med bmd Hans c. Lausen Sønderb 
y8 

-~ f .Jørgen Hansen forval ter på Raunsr11p herregård på Sjælland født 17-11-185 

Efter sin første kones død giftede Hans Hansen sig 2 gang med Martha Jo

hanne Jacobsen datter af degn Peter Jacobsen og Mille Cathrine Birk fra 

Fjeldsted på Fyn.l barn. 

Martha Hansine Hansen født den 12-12-1868 gift med Johan Peter Møller fra 

Kronborg,de købte i 1892 Chr. Fogts gård i Østerby.Da Hans Hansen afstod 

gården købte han Melled ved kirken og døde der i 1888. 

Han oprettede teglgården i Skoven og drev den i en årrække og afstod den 

så til Jørgen Jørgensen Wolf den sidste ejer af dette na~ på Solbjerggård . 

Lo.Frederik Hansen født 1847 gift med Anne Marie Møller fra Bøgehoved. 

"' solgte i 1894 gården til. 

~l.Hans Jensen fra Sarup gift med Kathrine Bladt fra Skovby.Der var kun 1 BØJ 

'-2 •Hans Jensen født 1-8-1881 gift med Dorathea Petersen datter af kommune

forst ander Hans Petersen og Helene Margrethe Hansen Østerby. 

----"'= === "----"="--'-'=----'-'-:_____- - ----- -

SoerenA
Typewritten Text
(Østerbyvej 9)



13.Jørgen Jensen født den 18-l-19o5 gift med Thyra Schmidt født den 26-5-191 
2 

4.Svend Erik Jensen født den 15-9-1937 gift med Kathrine Terp født 16-lJ 19 

overtog ejendommen den l august 1973. 
:r-;. 



Gunnar Grønborgs hus. 
lt.!K7 

Huset er bygget omkring år 18oo~om aftægtshus til Peter Andersens 

gård.Det er bygget på gårdens grund med følgende ejere: 

l.Hans Christian Iversen søn af parcelist Peter Iversen Grønmark gift med 

Kirstine Marie Peters datter afbmd. Peter C.Iversen Skovby,de flyttede no 
k 

ned i huset år 1829,da de afstod gården til sønnen Christian Iversen,men 

han døde allerede i 1838,hvorfor næste ejer af huset blev hans enkes mand 

2.Hans Kromand gift med Anne Margrethe.De boede i huset på aftægt fra 1858, 

sønnen af første ægteskab Christian Iversen solgte gården til Peter Ander. 

sen sen,og byggede Jørgen Jacobsens hus til aftægtshus,og dermed ophørte 

huset med at være knyttet til Peter Andersens gård,idet det solgtes efter 

Hans Kromands død til murmester : 

3.C:hristian Esbensen fra Tandslet,han drev i mange år sin murerforretning 

derfra,og efter hans død solgtes huset til arbejdsmand Hans Peter Lausen 

gift med Anna,han var født lo-6-1842,og søn af bmd.Laus Madsen Lausen 

og Anne Margrethe Hansen på Asmus Rigelsens gård i Sønderby.Anna var fra 

Ærø,hun hentede tidt sin mand,når han var på arbejde på gårdene,da han 

var mørkeræd,og ikke ret godt turde gå alene,de havde ingen børn. 

4.Jørgen Nicolai Jfrgensen gift med Anne Margrethe Hansen fra Lindely i 

Lillekobbel,hun var datter af kommuneforstander og parcelist Christen 

Hansen og Mette Cathrine Møller dersteds.De havde ingen børn og købte fø

rst huset på deres ældre dage,og efter deres død solgtes huset i 193o til 

Kegnæs sogns sygekasse,som brugte det til bolig for sygeplejerakene 

Agnes Andersen og frøken Thomsen.Da sygeplejen blev sammenlagt med vore 

nabokommuner solgtes huset i 196o til Kegnæs kommune.Jeg vil tro,at huset 

er opført som bindingsværksbygning,men i murmester Esbensens tid er for

synet med brandtmur. 
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Øsfrh-6ifvi% ·: · · 
, J.Jacob Hansens hus er antagelig bygge~t år 1883 af Hans: Christia::h Albertsen 

-,, ·. Huse . i Øs .terby : 

'11·'11 han solgte det i :· l9oo·i;il {l:lc.ob Hansen sen gift med :Marie .Bertelsen, og de 

afstod det i 1938 til deres søn Jacob Hansen. jr.Han afstod det tU sin sv: 

g,~1'!3Øn Ricard R~jte(;'.Der ·drives fra_·r_ejendommen en ·cåmpingplMs. 
" ~~- ~rste:,._ Ho/.frn-- .... • 

. ~-!Henning Hoffroans hm; e~edes ved århund.tedeskiftet :af Mutter : Hoppe ,hun 

,, 'lf splgte t;i_l · Peter Tha~s!;!n,de;r drev mAlerforretnirig derf:ra,merP først i ty

. verne byttede gårde med Ohristin~ ~og ChristiaJ!. Petersen, de 2olgte til 

. ViflL,l)reyer. ;~er igen solgt~ til den :nuværendEL ej,er : . 

3: ~Cris~ine S ~bbersens hw;J ;ejedes før 186o af· : :en ' Knudsen;nart -sol-g te til 

" ':/j . _Haru:J Peter KX'Ollland,qer .var sadler,og .konen vævede,'de solgte -til familien 

' . 
Mittag,han ,var .-.~krædder,men døde ti(l;lig t;og : omkring 1 93o solgtes huset 

. .-til :·Christine _ ClaUcSen,de~ igen SQlg~e ·omkring 1 95o ,til den · nU:vt&rende ejer 

4 .søren sørens.e~ hus ,:v:ar ' i -mange år .fra :o-mkring l 768 smedie,,d.en lå oprinde

-lig i Sønderby ,men ved;_,udskifi;n:i.nge:n fliyttedes den til Øste:nby-."Kontrakten ,, )9 . . .. 
mellem bønderne og Jens Kristiansen Smed af 1768,og med Chresten Hansen 

Smed viser os 5 generationer af denne familie som smede i Østerby afslut

tende med Peter Kocks død.og smediens salg i 1946 til smed Larsen,og fra 

196o ophører håndværket der,det er nu kun et almindeligt beboelseshus. 

5.Tom Andersens hus var i mange år klejnsmedie,og ved århundredeskiftet boe . 

.. f'i de smed Toft der,efter ham senere i mange år til sin død skræddermester 

Peter Petersen og hustru.Ved deres død solgtes huset til Olaf Larsen og 

han drev vognmandsforretning derfra,den afhændede han til Hanne og Tom 

Andersen,der nu også har købt huset over for,der er bygget af møller Hans 

Duus Rarts ømøllen til aftægt.Efter Hans Duus død overtog sønnen Christian 

gift med Cathrine Iversen huset,hun drev derfra manufakturforretning,de 

solgte sidst i tyverne til gendarm H.Hansem og hustru Cathrine Nielsen. 

Efter mandens død solgte hun efter 1945 huset til Peter Nicolaisen gift 

med Marie Wolf,hun soægte igen efter sin mads død huset i 1981 til den 

nuværende ejer,Jorden til huset er solgt til byggepladser. 

6.Sofus Nielsens hus er bygget efter stormfloden i 1872 af Knudsen,efter de 
Va11tr.,L!,e{ m 

3 boede Peter Jensen med sin kone Anne Marie,han var snedker,og hun vævede. z-
Ved deres død købte Sofus Nielsen og Mia Thomsen huset,og bor der nu. 

:{s 7.~sterby kro ejedes af slægten Knudsen indtil 1892,da den daværende komrnu-
sf~o/rtetforstander Hans Petersen købte det,og drev kro bageri og lidt landbrug. 

/ ''· 
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~b. Bageriet og høkeriet overtoges ~og .ar0sønnen Peter før krigen 1914-18 1 

de1; ,:forw.atte . han med .. fra· de:t nu S tokholiii' til1i.Ørende hus til ' sln.·dØd. 
·. li'r!i!.7l959 · .er kroen f '0rvantilet t'il'~ motel ;og · •tn·:d.h; f 'ormål ei' .' der 'så også 

.. f'!,· ·bygget n,ye .o·bygningel;'. - 'c ·· 

8 .Hap$ ·,og Kathr.ine · Bertelsens •· hus ·"er :også byg'ge't ' ~f'ter . stdrmfioden af 

- . .l'Ja~ ·~ b~dli!:tefader:t skOmager :il'ør.gen BE!rtelaiin~ hamr fåder:t;,ar skræci.d~r; og 
~ !Jo . - . . . - . .. . . . , .... _, .. 
~ ~1. 

~ønnen,~~ Bel"telsen fortsatte som skomager;han var gift med Sophie,de 
udvid,ede "f11.B"d •e.n: ·bety:deliir · handel ,-ae~.tu! :hår '•den liliværend e·· e jer · :fi~en fra 
1946 udvidet oe:tyde:bigt· igennem •årene ,'men~fril: 1983' -' tjenE3r' 'huSet ' som bol i , 
of fG)I'retningE~.bygningerne står :fol"eløbig ··ub1'tigte ''ihd:t:li andet Viii'er sig. 

-g.,Ola:f' ;<L<l;rsens. hW'j ••ejedes ·af•,Jena ,,:rensen i 1876·;og -·f:ra: ·'1895 ': i et ' par år af 
.._ ; 'ft''' CllJ?.isi>:!,:;m ,:Duus 1dernæst fra 1897· til 194i6 af::Kåthi'i'n.e og Lars Thomsen, hun 

-var -,j_-o-rdemoder, og nan··bådebygger-;-E1'te-r d€res ''dØd 'solgtes hils'et ·tilJens P 
HiU&-rJ"'!!*·-~ · _ ,. He'\'~,og et år s ·enere t:i:l Niels JørgenSen: fra v:esterli:oltbel ''som ·aftægts~ 

- ' .i -'bo],.i,:&rog <:efter hans død til' den nuværende ejer L'ise o'g Olaf Larsen • 

. _::. 

: i ~: ; 

,-. ·-- : ,_. ···: ::: .: ~--r~- · -~- ·::. --.· -~ ']" · 
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Oversigt over gårdene i SønderbyT 

nuværende ejer. 

Mogens Jacobsen. 

Kaj Verner Møller. 

Hans P. Møller. 

Inge Hansen. 

ejer ved udflytn. gårdens navn. 

Christen Mortensen.Vestertoftgård. 

Christen C.Marcussen.Møltoftgård. 

Hans Hansen. Mølmarkgård. 

Rasmus Christensen • . , Madskelkær. 
Christen Christensen.Peter Asmussen. Madskelled. 
Asmus Rigelsen. Gregorius Christensen. 

Anna M. Andersen. Jørgen W ol f. 

Hans Christian Lausen,Lars Mathiesen. 

Peter Iversen. 

SV:.end 'E·.I'olf'. 

Verner Jensen. 

Peter Mathiesen. 

Christian C.Skau. 

Rasmus Johansen. 

Christian Mathiesen. Christen Hansen. 

Solbjerggård. 

Sønderbygård. 

Boiskov gård. 

Skovgård. 

Elmegård. 

!orrebækgård. 
Jørgen Thomsen. Christian C.Marcussen. Øgmosegård. 
Christian Schmidt. Christian Hansen. 

Christen Schmidt. Chresten J .Smed. 

Østergård. 

Grundtoftgård. 

eller Nedermark. 



z 

Datwn Sønderby på Kegnæs den lo august l 77o. 

Så er bemeldte Sønderby fæste boels grundinger at tvende edsvorne land

målere nemlig Hans Jensen fra Guderup Nordborg amt,og Andreas Jyrsen fra 

AsEterballe Augustenborg distrikt bleven opmålet oo udi 13 dele separeret 

så at enhver mand bekommer sine grundinger på et sted. I lige måde er 

diss.e separerede grundinger ~ samtlige 13 boelsiiiiBJIId efter deres ed og 

samvittighed bleven boniteret således, at hver bart grund er blevet/ &i

vet lige,og af den beskaffenhed,at efter ingea mands skønsomhed een del 

er bedre ell.d en andea,ydermere i~n rl ~~~a~JMleae ved,hvilken anpart de!Ul-

"~ em land tilfalder,idet bemeldte grundi~r formedelst upartiske lodtræk-

ninger fordeles og åbe:abares og ~ tveDde um,yruiige børn bleven trakt som 

følger: 

Litra A tilfalder boelsmand Christen Mortensea,soa fik sin anpart udi 

Vestermarkea på Kegnæs ende og er boniteret o~ miasket mel l tdr. og 6 

skæpper for sin godheds skyld.Derigennem løber en 9 alen brei vej,som 

alle har lov at beBJTtte. 

Dea første ejer,som vi kender var Morten Christeasen og Kirsten Morteas 

deres efterfølger var søanen Christea Morteasea og TriDke Jørgens at Øs

terby.Haa var født 1718 i august,og døde dea 15 aovember 179a 74 år gam-

~. mel .Han blev gift i sit 24 år,og det første ægteskab varede i 15 år,og 

de fik 9 børn 5 sønner og 4 døtre. 

l. Ea søn,som er død udøbt straks efter føClselen. 

2. Morten Christensen siden boelamaJUl på Kegusell4e. 

3. Triake gift med boelsaaDi Jørgea Volf ved kirken. 

4. Jørgen Christesen parcel1st i Damkobbel gift dea 9 oktober 1774 med 

Jørgea IverøeRS datter i Østerby. 

5. Kiratea død ugift. 

6. Hans Christian død ugift. 

7. Kirstine Marie døi i sit andet år. 

~ B. Hans Christesen død straks efter fødselen 

9. En pi!e dødfødt. 

Efter 3 aåneders ellk:emandsatand !iftede Christea Morte:asen sig igea 

med Mette Christeas e• datter af Povel Christe• o& !ette Povels boelsfol 
k 



AO(,.. til 

i østerb1,ægteskabet varede i 35 år,og de fik 3 børn. Datteren døde 3 år 

;!;SJIUIIel og sønerne er. 

__ .. Christea Povelsen og 2. HaJlS ChristeJISe n. 

c:t~ristea Korte!!Sen står e:adau som ejer ~ gårdea ved udskiftniqea i 

l 77o. J'ire år senere ,da pastor B1berg efter præstegårdsbralldea i 1773 

foretager en registreriuc af sognets ejendomme er det 

Mortea Christesen Agerlej, der står som boelsmaDd på Kegaæa eDde. 

Haa var født dem 29 maj 1743 og døde 11 maj 18oo 56 år gammel 

Han blev gift dea 3 maj 1767 llled Kirsti:ae Ha:ases ea iatter a:f HaDS Chris· 

tian Ha:aaen og Kathrine Hauen boelsfolk i Søllderbr .Hun 4øde deJ!. 24 ok

tober 1811 69 år gammel. 

De fik 13 børa sammeD 5sønner og 8 iøtre. Ved modereDS død i 1811 var del 

dog kun 2 sønner og 3 døtre i live,og de er efter alder. 

1. Trinke gift med Iver Iversen kådner ved kirken. 

2. Cathrine cift med boDde Hans Bierg. 

3. Hans ChristiaD senere boelsmaDd på hjemgården. 

4. Morten Mortensen endnu ugift. 

5, Kirstine gift første gang med Peter Thomsen kådner i Mela,anden gang 

mei Hams Nissen sammesteds. 

Ha:as Christian Mortensen fik så efter fadleree død i lBoo gården. Han 

var født den 13 marts 1771 ,og blev den 3 oktober lBoo gift l gaag med 

Trinlee Volf fra Sønderb1.HUJ1. døde dog allerede efter 7 års ægteskab 

deD l~ marts 18o8. De fik 5 bør:n.,hvoraf dog l var d!ødfødt. ·'---" 

1. Morten født dea 23 juai 1Bo1 død ugift den den 5 jaauar 1829. 

2. Jørgen født den 5 marts 18o3. 

3. Et dødfødt dre~barn den 11 december 18o4. 

4. Christen Haeea lfortensen senere boelsmawl på hjeqården. 

5. Peter født deR. 7 december 18o7 parcel1st vei XØ!B'JS f'ær«e.gitt aet 

Anae Mar~ethe Plett. 

Den 15 oktober 18o8 blev Hans Christian MorteDSen gift igen med Anne 

Ilarie Blad t fra KoD&ahoved .sammen fik de 2 døtre. 

1. Trinke fød t den 6 maj 18o9 gift med Hans cthr. Volf en søn af boels

mand Jørgen Volf ved kirkeJl.De be&1ndte som møllerfolk på Lille Møll!~ 

i Notmark sogn,men blev senere høker o& kromawl 1 Elstrup. De fik sB.li

meJa 7 børn. 

2. Anne Cathrina ·· · den 25 september 1812, gift dea 23 maj 1835 med 



~ sin fætter Jens J. Bladt Kongshoved.Hun døde dog allerede den 16 februar 

1838 efterladende sig en søn Jørgen Jensen Bladt. 

Hans Christian Mortensen døde som boelsaftægtsmand den 14 august 1852 

81 år gammel,hans kone Anne Marie født Bladt døde den 4 december 1856, 

hun blev 77 år gammel. 

Christen Mortensen søn af første ægteskab var nu boelsmand på Kegnæsende. 

Han blev gift den l oktober 1836 med Kristina Marie Lassen fra Bjørnodde. 

Der var ingen børn i ægteskabet så søstersønnen Jørgen Jensen Bladt fra 

Kongshoved fik gården. 

Jørgen Jensen Bladt gift den 15-9-1871 med Cecilie Kathrine Krog fra Lys-

~ abild datter af bager Krogh.Chr. Mortensens første kone Marie født Lassen 

::;' døde 55 år gammel den 6 april 1866.Anden gang ægtec;le han den 22 marts 
,.1 

1867 Cathrine ~argrethe Møller fra Grønmark.Han døde den 12 april 1879 

og hans anden kone året efter,der var ingen bøen i ægteskabet. 

Gården blev flyttet og nyopbygget i l856.Aftægtet blev bygget i 187o. 

De forskellige ejere på gården. 

l.Morten Christensen og Kirsten Mortens. 

2,Christen Mortensen født født 1718 død 1792 gift 1 gang med Trinke Jør

gens af Østerby anden gang med Mette Christens en datter af Povel Chris 
ten og Mette Povels boelsfolk i Østerby • 

. ~ 3 .Morten Christensen Agerley fød t 29 maj l 743 død 11 maj l8oo 56 år gl. 

gift i 1767 med Kirstine Hanses fra Sønderby. 

4.Hans Christian Mortensen fø.dt 13 marts 1771 gift 1 gang i 18oo med 
Trinke Wolf fra Sønderby anden gang med Anne Marie Blad i 18o8. 

5.Christen Mortensen gift i 1836 med Kirstine M. Lassen fra Bjørnodde. 

anden gang med Cathrine Margrethe Møller Grønmark,hanbyggede gård og af. 
tægtshus. 

6,Jørgen Jensen Blad gift med Ce~ilie Krogh fra Lysabild, 

?.Jens Bladt gift med Christine Hansen fra Østerby, 

8.Mogens Jacobsen gift med Anne Bladt fra Kegnæsende, 



Ye.-J{U"177A.-r/c l . /o?. T - Solbjerccårcl • 

. '"'"" cåri Jl1'. 2 i Søåerby ust e :t ter Christea Morteasena. 

~. 

1. Mortea Jacobaea l '738 B.JlUI-OC aaJidemaå. 

cift l ca-c mei Ellea Kiratiae Morteas. 

ci:tt a.aea caac ae4 Elsebeth Morteas. 

~øra, 

K.ixsti:ae Ilarie Mortens citt aei blli Christea Yolt Søuerbr oc :Byphovei 
Christiaa MorteaseJl selvejer 1 Grøamark iøcl 1797. 

Jacob Merteuea parcel1st pl Subjerc iøi 1783. 

2. Christea Wolf sø• af bacl Yolf Johaasea Nymarksc4ri :tøit 1714 iøt 1776 
ci:tt 1740 mei D.ratiae Marie Jlorteas iatter af lir l,haa Var B1JI.Sil8Uo 

År 1767 købte ha:&t vei UAlaki:ttaiBCe• 35 ha af koblet :Brcehoveli oc brc
cede cåriea Rothe:ahoff. Børa. 

Jørcea Yolf bmi. Solbjerccåri. 

Iver Yelf parcel1st :Bycehovec1. 

Mortea c. Wolf fik bolets parcel i Vesterkobbel.Jørc. Volfa ejeaiom. 
Peter C. Wolf parcel1st Ravukroc eller Ravaerede. 
Ellea Christiu cift mei bd Christea Raamuasea Bace:uec. 

3. Jørcea ChriateueJI. Yolf føit 1741 iøi 8-11-1791 cift 1767 aei frillke 
Cbriateils SøØerby føit 175o iøi 1787 4atter af bM. Christea Mortea
seJl Søuerbr,te Tar boelsfolk fra 1765 oc fi.-ttelie cår4e op ti~ kirkea. 

han Tar cift a .. ea ca-c mei Marie Peters latter af iDierste Peter 
HaB&ea i Øaterbr. børa, 

Christen Jørceaaea 'l'olf efteraaDi pl cA.rieJI.. 

Jørcea Jørceasea Wo1f bai pl c4rlea i Sø .. erbr. 

Mortea Jørceasea Yolf. 

TriJlke Jørceuea Wo1f cift mei :Bad Hau Chriatiaa JlerteBSea Kecuse!Sdt 
Xirstiu Marie Jørceaaea Yolt. 

4.Christea Jørceuea Yolt føit iea 7-9-1769 iøi 1792 citt 1791 ui llarea 
Larslatter iatter at Lara Mathieaea oc hu.tru Marea Baasea 1 Sønierbr. 
de var cift lo aåaeier oc :tik ea aøa,ier blev be~avet samme aac aea 
faierea • ..-.Ma-~lr••-'Pa-e~-aM-~•'a-~-maa. 

5. Jørce• Jørce .. ea 'lelf broier tll ar. 4 tøit 177i iøi 1844 cift 31-lo-
1792 mei Kathrine Marie ea latter af Peter Søreasea i Daakebbel. 
ie havcle tølce .. e børJI,. 
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Peter Jørce .. e:a Wolf bm4 vei kirken. 

Christe• Jørce .. e:a Wolf parcel1st i GrøDmark cift aei Charlotte 

Be.rse:a fra Asserballe • 

Ha .. Chriatiu Wolf høker ec kromaJII. i Elstrup cift aei !rri:U:e Mor

te .. ea ieCBa&eDie. 

Bana JJrcea Wolf parcel1st i Teaterkobbel &ift mei Marie Kathriaa 

llaiae:a ierfra. 

