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Peter Petersens gård i Damkobbel. 

l.Peter Sørensen fra Ulkebøl gift 28 år gammel,og køber 2o,5 ha af koblet 

Hjortholm Damkobbel,hans første kone døde den l juli 18ol efter 35 års 

ægteskab.Den 24 april 18o2 gifter P. Sørensen sig igen med Trinke Jørgens 

enke efter Jørgen Clausen fra Østerby,der igen var en søn af Claus degn 

ved kirken. Trinke var jordemoder,og der står om hende .at hun har betjent 

menigheden som sådan i 54 år og hjulpet omkring 14oo børn til verden,og 

gjort sig meget fortjent i sin bestilling,det andet ægteskab varede i 8 

år.Peter Sørensen døde den 11 september 18lo,hans anden kone den 17 oktobei 

1823 So år gammel. 
børn. 

a. Anna gi.ft med boelsmand :Iørgen Køks i Hagenseg nu P. KryhJ.mands ejendom. 

b.Cathrine Marie gift med Jørgen Wolf ved kirken nu Anne Andersens ejendom, 
-· 

�c.Ellen gift med Nis Kock i Holmkobbel nu Jens P. Kocks ejendom. 

d.Marie overtager fødegården og bliver gift med Hans Petersen en søn af 
boelsmand Peter Hansen på nu Andreas KryhJ.mands ejendom i Hagenseg. 

Hans Petersen døde den 16 juli 1827 61 år gammel.Marie døde den 3o juli 

1833 57 år gammel. 

børn. 

a,Peter H. Petersen overtager fødegården. 

b.Mathias gift med Ellen Kovk på Ny Kronborg enke efter Johan P. Møller. 

der var 2 levende børn i ægteskabet fisker Pessen og såre Hans. 

Da Ellen døde i 1849 giftede Math. Petersen sig anden gang med Trinke Nico

" laisen,og da han i 1852 måtte afstå Ny Kronborg til sin stedsøn Nis Møller 

købte han ejendommen i Bøgehoved,men døde ret snart efterladende en datter 

Ellen Petersen,hans enke giftede sig igen med Jørgen Knøs fra Hørup. 

c.Kathrine Marie blev gift med Alexander Andersen fra Eroholm,de købte i 

1828 ved tvangsauktion den nu Helge Nielsens tilhørende ejendom i Kongsho

ved,og fik 2 ha med fra hjemgården,ogher bygger de så.da de sælger ejendom

men i Kongshoved til Andreas Rigelsen en lille ejendom,som senere overdra

ges deres plejedatter Kathrine Sørensen gift med Hans Andera.en fra Bjørnod

de.Her begynder H.C. Schmidt så i 1896 sin foderstofforretning efter,at 

have overtaget ejendommen efter sin morbroder. 

d.Jørgen Peteraen blev den 12 september 1841 gift med Anna Marie Møller 

datter af parc.elist Christen Hansen Møller i Bredste11 med hvem han fik ejen 

dommen der.Christian Petersen Bredsten er et oldebarn af ham. 
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Damgård.Søgård, 

_.Johan Christiansen født 1737 død 1782 søn af Christian Jørgens og Anna Chri: 

tians gift l 766 med Ellen Mathieses datter af brod Mathias Christesen og 

Ellen Mathieses i Østerby født 1738 død 18ll.De havde følgende børn. 

a.Anna Johans,b,EllenJohanscChristian Johans.d.Mathi�s Johans.e.Johan Johan 
sen. 

Ved udstykningen af Hjortholm tjente Johan Christiansen hos pastor Brulund, 

og købte da en stor parcel af Damkobbel på omkring 75 tdr.land-. 

