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�/. tf'tynæJ· /ø-tyt:- /. 
Nicolai Petersens hus. 

l.Christian Schmidt født omkring 18o5 søn af parcel1st Jørgen Jørgensen Sch 

midt og Kirstine Marie Johansen Hyldbjerggård gift med Kirstine Marie 

Lausen fra Egernsund,han overtog en parcel af sit fødehjem og byggede i 
1872 huset der,og nedsatte sig som træskomager,der var i ægteskabet en da 

tter Christine Marie, 

2,Christine Marie gift med snedker Andreas Esbensen fra Tandslet de overtog 

ejendommen,og der var i ægteskabet 9 børn, 

3.Peter Petersen søn af Peter Petersen og Christine i Kongshoved købte hu

se.t,da jorden var frasolgt til naboen Nis Fogt,og da de ingen børn havde 

solgte de mod boligret i aftægten huset til hans broderdatter, 

4.Marie Petersen datter af Niels Petersen og Kathrine i Kongshoved,hun er 

gift med Nicolai Petersen,der er fyrpasser på Kegnæs fyr, 

A"'ecJ/"U�f /�e.. .Z. Nicoline Fogts ejendom, 

l,Jens Schmidt født omkring 18lo søn af parcelist Jørgen Jørgensen Schmidt 

og Kirstine Marie Johansen HYldbjerggård gift med Anne K,Albertsen fra 

Bregninge på Ærø,han overtog en parcel af sit fødehjem,og byggede et hus 

derpå i 1872,han arbejdede al sin tid på Hjortholm,der var ingen børn i 

ægteskabet. 

2.Jørgen Schmidt gift med Marie K,Hansen ejer af ijyldbjerggård,han købte 

ejendommen og videresolgte den til. 

3 ,Christen Fogt fra Vestermark fød t 1895 gift 1921 med Anne Margrethe Iver

sen fra Grønmark født 1897. 

4.Nis Fogt født lo-2-1922 gift 1948 med Nicoline Madsen født 23-9-193o i 

Ertebjerghav,de overtog ejendommem i 1949. 

Svend Larsens hus. 

l,Christian Jørgensen daglejer gift med Anne Margrethe Duus fra Fjeldby. 

Deejede huset omkring 185o,og ved deres død er huset nok solgt til herre

gården,hvorfra det igen sælges til. 

2,Christian Nissen gift med Kathrine Hansen senere kirketjener på Kegnæs, 

3,Svend Larsen fodermester på Hjortholm,og senere arbejdsmand her i sognet. 
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�.J. 

Kroen ved Hjortholms smedie. 

l.Laus Lausen født 6-2-184o søn af bmd,Laus Madsen og Anne Margrethe Hansen 

på Asmus Rigelsens gård.Han blev gift 1873 med Marie Lausen Palæet i Midt

kobbel,De overtog ved deres giftermål det gamle smedested i Hjortholm,og lag 

de senere hendes faders ejendom til.På ejendommen var der kro indtil Ver

denskrigen,En datter var Marie Lausen født 3o-9-1888 død 1976. 

2,Jørgen Lausen søn af ovennævnte var udlært mejerist,men overtog i 1922 ej

endommen,og drev den til sin altfor tidlige død et par år efter, 

3.Peter Hansen fra Troldborg gift med Christine Vrang fra Stolbro købte ejen

dommen i 1937,men i 1977 solgtes jorden fra til Peter Hansen Volf,så der 

nu er et beboelseshus tilbage af det gamle smedested, 

�Af����e � Hjortholms smedie, 

l,Jens Hansen gift med Anne Margrethe Volf havde smedien omkring 187o,men 

rejste til Amerika og efterlod hustruen herhjemme,hun overdrog arnedien til 

2.�ns Peder Pedersen og hustru født Plett,de købte en lille landejendom i 

Grønmark,og solgte smedien omkring 19oo til, 

3,Christian Petersen fra Blans,han drev den indtil 1928,da han solgte den til 

sin svigersøn. 

4.Andreas Duus gift med Ella Petersen,han drev den til sin død,og fra omkring 

197o gik smedien ind,så der nu kun er beboelseshuset tilbage. 
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Hjortholm, 

tilhørte huset Sønderborg 1615 til 1667. 

forpagtere, 

l,Junker Wolf Rathlou 1665 til 1684. (�-
2,Johan Jebsen gift med Anna Brandt,anden gamg gift med Klaus Poulsen,der 

jo 1695 skænker kirken våbenhuset mod syd ,de havde gården fra 168o - 17o6. 