6. Peter JØrceasea Wolf føit 1795 døi 1865 cift mei ~Dae Marte.Johu&e:a 

datter e~ Christian Johanae:a oc Kiratea Mathieaea i »amkobbel. 

de haTie følceBie børa. 

Jørce• wu:r eftermand på cAriea. 

Chriatia:a Jørcease:a Wolf aned.ker p4 Swld.evei. 

Johan J. Wolf parcel1st Lillekobbel.!rænce . 

Peter J. Wolf parcel1st L11lekobbel. 

7. Jørcen Jørcenaea Wolf født ien 5-l- 183o iøi iea 31-5-1895 

cift aei Elle:a Peterøen fra Torsthoni fø4t liea 24-3-1833 iøcl d.en 

2o-12-1926. solcte i 1893 cArclem til Bhr. ADieraea. 

børn. Hans Wolf bosiddeJI4e i Bamborc. 

Chhriatia:a Jørceaae:a Wolf føit iea 27-5-1873 iøi iea 31-5-1923 &1ft 

med ~~ Dorthea Peteraea Møller føit iea 13-al-lt72 iøi iea 16-6-

1955-

Christime Marie Wolf cift Jeaaea føit 186e iøi 1932 cift aei Peter 

/- Jeuea født 1861 cløi 1943. 

8. Christen ADieraea født 1867 cift 1892 me4 Christine Bielaea fra B.r-

Kronborc iatter af møller Chr. Nieløen oc hustru født Jacobøen fra 

Vibæk vaDimølle,hua var plejeiatter af Jørce• Duus oc a~ føit 

Jacobsen på Ny Kroaborc. hun var føit den 18-8-1871 iøie iea 21-11-

19oo. 2 caDC cift med. Kirstine Ilarie l\Tielaea følt d.e:a 22-8-1874 

datter af Johan P. l\Tielsen oc hustru Anne Cathrine F Mathiesen. 

9. Jørce t A'Dd.ersellfødt den 2-6-1895 iøi 1971 &1ft 1915 mel. Aa:ae Kaisen 

født ien 3-lo-1893 iatter af bmcl Jørcen Maisenoc Aa:ae K. Mathiesen 

Østerby. 



/O!. I 
Asmus Rigelsen. 

De1me gård lå som nr. 8 i Sønderby. Ejere igennem 25o- år. 

2~~ 1. Jørgen Lassen også kaldet Christensen bmd. 1738. 

gift med Ellen Jørgens nævnes allerede omkring 173o .• 

2. Gregorius Christensen søn af smed Christen Lassen og hustru Margrethe 

r&";", :L Østerby,han var født 1729 dØd 18o4 gift med datter af nr 1 .• Maren JørgE 

nsen født 1729 død 1797,fik gården med sin kone • 

. 3 .Jørgen Lassen født l 751 g'i:ft l ;{1'2 med Kirstine. Marie datter af bmd~ 

Jørgen Chris tensen i Skovby., J. Lassen nævnes allerede som boelsmand i 

l 772 ,men i l 776 er han kådner i Sønderby, i 18o4. bor han på Dol te bille 

gods i Angel. 

4. Laus !Æadsen født 1747 søn af kådner Christen Madsen i Sønderby og 

y~~ gift med Trinke Christens datter af bmd. Christen Jørgensen Østerby. 

L. Madsen er 1767-76 kådner i.Sønderby,men fik i 1776 bolel. 

5. Jørgen Lausen født 1784 død 1829,gift 31 juli 18o7 med Margrethe 
t !J~ Møller datter af pare. Hans P. Jensen Møller Kronborg, hun var født år 

-l 788 død 186-2-• 

6. Laus Madsen Lausen fød t 1811 død den l december 1895. 

9J?~ gift den 15 novbr. 1834.med Anne Margrethe Hansen datter af bmd Jens 

Hansen og hustru Cathrine Sophie Jørgensen. Anne Margr. var født 18o9 

død den 23 november 187o • 

. 7. Jørgen Lausen fød't den 23 _december 1834 død ;q IS 
l 

gift den 7 september 1871 med Anne Marie Johansen født Lasse~i Damkobbel 

han solgte i I 871 gårde.. og blev pare. i Damkobbel på hustruens ejendom. 

8.Hans M1~1ler Vestermark 187/ td /~'7J . 

.9........"..Q:fste~ Christen:'en Sarup _ l t? ?J - l'1_9_f. 

lo. Asmus Rigelsen fød;t 22 december 1868 dødl961 sø.n a. A. lUgeleen Kon-
gshoved. 

gift 1894 med Marie Ca-thrine Fogt født 1867 i Østerby død 19A-o i Sønderb~ 

Deovertog ejendommen i 19o8. 

11. Andreas Rig~lsen født 24 dec. 1899 overtog ejendommen i. 193o. 

gift 1926 med Kri~tine Marie. Petersen Bredsten født 21 dec •. l9o2. 

12. Asmus Rigelse~ født den 15 maj 1926 overtog ejendommen den 1967. 

gift 1955 med Vita ~ndresen født 4 marts 1928 •. 

-~J 
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børn a:r nr • l. 

1. Maren Jørgens født 1729 fik bolet. 

2. Kirsten Jørgens født 1741 gift med møller Johan Johansen Vester-

børn af nr.. 2. 
mølle død l 751. 

1. Anne Margrethe gift med kromand Knud Jørgensen Øster by •. 

2. Jørgen Lassen bmd. Sønderby siden DøH:ebølle gods i Angel. 

3. Christian Lassen født 1754 pare. Bjørnodde. 

4. Hans Gregorius Lassen født 1758 sætteboe1amaDd i Vesterlllark. 

5. Peter Lassen fød t l 766 død ung~ 6 Anne Marie Gregorius. 

7. Laus Lassen. 

børn af nr. 4. 

1. Anne Margrethe Lausen gift med Johan Jørgensen Møller Vester> .e. 

2 .Lorens Lausen Madsen bmd i Bude Angel gift med Marie Amalie Nissen 

datter af pastor Nissen Kegnæs. 

3. Kathrine gift med bmd. Christian Nielsen Øster by. 

børn af nr 5. 

gift med Andreas Hansen i Skoven, Jens Nielsens ejendom. 

3. Laus Madsen Lausen bmd på gården. 4. Trinke f.17-3-1814 g.m-pare. 

Hans Mathias Hansen Grønmark.5. Anne Marie f. 8-3-1816 g.m.pare. 

Peter J"ohansen Grønmark. 6. Anne Kathrine f. 2o-4-182o g.m. 

Peter Smed i Skelde Broager. 1. ·Margrethe f. 21-2-1827 ugift. 

8. Hans Peter f. 27-3-1824. g.m. Anne Marie Clausen Palæet Kegnæs. 

børn a:r nr. 6. 

1. Jørgen Lausen f 23-12-1834 bmd på gården. 

2. Cathrine Marie Lausen f. 1836 g.m. Jens Møller Skoven. 

3. Jens fd. 11-5-1837 død ugift snedker. 

4. Laus f.d. 6-2-184o gift med sin cusine pare. i MidtkobbeL 

5. Peter Petersen Lansen. 

6. Hans Peter Laus en. tvillinger fød t d. lo-6-1842. 

1. Trinke Margrethe f.d. 9-7-1843. g.m. Hans Henrik Andresen Sønder-

s. Anne Margrethe f .d. 17-12 -1844- by. 

9. Andreas f .d •. 26-5-1851. 
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Huse i Sønderby, 

l,Landsbyen er en del ændret med de mange turister,bybilledet er et andet 

• t? end da gårdene lå ned langs bygaden,kommer vi ind fra nord boede i det 

første til omkring genforeningen tækkemand Hans Iversen,hns børn var rejs· 
t 

til Amerika,og han fulgte efter på sine gamle dage først i 192o erne, 

2,Skomager Jørgen Jacobsen fra Bøgehoved gift med Christine Wolf fra Sønder. 
- J.9. 

by,han sad dejligt mod syd og passede sit håndværk fortræffeligt,medens 

hans kone syede,før dem var det lods J,Nielsen,der boede her, 

3,Her boede efter hinanden tre generationer Jørgen-Rasmus og Otto Hansen,de 

" 1/. to første var kirketjenere. 

4.Jørgen Nielsen og Re gine bor i første hus på højre side på Kaj Verner Møl · 
H .t lers boplads i Vestermark,den første vi kender her var Nicolai Plett,og 

senere i mange år Hans Henrik Andresen snedker gift med Trinke Margrethe 
Lausen fra Å,Rigelsens gård,senere blev huset købt af grænsegendarm Kors

gård gift med Louise en datter af Hans Madsen Hansen og Louise i Sønderby 
5,llet på venstre side før Lise Thomsen tilhørende hus har i 3 generationer 

"n . tilhørt samme slægt,først kirketjener Lorens Petersen,så hans svigersøn 
•• J{ M,C;,Thomsen,og så dat t eren Lise Thomsen,der døde ugift, 

6,Håkon Hansen Ejendom har tilhørt Plettalægten i 3 generationer,tilkøbt bl 
f.t.-l.ev også Mie Larsens hus længst mod havet, 

•<H · 7 Otto Petersens lille smukke hus tilhørte før Hans C ,Wolf og Hans Madsen, 

• /D . ,., 8,Pastor Hinzes hus ejedes i tyverne af Iver Boiskov, 

9.Pou1 Jensens hus tilhørte Hans Madsen og Louise,det brændte i sommeren 
/933 
~ af torden,hvorved sønnen Jørgen ble .dræbt af lynet, 

lo,Huset længst mod vest,hvor Didde Møller boede i mange år ejedes før af 

Laus Andersen,hvis søn Henrik senere byggede husmandssted længst mod øs·t 
i Dreiby,hvor der nu er inrettet campingplads. 

Følgende hussteder er nu beboet ar: 
Tækker Hans Iversen var smeden,Jørgen Jacobsen var Mogens Jacobsen, 

Otto Hansen,var Solbjerggård,Lise Thomsen var Christen Mathiesen. 
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Familien Plett Sønderby. 

l.Christen Plett gift med Anne Marie Rasmussen levede i Sønderby år lBoo. 
2 .Rasmus Plett lods i Sønderby død 1855 gift med Christine Marie Iversdatte1 
3.Nicolai Rasmussen Plett gift med Anne Marie Iversen. 

4 .Christen Rasmussen Plett født 2o-9-1858 død 194o. 
gift l gang med Marie Margrethe Lorensen Torsthoved.! 1866 død l9oo. 
gift 2 gang med Kristine Marie S'chmidt Høruphav. f.l868 død 1956 . 

5.Christen Rasmussen Plett født den 26-1-1891 død 1966 gift med Kathrine 
Marie Krogh fød t 6-6-189o død 1965 datter afMidre:?:lll Krogh Asserballeskov. 
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1//. 
Iliaskeled · 

gård nr. 4 e r delt før 1738 • 

l.Christen Christensen ejer fra 1738 -1747 g. m. Anne Christens. 

2 .Christen Christensen f. l 74o død 1825 blev l 765 g.m. Kirsten Christen! 

f. 17.73 død 18o4 de udflyttede gården til Veatermark. 

3. Christen Christensen Ley f. 1768 død 1848 g 16 septbr. 1796 med 

Ellen Nisdatter f. 1774 død 1826 datter af Nis Kock og Ellen Holm

kobbel. 

4. Nis Christensen Ley f. 18o8 død 5 jan 1887.g. 7 juli 1827 .m Marie 

Cathrina Skau f, d. 13 febr. 18o7 død denl3-1o-1874. 

De byggede i 186o e t smuld sted i Vesterkobbel ·på gårdens parcel der, 

5. Christian Christensen Ley f. 1827 død den 2o febr.l893 g d 2-7-185o 
~ 

..) med Mette Cathrine Petersen fra Vestermølle død den lo - 6 - 1886. 

de var f ørst forpagtere i Majbøllykke. 

6. Christian Christensen Ley f. d. 7- 3 - 186o g. d. 3 juni 1885 med 

Kirstine Marie lfBthiesen Østerby datter af bmd Peter P. Mathiesen og 

Anne Marie F Johansen.Ægteskabet varede kun kort,da Chr. c. Ley døde 

den 26 -lo - 1888. Kirstine Marie blev gift igen med Nis Fogt Øster

by den 14 - 12 - 18~9. f. d 14 - 1 2- 1865 død 1918. Kirstine Marie 

døde i 1942. 

7. Mathias Fogt f 1892 død 1964 havde som ugift ejendommen fra 192o-24. · 

8. Hans Fogt f ødt 1897 død 1966 gift 1924 med Kirstine Marie Møller 

LillekobbeL De drev ejendommen fra 1924 til 1952 • . 
rwneeeh . 9. Peter Asmussen f 19o9 g. m Else fra Staugård har drevet ejen-

dommen siden 1952. 
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YeJternza.-rl:" /). 
Staacårdea i Veateraark delt før 1738 • 

.--.... 1. Jacob Ba:asea cif t med Anne Jacoba iøi l 728. barn. 
lirsten født 1725 cift med eftermaDlen på cårien. 

2. Raamua Cl1rilltensen født 1724 død 18o7 søn~ biH. Christea Raamusaen i 

østerby cift mei Kiratea Jacobs føit 1725 døi 178l,de nyttede cArdenpA. 
børa. 

Christen Rasmussen bmi. i Søaierby. 

Anne Marie født 1755 cift med P.rederik Berc Døllebølle i Aa&el. 
Jacob Rasmussen født 1762 bosat i ~oriinskov. 

3 .Christen Rasmussen føit 1759 cift 1777 mei Aua Banses født 1753 iøi 
179o iatter af bmi. Hau Lausen o& Kirsten Maren Banaes i Sønierby. 
hun var født 1753 iød 1828. de havde føleende børn. 
Rasmus Christensen bmi. på cårien. 
Ba.BB Christian Christensen bosat i Bro ci!t med Anne Marie Andreas. 
Christea ChriateBSen bosat i l'oriia&akov. 

Marie Christellil cift med Peter Rasmuasea i Høruphav 
Kirstbe Chriateu &ift 111ei Peter KroUDi i f&M.slet. 
Ellea Chriateu cift mei Christian C1auaea Lambjercskov. 
Anna Christeu cift mei Jacob Jacobsen He1vei. 
Jacob Christensen ci!t mei Anne Marie Peters Lebøl. 

4. Raømua Chriøte:asen :tødt cift l 799 mei Mette Ilarie Acerley datter af 

Hans Christian Acerley oc Karen Duus Sønderby. børn. 
Amte Idarie cift med Ba:as Petersen søn af bmi. Peter Jørce:asea fandslet. 
Katbrille Marie. 

Kirstine Marie. 

Christen Christensen bmi. på cårien. 
Hans Christe:asen. 

Mette Ilarie • 

Alll!e Cathrine Christens. 
5. Christen Christensen :tødt 29~9-1811 ci:tt 1832 med AnBe Marie Kathrine 

Høch :tødt 18o8 iøi 1843 datter af lerer Peter Nisse• Høch i Bredsten. 
cift 2 canc 18H mei Elsebeth Cathrine Smei liatter at bd Chriaten c. 
Smed oc Catbrille ChristeDBea i SøBierby. børa. 
Chriaten Christensen • 

Peter ChristeDSen. 

Hans Christeøe:a. 
-------------------- - - - --
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1/2. ll 
6. Christian Johansen Møller født 1818 søn at J. H. Møller oc Maren 

Ivers fra :B1cehovd. 1 haa var saelker oc blev 185o cift aet enken 

at m-.5 Elsebeth Cathrine følit Smei 1 clet var hall,ler som en mecet 

Iuelie mester havie arbejdet mel kirkens restaurerinc,:Breistea sko

le oc iec:aeclrclens bycninc i Arene 1852-54. 

7. Chris te :a Christense• fød t 1833 søn af nr 5 .cif t mei Cathriae Ilarie 

Schmiit fra Mianc overtoc ejeDiommen 1864. 

s. Hans Christemlea Født den 14-1-1868 død den 29-4-1934 gift med 

Anne Kirstine Jørgenseli født den 17-9-1873 død den 3o-12-195o. 

børn. Kathrine Christensen ugift. Hans Christeasen d øf ugift. 

Christea Christensen eftermand på cården, 
9. Christen Christensen fød t ien 22-4-19o3 død Iea 1972. cif t 

3o-3-1928 mei Anna Dorthea Lutlli fra Ecernsuni føit 19-2-19o3. 

lo. Hans Hansen født født 1925 i Skrydstrup død i 1968 i Vestermark. 

cift den 14-4.1954 med Ince Kathrine Christensen født den 1-6-1929 

overto: ejeniommen i 1962. 



//.3 

~--._ .Hans Christensen Ungmand_ g i f t med Ellen Hanses boelsmd . fra 1714 til 1738. 

~.Hans Christian Ma dsen bmd.l738til 1753 g ift med Maren datter af nr l.Maren 

blev gift 2 gang med • 

• Hans Laus e n s øn af bmd .Lars liansen og Maren Lauses i Sønde rby fød t d .2-2-17 

19 • 

• Hans Lausen født 1738 søn af bmc . • Hans C.Madsen og Maren gift 1765 med Kath

rine Nisse s f ra 1\:indebjerg,ha n flyj:tede gården ud i Vestermark og døde 18o5 

) . Hans Chris t ian Hansen almindelig kaldt Lausen overtog gården omkring 1767, 

han var mege t fordrvJr..ken , og gik kokurs 1823 , der sol gtes 5-6 tdr landfr a . 

~ans Pete r Møll e r søn af HansP.Møller og Met te Johans Gl.Kronborg,han blev 

"' g ift me d Anne Margr e t he Fogt datter af Chr isten Christiansen Fogt og Anne 

Kathrine Jørgensdatter Østerby . 

børn 

a.Anne CatlJr ine gift med bmd. Mathi a s Lausen Sønderbygård. 

b.Hans Peter bmd. på hjemgården. 

·.Hans Peter M~,ller f .d . 23 - 6-1822 død de n 22-lo-1919 gift l.g. med Cathrine 

r.t!ar i e Andersen f . d .21-6- 1829 d ød d .2 8 -9~188o datter a f pare .Jørgen Ander

sen og Marie c. Mat h i esen Skolekobbel •. børn. 

a . Hans P . Møller bmd .på hjemgårde n . 

-._b . Marie Catlll'ine født d . 4-5-1858 gift med parc.Peter Wolf Sadbj erg . 

~. Anden gang blev H.P .Møller gift med enke Anne Marie l~øller f. Clausen Bøge
hoved. 

s.Hans Peter lilØller født 1855 død d.ll-6-1921 gift med Marie datter af brod 

Peter Marcussen og Kathrine Marie Kock Østergård. børn. 

Hans Peter brod . på hjemgården. 

Anne r~arie gift med Junni Niels en Bredsten. 

Peter g L?t med Ellen Fogt boe nde i Dybbøl. 

J.F..ans Peter Mølle r fød t d. J.J-1-1882 g ift med Kristine Marie Schmidt født 

5-5-188 6 d\~d d.26-3-1946 datter af parc.Andreas Schmidt Bredsten.børn • 

. o . Hans :Peter liløller født d . 5-6-1 914 død 1978. gift med Chris tine ·Fogt f.d. 

16-4-192o datter af Nis Fogt og Anne Marie Lausen Trænge. 
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YB?tennCJ>r/c. //: 

vestermølle. (rugrnøllen). 

L. Jørge n Møller. 

2. Jacob Møller.l 693 . 

3. J ør ge n Jacobsen Møller 1696. 

4. Jørgen Møller g .m. Trinke l 73o. 

5. Joha n Nissen g.m. Anne Iillarie Johans 1733-46. søn af Nicolaj Johans

sen Møller i Grønmark . 

6. Johan Johansen Møller g. m. Kirsten Lausen Sønderby. søn af færge-

svend Johan Møller solgt møllen til eftermanden. 1.146. 1779 ? 
7. Jørge n Johansen Møller fra Va rnæs svoger til Møller Kronborg., 

g. m. Karen død den 9 novbr. 1848 . 1 2 børn deraf en søn Johan Jør

gense n liløller pare. i Grønmax k, og søn nr. 2 .Jør gen Hansen Møller 

pare. i Bygehoved g . m. Maren Iversdatter dersteds d.a. Iver Wolf og 

hustru Kirsten Jenses. 

8. Johan Jørgensen Møller .18o 7-24 gik falit og boede senere på parcel

stedet i Grønmark hos sønnen Johan Jørgensen Møller. 

9 . Christen Jensen Grau ~~~-~& 1825-29. 

lo. J aco b Petersen I•iØll er fra Stevning l836-5o g.m. Anne Marie Hansen. 

dat t er Dorthe gift med Peter Pe t ersen Østerby. 

d z. t ter Anne ;,:arie Petersen g.m~ parc Hahs Petersen Damkobbef. 

latter Mette Ca"thri:oe ci!t 2-7-185o mei Chriøtiu Cbriøtensen Le;:r 

Maskelet Vestermark. 

søn.Hana Møller møller på Vestermølle. 

11. lmnø Møller føit den 29-6-1827 død ien 18-8-1894 Cift med Christi-

ne M. Johanse:a Damkobbel født den 3-l-l83o død ien 11-2-1914. 

De var ejere af den nu A. Riatelsen tilhørende ejeJliom i SøØerb,y 

fra L871 til 1873 ,oc der var 1 e&teslcabet følce:ade børn. 

Jacob P. Møller eftermani på møllen 

Anne Kathrine Petersen Møller &itt med Chrestea Mathieaen ie overto~ 

i 1887 det til mølle• høreue landbrU« mei avløb:rcniDcer,oc ter. blev 

bygcet nyt stuehus til møllen. 

Anna cift med Johan Lambertseli i !'lensborc. 

Hans Møller cift med Christine Marie Banaen Øøtercåri car~:oer i Søn
derhav. 

Christine Marie cift mei møller Hans Kramer Øøterb;:r. 

Anna Dorthea føit den 13-11-1872 iød ten 16-6-1955 a;ift med 
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Chriøtiaa Jørgensen Wolf Vesterkobbel født den 27-5-1873 døi den 

31-5-1923. 

L. JaoGb Petersen Møller !ødt de.n 25-5-1854 iøcl den 25-2-1937 gift med 
Metta c. Sørensen født clen 2o-11-1859 døi den 4-lo-1944. 

12. Christen Christensen født 1874 død 1959 ci:t't mei Inge Christensen 
født den 17-le-1887.!1942 blev mølleriet nedlagt og møllen neibrudt. 
Vestermøllen havde en privlliceret ret tll at male rU& uistedt i l 716, 

der mAtte tages betalinc i hver ty'1Jenie tøn4e deraf 1 henholi tll kon
gelig bevlll i:nc. 