,Lavs Hansen født 176o død den 11-1-1811 gift den 11-lo-1783 med enken 

efter Johan Christiansen El1en,hun var da 44 år,og han 24 år garume1,der 

varingen børn i det ægteskab,han var søn af bmd Hans Lausen og Maren Han

ses af Sønderby. 

jhristian Johansen født 1773 død den 9 decbr. 1832 gift den 18-5-1797 med 

�irsten Mathiesen datter af bmd Mathias Christiansen og Anne Margrethe Mat

hiesen Østerby.hun var fødtl779 og døde 1817 den 23 marts,Året efter den 

2& juni blev Christian Johansen gift igen med pigen Maren Jørgens fra Grøn 

mark født 1776 død 23-5-1834.1 andet ægteskab var der ingen børn,men i førs 

te var der 4 levende. 

a.Ellen gift med bmd.Jørgen Christiansen Smed i Vellerup, 

b,Mathias overtog hjemstedet, 

c,Anne Margrethe gift med bmd. Peter Jørgensen Volf ved kirken. 

d.Kirstina Maria gift den 18-lo-1834 med parcel1st Jørgen Jørgensen Schmidt. 

0Æathias Christiansen Johansen, født den 5 -3-18ol død den Kongshoved, 
-----

�--22-1-1860 .gift den 3o-lo-1829 med Anne Cathrine Mathiesen datter af Mathias 

Jørgensen Bymand og Anne Christensdatter, I dette ægteskab var der 4 børn. 

a.Kirstine Marie født den 3 januar 183o gift med møller Hans Petersen Ves

termølle. 

b.Mathias parcel1st overtog hjemgården. 

c,Christian født den 14 febr.l835 halvboelsmand i Skoven og parcel1st i 

Damkobbel fik 5 ha fra hjemgården, 

d.Anne Marie født den lo jan 1841 gift med sn fætter bmd. Peter Petersen 

Mathiesen Hagenseg,han blev kaldt for sognets lærdeste bonde, 
//t-H. 

,Mathias Christiansen Johansen gift den 6 oktober 1854 med Ellen Christiana 

Skau datter
_ 

af bmd. Christian Christiansen Skau og hustru Kirstine Marie 

Madsen Skovgården,hun var født den 22 febr. 183_4 og døde den 9 juli 1889 

på Dia.konissestiftelsen i FJ.. ensborg.De nævnes de første år boende i Lille 
kobbel på hendes bedsteforældres gård.De havde følgende børn. 
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a.En datter :født den 7 maj 1856 levede kun en hal v t"ime . • 

b.En søn dødfødt den 27 maj 1857. 

c .Anne Cathrine- -Christiansen Johansen :født den 25-12-1859 død 31-5-1865. 

d.En dødfø1t søn født den 27 maj 1862. 

e .Kristine Marie Christiansen Johansen født den 25-2-1864 overtog hjemmet. 

f.En søn født den 29 august 1865 levede kun 5 dage. 

g.Anne Cathrine :født den 24 febr. 1867 død den 8 juli 1872. 

, K irstine_ Marie Christiansen Johansen født den 25-2-i864 død 1933. gift den 

5 febr.l89o med Jacob Petersen søn af parcel1st Hans Petersen og Anne Marie 

fra Vestermølle .Jacob Petersen døde allerede året efter den 26-9-1891. 

I ægteskaoet var der 2 børn. 

O"·En dødfødt datter født den 21 april 189o. 

b.Mathias Petersen født den 1-4-1891 død 1971. gift med Helene Lassen� 

datter af bmd. Christian Lassen og Anne Marie Kock Østerby.De overtog gåF�� 

7. Hans Bendix Thomsen mejerist født i Skelde gift med Kirstine Marie Chris 

tiansen Petersen født Johansen,han var født den 5-7-187o død den 17-12-

1956,og v� søn af Thomas Thomsen og Anne Marie i Skelde,han blev gift 

medKirstine Marie den 27-4-1894. 

�Mathias Petersen født den 1-4-1891 død 1971 gift med Helene Lassen datter 

af bmd.Christian Lassen og Anne Marie Kock i Østerby.De fik l søn Jacob 

født den 9-6-1918 gift med Anna Jessen født den 3o-4-1924.1 søn Mathias • 

. � .Hans Møller Lassen født den 5-8-1933 søn af gårdejer Hristen Lassen og 
._/ 

Dinne Møller Østerby gift den 21-5-1952 med Margit Jessen datter af ��d-
ejer Christiaan Jessen og Anna Jensen Tandsgård,de overtog gården i 1954. 

