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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 

I versen 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. 
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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 Vesterby datter 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. 



?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 9-4-1946 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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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 M athias 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.F ørst 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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-
J..L 

&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 er det 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 

T homsen 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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