Vestermølle. 

Vestermølle er bygget som stubmølle i 1716,oc er således den ældste 
mølle på halvøeD.Den lå smukt meli udsigt over hele Kegnas .En af de første 
møllere hed Johan Nissen,og var fra Stenbjerg aoga på Ancel.l765 overdrog 
Johan Johansen møllen til sin søn Rasmus Johansen,der døde i 1798.Vester
illØlle havde til at begy:ade med kun bevilling til rlJ&liiBliDI: og måtte tace 
hver tyvende skæppe i told. .Til gengæld skulle mølleren uden persons anse
else male kornet,eftersom det bliver iDileveret,oc vejr øc viet tillader 
detoc male det,så han kaa forsvare det.l779 fik Jørgen Johansen fra Varnæs 
koncession.Han var en broder til mølleren i Havnbjerc.~eter Johansen.Jørgen 

~Johansen fik l 791 tilladelse til at opføre en ny vindmølle i Højkobbel i ,..-..._,_ 

stedet for den gamle,der lå på møllebjerget imellem Vestermark oc Søiiilerby. 
Johansen døde 182o,men foriDden var koncessionen blevet overdraget til søn
nen Johan Jørgensen Møller.Af overdragelsesdokumentet fremgår det,at for
ældrene skal have følgende naturalier i aftægt:en ko en gris et får og to h 

høns 4 tdr. brød,4 td.r :rynbyg,en tdr boghvede,malt kogeerter,hør og tørv. 
Skulle aftægtsfolkene blive syge,skal de passes med vas~ og renlighe4.Dør 
manden først får konen noget mindre i aftægt.Bliver manden enkemand,og han 
tager sig en anden kone,som overlever ham,så får hun også ea lille aftægt. 
Johan Jørgensen Møller overdrog senere møllen til Christen Jensen Grau fra 
Pruelund.Stubmøllen som ocså blev kaldt rugmøllen nedbrændte 1832.To år ., . 
efter rejetes en solidere hollandsk mølle af Chr. Grau.Hansolgte møllen til 
Jacob Petersen fra Brandsbøl,som ejede Vestermøllen 1836-5o.Jaoob Petersen 
døde 1864.Han afløstes af Nioolaj Jørcensen født 1846 døi 1877,men møllen 
blev få år efter købt af Jacob Petersens søn Hans Petersen Møller.Ban overd: 
rog den i 1887 til sin søn Jacob Petersen Møller.Vei gemforenincen købtes 
møllen af Kristen Kristensen født 1874,han komfra Skiveecnen.Møllen blev 
moderniseret flere gange. I 1926 indlagdes en 22 HX motor.Il927 begyndtes 
sigter! og gryn.mølleri.Møllens vinifane var 36 alen aed svans oc selTsvik
ker.I 1942 blev den øverste del af Vestermølle nedrevet.! årene omkring 

1862-72 havde møllen sin glanstid,oc den daværende møller skal da have ud

tal t,at hver gane vingerne gik en omgaJ~~:,havde han tjent en skilling. 



,.....,_, 

Møllerslægten på Vestermølle. 

Den 9 november 1848 døde Karen Møller aftægtsenke på Rugmøllen i 

Vestermark 89 år gammel.Hun og hendes mand Johan Johansen Møller var 

begge født i Varnæs,men var i 178o kommet til Kegnæs,og havde sammen i 

3o år drevet mølleriet på denne priviligerede mølle,hvortil der også den 

gang var knyttet et mindre landbrug. Hun havde siddet enke i 28 år så 

manden må være død i 182o.Ægteskabet havde varet i 4o år,og de havde 12 

børn,hvoraf dog de 9 døde som små,og kun 3 sønner overlevede. 

Et privilegium fra 1716 fortæller,at denne mølle havde fået kongelig be

villing til rugmaling,og måtte tage betaling i hver tyvende skæppe,deraf 

navnet rugmøllen.Ifølge et dokument udstedt på herredstinget i Skovby 

''-' den 22 december 18lo afstår Johan Johans Møller Vestermøllen med tilbehør 

~, 

til sin ældste søn Johan Jørgensen Møller.Sælgeren skal have en god aftæ

gt.En ko en gris og et får,to høns 4 tdr. brød 4 tdr. grynbyg l tdr. bog

hvede malt,kogeærter,hør ogtørv .Pasning i sygdomstilfælde vask og renli 

hed. Dør manden først får enken noget mindre i aftægt,Bliver aftægtsman

den enkemand og gifter sig igen,får hun også en lille aftægt. Dokumen

tet er bevidnet af 4 mænd,der kun har noteret deres forbogstaver. 

De tre levende sønner var 

1. Johan Jørgensen Møller,som i 1836 solgte møllen til Jacob Petersen fra 

Brandsbøl,og købte et mindre landbrug i Grønmark. I 1832 var Vestermølle 

brændt,men 2 år senere var der bygget en ny hollandsk vindmølle til er

statning for den gamle. 

Da moderen Karen Møller døde i 1848 nævnes sønnen Johan som parcel1st -

aftægtsmand i Grønmark,hvor en søn af samme navn har ejendommen,han var 

gift med Ida Margrethe Jacobsen fra Vibæk mølle,de rejste midt i 187o 

erne sa~uen med deres eneste søn til Skovby og købte den nu Sander Ander

sen tilhørende gård,som de overlod deres eneste søn Jørgen Møller,han 

byttede den senere med den sidste gård i Skovby på Sønderborgvejens nord

side,hvor slægten endnu bor. 

Johan Schmidt leverede aftægt til Skovby i en årrække efter,at han havde 

købt ejendommen i Grønmark af Johan J. Møller. 

"2. Jørgen Hansen Møller født den 24 september 1788 bliver den 5-8-18o9 

gift med Maren Ivers datt,er af parcel1st i Bygehoved Iver Christensen Vol 

Hun var fød t den l - 9 - l 786 og var arving tl gården i Bygehoved. 



Den var den gang på 71 tdr. land,hendes fader var død og moderen gift 

anden gang. 

De fik 6 børn sammen. 

a. Kirstine Margrethe først gift med Jes Bromand parcel1st i Vesterkobb• 

gift anden gang med Mathias Fogt parcel1st i Midtkobbel. 

b. Jørgen Hansen Møller overtog hjemgården gift med Kirstine Marie Skau 

fra Skoven. 

c. Iver Johansen MØller gift med Anne Marie Clausen fra Hedemøllen,han 

får 34 tdr. land fra hjemgården og i 1848 bygger han den nye gård Bø

gegård. I 1823 var der blev?t solgt 3 tdr. land til Jti!JSuBlad t ~ngshove• 

d. Christian Johansen Møller lærte til snedker,og blev gift med enken 

ef+.er Chresten Christensen i Vestermark.Slægten er fortsat på Strandg~-,. 

den. 

e. Johan Johansen Møller gift med Marie Cathrine Nielsen fra Sønderkob

bel købte den senere Jørgen Nørr tilhørende ejendom i Kongshoved. 

f. Hans Jørgen Møller gift med Anne Christine Knudsen fra Ketting kro 

og fik med hænde kroen,der med sin beliggenhed midt på Als i mange år 

var en ret stor virksomhed.En datter blev gift med Petersen fra Langdel 

Anne C. Knudsen var en søster til Knud Knudsen på Lysholm,og pastor 

Knudsen Avernakkeø. 

Da Jørgen H. Møller og Iliaren Ivers il848 gik på aftægt del te de gården 

til de 2 ældste sønner,det var så disse 2 gårde,der en julinat i 1911 

brændte,og ved nyopbygning blev flyttet op til landevejen.De var begg~ 

på 34 tdr. land. 

Da møllerenken på Vestermølle døde i 1848 står der om den æ~~s~& tredie 

søn følgende. 

Hans Jørgen Møller boelsmand i Brobøl tnlerup sogn,som er død og var 

gift med Merred Jebsen sammesteds,de havde følgende børn. 

l.Cathrine gift med boelsmand Chr. Ludvigsen i Brobøl ,som blev over lo o 
år. 

2. Ida gift med Jes Moos boelsmand i Avnbøl. 

3. 11etta Cathrina gift med boelsmand på ffilerup mark Christen Moos. 

Vestermølle i nyere tid. 

I 1887 fik en datter landbruget,som før var knyttet til møllen.Den ælas. 

te søn fik så møllen,hvortil hanbyggede et stuehus,som står endnu ved 

siden af møllertomten.Møllen blev nedbrud ·· 1942. 



Møllri på Kegnæs. 

På Kegiuls er vandløbene for små til at have kunnet · drive vandhjul, 
men siden 1615 har der været 4 vindmØller i sognet,aoa nu alle er nedrevne. 
I nærheden af den i den østlige del af sognet anlagde herrecård Ny&ård lå 
en vindmølle,som også i gamle papirer kaldes Bjørnskobbel eller Blommesmøl
le,opkaldt efter den tørste møller Christen Chrietensen m.om,der døde som 
a:rt ~;ægtsmand på møllen højt bedaget i 1897.Den tørste lilØlle var ståtskt,og 
lå nærmere Bjørnodde på bakken nord for vejen,men den blev i 1852 fiyttet s; 
syd for vejen.Møllen fik af Frederik den 7. bevilling til grynmalinc og søg. 
yes fortrinsvis af de 36 bønder og 22 kådnere,som hørte under Nygård. 
Bådskipper Jørgen Jacobsen Fogt fra Grønmark købte møllen af Blom,og drev 

-~en i en halv snes år.Han overdrog den til sønnen Mathias Jørgensen Fogt. 
"'-'Efter dennes død købtes møllen af arøboen Johan KnudseJl 1854-92 .Året etter 

at han havde overtaget den omkom han ved en vådesk:uds*lykke. Knudeens enke 
Bodil drev møllen alene i nogle år,giftede sig så med Christen Fogt,der så 
d.rev møllen til 192l.Den nye ejer var møllebygger Johan Petersen fra Ravete ... En del ar efter måtte Bodil Foct,hvis man4 døde 1 1927 igen overtage møllen 
hvorefter hundrev den til sin død 1 1937.Johal Petereeaeksperimenterede 1 
mange år med en slags evighedsmaskine,der skulle funcere som hjælpekraft, 
~år der var vindetille.Han ofrede meget materiale oc aance pence på sine 
forsøc,hvorved han kua vandt sig visse erfaringer.Boiil Poet overdrog N•
~årds mølle til sønnen Chresten og datteren Aruaemarie .Chresten Xnudsen døde 

~ 1 194l,o.:; samme år blev møllen nedrevet efter,at dea i ao&].e år havde stået 
stille .Bro«ere!l Andreas KnudseJl drev jorden til ejedommen til 194 7. 

Øeterby vindmølle. 
Møllen 1 Østerby er bygget i 1834 af møller oc boelsmand Hans KOck, 

der stammede fra Holmkabbel .Den bl.ev 1 begyndelsen drevet at enkefru Ineke 
Melchertsen,men købtes så af bygherre•,som 1 1861 overdrog d.en tll sin søn 
Nis Kock.Han var med. som soldat i 1864,og under den danske hærs tllbagetræk
ninc til Kegnæs blev ha:a. sammen me4 ell del af sine kompagnika..laaerater ind
kvarteret på sin ege• .cølle .Nis KOck dø•e 1 1871 ,hvorefter el1ken bortfor-

~pagtede møllen i nogle år for i 1883 at overdrace cl.en tll avlcersønnen 
Jørgen Peter Nielsen,der var gift med datteren Elisabeth Christine Xcck. 
I 1893 solgte Nielsen Møllen til Hans Kramer sen,oc siden har møllen 1 fol
kemunde heddet Kramers mølle.Ved Kramers cl.ød i 1919 drev søJlllen H.Kramer jr. 



dea til 195•.Seks år efter bleT iea aeibruit.Ogaå Kramer& mølle Tar op

t.•eliC atr4tekt,men i 1927 bleT a.n. bekled.t med. sifer. · 

r ._; ::·-· . 

C: . •:· 

. ·. · .:~ '. . ,_, ' ' 



/d'l !!K 
Landbrugsbygningerne med stuehus,som endnu var helt stråtækt brændte 

"'""" ved lynnedslag i 1967,og der er kun bygget stuehus.Det brændte den 2 
august 196 7. 

·"'""" 



Marcus:sen slægten. 

l,C:hxisten Marcussen g.m.Kirsten Mortens. 

2,Chriaten Marcussen g.m.Cathxine Ivers,han døde 48 år gammel,og enken 

med ungkarl Gregorius Lassen fra A,Rigelsens gård,ægteskabet varede i 22 

år.Hundøde 28-2-1821 6o år gammel. 

3.Iver Marcussen gift d,29-7-18ll med Anne Marie Datter af parc.Peter Chris 

tensen og Anne Marie Torsthoved.Hun døde d,l7-3-1SllHan giftede sig igen 

samme år med pigen Cecilie Catbxine Johannisdatter af Sarup,hun døde 2 

år efter den 14-7- 1834 af skarlagensfeber.Han giftede sig igen med pigen 

Anne Marie Hanses en datter af afdøde indsidder Hans Chr,Høy og hustru i 

Sønderby.Den 12-12-1847 døde bmd.Iver Marcussen næppe 64 år gammel,hans 

kone døde d,l8-5-1867 78 år gammel. 

4.Chxisten Iversen Marcussen f.l819 død ll-12-1863 gift 15-lo-1843 med 

Anne Marie Madsen datter af parc.Jørgen Madsen Lillekobbel f.l816 død 

1-4-1871. 

5.Jørgen Iversen Marcussen f.fi-11-1855 gift 23-6-1876 med Ida Sophie Sch
midt datter af bmd,Christen C,Schmidt og Marie Petersem Sønderby Neder

mark,hun var født 18-5-1853 

6.Marie Marcussen f.l3-6-l883 død 1932 gift med Hans Madsen Gyldborggård 

i Østerby søn af Mathias Madsen og hustru. døtre Margrethe og Sofie. 

?,Margrethe Madsen f .24-8-l9o9 gift 17-2-1933 med Jens Møller f .l4-7-l9oo 

søn af bmd ,Jens Møller og hustru i Skoven ,En søn Kaj Verner. 

8,Kaj Verner Møller f,ll-9-1945 gift med Ellen Hansen f.26-3-1947. 
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Marcussen slægten. 

Datum Sønderby Kegnæs den lo august 177o. Så er bemeldte Sønderbyer 

feste- boelsgrUAdinger af tvende edsvorDe laDdmålere bleven opmålet 

og udi 13 dele blevet separeret, så at enhver mand bekommer sine grun. 

dinger på eet sted,og kan til sin tid flytte sine bygninger derudi 

om han det vil.I lige måde er disse separerede grund,nger af samtlige 

13 boelsmænd efter deres ed og samvittighed bleven boniteret,således 

at hver hartgrund er bleven lige og af den beskaffenhed,at efter !n

gen mands skønsomhed een er bedre end en anden ydermere ingen af mæn

dene vei hvilken anpart dennem land tilfalder,idet bemeldte grundin

ger :i'omedelst upartisk lodtrækning fordeles og åbenbares,og af tven-

~ de umyndige børn bliver trukket som følger. 

;_) Litra B. tilfald t boelsmand Christen Christensen Me.rcussen,som har 

sin grund udi Vestermarken,og grænser mod litra A. i vesterkanten 

og imod møllerens grund og havet med den syndre ende,og med den nor

dre mod KOppelgrunde.Er blevet boniteret og formindsket for sin god

heds skyld med seks skæpper. 

Før gården blev flyttet ud fra Sønderby lå den som den tredie,nAr 

man kom ind i byen nordfra på vestsiden af bygaden. 

/. Den l december l 779 døde forhenv!Bl'ende boelsmand i sønclerby Christen 

Christensen Marcussen og Maren Christens og hendes maJJ4 Christen 

Hansen var hans far. Chr. Christensen Marcussen· var i sin alders 25 

Ar blevet gift med Kirsten Mortens en datter af Morten Christensen 

og hustru kiraten Mortens i Sønderby .De havde 6 børn sammen af hvil

ke de 4 døde ugifte. De levende vare. 

1. Christen senere boelsmand i vestermark. 

2. Christian ved udskiftningen i l 77o boelamarid ·på ØgmosegArd han var 

gift 3 gange • 

l gang med Dorthea Christens af Ullerup gift i september 1754. 

2 gang med Cathrine Povels en søster til broderens første kone og gif· 
t 

i december l 755. 

3 gang med Maren Christians født den l maj 1729 en datter af Chris

tian Iversen og Anne Christians af Sønderby. 

Christian Marcussen Øgmosegård var født 1728 og døde l7Bl. 
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/15111 
2. Christea Marcussen. 

~ var 29 år , da haa blev gUt, 11en døde efter kUll 19 års ægteskab 
god t 48 år ga..auael. De fik 7 bør• s&JUea, hvoraf do& de 3 døde i umtn.- ..._" 
dig alder. De leveade vare 1. A.ae Marie 2. Iver 3.Lisbeth, 4.Chriatea. 

Eliken giftede si& icea dea 29 oktober samme år med uqkarl Gregoeiua Las· 
sea søn af Opholds.u.lild i SøBderby Gregorius Christeasen på Andr. Rigel

aens gård. Dette agteskab illldgik hun, da hWl var 38 år BBJIIIIIel, og det 

varede i 22 år, me• var ude B børa. Bo». døde 6o år gamael. 

EJlken CathriDø Ivers døde den 28 febr. 1821 69 år gammel. 

Om de 4 børn følgende. 

1. Anu 14arie født 11 januar 1778 gUt lied Jena Paulsen 1 Al.IIBted. 

2. Lisbeth født 26 febr. 1776 død den 6 august 1811 a1' teriag. 

3. Christea død den 3o december 1783. 

4. Iver født dea 17 maj l 784. 

3. Iver Marcus sen. 

gift dea 29 juni 1811 med Aee Marie en datter af parcel1stfolkeu Peter 
Christiansen og Anne Marie Christia•s på Torsthoved. P. Dahl Madseasdgår 
Det må vel antages, at de ua&e har overtaget gårdea i Vestermark ved 

deres giftermål, 4a faderen forlæagst var død. Det blev dog ikke noget 
langt samliv, thi efter 2o års ægteskab døde Anne Marie den17marts 
1631. De fik 8 børn hvoraf 5 dog døde. De levende vare. 

1. !Jme Marie 2. Christen 3. Peter alle ukonfirmerede. Samme år dea lo 

december gittede Iver Marcussen sig igen med pigea Cecilie Oathriae Jo-,~. 
hamliadatter af Sarup. Htm døde dog efter kun 2 års ægteskab den 21 

oktober 1833 knap 44 år gammel af skarlagensfeber. Dea 14 juli 1834 
giftede Iver Marcussen sig igen med pigen Anne Marie Hanses en datter 
af afdøde inde id der Hans Chr. Hø y og hustru Malene Hanses i Sønde~by. 

Dea 12 december 1647 døde boelsmand Iver Marcussen kuap 64 Ar gammel. 
Hans 3 kone døde dea 18 maj 1867 78 år gammel. De levende børn efter Ive 

r 
Marcussen og hans første kone vare. l. A:ana Marie 2 .ChristeD3. Peter. 

' Anne Marie gift 29 oktober 184o med ungkarl Hans Christian Bansen Boisko 
v 

senere boelsmand i Skoven. Christen Iversen Marcussen gift den 15 oktø-
ber 1843 med Anna Maria Madsen en datter af parcel1st Jørgen Madsen i 

Lillekobbel, og overtog gården i Vestermark. Peter gift den 25 november 

1849 med Cathrine Marie Kock fra Holmkobbel,de købte et par år efter 
Østergård af Peter Pe " ··rsen. 



4. ChristeD Iversen Marcussen. 
Han blev kun godt 44 år gammel, og døde den 11 november 1863 efterladen
de eDken med 4 børn, hvoraf kun l var kollfirmeret. To børn var ·døde som 
små. Ved hans død skriver præs ten føleende. Han var kirkeværge, o$temand 
og B1ll8ll.and og nød almindelig og udelt agtelse her i menigheden. Hane 
enke blev heller ikke ret gammel. Hun døde den l april 1871 knap 55 år 
,ammel. De 4 levende børn vare. 
1. TriDke Iversen Marcussen gift med enkenand Hau P. Schmidt Kegnæshøj. 
Hans P. Schmidt havde først været gift med Ellen Madsen fra Østerb1. 
Ingen efterlevende børn. 

2. Anne Marie Iversen Marcussen gift med enkemand Hane Kock på Nygård 
født på Holmkobbel, men var føret gift med Kirstine Marie en datter af 

~. parcellet Nis Kock i Holmkobbel. Th. Loreneens ejendom. Han drev føret i -nogle år sin første kones hjemgård, men købte siden stamgården Nygård. 
I første ægteskab var der ingen børn. 
3. Kirstine Marie Iversen Marcussen gift med sin fætter Iver Hansen Boi
skov boelsmand i Skoven. Han havde haft en bror og en søster, som begge 
døde. 

4. Jørgen født den 6 november 1855 gift den 2:5 juni 1676 med pigen Ida 
Sophie Scmidt datter af afdøde boelsmand Shristea Christensen Schmidt 
og hustru Marie født Petersen i Sønderby- Nedermark. Ida Sophie var fød$ 
den 18 maj 1853. 

5, Jørgen Iversen Marcussen. 
Han havde følgende børn alle med Iversen som mellelllll&vn. 
l.Anne Marie født den 8 maj 1877 gift med Christen Hansen Kobbelgård. 
2. Christen født 24 august 1881 død 8 dage gammel. 
3. Christen født 32 oktober 1882 død den 19 august 1691 9 år gammel. 
4. Marie født den 13 juni 1884 gift den 19 marts 19o9 med Hans Madsen fra 
Østerby,de fik familiegården i Vestermark. 
5. Christine født den 2 juli 1886 død 5 dage gammel. 
6. Christine født den 2:5 marts 1888 død 15 dage gammel. 
7. Christine født den 15 december 1889 død ugift som Ull8 pige. 

" a. Ida Sophie født den 31 marts 1891 gift med Nis Nielsen Østerby. 
9. Christen født den 3o november 1892 faldt som en af de første her fra 
sognet i ~igen 1914- 18. Dermed forevandt det gamle slmctsnavn fra dea 
gamle gård i Vestermark. 