De har nu opført og ombygget bygningerne og tilkøbt jorden fra nabogår

den,der blev frastykket år 18oo,så gården ligger smukt på den gamle stavn 



Fortegnelse over Johansen slægten i Damkobbel. 

1. Johall Christiansen. 

De• 7 decbr. 1782 døde parcel1st Johall Christiansen i Damkobbel en søn af 

Christian Jørgens og hustru Anna Christians,hall var gift i sit 29 åx med 

hans efterlevende enke Ellen Mathiases en datter af boelsmand i Østerby 

Mathias Christesen og hustru Ellen Mathiesea. 

De fik 8 børn sammen, hvoraf 2 døtre og en søn døde som små. De levende var 

1. Anna J"ohans 2. Ellen Johans .3. Christian.4. Mathias. 5 .Johan. 

Johan Christiansen var knap 45 år gammel,da han døde. Hans enke giftede 

sig igen d.en 11 oktober året efter med ungkarl Lars Hansen fra Sønderby, 

,....._han var da 24 år og ægteskabet varede i 27 år og var uden børn. Han døde 
'--'

den 11 januar 1811 og var da 51 åx gam.mel,Ellen Mathiases døde den l setbr 

�.samme år. Hun var 28 åx da hun blev gift l ga�:�g,og blev enke,da hun var 

44 år. Da hun døde var hun 73 åx gammel • 

Det var en ret stor parcel Johan Christiansen fik ved udstykninge·n af Hjor 

tholm omkring små 4o ha. har der været til denne gård. Omkring 18oo må 
gården være blevet delt for siden da nævnes både Christian og Mathias som 

parcelister i Damkobbel. 

2. Christlall Johansen. 

Det er så den ældste søn Christiall,der fåx staJlparcellen. Hall bliver de• 

18 maj 1797 gift med pigen Kirste• Mathiesall en datter af Mathias Chris

tiallBell og hustru AJUJe Margrethe Ha.:ases. Stamparcellen må have været om-

.-.., kring 22,5 ha.,.Deres Ægteskab varede i 19 år,og de f� sammen lo børll, 
l 

hvoraf dog de 6 døde som små. Kirsten døde del! 23 marts 1817,og blev 38 

år gammel. Hun døde i barselseng efter at have været svagelig i et par 

år. Den 26 juni 1818 blev Chr. Johanse a gift igen med pi&e• Mare• Jørge:aa 

fra GrøJ��J�ark. Dette æ��:teskab varede i 14 år og var w!e• bør•. Christiaa 

Joha:ase• døde de• 9 decbr. 1832 o� blev 59 år gammel, de• 23 maj 1834 døde 

hans a:adell kone 58 år �a.mmel. 

De 4 leve :ad e børll var. 

1. Elle• gift mei Jørge• Chriøtiawse• Saei i Vellerup boelama-a der. 
2. Mathias �1ft med AJille Cathri:ae fra de• MathiesellSke gård 1 Østerb1• ,de 

fik parcelstedet i Damkobbel. 

3. AJlll8 Marø-ethe gift med. boelsmaK Peter JørgeliSeJl Volf ved kirke•. 

4. KirstillS Maria gift de• 18 oktober 1834 med parcel1st Jørgall Jørge:aae• 

Schmiit 1 Ko:.gøhovei. 
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3. Mathias Christia:ase• Johaue• fik nu parcelstedet i Damkobbel var 

?ødt den 5 marts 18ol. De• 3o oktober 1829 blev ha• �ii't mei pige• Aaae 

catbrne Mathiesdatter fra Østerby født de• 11 august l8o5. 

I iette ægteskab var der � b ør•. 

1. Xirsti:as Marie født de• 3 januar 183o �ift med møller Ha.s Peterse• p� 

restermølle. 

! • Mathias parcel1st i Damkobbel føllt de• l� ju.i 1832 t;ii't med Elle a 

Cbristia:ase• Skau fra Skove•. 

3.ChristiaJI. født den l� febr. 1835 halvboelsmand i Skove• o� parcel1st i 

Damkobbel gift med A .. e Cathri .. Schmidt fra Skove•. 

�. A.ae Marie født de• lo ja•uar 18�1 �ift med sin i'etter boelsmand Peter 

Petersen Mathiese• i Ha�eueg kaldet soc-ets lærdeste bo.te. 

Sø.ae• Christia• fik omtre•t 5 ha fra hjemgårde•,oc byggede de• ejeadoa 

i Damkobbel, der •u ejes a1' Nis Pogt,desudeJI. købte ha• 5 ha a:1' Østerbys 

parceller i Militkobbel oc lagde ind tll. 

Mathias Christiaue• Joha:ue• døde de• 22 ja•uar l86o 58 år gammel. Hans 

kone døde de• �april 1885 79 år gamael. 

�. Mathias Christia.se• Joha:asen. 

Han ægtede d.e• 6 oktober 1854 Ellell Christia:ase• Skau,som var født de11 

22 febr. 183� og var datter a1' boels118.d Cbr. Christiaue• Skau og hust

ru født Madse• i Skove•. Elle• døde dog allerede i 1889 de• 9 juli på 

Diakosissestiftelse:a i PleJlSborg 55 år cammel. De havtie samme• fået7 bør• 

Mathias Joha:aseu og Ellens børa. 

1. Eli. 4atter født dea 7 maj 1856 iød samme dag. 

2. Eli. søn dødfødt de• 27 maj 1857. 

3. Aall.e Catbrille Cbristiaue• Johaue• født de• 25 decbr. 1859 iøi den 

31 maj 1865. 

4. E• dødfødt BØJI. født den 27 maj 1862. 

5. Kirstille Marie Christiaase• Johasse• født den 25 febr. 1864. 

6. E• søn født de:a 29 august 1865 død 5 dage se•ere. 

7. Amw Cathrine føit den 2� febr. 1867 døci delll 8 juli 1872. 

5. Kirsti .. Marie Christiaue• Johaue•. 

Dea 5 febr. l89o ægtede hun Jacob P etersen en søn af parcel1st Hans Pe

terse• og hustru Arute Marie fra Vestermølle bosidde•de i Damkobbel. 

Jacob Petersen døde dog allerede året efter de• 26 septeaber 1891. 

I dette ægteskab var der 2 bør•. 
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1. E• dødfød t datter fød t de :a 21 a pr il l89o. 

2. Mathias Peterse:a født de:a l april 1891. 

Mathias Joha:ase:a oc Elle:a født Skau aævnes ie første år som boeøde i 

Lillekobbel,de har åbenbart haft he:ades bedsteforældres ejendom nogle 

år før de fik hjemgården 1 Dam.kobbel. I disse år var der en Joha:asen på 

alle -4- ejerulomme i Damkobbel. 

Som før omtalt bliver ejeniommen i Damkobbel omkring 18oo delt ime1lem 

2 sø:a:aer Christian og Mathias. Den sidst Jlævnte får den nu Christen 

Lassea tilhørende ejeD.dom med et tillii!];gende på omkrillt; 15 ha. 

1. Mathias Joha:ase:a. 

bliver clea 2 august l 799 gift med pigfUl Maren Peters e11. datter af par

aelist Peter Uhristia:asen OI!J: hustru Anna Maria Christiansen på Tørst

hovei. I dette ægteskab var der 6 børn, hvoraf ioc en søn og en iatter 

er døde 1 umym41g alder. 

De levede var. 

L. Joha:a overtog parcelste�et i Daakobbel gift mei Anne Kirstine Skau � 
fra Skoven den 2 juli 1825. 

AD:ae Marie gift l &&:Ro!; me4 parcel1st Jacob Iverse:a Bredste:a,anden gaDg 1 

mei AJilireas Chr. Hansen parcel1st sammesteis. 

3. Peter boelsmand 1 Mommark gift med Cathrine Marie Christianse:a fra L 

Lillekobbel. 