------------------------- ·- - - - - - - --



/lf:JL . 
Mei ham forsvandt Marcussen navnet på denne gård, hvorimod det har ho-

ldt sic på den gamle slægtsgård i Vestermark hel t op til hin sorgens 

dag i 1914, da budskabet om den unge stoute boelsarvings Christen Mar· 

cussens død derude på vestfronten nåede sognet. 

~aderen til ovennævnte 2 brødre Christen og abristian var gift 2 gange. 

1 ga.Dg med Kirsten lillortens og som varede i 43 år. 

2 gaJI8 med Anns Michels i 2o år og var uden børn, 

Han var født 1691 og døde 88 år gammel. Begge sønnerne overtrurn:fede 

iog faderen med hensyn til giftermål, idet Christen var gift 4 gange 

og Chril!ltian som nævnt 3 gange. Ejere af gårliel!. i Vestermark siden 

udskiftningen i 177o. 

1. Christen Christensen MarcusseR født den 3o juni 1723,hans 4 ægte-

skaber var. 

l gan& med' Lisbeth Povels en datter af Povl Iversen og SyDdet Povels 

boelsfolk i Sønderby. &gteskabet varede kun 11 o år, og de fik 4 børn. 

l Christen født i aU&ust 1748. 2 Syndet født i december 1751. 3 Kirs

teR fød t i december l 754.4 Maren fød t til påske l 756. 

2 gang gift med Ellen Christens en datter ag Ollristen host og hustru 

Marie Prostes af Ulkebøl, ægteskabet varede kun i 5 år, en datter de 

havde sammen døde som lille. 

3 gang med Anna Kathtrine Christians fra Lambjergskov, ægteskabet 

varede kun i 5 år,og var uden børn. 

4 gang gi.ft ved St. HaDS 1769 med bne Marie Christians af Vibøj;e fød"' 

i september 1728, ægteebbet varede i 32 år. En datter le havde sam-

men døde straks efter fødselen. Christen Marcussen døde den 17 febr. 

18ol 79 år gammel. Om de 4 børn følgende. 

.'--./ 

L • Syndet gift den 2o juli l 777 med Peter Iversen Ul2Ckarl søn af bo

elsfolkene Iver Pedersen og ADDe Marie Ivers på Jørg. JeDSene gård i 

Øaterby. 

2 Marie gift den 8 oktober 179o med enkemand Hans Iverse• illSter i 

Østerby, søn af boelsfolkeDe Iver Pedersen og Anne M. Ivers i Østerby. 

3. Kiraten død usift den 24 oktober 1797 43 år gammel. 

4. Christen gift den 4 juli 1777 med Cathrine Ivers datter af boela

malid !ver Pedersell og hustru Anne M. Ivers af Østerby. Det må vel an-'-· 

tages,at de uøge har fået gården omkring giftermålet. 



//6.7. 
l 

Kegnæsende. 

' . l,Morten Christensen gift med Kirsten Mortens, 

2,Christen Mortensen født august 1718 død 15-ll-1792.gift l.g m,Trinke Jør

gens,af første ægteskab 9 børn, 

a,En søn som er død udøbt straks efter fødselen, 

b,Morten Christensen senere bmd, på Kegnæsenden 

c,Trinke gift med bmd,Jørgen Volf ved kirken, 

d,Jørgen Christensen parc,i Damkobbel gift den 9 oktober 1774 med Jørgen 

Iversens datter i Østerby, 

e,Kirsten død ugift, 

f,Hans Christian død ugift, 

g,Kirstine Marie død i sit andet år, 

h.Hans Christensen død straks efter fødselen. 

j,En pige dødfødt. 

Efter 3 måneders enkemandsstand giftede Christen Mortensen sig igen med 

Mette Christens en datter af Poul _ Christen og Mette Povels boelsfolk i 

Østerby,ægteskabet varede i 35 år,og de fik 3 børn,En datter døde 3 år gl. 

Sønnerne var l.Christen Povelsen.2,Hans Christensen,Christen Mortensen 

står endnu som ejer af gården i 177o,men i 1773 er det sønnen, 

3 ,Morten Chris tensen Agerled fød t 29-5-1743 død 11-5-18oo gift 3-5-176 7 

med Kirstine Hanses datter af bmd,Hans Christian Hansen og Kathrine Søn

derby død 24-lo-18ll,Der var i ægteskabet 13 børn,Y.ed moderens død i 1811 

var der kun følgende 5 børn i live, 

a,Trlnke gift med Iver Iversen kådner ved kirken, 

b,Cathrine gift med bmd,Hans Bierg, 

c.Hans Christian overtog hjemgården, 

d,Morten Mortensen endnu ugift, 

e,Kirstine gift første gang med kådner Peter Thomsen i Mels,anden gang med 

Hans Nissen sammesteds, 

4,Hans Christian Mortensen overtog gården efter faderens død år 18oo,han 

var født den 13 marts 177I,og døde den l~ aag"dl.stl8!)2,han blev den 3 okto

ber 18oo gift l g,med Trinke Volf fra Sønderby,hun døde allerede efter 7 

års ægteskab den 12 marts 18o8 efterladende 4 levende børn, 

a,Morten født den 23 juni 18ol død ugift den 5 jan,l829, 

b<i~~~~~~ ~~~~l~::::!s~~~~å~c?W'ås~~~æ~fiil~~eM~:~~J.lrum MKri~&~h~åt>~e~t. 
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Den 15-lo-18o8 blev Hans C.Mortensen gift igen med Anne Marie Bladt fra 

Kongshoved.Sammen fik de 2 døtre. 

a.Trinke født den 6 maj l8o9 gift med Hans C.Volf en søn af bmd.Jørgen 

Volf ved kirken.De begyndte som møllerfolk på Lille mølle i Notmark sogn, 

men blev senere høker og kromand i Elstrup,og efterlod sig 7 børn. 

b.Anne Cathrina født d.25-9-1812 gift d.23-5-1835 med sin fætter Jens J. 

Bladt Kongahaved efterladende sig en søn Jørgen Jensen Bladt.hun døde 

den 4-12-1856. 

5.Christen Mortensen gift 1836 med Kirstine Marie Lassen fra Bjørnodde anden 

gang gift den 22 marts 186~ med Cathrine Margrethe Møller fra Grønmark. 

Han døde den 12 april 1879,og hans anden kone året efter,der var ingen 

børn i nogen af ægteskaberne. 

6.Jørgen Jensen Bladt gift 15-9-1871 med Cecilie Kathrine Krogh fra Lysabild 

datter af bager Krogh.Gården blev flyttet og nyopbygget i 1856.Aftægtshu

set i 187o alt af Christen Mortensen.Jørgen Bladt havde 2 børn. 

a.Kathrine gift med Hans P.Møller fra Skoven,de boede i Lysabild. 

b.Jens overtog gårde~. 

7 .Jans Blad t gift med Christine Hansen datter af Hans Hansen og Anne Marie 

Mosegård i Østerby,de havde 3 døtre.a Anne overtog gården. 

b.Cecilie gift med Christian Rosenberg Hansen Vesterkobbel. 

c.Jensine gift med Nicolai Rasmussen Vesterkobbel. 

8.Mogens Jacobsen gift med Anne Bladt. 



Vesterby. 

Med strandvejen ned lå der en eller 2 række huse ved hver side af vejen 

denne by nævnes at være bygget til hertugens arbejdsfolk,som blev sendt 

herover for at rydde skoven,landsbyen er måske skudt ned af svenskerne elleJ 

forladt af beboerne under Wolf Ratlous regime på Hjortholm.Af de to huse, 

V 1 d~r...er tilbage er det vestligste en gammel kro jfr.Chr.Hansens optegnelser. 
Ø-.St"t.YP,!I X. • 

l.Jørgen Christiansens Udenbys død lo marts l872,han var gift med Marie 

Cathrine Frederiksen datter af Hans Frederiksen og Magdalene Iversdatter 

i Lysabild,hun var født den 2u febr,l82o gift d,l9-5-1838,d.5-ll-1892, 

I ægteskabet var der følgende 14 børn, 

l,Helene Marie Sophie f.l9-lo-l83B.d.5-2-184o. 

2,Marie Cathrine f,3o-4-184o,hun overtog hjemmet gift med inderste H.C. 
Madsen, 

3,Christian f,25-9-1842 farmer i Dakota d,3-8-1892. 

4,Hans f,8-2-l843 farmer i Dakota gift med Marie Andersen, 

5.Jørgen f,26-5-1844 sømand død i Kina. 

6,Kirstine Marie f.l8-9-1845 gift med farmer Albert Olsen i Dakota. 

7.Anne Marie f.9-2-1848 gift med farmer Jacob Jacobsen Bygehoved i Dakota 

8,Cathrine Marie f .ll-4-185o gift med farmer Halvor Halvorsen ansat ved 

Jernbanen i Manitova Amerika, 

9,Christen f,l2-3-1852 død i Amerika. 

lo.Magdalene Sophie f,21-9-1854 gift med arbejdsmand Johs,Nielsen Chikage 

ll,Anne Margrethe f .29-lo-1856. 

l2.Ellen f.9-5-1859 gift med snedker Cornelius Andersen Chikage d,7-5-188 
7. 

13,Frederik f,31-lo-186l arbejder i en skotøjsforretning i Chikage død 

i Manitova d.4-4-1892. 

14.Iver f,29-3-l864 arbejdede for en skotøjsforretning i Chikage gift med 

Hanne Lassen. 

Af de 14 børn rejste de ti til Amerika,en døde som sømand i Kina,og kun 2 

blev hjernme,en døde som lille, 

2,Hans Christian Madsen gift med Marie Cathrine Udenbys f,3o-4-184o,han 

døde 6-6-18 75. 

3,Jørgen Madsen fisker og murer gift med Sille Lorensen fra Broager, 

Huset er nu solgt til sommerbolig,som det ligger smukt der ved vandet, 



li! T ......._ 
Mariane Heinrichs hus. 

l.Johan Christpher Gronheit født i Aldenburg gift den 7-lo-1779 med Anne 

Margrethe Lauses datter af Lorens Christensen og Trinke Lauses inderste i 

Sønderby,hans fader var bmd.Johan Christopher Gronheit og moder Lisbeth 

Becherer.Han forsikrede ved håndslag,at han ikke havde været gift før. 

Vidner var Christian Rasmussen og Hans Lausen.Han var med til at lave nye 

bænke,og indrette pulpitur i kirken efter Hjortholms og Nygårds udstykni~ 

Den 2o-4-18oo døde hans første kone,i det ægteskab var der 2 lev.sønner. 

Den 18-l2-18o2 bliver han gift igen med Ellen Thomsen datter af Thomas 

Jørgensen Høruphav.Dette ægteskab varede kun i l år.Tredie gang blev han 

gift med Kirstine Marie Datter af Peter Christensen Vibøgetoft,de fik et 

død~ødt barn.Sønner af første ægteskab var matros Lorens Gronheit,og Jo

han Gronheit ved jægerkorpset,han var ugift og døde 11-4-1812 6o år gml. 

2.Lorens Gronheit født 12-6-1783 gift 1-2-1812 med Kirstine Margrethe Hanse1 
n. 

datter af Hans Iversen parc.i Bredsten.De overtog kådnarstedet i Vesterby 

Han døde den 22-12-186l,hun døde som enke l89o.børn. 

a.Anne Kirstine overtog hjemmet. 

b.Johan Christopher skibstømrer bosiddende i Ny York. 

c.Hans parcel1st i Bredsten gift med Marie Cathrine Iversen. 

d.Lorens sømand vistnok ugift. 

e.Kristine Margrethe enke efter skrædder Hans Toft i Bygehoved,senere 

gift med inderste Christian Veise Albertsen i Sønderby. 

3 .Peter Jørgensen Bruhn fra Sebbelev f .12-12-1819 i Bro søn af Jørgen Peter 

sen Bruhn, han døde 1864,og var gift med Anne Kirstine Gronheit f .lo-ll-

1818 død 14-lo-1898,de havde følgende børn. 

a.Frederikke Magdalene gift i Amerika med Kristian Lorensen fra Sønderby 
kro. 

b.Lorens overtog hjemmet.Jørgen død 1868. 

4.Lorens Jørgensen Bruhn født 8-6-1857 død 24-5-1943 gift med Anne Marie 

Lorensen Torsthoved f.27-7-1856 d.lo-7-1934 datter af Lorens H.Lorensen 

og Marie Kirstina Torsthoved.de havde kådnerstedet i Vesterby,og solgte 

jorden fra til Jørgen Iversen,og huset til. 

5.Johannes Heinrich gift med Mariane Schmidt fra Skelde. 
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1 t <t, JI Om slægten Gronheit følgende. 
/ 

Den 7 oktober 1779 blev ungkarl og snedker Johan Christoffer Gronheit 

født i åldenburg gift her på Kegnæs med hans brud Anne Margrethe Lause 

en datter ar Lorens Christensen og Trinke Lauses inderste i Sønderby. 

Hans fader er boelsmand Johan Christoffer Gronheit og hans moder er 

· ~:'"' Lisbeth Granheit født ~echerer.Han er rejst hjemme fra i sit 18 år,og 

har været her i landet i lo år. Han forsikrede ved håndslag,athan ikke 

tiforn havde været forlovet med nogen. Vidner var Christian Rasmussen 

og Hans Lausen. Johan Gronheit må have nedsat sig som snedker i Sønder 

by , Thi da han som følge ar H~ortholms Og Nygårds udstykning må indsæ 

te flere bænke og lave pul pi tur til kirken nogle år senere er hanmed t 

at udføre dette arbejde.Den 17 februar 1791 døde en fremmed person, ae 

var indtaget i huset hos Chrisoffer Gronheit i Vestermark, så de må al 

lerede den gang have haft deres bop•l på Lorens Bruhns kådnersted. 

Den 2o april lBoo døde hans første kone. l dette ægteskab som varede 

i 2Ji år- har hun fød t 5 børn. De 2 ældste sønner er døde .de levende er 

2 sønner og en datter. Datteren døde dog senere,moderen blev 54 år gaæ 

el.Den 18 december 18o2 bliver Christoffer Grohheit gift igen med Elle 

Thomsen fra Høruphav,en datter af Thomas Jørgensen sammesteds. 



trrrrr _.e 
Hans anden kone døde dog allerede året efter 42 år gammel.I dette ægte- ' 

skab ve~ åer ingen børn. Tredie gang bliver han gift med Kirstine Marie 

en datter af Peter Christensen fra Vibøgetoft.Ægteskabet varede i 7 år 

de havde e t ~ barri sammen som døde .De levende børn var kun de 2 søn

ner af l ~~teskabl. Lorens Gronheit matros gift med Kristine Margrethe 

Hansen dog uden børn. 2 Johan Gronheit ved jægerkorpset endnu ugift. 

Faderen Johan Christopper Gronheit døde den 11 april 1812 omtrent 6o 

år gammel. Han må altså være født kort efter 175o. Som ovenfor nævnt 

efterlod han sig kun sønnerne Lorens og Johan. 

- Den ældste af de 2 sønner Lorens Gronheidt var født den 12 juni 1783 

l;ift den l febr. 1812 med Kirstine Margrethe Hansen en datter at Hans 

Iversen parcel1st i Bredsten. Han overtog senere kådnarstedet i Vesterby 

~\- og blev tillige lods. De fik 8 børn sammen, hvoraf de 2 døde som små. 

Lorens Grenhelt døde den 11 marts 1832 efter 2o års ægteskab 49 år gammeJ 

Ved faderens død var alle børnene umyndige og ugifte.~oderen Kristine Mai 

grethe Gronheit født Iversen døde den 22 december 1861, hun var 22 år 

gammel,da hun blev gift, var født den14marts 179o og sad enke i 29 år, 

og døde 71 år gammel. 

Ved moderens død er alle børnene gifte eller har været det og er efter 

alder følgende. 

Anne Margrethe gift med inderste Christen Christensen i ·Skovby. 

Anne Kirstine gift med kadner Peter Jørgensen Bruhn i Vesterby og havde 

3 børn. Det er så hende ,der får fødestedet. Peter J. Bx'uhn var fra Se b', 

lev. De fik 3 børn sammen. 1. Frederikke Magdalene gift i Amerika med 

Kristian Lorensen fra Sønderby kro.2 Lorens fik kådnerstedet. 3.Jørgen 

død 1868. 

Johan Christoffer blev skibstømrer og bosiddende i Ny York i Amerika og 

havde 3 børn. 

Hans parcel1st i Bredsten gift med Marie Cathrine født Iversen,og havde 

konens fødested. De fik 4 børn,hvoraf de 2 døde som små. 

Lorens Gronheit sømand vistnok ugift. 

Kristine Margrethe enke efter skrædder Hans Toft i Bygehoved og har 3 

børn,senere gift med inderste Christian Veise Albertsen i Sønderby. 

Den anden søn af Johan Christoffer Grohelt fra Altenburg ved vi ikke ret 

meget om,han nævnes som inder· ~e boende 1 Sønderby~Han blev 1822 gift 

med Cathrina Maria l' ~lsen ., .a datter af inderste Hans Mikkelsen i 



' 

Lysablld,huj. var da 4o år gammel og ægteskabet varede i 1-4- år. De fik 

en søn og en datter, men datteren døde som 16 årig.Sønnen Hans Johansen 

født 1826 er endnu ugift. Cathrine Marie født Mikkelsen er 6-4- år.da hun 

dør den 16 oktober 1846. 

Den 3o august 1876 døde Hans Gronheit parcel1st i Bredsten,hau æftede d 

5 november 1848 Marie Cathrine Iversen datter af parcelist Jacob Iverse 

og hustru Aill'l.e Marie født Johansen i Bredsten,og overtog ret snart hend~ 

-' fødested. Han blev 52 år gammel.De fik 4 børn. 

l. Kirstina Margretha født den 7 november 1848 død den 25 januar 1849. 

2. Lorens født den 2 januar 185o død den 19 juli samme år. 

3. Aill'l.e Maria fød t den 26 marts 1852 gift med Christian Volf ved Kongsh< 
Eli. 

4.Lorens Jacobsen Gronheit født den l juli 1858 gift med en søster til 

søsterene~nd.Kathrine Marie Volf var født den 24 oktober 1857,og døde 

den 9 juni 1918. 

Enken efter Hans Gronheit Marie Cathrine født Iversen født den 6 decembe 

1829 døde den 14 januar 1915. I sin lange enkestand var hun i mange år 

husbestyrerinde hos aftægtsmand Peter Bladt Kegnæshøj. 

4.-<:-- ~o ~ ><' ~~ _/~ <-
.- t7 . r // 
~-dc--t·. 
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//9 I. 
Huse på Nr.Landevej ved Sønderby. 

l.Christian Brodersen købte sidst i tyverne præstegårdsjord og byggede hus 

med værkste,dette er nu brændt,og nyopført overdraget sønnen snedker 

Christian Brodersen både med hus og værksted. 

2 .Holger Iversen gift med Elene Hansen byggede i 1948 bungaloen ved Sønderb; 

denne er nu efter hans død solgt til P .Phugl og hustru. 

3.Forhenv.smedemester Kristian Petersen byggede i 1926 hus og flyttede her

l' 7~ op sammen med broderen Peter .Efter hans død er huset nu solgt til Frede 

Petersen gift med Else Andersen. 

4.Hans Wolf gift med Marie Lasen byggede i 1935 huset med holdeplads for 

~ ~ rutebiler,og har herfra igennem de mange år besørget r~tebilkørsel til 

Kegnæs. 

5.Christian H.Schmidt gift med Kirstine Lassen tidligere købmand i Damkobbe: 

~ '!t byggede ved sin afgang huset som bolig indtil sin død,huset rjrs nu af 

Grethe og Nis Møller. 

6 .Hans Hansen og Christine Thomsen købte huset af Kathrine og Jens Møller 
+ 7t der byggede huset midt i trediverne,da de gik på aftægt. 

7.Mathias Meyer gift med Trinke Møller købte huset på hjørnet som aftægts 
~ Sv bolig af gæstgiver A.M.Diedrichen,huset er bygget som gæstehus af gæstgi-

ver Andreas Knudsen og Anne Marie Mathiesen omkring 193o. 



/JCi/J -

'f. Johansens 

Bageriet i Sønderby . 

Efter den gamle kromand Peter Lorenzens død , bl ev hans lille 
aftægtshus ved kr oen forlænge t med nogl e fag og indrettet et 
bageri de ri. 
Bager Petersen drev bageriet . Henimod l 'verdenslcrig va r det 
bager Clausen, gift m~d Christine f. Bøjskov. 
Cl ausen faldt i krigen . 
Der har også været po s thus her . 
192o købte. Trinke. og Mathias Meyer bageriet. Foruden at passe 
bageriet , han havde også svend i mange år, kørt e han bage rbil 
ove r hele Kegnæs, men: 'l'rinke Bager passede butikken. 
Sådan fø rtes bager~et i de mange år frem til 1949 , da de fly ttede 
over i deres hus "~øndervang " .. 
Trinke Meyers br or søn. Jørgen Mølle r fra "kovby gift med Alma 
Hoffroann f r a Hjordkær;'overtog da bageri et . 
På samme gode måde som tante og onkel førte de bat<:eri et videre 

· i næs t en samme ant'al' ·år til 1979 , da·-sygdorn g jorde,- a t l:ra~:r:ret;" 
bl ev nedlagt . 
De har nu i ndr ettet he l e huset til beboe l se . 

Ang . huset •"øndervang" ove rtog Alma og Jørgen [';!ølle r det 
efte r de res onkel Math . !lle i er , der døde 1985" , og Trinke 1-fle ier 1967 
De har 1988 solgt det til H. Roost, som nu med sin familie bor 
i huset. 

Ruteb ilstationen. 

Her i gar agen bagved ha r de r været plads til en e l ler to rut ebiler. 
l 92o begyndt,e chauffør Sommer en rutebilrute Sønderby - "ønderborg . 
De t va r en .!!ord l ast'!Jogn , omdannet t il personbedordring , d . v . s . 
med bænke og pressenning over , de r var mere fm: f jedre i sæderne 
end i vognen, så man gj0rde nogle mærkelige hi~nelspjæt unde r 
k ørs len på de dårlige veje . På Vi bæks bjerg måtte man ofte stige 
ned og skubbe. , 
1921 oprettedes et rutebilselskab bestående af købmænd i 0 cmderborg 
og nogle lokale folk. !:Ian købte nede i Tyskland en Buss i ng rutebil, 
der godt nok var noget uhåndterlig på de smal le veje, men den kør-

- te ogs-å op ad ·bakkerne · • ---- --·-- ----
Rute bilse lskabet var et af de første i lands de l en. 
No gle å r senere overgik ruten i privat eje til chauffø r Johan Jo
hansen , Sønderby . ~ boede i den vestlige ende a~ skolebygni ngen, 
de r før havde vær et 2'lærer bolig . • 
En ov ergang kørte Johansen kun til t oget i Skovby .- -r-~-~~ 
J ens Møller f ra Skoven , senere Ves t ermark var reservechauffør . 
1933 overtog Statsbanerne rut en og 1935 frat rådte Johansen s in 
stilling og rej ste til Gude rup. 
Vo gnmand Hans Wolf bl ev da ansat , de t vender jeg tilbage t il. 
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Andre huse på Nørre landevej ved Sønderby. 

Nu kommer vi til en række huse med en virkelig skøn udsigt. 

QE...~-~1§..: Midt i trdiverne byggede Kathrine og Jens_);Iølle,r, " 
Mosbæk i Stlven1 huset her som aftægtsbolig. 4?~-<~~~~
Efter dem købte Hans Hansen og Kristine Thomsen huset.i 1959. 
De kom fra Skelde, hvor de i mange år havde et landsted~ de 
starruner jo begge fra Kegnæs, henholdsvis fra Kobbelgård og 
Øgmosegård. Forrige år døde Hans Hansen og Christine bor nu 
alene. 

nr. 76 : Købmand Christian H. Schmidt og hans hustru Christine 
født Lassen, bygp;eae huset i 1948. 
Når -vi- --sgd-e- -t' e kjømånd" · vidste al±e- p-å--- Kegnæs-, -1-lvem.-~-;raF,-- -
nemlig Korn og foderstofforretningen i Damlwbbel, det: i mange 
år var den største virksomhed på Kegnæs. 
"'ønnen Hans overtog dirksomheden og de flyttede ind her i deres 
hus, Hans og Hanne boede dog nogle år her inden de flyttede til 
Damkobbel. -
Efter Købmand Schmidts ·aød i9fllo boede Christine Schmidt her nogle år 
indcm hun flyttede til Sønderborg. Cl>rist>n"'- c4cl~19lf& 
~erefter købte gæstgiver Bubandt, "'ønderby kro, huset og havde det 
til o. l9n.(3 · 
Så købte ingeniør Andersen, Danfos s., det. 
1977 flyttede de fra Kegnæs og "'rethe og Nis Møller købte huset 
af dem og har så boet her i o. 15 år. 

nr. 74 : Hans Wolf og Harie f oiJassen byggede 1935 huset med 
holdeplads for rutebiler. 
Hans Wolf, der havde kørt fragt og svinetransport forinden, 
blev da ansat som rutebilchauffør ved Statsbanerne.(tj.m.ansat 1966) 
Efter at have kørt rutebil i 42 år standsede han i 1977. 
Hans Wolf døde 1988 og Idarie V/olf bor nu alene. 

nr. 72 : Forhenværende smedemester Kristian Petersen , Hjortholm 
_sm_edie ,_b;y:gg<';_<l:_e__l~~-sCll!!___de_E f'ørste i rækken her • 
Sanunen med sin bror Peter, kendt undernavnet--onke-l -Pete_r_;-_ 
flyttede de her op. 
Desværre blev hans hustru dræbt ved en tragisk ulykke ved toget 
i Sønderborg. 
Men de havde en god og trofast husholder i Mette Jye~-csML
Onkel Peter rejste i de yngre år som montør til mejerier. 
1967 købte Else og Frede Petersen huset, og de har modernisåret 
det meget. 
nr. 7o: Holger Iversen og Eline f.Hansen byggede bungaloven 
i 1948. De boede først i Bøgehoved, og han var i sin tid chauffør 
ved Schmidt, Damkobbel. Under krigen havde han succes med at dyrke 
tobak. De byggede her, fordi_Holger Iversen blev afløser som 
rutebilchauffør. Han dødel9?~og Line i l?tH 
1984 købte handelslærer Jørgen Pfuhl og Ina huset. 
Ina Pfuhl maler og har udstilling i kælderen. 

Vend. 
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Nørre landevej,lL4 

Christian Brodersen forpagtede l929/3o præstegårdsjord og byggede 
hus med maskinværksted. Værkstedet var nedenunder og boligen ovenpå. 

1982 brændte hele huset, men sønnen Christian og ninaopførte 
det nye hus og værksted, som stod færdig 1983 og Christian Brodersen 
er som snedker en af de få håndværkere, der er tilbage i sognet, 

I gamle dage gik der en sti herfra og omkring ved Vasmose c'g kom 
så op,hvor nu Jes Iversens bor. 
Der nede ved Vasmose lå et lille stråtækket hus, hvor Peter Jessen, 
kaldet Pæ Jes og hans ·kone boede. Peter Jess·en var tidligere bager 
i østerby; · 
For mange år tilbage boede her en krybskytte, som man kaldte Spiz, 
og som der gik mange historier om. 
Huset br~ndte fuldstændigt ned efter 2'verdenskrig, da der boede en 
anden familie der, 
Huset er ikke blevet opført igen. 



Vasemose. 

Ejere af Vasemose kender vi følgende. 

l.Jørgen Christensen ( S pi ts) født omkring 18oo død 6maj l884,søn af 

parcelist Jørgen Christensen og Marie .Andersen Vesterkobbel,han blev 

gift den 13-6-1841 med .Anne IVlarie Jespersen datter af arbejdsmand Jrjr

gen Jespersen og .Anne IJarie .Andersen Vi bøgetoft. 

Jørgen Christensen var kirketjener ved kirken indtil han i 1882 afløs-

tes af Hans Jacob Hansen Sønderby,der betal tes den gang for gravkast

ning 2,4o mark for en voksengrav,og l,So mark for en barnegrav. 

I ægteskabet ved J .Christensen og .Anne Iviarie var der 6 børn,2 sønner 

rejste til .Amerika,en datter blev gift i Hamborg,en anden datter døde 

som 24 åric;,og datteren l'!larie Cathrine overlevede ham med bolig i huset 

2.Ms.rie Cathrine Christensen født 8-7-l84l,hur1 C;..rver bo1igret i huset 

efter faderens dø-d_,:nen efter hende står hu..set ·-'\benb:::-1rt tomt en S.rr:8k.ke 

ind.til Peter jessenkøber det. 

3 Peter Jessen født 1861 i Rinkenæs død 1943 gift med Christine Iviarie 

Volf føft 186o død l'n~- datter af :Smd Jørgen Volf og Ellen Petersen 

Solbjerggård.Peter Jessen kom til sognet som bager,og var i en årrække 

bager i Øs ter by, og da han blev gift gik hans kone med 2 kurve og sol g-

te kager,senere flyttede de til Søndel'by,og omkring l9o7 købte de Va

semose,de deltog meget i det liv,der i årene op imod første verdens

krig rørte sig i afholdssagen (IOGT) her på Kegnæs. 



/.to .1.. 

Sønderby kro. 

Kroen lå jo l i ge ved siden af det gamle tingsted ved kirken og skolen,det 

var datteren Margrethe der blev gift med Peter Lorensen født 1824 søn af 

kådner Hans Lorensen og Marie født Lassen i Taskland.Peter Lorensen blev 

sent gift,da han havde sejlet i 12 år,og gravet guld i tre år før den tid. 

Hans Søn Hans Peter Lorensen gift med Kristine Kock fra Vesterkobbel var 

en humørfyldt kromand,men han døde 44 år gammel i 19o3,og så blev enken gift 

med Christian Lorensen,der var kromand indtil 1926,da Andreas Knudsen fra 

Nygård mølle overtog den.Det hus Jørgen Møller bor i var oprindelig aftægt 

til kroen,og også en årrække posthus,men fra 192o har det været solgt sam

men med bageriet som beboelseshus for bageren.Mathias Meyer og Trinke Møller 

købte det da,og drev det i mange år indtil det overledes sil Trinkes broder

søn Jørgen Møller fra Skovby gift med Alma Hoffroann fra Hjordkær. 

I 198o nedlagdes bageriet grundet på Jørgen Møllers sygdom,og huset er nu 

kun beboelseshus. 
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Tingstedet. 

Da Kegnæs sogn blev oprettet 1615, blev sognets tingsted an
lagt her op ad den nordre kirkegårdsmur, tæt ved kroen. 
d.v.s. at stedet nu er inde på kirkegården, da denne blev udvidet 
sidst i forrige århundrede. 
Men gamle folk kunne fortælle, at de kunne huske, at der stod pæle 
i jo;den, hvorpå der må have liguet brædder til bænke, og ind mog 
kirkegårdsmuren stod højere pæle beregnet til at bære en bordplade. 
Pladsen var omgivet af en krans af sten. 
Den første birkefoged der mævnes er ladegårdsfoged Laurens Lauren
sen 1616. 
Den første sandemand, vi kender, hed Hans Nielsen, og hans ligsten 
står i våbenhuset og fortæller, at han døde l65o, efter at han i 
35 år havde været kirkeværge til Kegnæs kirke og sandemand til 
birketinget. _ 
Da Kegnæs birketing i l8o5 flyttedes til Tinggården i Skovby, 
havde forhandlingerne nok forlængst foregået gnder tag i 
skolen, i hvert fald om vinteren og i dårligt vejr. 

Sønderby kro. 

Der har nok været kro her ret langt tilbage i tiden. Det var i 
hvert fald en datter herfra, der k:kll!x hed l.'Iargrethe, der blev 
gift med Peter Lorenzen, der var født 1824 og søn af kådner 
Hans Lorenzen og Marie født Lassen i Taskland. 
Peter Lorenzen blev sent gift, og det kom sig af, at han havde sejlet 
i 12 år og gravet guld i 3 år før den tid. 
Han har skrevet en interessant beretning om hans sømands- og guld
graverfærd, den er afskrevet af den gamle Jens Bladt og ligger på 
arkivet. 
Hans søn Hans Peter Lorenzen, gift med Kristine Kock fra Vester
kobbel overtager kroen, og dervvar jo også høkeri dertil. 
Der bygges et-lille 4 fags aftægtshus, hvor nu Jørgen og Alma Møller 
bor. Her boede nu den ga1nle kromand og nørklede med forskellige 
ting omkr. århundredskiftet. 
Sønnen Hans Peter omtales som en humørfyldt kromand, men han 
døde allerede som 44 årig i l9o3. 
Hans enke blev gift med Christian Lorenzen, de var så krofolk der 
indtil 1926. 
Andreas Knudsen fra Nygaard mølle overtø,g~ da Sønderby kro og 
dr~v~ den fortsat som kirkekro. 
I 1935 byg,c-·er han gæstehuset "Søndervang" beregnet for overnatning 
til. da sommergæster_, der begyndte a t__i'inde_ _v.ej___til Kegmns. 
Tidligere grænsegendarm Diedrichsen købte kro og hus lige efter 
besættel~en_v.gæstehusep solgtes til bager Mathias Meyers 19~8. 
I de få ar ledrlchsenlll. var her , tolkede han Kegm2sboens hJem
stavnsfølelse ved at opstille en sten med følgende indskrift: 
Hvert et land er godt for sig, Kegnæs er dog bedst for mig. 
Efter Di!l!'drichsens kom Marie og Emil Jensen, der havde kroen i 
en årrække, de rejste senere igen til Jylland. 
Der var så forskellige ejere : ~Nx±~XOCMOC!l!M~xfxocxRaN~ 
Johansens fra Fanø, Christensens og tz den sidste gæstgiver 
var Bubandt. 
Da Strohmeyer overtog huset i 1974, blev det omdannet til 
"'ønderby brugskunst. 
1982 overtog de nuværende ejere Tove og Asmus Poulsen forretningen 
og driver den stadig som ">:lønderby Brugskunst" 
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/"2/. z 
Sønderbygård. 

l,Mathias Jørgensen gift 1738 med Anna Mathieses, 

2,Lars Matbiesen født 1738 død 1812, 

l,gang gift den lo-4-1 758 med Ellen Laues en datter af Laus Christensen 

og hustru Anna i Østerby,Ægteskabet varede i 5 år,og de fik 5 børn,der 

alle døde som små. 

2,gang gift 1767 med Maren Hanses født 1741 død 1785 datter af bmd,Hans 

Christian Madsen og Marie i sønderby,De fik 7 børn,de 4 døde som små,af 

dette ægteskab var Hans Christian født den lo-6-1781 senere bmd,på gården 

3.gang gift med Ellen en søster til hans anden kone,de fik en søn, 

4.gang gift med enke Anne Marie Pe t ers fra Lysa bild,dette ægteskab varede 

-'""', i 13 år og var uden børn. 

5.gang gift med Anne Marie Jørgensen fra Sarup datter af Jørgen Jørgensen 

og Maren,ægteskabet varede i 8 år,og var uden børn, 

3 ,Hans Christian Lausen født 1776 død 1857 gift d .19-lo-1 798 med Maren Pete: 

død 1834 en datter af parcelist Peter Jensen og hustru Kirsten i Vester

kobbel,De havde 8 børn,hvoraf de 4 døde,De levende var. 

l,Laus Lause n ugift. 

2,Peter Lausen sætteboelsmand på Gyldborggård i Østerby , 

3,Mathias Lausen boelsmand på hjemgården, 

4,Ellen Kirstine gift med bmd,Peter Hansen Wolf Nymarksgård, 

~~.Mathias Lausen født den 3 juni 1817 død 1873 gift den lo august 1845 med 

Anne Kathrine Møller født 1824 død 1866 datter af Hans Peter Møller og 

hustru født Fogt i Vestermark, De havde følgende børn, 

_,Hans Chr istian bmd,på hjemgården , 

Anne Margrethe gift med bmd,Christian Skov på Skovgård, 

Marie Cathrine gift med parcelis t Johan P.Wolf Sadbjerg. 

5,Hans Christian Lausen født den 5-3-1854 død den 24-3-1946 gift med Marg~e -
Elenora 

theHansen født den 14-9-1856 død d,3-5-l892 datter af bmd Hans Hansen og 

Johanne Frederikke Ballegård i Østerby,I dette ægteskab var følgende børn, 

l,Hans Lausem emigreret til Amerika, 

2,Johanne gift med gæstgiver Hans H,Scmidt Gåsvig, 

3 , Mathias Lausen slagtermes ter i Trænge gift med Anna Ernestine Møller. 

4.Laurits Lausen boelsmand på hjemgården. 
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6.Laurits Lausen født d. 5-9-1883 død 1973 gift d.l6-4-19o9 med Manna Peter. 

sen født d.l7-ll-189o død 1972 datter af gæstgiver Hans Petersen og Hele

ne i Østerby kro. børn l søn overtog gården. 

7.Hans Christian Lausen født 16-6-19o9 gift d.22-4-1937 med Marie Duus dat

ter af pare .Peter Duus og Kathrine i Bredsten.De solgte i 1971 gårdens 

jorder til nabogården,og beholdt bygningerne til benoelse. 
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gård nr 15 i Sønderby med følgende ejere de siste ca. 25o år. 

1. Mathias Lassen gift med Kathrine Marie Mathiesen. 

2. Lars Mathiesen gift l 758 med Trinke Lavses død 18o2. 

3. Peder W~thiesen søn af nr l. gift 1762 med Anna Peders 

~~n flytter gården ud fra Søn~rb~ og bygger i Skoven,hvor vejen. bøjer 

4.Hans Christian Jørgensen Smed født 1757 død 1823 søn af bmd. 

Jørgen Hansen Smed i Østerby. 

gift l gang med Kirsten Lavsdatter datter af nr 2 død 1786. 

gift 2 gang med Kathrine Marie Peders i 1787 datter af bmd. Peter 

Mathiesen Sønderby. 

5. Lars Hansen født 1784 død 1823 gift med Anne Marie KØks datter af 

pare. Jørgen Jørgensen Køks KegnæshØj. 

6. Poul Jørgensen født 1784 død l86o søn af bmd Jørgen Jørgensen 

Dybbøl gift 1825 med enken af nr.5. han var sætteboelsmand på gården 

fra 1825-4o. 

7. Hans Christian Hansen Bojskov. tilnavn fordi vejen bøjer.søn af~

gift den 29 oktober l84o med Anne Marie Iversen Marcussen Vestermark 

datter af bmd Iver Marcussen. 

8. Iver Hansen Bojskov født 185o.død den 19 februar 1926 gift med 

Kirstine Marie Iversen ~~cussen født.l853 død 1944. 

9. Børnene af nr=L 8 drev ejendommen til 1947, hvor den blev solgt til 

lo. Johan Iversen født 13 marts 19lo gift med Kathrine Christiansen 

Holballe Tandslet ejer af gårde til 197l,d~ han solgte den til~ 

11. :Peter Iversen født 23 marts 1936,gift 28 oktobElr 1961 med 

Asta Rasmussen født 28 august 1939. 
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•ørn af nr l 

l. Lars Mnthie!ilen bmd. i Sønderby. 

2. Peder Ma.thiesen bmd i Sønderby. 

børn af nr. 2. 

l. Kirsten Lavses gift l 78o med Hans Christian Jørgensen Smed søn af bmd. 

Jørgen Hansen Smed og Anna Jørgens i Østerby bmd i Sønderby. 

børn af nr • 3 • 

l. Kathrine Marie gift med Hans Christian Jørgensen Smed bmd Sønderby. 

2. Kirstine gift med Jørgen Smed parcel is t Bredsten. 

3. Mathias Pedersen$ift med Anne Marie Christens. 

4. Trinke Pedersdatter. 

børn af nr 4. 

1. Jørgen Hansen død ung, 

2. Lars Hansen bmd Sønderby. 

3. Anne Hansen Smed levede endnu ugift 1823. 

4. Peter Hansen Smed parcel1st i Grønmark. 

5. Jørgen Hansen Smed ugift i 1823. 

6. Kirsten gift med bmd Christen Petersen Østerby. 

børn af nr 5. 

Hans Christian bmd på gården. 

2. Ellen Hansen gift med halvboelsmand Jens Hansen Smed født i Holm Nordbort 

købte Chr. Ma·f.hiesens eje1 "• 

3. Kirsten Marie Hansen. 
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f!)s-iert'fvl!f · lo t. Medled. 

Omkring 187o købte Hans Hansen bmd.på Svend Jensens gård i Østerby 

denne ejendom og afstod gården til sin søn Johan Frederik.Hans Hansen blev 

gift anden gang i 1867 med Martha Johanne Jacobsen en datter af degn Peter 

Jacobsen og hustru Mille Birk i Fjedsted på Fyn.Idette ægteskab fødtes en 

datter Martha Hansine senere gift med Johan P.Møller fra Kronborg,de købte 

først i halvfemserne Fogts gård Finngård i Østerby,og solgte Medled,som de 

havde overtaget efter hendes fader til Jørgen Petersen fra Damkobbel gift 

med Trina,de indrettede en købmandshande der,den fortsattes senere af søn

nen Jacob og Jørgen Jørgensen.Fornævnte Hans Hansen døde 67 år gammel,og i 

den tid han var i Sønderby drev han teglværket i Skoven,og lavede de såkal 

dte Kegnæs sten.Hans eftermand på teglværket var Jørgen J.Wolf sidste ejer 

på Solbjerggård,han byggede nok et stuehus dernede,der boede hans enke ti 

først i tyverne.Jørgen Wolf døde allerede i 1895. 

<"' ;_ Jens Nielsens ejendom. 
'' 3 . .J n.-ov~ 

er nok samlet af en del skovparceller,vi kender her som ejer omkring l85o 

Andreas Hansen gift med Mette Cathrine Lausen fra A.Rigelsens gård,det var 

deres datter Marie Christine,der blev gift med Christen Bonde fra Lavensby 

der overtog ejendommen,og afstod den igen til sønnen Andreas Bonde,Efter 

fulgte Anna og Frans Træger,og kreaturhandler Christen Andersen solgte til 

den nuværende ejer Jens Nielsen. 

Mos bæk. 

L,Hans Jørgen Iversen f.l819.d.l894 søn af inderste Hans C,Iversen og 

Anna Cathrine Rasmusdatter gift med Trinke Lasen.o.børn. 

2.Jørgen Christensen gift med Cathrine Marie.l.datter.Metha. 

de boede først i Hans Christensens hus i Kongshoved,han var klodsmager. 

3.Valdemar Jørgensen gift med Metha søn af pastor Jørgensen i Skast,han 

var maler og postbud,men faldt i verdenskrigen. børn. 

a.Dorthea gift med C.Brock.b.Kathrine gift med Jørgen Nielsen boende i 

Sønderborg.c,Jørgen snedker boende i Sebbelev. 

4.Iver Boiskov.5.Eline og H.C.Boiskov.6.Svend Wolf og Jytte. 
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Medled - østerbyvej lo2. 
født 1821 

Omkr . 1875 købt e Hans Hansen, daværende ejer af Svend Jensens 
gård i østerby .. det lille sted, der her ligger foran os. , .. 
Hans gård i Cste rby blev da overtaget af SJim søn Johan Freder~ik . 
iler hørte nogle få tønder land til st~det , og den jord , "vi her 
står på, har hørt dertil. 
Man kaldte det for Me lled eller Medled. 
Hans Hansen s tartede et teglværk øst for i "e skov", hvor de r er 
ler helt op til overfladen, det er tæt ved Jens Nie lsens ej endom . 

bfter Hans Hansens død 1888 s olgte hans datter ved 2'ægteskab 
og svigersøn Johan P . Møller s tedet til manden på Solb jerggaard , 
Jørgen Wolf. 
Jørgen Wolf har nok l i gesom forgængeren dr evet teglværke t som 
en slags a ftægtsbe skæftigelse . 
Jørgen Wolf døde 1895 - han havde bygget et aftægtshus henne 

_ _y~d .. _t~e;l Y:'!"rket_, _ hvor hans enke Ellen boede til hendes død f ørst i 
tyverne . Det hus-er -for inange· El. r 'lfiden- bræk:Ket ne·d- ~ 

Teglværket er antagelig ophørt ve d Vlolfs død, men der står bygninger 
endnu hvortil e r brugt de håndstrøgne Kegnæs~sten. 