-4-. Ma.thias,som 4ølie meu var gift mei Christie Margethe Christiali.Be:a 

fra Kegnæshøj. 

Mathias Joha:asen døde cie:a 17 april 1832 57 år gSJII!Iel, hallS kone døde 

-4- september 1856,hu:a blev 74 år i!];ØJUiel. Htmdruk:aeie i e:a dam ved huset 

af vållle, og blev begravet på sædvaJilig mållle. 

2. Joha:a Msthiese:a Johanse:a. 

Det blev så de:a ældste sø:a Johan som overtog parcelstedet i Damkobbel 

gift med Anne Kirstine Skau datter af boelsma:a4 Chr. Skau i Skoven. 

I dette ægteskab var der -4- bør:a 

1. Mari.e Cathriu gift med parcel1st Lore:a s Lorensen Toli'Bthovei. 

2. Christia:a overtog stamparce1len gift med Ane M. Lasse:a fra Skovby, 

enke ef'ter boelsmanlll H. H. Kook i Mi:adebjerg. 

3. Ilathias gift med Marie C. Sohmid t fra Kegnæshøj. 

-4-. Ellen gift med enkemand Peter Christianse:a fra Lysabild.skov. 

Johan J'ohaliSen døde de :a 28 januar 186 7 65 år gammel. HallS kone døde af 
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alderdomssvaghed de• 12 decbr 1869 , hum blev 68 år �el. 

Joha:a Johaue• del te sin e jeadom til Bille 2 sønDer, således. at Christti

a• fik de• gamle og Mathias byuede så dea •u Hae Meyer tilhørende eje•

clom. 

3. Christlall JohallBell. 

Hall egtede clell 28 juni 1863 AliUle Marie Kock født LasseJl eue efter a!d. 

boe1sma.:ad HallS HallSeJl Kock i llliDdebjer�f. Der var ingen bør• i dette ægte

skab med Christia:a JohallS e a, ha:a døde allerede de :a 28 decbr. 1869 41 år 
gammel. 

AJL:ae Marie LasseJlS fortid så således ua, hum var født de:a 3o :aovember 18 

De'll 28 oktober 1852 i'lldgik hua første ga:ag ægteskab med u:agkarl boels- 24, 

arvi:ag HallS HallBell Kock i Mbdebjerg død de 'Il 24 maj 186o. 

I dette ægteskab var der 4 bør•. 

}Anne Marie født den 7 maj 1853 død den 2 juli 1853. 

2. Anne Marie født den 24 juli 1854 død den 3o september 1855. 

3. Anne Marie fød·t den 6 september 1857 død den 7 april 1858. 

4. Peter født den 18 jtili 1859 død den 22 marts 186o. 

Den 28 juni 1868 indgik hun anden gang ægteskab med parcel is t Chris tæ 

Johansen i Damkobbel, men som døde den 28 december 1869. 

Den 7 juli 1871 indgik hun 3 gang ægteskab med boelsmand Jørgen Lausen 

Sønderby, hun døde 69 år gammel. 

Sammen med Jørgen Lausen var hun med til at bygge den ejendom i Dan kobbel 

som i mange år blev regnet for den pæneste i sognet. 
\ ___ . 

I de år Christian Johansen drev den nybyggede ejendom i Damkobbel selv 

før han overtog sin kones fødested i Skoven var der en Johansen på alle 4 

ejendomme i Damkobbel. 

Som før omtalt var det brødrene Mathias og Christian der delte ejendommen 

Mathias fik den på den østre side af vejen udlagde nye ejendom,og han æg

tede den 5 oktober 1862 Marie Cathrine Schmidt fra Kegnæshøj en datter af 

Peter Hansen Shmidt og hustru Anne Margrethe, hun var født den 23 febr. 

1841 og døde den 7 august 1889, 48 år gammel. 

I dette ægteskab var der følgende børn. 

1. En søn født den 29 august 1865, død 5 dage gammel. 

2. Johan Johansen født den 13 november 1866 død den 8 marts 187o. 

3. Anne Kirstine født den 4 juli 187o gift med Chr. Meyer. 

4. Anne Margrethe født den 7 september 1872.Det blev .så Anne K. og Chr 
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Meyer,d

.
er fortsatte på den nye, ejendom efter Mathias JohSll.sen, et 

par sjælden flittige mennesker der fik og opdrog l: l børn til gode 

�amfundsborgere. 



Hans Meyers ejendom. 

1. Mathias Johansen søn af Johan Mathiesen Johansen og Anne Kirstine Skau 

gift den 5-lo-1862 med Marie Cathrine -Schm.idt datter af parcelist Peter 

Hansen Schmidt og Anne Margrethe på Kegnæshøj ,de overtog den nybyggede 

ejendou: på bakken i Damkobbel.Marie Cathrine var -født den 23-2-1841 ,og 

døde den 7-8-1889.�1athias Johansen var født 1834 og døde 192o. 

De havde følgende børn. 

l.En søn født den 29 august 1865,og døde 5 dage gammel udøbt. 

2 .Johan Johansen født den 13-11-1866 død den 8-3-187o 

�� 3.Anne K irstine født den 4-7-187o gift med Chr. Meyer. 

4,Anne Margrethe født den 7 september 1872 gift med Hans Mathiesen Søn-

2.Christie.n Meyer født den 12-4-1871 død 1957 søn af Jørgen derborg. 

Meyer og hustru UlkebøJ.,hanblev gift 1892 med Anne Kirstine Johansen 

født den 4-7-187o død 1943.De overtog fødehjemmet,og opdrog en stor 

børneflok,og overdrog ejendommen til den yngste søn. 

_3 .Hans Peter Me,yer født den 5-3-19o6 gift den 2-5-193o med Helene Hansen 

født den 16-l-19o5 datter af Chresten Hansen Sønderby og Kathrine Marie 

Christensen.De overtog ejendommen i 193o,og forbedrede den bygningsmæs

sig og på mange måder,den ligger meget smukt på bakken ud mod søen. 

-�-

SoerenA
Typewritten Text
(Damkobbel 5)



Den nye gård i Damkobbel. 

1 ,Mathias ,Johansen søn af parcel1st Johan Christiansen og Ellen Mathieses 

gift den 2-8-1799 med Maren Peters datter af �arcelist Peter Christiansen 

og Anna Marie Christians på Torsthoved.De overtog den nye ejendom på ca 

15 ha.og byggede bygninger der. De havde 4 levende børn. 

a.Johan overtog hjemmet, 
b.Anne Marie gift med parcel1st Jacob Iversen Bredsten. 

c,Peter bmd, i Mernmark gift med Cathrine Marie Christensen Bredsten. 

d,Mathias gift med Christine Marie Nicolaisen Kegnæshøj. 

Mathias Johansen døde den 17 april 1832,hans kone den 4 septbr. 1856. 

�un druknede i en dam ved huset,og blev begravet på sædvanlig måde • . 
,Johan Mathiesen Johansen født 18o2 dØd den 28 -1-1867 gi�t med Anne Kirsti

ne Skau datter af Christian Christiansen Skau Skovgård.De havde 4 børn. 

a,Marie Cathrine gift med parcel1st Lorens Lorensen Torsthoved. 

b,Christian overtog stamparcellen. 
c,Mathias gift med Marie C,Schmidt fra Kegnæshøj overtog den nye ejendom, 

d,Ellen gift med enkemand Peter Christiansen Lysabildskov. 

Anne Kirstine født Skau døde den 21-12-1869 og blev 68 år gammel. 

Ejendommen blev delt imellem 2 sønner�og hjemgården overtog den ældste. 

2..". Chr:i,Q__ti�J� .. Joha�født 1828 død 1869 gift medAnne Marie Lasse fra Skov

.-.byballe, hun var fød t den 3o november 1824, og den 28-lo-1852 giftede hun 

. 
.--

sig med boelsarving Hans Hansen Kock i Minde bjerg, og i dette ægteskab var 

der 4 børn,som alle døde,og manden døde den 24-5-186o,hvorefter hun giftede 

sig med Christian Johansen den 28 -6-1863,og han døde den 28-12-1869. 