Trina Hansen fra Grønmark og Jø rgen Petersen fra Damkob bel, 
kaldet Jøn Pæssen, blev gift 1896 og købte s t edet. 
Trina og Jøn Fæssen indrettede nu en købmandshandel i enden af huset 
ud mod vej en. 
Foruden at h j æl pe i but_ikken var Trina også put zmage r, d . v . s . 
modist . Jøn Pæssen havde en hes t og vogn, så han kunne hente 
deres varer v ed dampskibet, før i tiden havde der jo været h økeri 
i Sønderby kro . 
Deres datter Mia h jalp i forretningen i mange år , hun overtog senere 
tn butik på Fyn . 

esuden havde de sønnerne Jørgen , XKXOCX Hans, Peter og Jacob. 
Jørgen fald t i l'verdenskrig , Hans , gift med Cathrine Mathiesen 
fra Csterby, boede de fleste å r i Kø benhavn - Peter kk!IO( er pens. 
præst på Fyn. 
Jacob ove r tog forretningen efter fade r ens død 1935 , men lige 
efter 2'verdenskrig fik han fo rretning i Sønderborg . 

Jørgen Jørgensen , 0sterby overtog forretningen sammen med s ønnen 
Chresten. 
Senere blev den overtaget af V/es t phal fra Lysab ild, Anna og 
Jørgen Jørgens-en -boede -da "i --huset -bagved . 

Nu eje s de to huse a f Kjeld Christian Simonsen, det bageste 
udle jet til somrae r gæs te r . 
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Skovcård. 

l. Christen Christensen bmd. l 'no død 1728 ci!t med .A.11na Christians. 

----._ ~ . Jørce:a Iversen fra Øs ter by bmd. l 728 til l 738. cif t 1 ca~ med enken 

efter nr. l Anna Christians. Gift 2 ca~ med Kirsten Jørcens. 

børn at 2 æcteskab inderste Christen Jørgens Østerby død 1787. 

3. Christian Christensen føit l 'no 4ød 177o søn af nr l. 

hal1 var tolvaand oc cif t 4 cance • 

første ca~ med Ellen Mortens datter af Morten Jacobsen oc Elisabeth af 

anie:a ca~ med Boel Christens fra Kobbertoft. 

tredie ca:J1C mel Marie Christens. 

Sønierby. 

fjerde gan& med Marie Kristine Lobsen død 1773 datter af Joseph Lobsen 

Aqel. børn. 

Kirsten ChristeDlil født l 73 7 &:1ft med bmci. Christen Christensen Sønderby. 
Christian Christiansen eftermani på :Arden. 

Jørgen Christiansen eller Iversen bat. Østerby født 1743. 

Christen Christianse:a.Hans Christiansen. Marie Kathrine Christens. 

4. Christian Christiansen Skau føit 1739 &:ilt mei. Anne Marie å.atter af bd. 

Christen Christe:asen oc Anne 1 Sønd.erby,han fiytteie &:årien ud,o&: famil1· 

e a antoc navnet Skau. søn.nr 5. 

5. Christian Chriatianse:a Skau født 177o død 1829 bmd. fra 1798 til 1829. 

gift 1798 med Ellen Jørcens datter af bmd. Jørcea MaisenøcAnna 1 Øster. 
by. børn. 

Marie Kathrine født 13-2-18o7 iløå. 13-lo-1874 gift 7-7- 1827 med Nis Ley 

Christian Christiansen Skau eftermani på cården. Maskeled. 

Kirstine Marie l~temed Jørcen Johansen Møller på By&ehoved. 

6. Christian Christiansen Skau føit 18o9 døi 1893 cift med Kirstine Marie 

Madsen datter af parcel1st Jørgen Madsen Lillekobbel født 1814 døi 1892. 
· b_ørn. 

Ellen Christiansen Skau født 22-2-1834 død 9-7- 1880 &:ift 6-lo-1854 med 
Mathias c. Johansen Damkobbel. 

Christian Christiansen Skau eftermani på gården. 

Christine Skau cif t mel cift med pare. Christea Petersen Bredsten. 

Kathrine Skau cift med pare Peter Wolf Lillekøb bel.. 

7. Christia.n Christiansen Skau fød t den lo-5- 1852 døi. den 4-4-1918 c i! t 
den9-7-1875 med Anne Marcrethe Lausen født i.en 18-5- 1852 iød 4en 31-5-
1913. børn. 

. Christian OhJ:>is ... · · ~ Skau røit 1675 iø~ l9o3 • 
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An.e Kathrine født 1877 død 1917 gift med Peter Schmidt bmd på gården 

Christine Marie født den 5-8-188o død 1942 gift 1918 med Peter P. 

Nielsen Holmlcobbel. 

6. :Peter Schmidt søn af pare. Hans Sclulliclt og hustru Trinke MarcusseJt ~ 

født dem. 2-4-1874 d.øci 1929 gift l gane med Anne Kirstine Skau født 1877 

døi 1917. gift anden gang med Alvine Gunnersen født 1879 død 3&-5-1952. 

plejedatter Ma:dalene GunnerseJt arvede gArden. 

g. Hans Christian Wolf født den 28-5-19o4 gift 1926 med Magdalene Gunaerae 
n 

født deJt. 6-7-19o2 død den 18-2-1964. de overtog ejendommen 1926.børn. 

Peter Hansen Wolf. Hans Sahllidt Wolf. Svend Erik 'lolf. 

lo. Svend. Erik Wolf født den 7-6-1929 gift den 12-4-1952 med Jytte Paulsen 

født den 2o-6-1931. 



Torre bæk. 

:ård nr 5 i Sø~derby delt med nabo:ården allerede 1738. 
~1. Christen Lasse~ :1ft 1711 med Kirsten Kristens. 

2. Ha:aa Lassen født 171o død 1791 gift med Maren Christens død 1765 hun 
var eBke efter bmd. c. J. Smed i Sønderby. børn. 
Christen Hansen bmd. i Sønderby. 

Ha:aa Lassen født 1744. Johan Lassen født 1729. Christea Hansen født 1732. 
3. Christen Hansen født 1739 :1ft 177o med Trinke Matbieses født 1744 datter død 1784. 

af bmd. Mathias Jørgensen og Anna Mathiesee i Sønderby. De har gården i 
1773,oc flytter ien fra Sønaerby og ui i Skoven. børn. 
Anne Christens blev 1792 gift med bmd. Mathias J. BymaBd Østerby. 

Ha:u Christense:a eller Hans Lasse~ død 1787. 
~· Johan Johansen søn af bmd. Johan Jørgensen og Margrethe Johans Dybbøl ,, 

blev 1784 gift med enken af pr. 3. og blev setteboelsmand,de havde ingen 
5. Christen Matbiesen født 12-lo-1799 iød 1864 søn af Mathias J. Ly- børn. 

maJid oc Anna,som hanarvelle gArde• i Skoven efter,da det jo var moiere:aa 
fødegård.Christen Matbiesen vargift 3 :ance. 
første gang 1824 med Ellen Xøks datter af H. Xøka Haceue: oc Mare~. 
anden caDC med søstere:a ARna Xøks i 1825,ellen døde i 1824.Anna i 1829. 
tredie gang i 183o med Kristine Petersen datter af bmd Peter Petersen 
oc Aftne x. Bladt Østercåri. GArden i Skoven havde han fra 1825-34-,da han 
byttede gård med Christian Petersen Ha:ensec(A. Irryhlmands gård) børn. 
Mathias Jørgensen bmd. på hjem:ården i Østerby. 
Peter bmd på gården i Hacensec • 
.lnne Kathrine :ift med bmd Nis Kock Østerby. 
Chresten rejste til Falster. 

Anne Marie cift l C· m. møller Hane Xock Øster by. cift 2 c, med Jørgen 

And,ersen Skolek:obbel. 
6. Christian Peterse~ født 1793 død 1865 havde gården fra 1835 -1837. 

gift l gang med.Christine Marie Wolf fra SolbjerccArd. 
gift anden gane mei Kirsten Hansdatter fra Skoven. børJt 
Lorens Petersen c.raver ved kirken. 
Jena Pæsen slagter i Østerby. 

" , • Jena Hansen Smed fra Holm købte cArden i 183 7. han var gift med Ellen 
Hansen Boiskov datter af Laus Hansen o: hustru Anne Marie Xøks Skoven. 
Æ. H. Smea. tJente en del år hos pastor Nissen,en bror Hans HeinrichSmecl 
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blev gift med en datter af pastor Nissen Louise Prederikke,de havde 

en årrække Lebølcårdsmølle. 

bør:~~.. 

Anne Kathrine gift med bm. Christian Johansen på hjemcArden. 

Anne Marie gift med bmd Peter Xock holmgård. 

8. Christian Johansen født den 14 februar 1835 død 1918 %i~l·l88o med 

A~ Kathrine Scmidt født 1837 død 1899 og fik med hende gården, 

børn. 

Anne Kathrine gift med Hans Mathiesen Østerby. 

Ellen gift mecl Hans C. Lausen Øs ter by. 

9. Hans Mathiesen søn af bmd Mathias Mathiasen Østerby født den 23-4-186o 

G.ød den 19-12-1935 gift 1889 med Anne Kathrine Johansen født den 

12-3-1872 død. den 12-7-195•. 

lo. Nia Christensen Ley født den 29-7-1895 gift den. 24-3-1922 med 

Christine Marie Mathiasen født den 28-2-1897 død den 9-l-197o. 

11. Christian Mathiasen født den 24-11-1924 gift den 6~4-1953 med Anne 

Marie Hansen Mindebjerg født den 12-5-1926. 

To gange har denne ejendom været 1 slægten Mathiesens eje første 

gang da nr 5 Christen Mathiasen arver den efter sin moder. 

Anden gan& da nr 9 Hans Mathiasen får den med sin kone Anne K. Johan 

sen. 
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l. Rasmus 

....J;t;..-OVe.l't. '~ . 

. Torrebæk eller Torrebjerg. 

udgjorde oprindeli~ en går~ .s~~n med nabogården.~~~? 
/~ /6':3,37 .~~~~ Johansen. / 

2. Christian Udenbys gift 24-6-1752 med Anne Marie Povels født 1722 død 
1794 datter af Poul Iversen eg Syndet. 

3.Rasmus Johansen Møller født 1724 død 1798 født på Stenbjerg mølle i 
Angel foræltrene var møller Johan Nissen og Anne Marie Johans på Ves
termølle,han blev gift med Anne Marie~yttede ejendommen og kaldte 
den Torrebæk eller Torrebjerg. 

børn. 

Johan Rasmussen bmd. på hjemgården 

Poul Rasmussen Møller på Torsthoved født 1756 død 18o6. 
Peter Møller. Anne Marie Møller. Jørgen Møller. 

-" 4. Johan Rasmussen Møller født l 754 død 1785 gift l 781 med Maren Chris
tens,de havde ingen børn. 

5. Jørgen Jørgensen Bæk født 1759 i Majbøl død 6-7-1839 han bleT 12-8-
1785 gift med datter af nr, 3 Anne Marie død l 798 og fik med hande 
ejendommeneg blev synsmand to af hans brødre var henholdsvis dep 1 
Sønderby og lærer 1 Bredsten,der var iægteskabet en datter Anne Mari. 
gift med eftermanden på atedet. Anden gang bleT J. Jørgensen Bæk gif 
med Anne Marie Kåd fra Lysabild. 

6. Hans Christensen Smed søn af bmd. Christen Jørgensen Smed I Sønderby 
gift 182o med Anne Marie Jørgens datter af nr 5. 
børn Ellen gift med eftermaDden på gården. 

7. Niels Christensen Nielsen søn af bmd. Jørgen Nielsen og Ellen Christ 
ne i Miang,han blev gift med Ellen datter af :rsr. 6,de havde gården 
fra 1837 til l84o,da de overtog hans hjem 1 miang og solgte gården t _ 

B. Hans Peter Møllerfødt den 3o-9-18o6 på Kronborg døt lo-8-1865 gift 
1829 med Cathrine Marie Iversen død 19-11- 187o,datter af bmd.Andreac 
Iversen og Ellen i Skovby,de havde indtil 184o ejendommen i Bygehove c 
senere ejet af slægten Knøs i 4 generationer~J;i. P. Møller var en ~~ 

t 'tra:ar;sk marul.,der i mang,e år havde r~Jt slqte og forhandle k~ 
børn. c~~<>r-~=-~r ·.- · 
Jens Peter Møller eftermand på gården. 
Andreas Peter kådner i Smøl gift med Augusta Margrethe Hansen. 
Anne Marie gift l gamg med bmd. Jens P. Møller i Smøl. 
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Anden gane var Anne Marie gift med bmd. Andreas Christensen Smøl. 

Hans Peter. Ellen. Johan Peter. Marie Cathrine. 

9. · ·•.e Peter Møller født 4-6-183o gift 29-7-186o med Marie Cathrine W, 
l f 

±rt Vesterkobbel død 3o-6-187o gift anden gan& 16-3-1871 med Cathri 

ne Marie Lausen datter af bmd Laus Madsen Lausen Sønderby. 

børn af første æcteskab •. 

Cathrine Marie cift med Nis Ley Grønmark. 

Hans Peter gift med Kathrine Bladt Vestermark. 

Marie Kathrine ugift. 

børn af andet ægteskab. 

Jens Peter født den 12-lo-1873 eftermand på cården. 

Jørgen Peter føat 15-6-1875 møller på Hartsø mølle. 

lo. Jens Møller født den 12-lo-1873 død den 11-9-1941 gift 1899 med 

Kathrine Jacobsen født 7-1-1878 død den 4-12-1958,hun var datter af 

crynmøller og parcel1st Hans Jacobsen og hustru Anne Dorthea f.Bladt 

i Trænge. børn. 

t k 
/y_ 7, /9~ J 

Jens Møller Ves ermar • ,.-· 

Anna Møller gift Johansen død. 

Kathrine Møller gift Lund Skodborg .• 
~ .+. ~-/-<- .?7 

11. Johan Christensen fra ~DAøeøl overtog ejendommen i 1937 cift med 

Johanne Rasmussen fra Vo11erup. /-'? · /o · /9o/' 
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J..tol'~ 7. 
østergård. 

var gård nr 11 i Sønderby og lå ved havet. 

~ 1. Hans Christian Hansen ved havet gift med Kathrine Hanses bmd 172o-1738. 

2. Christian Hansen ved havet født 1723 død 18o4 gift 1748 med Marie Kath

rine Peters fra Humbæk møl1e,han var boelsmand 1773 og flyttede gården 

ud,og givet den navnet Østergård. børn. 

l.Kathrine Christens født 175o gift med bmd. Jørgen Jørgensen Smed i 

Nedermark.2.Peder Christian Christensen bmd. på Østergård. 

3.Anne Marie Christians født 1758 gift med pare. Peter Christiansen Tors-

3. Peder Christian Christiansen fød t l 752 død l 788 gift 18-lo-1 783. t hoved. 

med Christine Marie Christensdatter død l 795 datter af Christen Peterser. 

og Maren Mathieses i Østerby.børn. 

'"" l.Christian Petersen .2 Peter Petersen Smed bmd på Østergård. 

'~~.Christian Jørgensen Smed født 1764 gift med enken efter nr. 3,han var 

søn af bmd Jørgen Christensen Smed og Anna i Snnderoy,han var sættebmd. 

på Østergård,og blev 2 gang gift med Kathrine Sophie Christens fra SaruJ 

det var i 1796,han blev siden parcelist på Torsthoved og ved Hjortholm, 

og døde i 1848. 

5. Peter Petersen Smed,det siste dog kun tilnavn efter stedfaderen,han var 

søn af nr 3 født 1788 død 1869 hos en datter i Kegnæs Færge,gift 18o9 

med Anne Kathrine Blad fra Kongehoved født 1787 død 1849. 

6. Peter Iversen Marcussen fra Vestermark født 1821 gift l85o med Kathrine 

Marie Kock fra Holmkobbel datter af Peter Kock og Kathrine Marie. 

Han byggede nyt stue-og aftægtshus. 

7. Mathias Hansen søn af Frederik Hansen Trænge gift med Anne Marie Marcus 

sen datter af nr 6. 

B. Christen Hansen født den 4 august 1871 død den 5 maj 1951 gift 1892 med 

Cathrine Marie Christensen født 25 oktober 1966 død 9 maj 1917. 

9. Chris ti. an Lassen fød t 31 december 186 7 i Skovby død 4 april 195 7 gift 

l89o med Anne Marie Kock født 24 juli 187o død 8 marts 1948. 

lo. Christian Schmidt født 6 maj 1891 gift 25 marts 1918 med Anne Marie 

Lassen Østerby født 28 maj 1892. 

11. Christian Scmidt født 4 april 1921 gift 2o december 1954 med Karen Heit 

mann født l november 1936. 
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Øgmose. 
Gården lå som nr 9 i Sønderby,og fulgte efter Laus Madsens gård meddfølgen 
/~-7-:J .' ~· ~~ , e eJere 

"'.1. Christen Hansen og Marie Christens boelsfolk 169o. 
2. Chtiaten Maxausaen_født 1696 død 1779 søn af nr l. 

1115 . gift l gang med Kirsten Mortens datter af Morten Christensen og Kirsten 
gift 2 gang med Anna Nikkels i l 759. ~ J7.ft!.. 
).Christian Christensen Marcussen født 1729 død 1781~ 

Sønderby. 

gift 1 gang 1754 ' med Dorthea Christens Uleerup d. a.bmd.C. Jørgensen og 
Maren. gift 2 gang 1755 

gift 3 gang l 771 

med Kathrine Povels d,a.bmd. Poul Sørensen og Syndet i 
Sønderby. 

med Maren Christians d,a.Christian Iversen og Anne Cris-
tians af Sønderby, Christian Marcussen flyttede gården ud og kaldte den 
Øgmose, 

,-.J.C@is:tian.Ma.reussen født 1769 • .. 
~1ft l gang 1788 med Elisabeth Kathri~ Peders d.a.bmd.Peter Hansen Østerby 
gift 2 gang med Anne Kathrine Christens af Sønderby. 

børnl.Kathrine Christensdatter.2.Elsebeth Kathrine g.m. bmd. Christen Chris 
tesen Smed Nedermark Sønderby. 

Chris~n Marcussen døde 1797,og hans enke giftede sig igen 1797 med nr. 5.· 
5.~~~~ Nørr først sætteboelsmand på Øgmose senere parcel1st Sadbjer 

g. 6.Christian Christensen Smed søn af bmd. Christen J. Smed Nedermark 
gift 1811 med Kathrine Marcussen en datter af nr. 4.afstår i 1815 gården 
til sin bror nr, 7. 

~7.Christen Christensen Smed blev 1815 gift med Maren Ivers datter af 
-parcelist Peter Iversen i Gliøamark,de har gården til 1827 og sælger den til 
B.Hans Christian Fogt søn af Hans Fogt og Ellen Kirstine Lausdatter 
gift 1827 med Kathrine Marie Køks datter af Jørgen Køks Kegnæshøj. 
9.Hans Fogt søn af Laus Fogt Kegnæshøj gift med Ellen datter af nr 8. 
Han opretter en sang og musikforening på Kegnæs. 

lo.Lorens Fogt gift med Johanne Hansen d.a. Hans Hansen bmd.i Østerby. 
2 gang gift med Eskildsens enke fra Høruphav. 

ll.Chriatian Thomsen født 13 april 1877 gift med Trinke l'olf den 2-4-1914død 
12.Jørgen Thomsen født 2o maj 1911 gift l juli 1934 med Kathrine Skovmand 
~ødt 23 september 1913 overtog ejendom 1934. 
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bØrn af nr l. 

Christen Marcussen bmd i Sønderby. 
Christen Christensen Marcussen foged på Hjortholm død 1735. 
børn af nr. 2. 

Christen Marcussen bmd. Sønderby Vestermarksslægten. . . . 
Christian Chriete:aaen Marcussen bmd .Sønderby. 
børn af nr. 3. 

Kirsten Marcussen født 1755 død 1798 gift 1776 med bmd. Mathias Chris
Jn.;, ~v--. l 17-f"'/tU'-r:I..W:,..l. J.! ..H~; /71.S . ~h ........ M .... . </. ~ tiansen Østerby. bØrn af nr, 4. 

Kathrine Christensdatter ... _ _./ 
Elsebeth Cathrine gift med bmd. Christen Christensen Smed Nedermark. 
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/,Zp. I 
Nedermark gård nr. 7 i Sønderby. 

~ l.Jørgen Christensen gift med Maren Christens. 

2.Christen Christiansen Møller gift med nr. l enke,hun bliver gift 3 gang 

i 1735 med Hans Lassen Torrebæk. 

3 .Jørgen Christensen Smed fød t l 725 i Sønderby gift l 751 med Marie Chris te 

ns datter af boelsmand Christen Hansen og Kristen Kristens i Sønderby. 

Gift 2 gang l 754 med Anne Marie uægte datter af Abraham N. og Kirsten 

Kristens i Sønderby. 

Gift 3 gang 1765 med Kirsten datter af boelsmand Christen Jørgensen Øs-

4.Christen Jørgensen Smed f 0 dt 1752 gift 1776 med Kathrine terby. 

Christens datter af boelsmand Christen Hansen Sønderby.Han flyttede 

gården ud i Nedermark,men en del af jorden lå oppe ved kirken,der blev 

derfor mageskiftet med præstegården i l 779,hvorved han fik præstegårdens 

jord i Grønmark,Vasemose,Trodmark,samt lidt af Hjortholms jord i Vester

kobbel,og præsten fik 12 tdr. land ved kirken. 

5.Christen Christensen Smed født 1783 gift 1811 med Cathrine datter af 

:i itri-1-/ ,(i.· boelsmand Christian Mortensen og Elsabe i Sønderby død 1835. , 
.1 ., ,.,1.-· .u •. 

6 Christen Christensen Smed født 1812 gift 1838 med Ida Sophie Blad dat-

ter af parcel1st Peter Blad og Ellen Ivers på Ka.gr~shøj. 

Gift 2 gang blev enken i 1866 med Hans Hansen Bredsten og sønnen af 

første ægteskab overtog stamparcellen,medens enken byggede en ny ejen

dom nu Peter Hansens i Sønderby. 

?.Christen Schmidt født 1852 død 1926 gift med Marie Cathrine Møller fra 

Kronborg født 1858 død 1931. d.a Johan P. MøllerogCathrine Marie Ander
sen Kronborg. 

8.Christen Schmidt født 2-lo-1883 død 1954 gift med Marie Madsen fra Øs-

terby fødtl886 død 1928 datter af boelsmand Mathias Jørgensen Madsen og 

hustru Anne Margrethe født Duus. 

9.Christen Schmidt født l-3-19o9.gift med Jonna Mary Jensen Esbjerg. 
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121>; 71 

:ønnen af nr 6 Christen Christensen Smed og Ida Sophie Blad er Christian 
hciatensen Smed bror til nr 7 født den ~-1..~~-4~a. 21-8-1838 død 28-L 

1882 gift 9-lo-1859 med Ellen Poulsen født 5-12-1835 dø~ 9-lo-19o7 datter 
af parcel1st Christen Poulsen og Ellen født Skau Torsthoved.De havde føl
gende børn,og var parcelister på ejendommen i Vesterkobbel kaldet Fyret, 
der var også senere en lille købmandshandel knyttet dertil. børn. 
l. Ida Sophie Smidt født 29-2-186o død 3-2-187o. 
2. Christen Christiansen Schmidt født 17---11-1861 overtog parcelstedet. 
3.Ellen Schmidt født 3o-ll-1862. 

4,Christ~ Schmidt født lo-5- 1864 død 12-9-1864. 

5. Christian Schmidt født 28-4-1865. 

6.Anne Marie Schmidt født 14-4-1866 død 27-7-1866. 

7. Mathias Schmidt født 14-12-1867 død 31-12-1869-. 

8. Cathrine Marie Schmidt født 29-12-1868 død 16-l-187o. 

9. Hans Schmidt født 3-3-187o død 27-7-187o. 

lo. Jørgen Schmidt født 15-1-1872. 

ll.Hans Schmidt født 15-4-1874 død 28-5-1877. 

12.Peter Schmidt født 14-6-1875. 

13.Ida Sophie Schmidt født 14-9-1876. 

14. Hans Schmidt født 6-12-1878. 

Nr 2 Christen Christiansen Schmidt gift 1865 den 5-11 men Maren Hansen 
Fabricius datter af færgesvend Hans Madsen Fabricius og hustru Anne fød ·~ 

Hansen fra Søby på Ærø,jeg har fundet følgende børn. 

1. Christian Christiansen Schmidt født 11-3-1887. 

2. Hans Schmidt født 19-2-1889. 

3. Eline Anine Christiansen Scmidt født 14-9-189o. 
4. Christen Christiansen Schmidt født 22-2-1892 død 4-2-19o2. 

5.Anne Marie Schmidt født 6-11-1893. 

6.Anne Kathrine Schmidt født 8-7-1896. 

7. Ida Sophie Schmidt født 8-1-1898. 



/.29. fil 

Grund toftgård 

•z Gården lå nederst ved havet som gård nr B i Sønderby,vi kender her 11 af 

samme slægt på denne gård.Den første er Jørgen Christensen gift med Narie 

Christens,de havde gården i 1725.Det er så ejer nr 4 der binder Smed på 

navnet,idet han hedder Christen Jørgensen Smed,og flytter gården ned i Neder. 

marken,og mageskifter jorden med præstegården l 1779,han får præstegårdens 

jord i Grønmark,Vasemose og Troldmark,samt lidt af Hjortholms jord i Vester

kobbel mod at afstå 6 ha til præstegården ved kirken. 

Ejer nr 6 Christen Christensen Smed dør i 1862,da deles gården,således,at 

den næstældste søn Christen Andersen Smed7overtager stamgården,og det er så 

!V hans sønnesøns søn,der nu driver den efter brand nyopbyggede ejendom videre • 

. ~boejendommen nu Peter Hansens ejendom opføres i 1862,det er nok steafade-

'-'r. ' x·en Hans Hansen fra Bredsten,der bygger den,han var forøvrigt den første kom 

muneforstander i Østerby-Sønderby kommune og hans broder i Bredsten var det 

i Nygård.Denne nybyggede ejendom overtages af den ældste søn Christian Scmi~· 

hanfrasælger efter nogle års forløb ca 4 ha jord til Peter Duus Ejendom,og 

i lBBo sælger han ejendommen til Peter Hansen fra Stenhalt og køber e fyr i 

Vesterkobbel. Peter Hansen var gift med Anne K.Lassen fra Skovbyballe,og det 

er nu denne slægt,der har siddet der i 3 generationer. 

SoerenA
Typewritten Text
(Grønmark 2-4)



Skolerne på Kegnæs. efter. l95o. 

Den tyske· skole i øs,terby indviet under besættelsen 1943 
overtaget ag staten og senere Kegnæs kommune blev i l95o 
indrettet som dansk centralskole. 

Hertil kom 5'-6 ' og 71 årgang fra hele Kegnæs. 
Lærer Jens: Wind blev førstelærer med en andenlærer eller mest 
en lærervikar, student eller seminarist. 

De 3 skoler, Sønderby, Østerby og Bredsten fortsatte med 
de~fire første årgange. Skolerne var blevet noget moderniseret. 
I ønderby lærer Georg Andreasen 
i østerby Riis Jepsen til hans døs 1961 derefter Richard og 
Birthe Nielsen til skolens lukning 1966. 
I Bredsten Poul M Poulsen til 1961 og Else Bæk Jørgensen 
196 2 - 1974. 

Efter skoleloven fik kommunen en aftale med Ulkebøl skole, 
som tog Kegnæs elever af de nye 8 og 9'~~~-

1962 blev den ny centralskole bygget med 3 klasseværelser og 
køkken og gymnastiksal ved siden af den gamle, der jo oprindelig 
var bygget som tysk skole 1943 med få elever. 

østerby skole blev nedlagt 1966 og eleverne blev flyttet !il he_?ho~-=---
-vTs: ~Søride!'Oy og Bredsten -SKorer·. - ---- - - -- - - - -- · ---- --

Sønderby og Bredsten s koler blev nedlagt i 1974 og efter sommer
ferien gik så alle børn :#låa. Kegnæs til ?'klasse i Kegnæs skole. 

Efter kommunesammenlægningen 197o til Sydals mormnune kom 
børnene i 8'9'og lo'klasse til Hørup centralskole. 

Ved Kegnæs. skole blev der 1?7'1 oprettet en børnehaveklasse. 
199o er børnetallet o. 65 med 6 lærere på Kegnæs skole. 



Skolerne på Kegnæs efter 1950. 

Den tyske skole i Østerby indviet under besættelsen 1943, overtaget af staten 

og senere Kegnæs Kommune. Blev i 1950 indrettet som dansk centralskole. 

Hertil kom 6. og 7. årgang fra hele Kegnæs. Lærer Jens Wind blev førstelærer 

med en andenlærer eller mest en lærervikar, student eller seminarist. Lærer 

Wind med familie brugte skolens øverste etage som lærerbolig. 

De 3 skoler: Sønderby, Østerby og Bredsten fortsatte med de 5 første årgange. 

Skolerne var blevet noget moderniseret. I Sønderby, Georg Andreasen. Østerby 

Riis Jepsen til hans død 1961, derefter Richardt og Birthe Nielsen til skolens 

lukning i 1966. I Bredsten, Poul M. Poulsen til 1961 og Else Bæk Jørgensen 

1962 - 1974. 

Efter skoleloven fik kommunen en aftale med Ulkebøl Skole, som fik Kegnæs

eleverne i 8. og 9. årgang. 

1962 blev den nye centralskole bygget med 3 klasseværelser(nu til 5., 6. og 

7. årg.), køkken og gymnastiksal i forbindelse med den gamle skole, som an

vendtes til sløjdsal og folkebibliotek samt forsat som lærerbolig. 

Øster!Jy Skole blev--nedlagt -1966- efter Georg Andreasens- døet-.- -Richardt -Nielsen 

flyttede herefter til Sønderby Skole. Eleverne blev flyttet til henholdsvis 

Sønderby og Bredsten skoler. 

Efter kommunesammenlægningen 1970 til Sydals Kommune kom børnene i 8., 9. og 

10. årgang til Hørup Centralskole. 

Sønderby og Bredsten skoler blev nedlagt i 1974, og efter sommerferien gik 

så alle børn fra Kegnæs til og med 7. klasse i Kegnæs Skole. Undervisningen 

blev organiseret i en såkaldt 4/7-ordning, som betyrder, at man samlæser år

gangene som følger: 1.- 2. årg., 3.- 4. årg., 5.- 6. årg. hører sammen som 

klasse, mens 7. årg. går alene. 

Ved Kegnæs Skole blev der i 1974 oprettet en børnehaveklasse i en pavillon 

sammenbygget med skolen. Børnehaveklassen er 2-årig, således at eleverne 

starter som S-årige. 

I 1985 gik Jens Wind på pension efter 35 år som førstelærer ved Kegnæs Skole. 

Efterfulgt af Ole Stisen, som i 10 år forinden var ansat ved skolen. 

1991 er børnetallet o. 60 og 6 lærere ansat. Ud over at blive brugt som skole 

huser man Folkebibliotek, Lokalhistorisk Arkiv og Børneklubben. Herudover an

vende~kolens lokaler af foreninger, oplysningsforbund og Interrail(i sommer

ferien). I vinterperioden holdes Abent Hus-arrangementer ugentligt. 



/3/. z '?ræ.s~efa:roLr v~ · ,Z • 
Sønderby skole. 

Ved Kegnæs kirkes opførelse og ibrugtagning blev der foruden en præst 

~ også knyttet en degn til kirken. Kirkens fundats nævner udtrykkelig de ka

pitaler og jorder, ca. lo ha i alt, som blev udlagt til degnens underhold. 

Degnegården lå vel, hvor skolen nu ligger, antagelig en lang bindingsværks

bygning i lighed med de andre daværende bygninger i byerne Østerby og Søn

derby, 11 og 13 i alt. Skolen lå her nær kirken, senere tingstedet og kro

en. 13 degne har i 35o år haft deres virke her. 

l615-173o var der 4 degne med små 3o år til hver. Vi kender deres nav

ne: Hans Paulsen - Hans Christian Petersen - Gotfried Preuzen - Peter Preu-

zen. 

De følgende loo år var der 3 degne: far, søn og svigersøn. Claus Han

sen - Hans Christian Clausen - Peter Jørgensen, den sidste fra 1793 - 1829. 

Der kom 3 brødre til Kegnæs: Niels til Bredsten, Peter til Sønderby og 

Jørgen til Skoven. Bredsten skole blev bygget i 1777 af Andr. Hansen Sab

bath.nyt distrikt. Forordningen af 1739 om skoler på landet gav mere faste 

rammer om skolevæsenet, måske gav den stødet til, at en ny skole i 1745 

blev bygget her i Sønderby til afløsning af den gamle bindingsværksskole. 

Undervisningstiden blev i forordningen fastlagt til fra kl. 7 - 11 og 

14 - 18 om sommeren, og fra kl. 8 - 12 og 14 - 16 om vinteren fra 6 års

alderen. Da P• Jørgensen døde i 1829, og ingen af hans børn fortsatte , en 

søn var lærer i Sønderborg, og en datter var gift med Mathias Hansen i 

Grønmark, der oprindelig var styrmand og da antog navnet Grynfeld, og det 

var så deres søn, overlærer Grynfeld i Slesvig, han sagde altså morfar til 

P. Jørgensen. Ved auktionen efter denne sælges der 6 køer og en kalv, samt 

en del redskaber og vogne, men ingen heste. Grunden var, at degnen ingen 

heste havde, da beboerne som spand- og håndtjeneste skulle stille heste til 

hans rådighed. Ovennævnte 7 degne var ikke seminarieuddannede; det er der

imod den næste, c. H. Ulleberg, dimitteret fra Brahetrolleborg seminarium. 

Kort efter sin tiltrædelse bliver han gift med en datter af J, P. Witske, 

Hjortholm, han sad fra 1829 - 64. I 1852 bliver den nuværende skolebygning 

bygget, den kostede 264o rigsdaler, og pengene blev lånt i distriktet, I 

1858 var elevtallet 111, så skolen udbygges til 2-klasset, og der ansættes 

en andenlærer. 

Fra 1864 til 189o er Jørgen Hansen degn. I hans tid kommer sprogreskrip

tet af 1888, der begrænsede danskundervisningen til nogle få religionstimer 

ugentlig - al anden undervisning er på tysk. Pastor Bernth, præst i sognet 

fra 1861 - 94, afsættes som lokalskoleinspektør og erstattes af pastor To

gel i Lysabild. Præsten kvitterer ved at fælde den ene af dobbeltegene ved 

Prøjservej til præstegården. 

Jørgen Hansen søgte sin afsked i 189o, vel nok grundet på en fængsels

straf han fik for overtrædelse af valgloven som bisidder ved valget. 

Fra 189o til 1912 er det så degn Schmidt - æ gammel degn, som han mest 
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kaldtes. Han var degn i ordets bedste forstand og kunne begå sig, både i 

kirke, skole, i hjemmene ved begravelser, fester o. a. lejligheder. Han 

skrev også lejlighedsdigte og -sange. Fra 1995 bortforpagtede han skolejor

den, og siden er der ikke drevet selvstændigt landbrug fr; degnegården. Som 

erstatning for afståelsen af spand- og håndtjenesten fik han 186 mark. I 

1897 indviedes Østerby skole, distriktet blev delt, dog med samme skolefor

standerskab helt indtil sko~ævnenes tid. Efter sin pension fortsatte degn 

Schmidt som postagent bistået af en datter, og under krigen vikarierede han 

i ~sterby skole, hvor han døde i 1917. Hans efterfølger var Axel von Monrad 

fra 1912 til 1919, og han vikarierede under krigen samtidig i Østerby. En 

ulykkelig strid med pastor Hammaa, og en prygleaffære i skolen gjorde, at 

han forlod sognet vel nok som en bitter mand i 1919. 

Som den første danske lærer ved alle , at lærer Diedrichsen blev kaldet 

i 192o og blev til 194o, da han forflyttedes til Notmark. 

Fra 194o og til sin død var det jo lærer Andreasen, der virkede her. I 

tiden fra 192o og til 1938 var andenlærerembedet ikke besat, og med ændrin

gen af skolevæsenet i 195o blev dette nedlagt. Der har i tiden fra 1859 -

1919 virket 31 lærere eller lærerinder i dette embede; mest kendt er vel 

nok forfatteren til Kegnæssangen, Hans Schmidt, der var aspirant fra 1869 

- 1872. I 193o blev ~tråtaget på skolen erstattet af tegltag (6ooo kr.). 
Resultatet blev den smukt proportionerede bygning, der nu ligser her. 

Med skoleloven af 1937 kom der gang i drøftelserne om det fremtidige 

skolebyggeri på Kegnæs, men krigen satte en stopper for planerne. Efter 

krigen kom planen om køb af den tidligere tyske skole ind i bilLedet, og 

det blev en realitet. Fra nytår 195o begyndtes, efter at en nødvendig re

staurering til ca. 2o.ooo kr. var foretaget. Undervisni~gen i Centralsko

len omfattede 6. og 7. årgang og havde 2 lærerkræfter. Tilbage i de 3 gam

le skoler var der nu 5 årgange. 

Umiddelbart derefter restaureredes de tre skoler for ca. 4o,ooo kr. pr. '--'' 

skole. Med skoleloven af 1958 blev Centralskolen udbygget, så den tilfreds-

stillede lovens krav, og fra 1962 blev yderligere 5. årgang undervist der. 

Et skoleforbund med Ulkebøl muliggjorde, hvad overbygningen angik, den fort

satte undervisning, som loven af 1958 gav adgang til. 

Sønderby skole og måske særlig klasseværelset her har jeg altid syntes 

fortalte sin særlige historie for mig. Dens nære tilknytning_ til kirken, 

både hvad beliggenhed og samarbejdet degn og præst, skole og kirke imellem 

er faktorer, der igennem århundreder har haft betydning for Kegnæs sogn. 



;i ' i · . . . t 
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Kegnæs år l 773. 

Hertugdømmet Sønderborg er gået fallit de to gårde Hjortholm og 

Nygård har været under kronen, men har igennem årene været bortforpagtet, 

På Hjortholm sidder år 176o erBe Nis Lorensen fra Rinkeftas som forpagter 

og på Nygård enken efter Peter Richelsen, Marte Richelsen, går4ene blev 

de sidste år kun bortforpagtet for 2 år ad gaDgen. Et på landsarkivet 

liggende dokument underskrevet af pastor Brolund præst på Kegnæs i tiden 

1755- 67,og Nis Lorensen forpagteren på Hjortholm, hvor de . foreslår og 

ansøger om udstykning a:r de to godser. ArgumeJlterne må have været ret 

overbevisende for resultatet bliver,at begge gårdene stilles til auktion 

den 18 september 1765, betalingen for de købte jorder sker mod en årlig 

·~ .. afgift kaldet kanon,således at der ikke skal stilles købesum som sådan • 
./ 

For kronen var det økonomiske resultat,at godserne efter salget afkastede 

vel ialt 4ooo rd årligt mod 2ooo rd før udstykningen altså en fordel for 

ejer såvel som parcelisterne, som de eye jordbesiddere blev kaldt, 

1767 kommer pastor Byberg til Kegnæs,og det er så ham der efter præstegår. 

dens brand i 1773 optager en fortegnelse over de daværeude iDdbyggere på 

Keg11æs ial t 73 hus s tande med 451 persower. 

Det er så halll vi vil følge på hans va:aåriJJ& ge:uem sogut, og hurtigt 

se tilbage og fremad alt efter som forholdene muliggør det. 

En hjælp til dette er mange optegnelser fra min fader, og eJl del optegnel1 

fra pastor Knudsen på Avernakø, han har skrevet en del bøger om forholde

ne på Als,de ligger på det kongelige bibliotek i KØbenhava og kan tages 

hjem på lån til Sø!lderborg bibliotek, 
Ved oyennævnte _aukt.ion k~ote bønderne i Østerby hver en parcel i lllidtkobb-

{... . ...r.~ ..,.:;.4 J 11 ~ ' • """'";.....; j .f t ,. 
el,og dem fra Sønderby en parcel i Vesterkobbel, 8 boelsmæDi fra Vibøge 

køber s8.llll.et mest græsjord i Trænge et areal, 

177o beslutter man i Østerby-Sønderby at udskifte gårdene 1779 er alle ude 

kiftede. 1 ~A . 
1 

d /'.e-r~~ . -4Jt.l. i,·;_, i.. ·h ...... .. ,.. :., ,: .. ' Hcå' 41. rA F 1 /(.., ·--·~ ; . < ....... 

J}y;4 u ;i .~.;..;..:.1 t..r-....f- .t u.." · ~<-,· ·-~ • J-f t.~ 
){~i.{_. L<"·'-··~ ~1 { $~ 
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Kegnæsh'j. 

Koblet Kegnæshj hørte før udstykningen til Kegnæsgård ,og pastor Knudsen 

fortæller,at afgrøderne blev sejlet hjem i store dertil indrettede pramme, 

Det frigives til udstykning ,og 4 unge fra Skovby bosætter sig dernemlig 

1. Jørgen Lassen. 

2. Hans Lasselt. begge sønner af bmd Jørgen Lassen i Skovby. 

3. Peter J ør gense a. • i.-L f.-, 7 tLc.__.; "-M··~·., l t.,..";-1-cl-' 

4. Jørgen Jørgeasen. begge fra ·Skovby. , .- ,/"~"""" 'C/''< ~- !~.---.... 
Vi vei. at Peter Nielsens oliefar på Kegaæshøj var Jørge• Xryhl gift med 

Å lille Marie Volf fra N ymar ks gåri i Ø s ter by, hans .ava var ~oma:ad. vi :tide J: 
1.4 '/-..-<-. ...... 

denae slægt bla.tt aDtet siider der fra 184o-58 en HaBS Kromand som sætte . 

boelsmau på P. AnderseDS gåri i Østerby,fra denne slægt stammer den af 

mange kendte H. P. Kromani i Østerby.Jørge• Kryhls latter A..e Marie 

blev jo gift mei Hau Nielsel!l fra Sø:ad.erkobbel og byØgete ejendommen i 

Holmkobbel som nu Asmus Jepse• har. ø....~ylt.l H-~''/iro~ . . , 
................ /&' 1..0. 

JeD.S JepseDS ejendom blev i 2 generationer drevet a:t slægten Bladt, vi 

har eunu ved kirke:m Peter Rl.aits legat. I 1883 overtog Math Duus fra 

Hartsø mølle gift med Ellen Volf fra Sa4bjerg gården og så har vi Duuser 

i 3 generationer. 

Hans Pogts ejedom havde jo jori fra stesmuren i vest o 1D4til ca hvor , . .......... :~ 
au Math Hansens skel går, i 2fiere generatiour har vi på demte ejendom 

slægten SchJIIitt,aer var ret u4bre4t ber i sognet, men den eneste der RU 

har navnet er Hans Schmidt Volf i :Breisten, UJlder krige• solgtes gårdens 

stamparcel til HallS Baue:n fra Asserballe,og seure til BaDS Pogt af ie:r& 

kendte iogt slægt,som vi ka:r& følge helt fra :tør 17oo tallet på Sibbesens .". .z. , ......... c~...._ . a.,J.f •• ,.,..._.v; .. -1",....,. 
gård 1 Østerby, på Øgmosegå:ri, i Vestaraark på Maskelei,og på Jell8 Kvists 

og Jeu Skovmads ejeaioa i sidste tilfelie A:au. hgt gift mei Hans lla4-

sea senere halldelsmani i a1J8ustellborg. 

Nygård. Vel nok noget senere aJJl.agt el!ld Bjorthola ved. hert1J8 Chr. Adolfs 

kolikurs 1667 nævnes den og overtages Iia af kronell, ier var jo uilldskran

ket hoveripligt for byerae Skovby-Pjeliby og Viby.I de ca loo .år iaitil 

udstykningell er gården forpagtet ud og vi kenaer 11av.et og tidspunktet 

"' på 7 forpagtere. 

Vei udstykni:a&en sælges gå:rdea til A:adreas SchraUt, han iør 1785 og 1788 

sælger ellke:ø. gå:rdell til forpagter Jørgen A:ader&e:a. fra Ke.aJa&gård~ Hvis 
/<A...,..l "J'» y.:.. 9·7--· ?;'cz,-,,....._. svigersf!ll :Peter Volf fra KonotaJ.w . best.v:rer de• .til ~,. 1 A .. ,. ."øn----~ .. , .. 
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Alexander Andersea overtager gården lBol,og hans broder Hans Ander-
ses overtager Broholm,som imellemtiden også var købt, han 4ør tidligt 
og 1sl.& deles så Broholm og Skolekobbel eller Ny Broholm som den nye ~· 
ejen4om bliver kaJ.dt. På Broholm sidder der 1 4- generationer Anderse
ner i ca loo år i:ndtil Joba:a Schmidt overtage• den i 1911. 
På Skolekobbel har der indtil nu været Andersener i 5 generationer. 
Oprindellg var der frataget l td land til skoles, men den blev ud.byt
tet med et areal. i Bredsten. 