�Jørgen Lausen født den 23-12-1834 død 1918 søn af bmd, Laus Madsen Lausen 

og Anne Margrethe Hansen,han ejede først sit hjem i Sønderby,men solgte de1 

i 1871 til Hnns Møller Vestermølle ,og giftede sig med enken Anne Marie 
Johansen født Lasen den 7 juli 187l,hun døde 1893.og da der ingen børn var 

i disse ægteskaber blev ejendommen solgttil 

5 .Jørgen Madsen søn af bmd Mathias Jørgensen Madsen og Anne Margrethe Duus 

Østerby gift med Anne c. lvlathiesen født den 2-12-1866 datter af bmd Peter 
Mathiesen og Anne Marie Johansen Hagenseg.Deovertog ejendommen i l894,og 
drev den indtil de overtog hjemmet i Østerby i 19o4. 

� . •  Jørgen Hansen fra Skovby gift med S'ophie Marie Jacobsen ,de sælger i 1912 
til. 
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?.Hans Chr. Schmidt købmand i Damkobbel gift med Ellen Fogt, datter af bmd, 

Mathias Cr�istiansen Fogt og Ellen Kock,de overlader ejendommen i 192� ejen 

dommen til deres datter. 

8.Eline Schmidt født 1899 død 1958. 

:::_)· 
"\_... 



Nis Fogts ejendom. 

l.Christian Joha.nse_'!l født den 14-2-1835 død 1918 søn af parcelist Mathias 

Christiamen Johansen og Anne Kathrine Mathiesdatter gift med Anne Kathri· 

ne Schmidt fra Skoven datter af Jens Hansen Schmidt og Ellen Hansen Boisko· 

De fik ca 5 ha fra hjemgården i Damkobbel nu Hans Møller Lassens gård,og 

købte ca 5 ha af Østerbys parceller,og byggede i 186o den nye smukke gård 

De fik følgende børn. 

a,Ellen Johansen født 1861 gift med :Bmd Hans c. Valfog Hans C,Lausen Ny

b,Anne Kathrine Johansen født 1872 gift med bmd Hans Mathie- marksgård, 
sen Østerby. 

2 .Ellen Johansen født 1861 død 1941 gift l gang 2o-9-l878 med boelsarvibg. 

Hans Christian Volf født 29-lo.l855 død den 13 juni 1887.Anden gang gift 

Qed Hans Christian Lausen født den lo-lo-1854 død 194o gift 31-5-1889 

� søn af sætteboelsmand Peter Lausen og Anne Marie Madsen født Petersen. 

Af sidste ægteskab var der følgende børn,der levede, 

a .Anne Marie 1!legt-fød t 189o overtog hjemgårde. 
Lausen 

b,Anne Cathrine Lausen født L898 død 1969 gift med parc.Hans Peter Nielsen 

sønderkobbel. 
3,Anne Marie Lausen født l89o død 1975 gift l gang med Peter Ley født 1886 

død 1918 søn af bmd,Christian Ollristemen Ley og Kirstine Marie Mathiesen 

Vestermark.Iægteskabet var der l dreng Christian Ley født 1912 boende i 

Tandslet,Anden gang ingik Anne Marie 
'
ægteskab med sin første mands halvbro 

der Nis Fogt født 189!,. død 1958 søn af bmd Nis Fogt og Kirstine Marie Ley 
c """\ født Mathiesen, I 1938 blev ejendommen solgt tU den nuværende ejer 

4 ,Nis Fog t_ fød t den 14-4-1912 søn afKris tian Fog t og Trinke Fog t Trænge 

gift 1938 med Kristine Marie Knøs født den 2o-l-1915 datter af Jørgen H, 

I{nøs og Kathrine Thomsen Vesterkobbel, 

I den tid Christian Johansen drev gården i Damkobbel før han flyttede til 

sin hustrus hjem i Skoven var der en Johansen på alle 4 ejendolll.llle i Dam

kobbel, 
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...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, 
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