Tilbage til Nygård Alexander Andersen var først gift med med Anne M. 
Bla4 fra Vibøge,og efter hendes død 1 1Bo5 med Cecilie Nissen og i 
lBoB med AJme K. Nissen begge døtre af daværende pastor Nissen Kegnæs , 
LB14- forpagter han Kegnæsgård og er der til 1834- da han overtager 
herregården Barløse på Fyn • Nygård sælges nu med et tiliggende på 
godt 2o ha til Hans Hansen Scmidt fra Grønmark, hans søn følger efter 
ham gift med Anne marie Kock fra nabogården Holmgård, ved maDdens 
død bliver hun gift med Chresten Duus fra Hartsø mølle,og da de ingen 
børn har sælges Nygård til Hans Kock fra Holmkobbel født på Holmgård. 
Så ved vi at hans søn Chresten Kock overtog den og senere igen Hans 
Kock og nu svigersønnen Niels Dyhre Hansen. 

~~1~~~-overtoges af Nis Nissen Kock fra Lambjergskov gift med 
Ellen Hansdatter Knøs fra Hørup. Denne ejendom har uafbrudt indtil 
været i slægten Koks eje og det er 7 generation der nu driver den. 
En søn føromtaJ. te Hans Kocks svigerfader ~ Nygård fik en mark fra gå.1.__~ 

den tillagt ~øren Hakanovitses ejendom,og senere tillagt Nygård,da 
Hans Kock købte denne. Navnet finder vi videreført til Nygård til 
Holmkobbel til æ bjørn til Kegnæshøj til Østerby og til Kegnæsfærge. 
Sønderkobbel købtes af Hans Petersen fra Ertebjerg, hans datter blev 
gift med Peter Petersen Nielsen,søn af Peter Nielsen Majled skovfoged 
af profession, og der har vi vel den til slægten senere hørende inte
resse for bl. a jagt, det er 7 generation,der nu driver ejendommen. 
Det er også i denne slægt,der er visse evner til at kunne hjælpe 
mennesker og dyr i sygdomstilfælde. Sidst i 1B5Serne bygges den nye 
ejendom der nu tilhører Asmus Jepsen den overtages af Hans Nielsen 
og før omtalte Anne Marie f Kromand fra Højen,det er så 4 generation 
af slægten der nu er der. 



/"6~ .L.,w. A~ Q-~ \1~~3'. Strandgården er nævnt 182o ved et barns dødsfald med JØrgen Nørr vi har 2 
generationer før en datter som den 3 bliver gift med Jørgen Møller fra Ves-

~ ·termarkslægten er at finde i Østerby, i Sønderby ,i Vesterkobbel og på Sad
bjerg,og sidst i Grønmark forinden dea nu igen kommer til Kongshoved. 
Jebsen slægten fra Vibøge er i et par generationer på Villi Dreyers ejen
dom , vi har slægten ogsåfå Hans Hansens ejendom Hvor Prederik Læseman ~ ..... 9•/f..l. -'f-4( .... ~ u...~~ {-;rU-,7"~--....-.... søn af skrædder Læsema:rm Oksbøl. Pr. Læsemann er me.dlem af provstisynoden 
og har bibliotek .Ejendommen fik han med sin første kone der var eDll.e efte 
Peter J. Kornbæk,og han afstod den til sin plejedatter Anne Marie Poulsj~ 

p 
~;(fra Oksbøl gift med nabosnnen Hans Horne,der var bødker oprindelig. 
Han havde også Nørrelykkes ejendom som han afstod til Hans Jacobsen fra 
Skovby og var af Læsemane familie,hans moder var født Jepsen,der var på 
den ejeDiom i mange år grynmølleriindtil vel tiden løb fra dette erhverv. ~, 

-dkolen 1 Bredsten ved vi altsåom,at efter udstykningen i 1777 oprettes der 
kontrakt med læreren andreas Hansen Sabath om at overtage undervisningen 
hvad brændsel angår skal beboerne levere et læs tørv årlig,men børnene fra 
Kegnæshøj skal hver medbringe en tørv daglig, det var så svigersølfl]:len, 
der var niels Jørgensen kaldet Beck fra Majbøl. 
Smedien var oprindelig på Nygård senere flyttet til Hans Lass.en i e hjørn 
der tales også om Bøgehoved, men vitterlig var den sidst i en årrække på 
Chr Kocks ejendom indtil Jens Hansea gift med en datter bygger de:a nye 
s medie som vi kender ,hans broder H. P. Hansen var karetmager nabo til, men 
flyttede jo senere til Sundeved,deres fader var Christea Ransen der Tar '"\ 
.'orstander,ligesom hallS broder Hans , Hansen på Chr. Schmidts ejeDdom Sønder-lv-v < •']·J, , . .., ?ut ·......__ · by.Vi er nu gået ind i koblet LillekobVel,og finder ikke nogen særlig oa-
tale af udstykningen, vi ved at familie:a Schmidt sad på de to ejendomme 
og havde Ma.thiesen som mellemnavn, men nok fik tilu.v·n efter erhvervet. 
Vi ved at Jørgen Møller fra miang bygger Arthur Petersens ejendom i Trænge 
hans emke gifter sig med Christian Mathiesen fra Østerby, siden er det 
Johan Volf fra gården ved kirken,og nu er det så deJme slægt på 3 generatiol 
På Jørgen Møllers gård er det broderen Peter Volf, der afløserMedsen slæg
ten,der har siddet der i et par generationer.Denne slægter allerede på gårde 
omkring l82o.På Nugård mølle sidder slægterne Blom- Pogt-og Xnudsen,et ~ 

_;ammel t kort på Nygård viser e :a måske anden beliggenhed tor møllen. 
På Bjørnodde 1 geneEationer med Lassen navnet og. nu 2 KOcker På Vhr Mathi søn af liregor:rus assen. e ' r. • • e-sene ejendom er der allerede rl ffJllNiet:rfe/.~Jskl"Dfr CJw-rtBa\WA.J.asAClDigelsen 

- --- ------------··-- .. - --- -



Søren Hakanovitses ejendom er vistnok købt af Nis Eock Holmkobbel fra 

Alexander Andersen Nygård, og sønnen Nis Kock bygger den i 183o og får 

yderligere 4 tdr land med hjemmefra, han overlader den i 1857 til sin~ 

søn af samme navn. Nis Kock overdrager ejendommen vistnok i 1865 til sin 

svoger Hans Kock den senere ejer af Nygård, medens hans søn Hans Kock 

overtager ejendommen i e jørn og bliver gift med nabodatteren Ellen Peter

sen ,forældre ti l Jørgen Kock Kegnæhøj. 

Ejendommen sælges nu til Iver Møller fra Bøgehoved, hvis kone var fra Gås~ 

og da de ingen børn havde der ønskede at overtage den blev den solgt til 

Hans Nielsen fra Østerby. 

Jørgen Petersen og hustru født Lassen gik under navnet fisker Pesse~og 

var fra Damkobbel, hans kone var en født Lasse~l.f?~RSko.;~~~l;; ; ~;,;:;-~~~-
*' havde 2 søstre gift her i sognet foruden i Damkobbel og Sønderby. ·-....... Jørgen Petersen fader Mathias Pete!['en var fra Damkobbel en søster til 

"""' ham var gift med naboe~ J~;~e~·JA~er~e~tTJh:~~~~~;\a.n var fra Lebøl og He 

første kone en Kock fra Holm kobbel deres datter bliver gift med Jørgen 

KryhJ.mand • 

Elsabes broder Jørgen gifter sig ind på Chr. Petersens ejendom i Bredsten 

og der har vi så slægten i 4 generationer. Før dem var der Christen Han

sen Møller på ejendommen f«~,;.,k 4~ ~t.-~~..,/&'~ 
• 1-1- u-Miiu- ~-J·-/,t. /...-{-.-;--/-.. 

En halvbroder til henholdsvis Elsabe og Jørgen Petersen har en overgang 

Hans Volfs ejendom i Bredsten han hed Mathias Petersen, han dør forholds

vis tidlig ejendommen sælges tilJhhan Nielsen der var født på Vestergf 'i 
'-.__./ 

og havde været sætteboelsmand på Jørgen Nielsens ejendom i Østerby. 

Til denne ejendom købes under sidste krig den Lorens Gronheidt tilhørende 

ejendom slægten stammer fra Altenborg, vi ved at den 3o maj 1779 troloves 

Johan Christoffer Gronheit snedker med Anne Marie Lauses af Sønderby • 

De overtog ret hurtigt detvenere Lorens Bruhn tilhørende kådnersted i Ves

terma.rk, sønnen overtog stedet og var tillige lods, en datter bliver gift 

med Peter J. Bruhn fra Sebbelev og overtager stedet.medens en søn Hans 

Gronheit bliver gift i Bredsten og bliver parcel1st der, hans søn Lorens 

kendes af alle ældre her. 

Peter Sørensens ejendom var der Horneri 4 generationer kom fra Horne ·ed 

Jørgen Hansen tog tilnavnet Horne , hans kone fra Sadbjerg. 

Ræders ejendoms jord hørte dertil ,ejendommell bygget af Hoffmann. 



/1 '6 ~ :Jtl. f. Bjøraodde. På Johs. Nielsens ejendomsidder i 1835 Jørgen Andersen fra Bro-
holm,og så har vi 4 generationer af den slægt før dem sidder henholdsvis 

.-.._ Hans og Jørgen Møller i 2 generationer vel omtre:11.t fra wlstykninge:a. 
Gåsvig kro var oprindelig ikke kro, det ved vi blandt andet fordi den 6 maj 
1815 vledeseakemand og kromand Jørgen Hansen skrædder l Bygehoved.Det er alt 

så der kroen oprindelig har været indtil den flyttes til Gåsvig. 

"' 

I 1824 viedes Thomas Scmidt på Øret ved Majbølgård til Anne Cathrine enken 
efter Joakim Neypart i Gåsvig, os så er der Scmidter i Gåsvig indti nu 1 6 
generationer. 

På Nic Møllers ejelldom sad omkring 1825 Hans Chr Clausen ,hvis e~e blev 
/1<.-. A-( v tJt e t.-. ....... · 

gift med Frederik Hansen ,de fik 3 børn Kristine Marie Mathias~~~~~ 
Kristine Marie var først gift med Hans Petersen fra Grønmark og senere :1 

med sin fætter Hans Hansen ,der efter hendes død solgte huset til slagter 
' Poulsen tog noget af jorden med hjem og solgte resten. 
#Kronborg. overtoges ved udskiftningen stor39 ha af Nygård afkoblet Bygehoved 
1. Jens Møller g m.Anns Jenses først lærerfolk i Fauerholm Tandslet so~n. 

/ ..... ~ /17'- ,/{,.:æ... 2,Hans Peter Jensen Møller gm. Mette Johans fra Varnæs;.7 ~-'+ø-i,~.;tf~ ...... "'" ... r,.~.-c,· 3. Je:11.s Møller får ved delingen i 1814 Gm. Kronborg g m.Anne M Petersen fra 
Sønderk;~n Johan Peter g m Ellen KOck fik Ny Kronborg. 

4. Johan Peter gm Marie 6And.ersenfrasko:l-el«tbbel-;-»en.._aq"dre br~r HaD§ 
PeterFå! først M Knøs ejendom,og siden 3 generationer i Skoyea 
Slægten var i 2 generationer slagtere og havde ret til denne næring• 
Farbroderen Hans Peter G M Anne M Fogt købte gård i Vestermark og 
sidder der nu på 5 generation. 

5. Jens Møller gift med Ellen Fogt ialt 5 generationer. 
Ny Kronborg. 

1. Johan Peter gift med Ellen Kock overtager o bygger Ny Kronborg i 1814. 
2.gang gift eDkea med Mathias Petersen fra Damkobbel 2 ·1rve.ae børn 

Jørgen Petersen Og Hans Petersea. 

Mathias Petersen gift 2 gaBg mea med Ellen lieolaisen og køber Math. 
Knøs ejendom omkring 185o og overdrager Kronborg til ældste søn Nis Møller. 
"2. Nia Møller gift med Anna Jacobsen Ted mande:ll. død og sønnens død gift 

2 gang med Jørgen Duus avlskarl i Præstegården i 187o erne gift nok 1878. 
,--.._ 

Nis Møller havde en yngre bror Johan P Møller gift med Eline født Asmus- . 
. sen ,det er så dem der er førældre til Asmus Møller Østerby. 



:J .. cire ppl ysninger 
Wolf J ohansen f ø(lt l Cio-.3o lever samtid i g :ne(l 'Nolf kromand , o.e er ;:t[,ske uæg-
te børn af Wolf- Rath.1au på Hjortholm. 
L723 brændte prdlStegå r den på Kegnæs,og 1774 brændte den anden gang. 
1844 blev _?ræsteboligen nyopført,og 1854 blev kirken grundig restaureret. 
Stolestade1·ne i kirleen gav fra prædikestolen af først plads til Hjortholm 
Elå Nygård,og dernest bønderne i Østerby Sø nderby,så i\lølleren,og på kvinde 
siden først præstefruen så degnekonen,kådnere og andre var placere t efter 
husenes alder,senere da _parcelisterne kom ind i billedet blev fordelingen 
e n a nclen.Vejen Nygård til Hjorthol kaldes for Herrevejen. 
I Ilagånseg skal der have ligget et skovfogedhus med en skovfoged, der i l 738 
hed Christe n Jørgensen.I nærheden af Hagenseg fandtes på Nygårds jord r' 

'~ekrat mec~ plantningspl igt ved giftermål . 
Ved folketællingen i 1 8o3 var der på Keg næs B4o indbyggere,og i 1835 var 
der 871 inC. byggere. 



1'3 2 m: 
Jørgen Bertelsena optegnelser med nyt til dem,der rejste 

~til Amerika,skrevet omkring 189o-19oo. 

Karen barnkede ·sin mand nytårsaf'ten,det var værre end den dag bagerens havde 

bryllup. 

Maleren skal flytte til majdag.Jørgen Andersen i rejen er død.En streng vin

ter.Lorens Taskland er død,efter udsagnet frøs han vel omtrent ihjel. 

Hans Kramer har købt Jørgen Nielsens mølle og hus uden land for 12ooo,oo m. 

efter sigende er den meget for dyr.Lille Hans Pæsen er død. 

Jørgen Toft og kone er døde i Amerika.Hans Chr. Hansen Grynfeld er konkurs. 

Peter Bladt er druknet fra Høruphav til Grønmark,han var med pæle til sin br 
o. 

Liget og båden er fundet ved Grønmark.Nicolai Hansens kone er død af kræft. 

~ns Schmidt er død.Frederik Hansens bol er solgt.Hans Niasens kone er død. 

Mathias Mathiasen Holmen har købt Grynfelda kro for 135oo mark. 

Skriv til Christians far.Jørgen Andersen i e pøt er død. Nicolai Høy har 

hængt sig.Skrædder Math.Johansen sin kone og sine børn og gamle Sophie er 

rejst til Amerika.Gamle Skov er død.Gamle Jørgen Svarre er død. Jørgen Lau

sena sted i Damkobbel er solgt.Jeg betal te de loo mark til Chr.Knud~t.en 

sidst i januar.En hel mængde huse og træer er solgt i Krumam.Marie er for

lovet med smedens søn i Mindebjerg og ~an arbejder ved Jacob Schmidt. 

Henrik Hess kone er død.Fiskeriet i søen var dårlig.Hans Andersen Sønderbor€ 

er druknet.Jørgen Madsen har pagtet Hans Andresens sted.Hilsen til Hans AN-

~'1rsen fra c.Jørgensen.Jørgen Lausens kone er død.Jørgen Petersens Kone er 

død i Sønderby.lnne M.Svarre sin mand og 7 børn er her i et kvart år. 

Lorens Fogts kone har druknet sig formedelst en ulægelig sygdom.Hans Møller 

er død.Vores præst har taget sin afsked og er rejst til København.Gamle Hans 

Jøssen er død.Jørgen Toft er død.Vi har fået en ny præst.Christian Duus har 

købt Iver Jensens hus for 1595 mark.Iver skal have sine børns hus,og Lorens 

har købt Hans Andresens sted i Holmen for 315o mark.Karen har en pige. 
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Peter Beck:Degn Hans Schmidt fra Kegnæs. 

Ved århundredeskiftet havde Ullerup skole en degn,der hed Schmidt, 

en fin retfærdig mand,der ifølge protokollen kun har slået en gang,ea 

dreng,der har mishandlet en anden har fået 4 slag med et tyndt spanskr1 

ør.Schmidt rostes af alle,og man fornemmer,hvor svært han har haft ved 

at skulle slå.Det var ikke tilfældet med de andre lærere.En tyran var 

Jensen1 Scmidts efterfølger,men han har overhovedet ikke brugt proto

kollen,den ville også hurtigt være blevet fyldt. 



Fortegnelse over nedlagte og_ sammenlagde ejendomme i Kegnæs sogn, 

Nicolai Andersen _Kegnæshøj tillagt Jørgen Mogens en Østerby. 

Hans Fog t Ke gnæshøj tillagt Jens Kvist Kegnæshøj • . 

Fyrlandet K?gnæshøj tillagt Jens Je,Psen Kegnæshøj. 

Jens Skovmand Kegnæshøj tillagt Jens P,Kock Holmgård, 

J~han S'chmidt Broholm_ tillagt Chr ,Kock-Chr ,Hansen-Marie Andersen og 
· · Asmu.S Jepsen. 

Snedker Thomsen Lillekobbel tillagt_Broholm senere Christian Kock, 

Nygård mølle tillagt Hans Kock Bjørnodde senere_ Christian Lassen, 
' ' 

Gåsvig kro tillag t Chr ,Hansen og J ør gen Møller Lillekobbel, 

Vagn Birkeland tillagt Chr ,Rigelsen-Jørgen Mø:l,ler og Cb;r .Kock Lillekol: 
bel, 

Hans Nørrelykke Trænge tillagt Arthur Petersen og Jørgen Møller 

Jacob Petersen Bredsten tillagt Hans Hansen Hjørnevej, 

Metha Le! Br~~sten til~~gt Christian Hansen ~edsten, 

Nicolai Hansen og Lorens_ Gronheit Hllagt Hans Volf Bredsten, 

" 

Hans Lausen-Villi Dreyer og Chr ,P~ tersen tillagt Arp.e :puus S'trandgår-
- · · · · den, 

Peter Thomsen-Pessen~ enke . og Lorens Jensen tilJ,agt Chr,Duus Bredsten, 

Skolelan~et i Bredsten t.:jl:l_agt !Jve S;ibbesen Of!, Hans.VoJ,f Bredsten, 

Christen Lassen og Christen Nielsen tillagt Johs ,Hansen, 

Christen Nielsen og Chr,Duus Holms!,rifte tillagt Jørg,Mogensen, 

Anpe M,Svendsen og P,j(ndersens jord tillagt Jørgen lllensen(SV .E,Jensen: 

Sme4eland~t j ~~t~rqy jillagt Hans Christensen og Hans Meyer , 

Hans Meyers jprd tillagJ ?!Jr;Ls:tia!l _ Las~en Ve~t:rgård, 

Oles Mgse tUlagt Hans Christensen Nyl)lark_,_ 
... ..... 

. Peter Nicolais~ns jord S()lgt t _il byggegrund~, 

Hans C hl,' .L~usens, jord . tip~gt Boiskovgård ~ 

Jacob Petersep. Sf1nderby tillagt H~kon Hans~n Sønderby • 

. .. . Det gamle teglvorrk og PI'æste~~årdsjord tillagt Jens Nielse?- Skoven, 

J 0 han Christensen Skoven tillagt Christen Mathiesen Skoven, 

Lorens Bruhns og Christen Iversens jord tillagt Th.Asmussen Mølskov

Jorden til Sønderby kro tillag t Pe ter Asmussen Vestermark, 

Jørgen P,Johansen Grønmark tillagt Peter Bruhn Grønmark, 

Marie K,Ley og Peter Hansen tillagt Jes Iversen 

Mathias Iversens jord tillagt Peter Bruhn 

Peter Bladts jord tillagt Viggo Høy 

11 

" 
n 

gård, 

Jørgen Grynfeldts jord tillagt Metha Iversens ejendom Torsthoved, 



Jørgen Jensens jord Torsthoved tillagt Hans P.Mort~nsen Kegnæsfærge.. 

Peter Jensen-Peter Christensen og liiels Chiistensen tilla~t J .Megen-
. sen. 

' Chr.Volf og Rosenber Harnens jord tillagt Johannes Hansen Kobbelgård 

Hans Christensen tillagt gården' Hjortholni. 
- -· - -

Christian Appels jord tillagt Bjarne Ha'hs.en ~adbjerg. 

Chz'istian Nørr Miiitkobb~l til~ag~' Jphs .H~nsen og Peter H,Volf Sadbjei 
Hans . Mads~n-Peter HEmsen' og" P~læet " tillagt. Peter H'. volf Sad bjerg. g. 

:Andz:eas Esbensen tillagt Bent Nielsen Daffikobbel • . _. ·-
Eline Schmidts jord til Hinis M,-Lassen Damkobbel·; 

"Peter Petersen Kongshoved tillagt Jens JØrgensen Kongshoved. 

E 't ·hus tilhørende LassEm er fori3Vunde t ved nedil:r~len til Torremaj. 

Jørgen J .Nørr Kongshoved tillagt &nt Nielsen Kongshoved. 

Sigur~ Andersen Kongshoved,jorde·n' tillagt Carl Nørr og Helge Nielsen. 

Købmand Schmidt og Anni P-etersens jord tillagt Jens Bladt Kongshoved. 

Mathias Knøses jord tillag-t Jens Bladt Kongshoved. 

Christian Jensens j ord til i agt Hi:ms Rasrulissen Bøgegård. 

Møi:J,erkcmensmark tillagt Qhr .Rigel sen Ny Kronborg. · 

Vagn Birkelands j ord i Trænge tillagt Jørgen Megensen gård i Øs ter by. 

Fjernede · huse • 

Maibals hus på Kegnæshøj .lå syd for vejen øst for JØrgen Kocks hus. 

Et hus vest for. Broholms :"ej ved landevejen.Et h~ vest for Gåsvigs 

lade ri;ttet til Kongsho:"edvejen.Et hllS i d~n sydlige ende af Laus La 

usens mark fjernet~Et hus i Jes lversens inark i Grønmark ved vejen 

til havet fjernet.Et hus i Johs.Schidts mark over for P.Duus ejendom 
. . . . . . -. 

fjernet.Jørgen NØrrs hus ved 'havet fjernet.Johanse!l'is hus ved strander 

i GrØnmark fjernet.Samtlige· huse ved stranden i Yesterby fjernet. 

Fattighuset i Øs terby fjernet,Østerby smedie og mØlle fjernet, 
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