3.Evald Brug havde gården fra 17o6 til 1739. 

4 .Jens Hansen hans enke blev gift med overfyrste Lauth,de drev den fra 1739 

5. �is Lorensen forpagter og senere ejer af Hesselgård i Rinkenæs.-1751. 

han var P,H.Hjort Lorensens bedstefår og drev gården fra 1751-65. 

6,Peter Petersen gartner fra Lillemølle var ejer af gårde 1765-67. 

-�"'.Hans Wolf gift med Anna Hanses havde gårdei l år,han var søn af Wolf Jo
_.� 

hansen og Anna på Nymarks gård, 

s.Johannes Brandt søn af provst Brandt i Egen gift med Laise Frederikke Bro

dersen fra Østerholm,han var ejer af gården fra 1768 til 1796. 

9,Jørgen Peter Wiske søn af kornhandler Witske i Sønderborg gift med Johs. 

Brandts datter Eleonora Elisabeth overtog gården i 1796,de fik 9 børn. 

lo.Jørgen Peter Witske var den yngste af sønnerne,han var ejer af gården fra 

1833 til 186d,og var gift først s gang med en d�tter af grdr.Petersen 

Abildgård Langdel.J,P,Witske døde dog efter 5 års ægteskab,og enken gifte

de sig anden gang med sin første mands broder Johannes,i dette ægteskab 

var der en søn Hans Heinrich gift med Margrethe Jessen fra Maibølgård,der 

Gråste hovedgård, 
/ •' 

11. Jørgen Peter W i tske søn af nr 9 ' gift med Helene Hansen datter af biskop 

Hansen i E gen,hendes moder var en datter af pastor Svendsen i Hørup.Deres 

eneste søn var dansk statsborger,og i 1898 solgtes gården så til den tys

ke stat,og blev administreret af den såkaldte domæneforvaltning,indtil 

den efter genforeningen blev overtaget af den danske stat og adminisreret 

af State�q jordlovsudvalg,fra 1998 til 1933 borttopagtet til Hugo Hoff, 
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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 Hansdatter,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 2 1-9-183 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-6-187o gift med Jens P.Mølle 

1-.Jørgen Johansen Volf født den 12-ll-1838gift med Marie Magdalene Skoven. 
r-�aulsen datter af Christen Paulsen Torshoved. De havde følgende børn. 

a,Marie 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. 

Peter født 19o5.d.Kathrine født l9o7.e.Christen født 1912 præstegårdsforpag 

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

),Jørgen Volf født l9o3 dødl962 gift med Kathrine Jacobsen datter af Jacob 

Jacobsen og Margrethe Gronheit Bøgehoved født l912,der er en søn Hans Volf 

gift og boende i Guderup. 
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k�� /au:!� t!. 
Mortensens ejendom. 

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

parcelist Hans Wolf og Anna Cathrina i Kongshoved.Jørgen Hansen overtog 

jord fra Hjortholm,og var færgemand,de havde lo børn. 

Christen Jørgensen Færgemand søn af nr l overtog ejendommen efter sin fa

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

Kegnæs færge. 

3 .Christen Petersen Plett fra Mindebjerghav 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 Mortensen 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 død 1922 gift med Maria Cathrina Lausen 

datter af sætteboelsmand Peter Lausen og Anne �rie Petersen Østerby,hun 

døde 19o5 og de havde følgende børn. De overtog ejendommen 1882. 

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

b.Peter Mortensen overtog hjemmet. 

?.Peter Mortensen født 1887 død 1963 gift med Magdalene Jensen født 14-7-189J 

�"·'i�d 1958 datter af murer Lorens 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� 

datter af pare .Hans Hansen og Margrethe fød t Lorensen Bredsten. 

:).Hans J?eter liiortensen født den 29-7-1936 gift med Birthe Diedrichsen født 

den 18-6-1938 datter s.f Jørgen 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 færge" 

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. går i 1821 konkurs. 

:5,Fcter Jo hP. ns en :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 �ede t den 18-1 ,....1853 til. 

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

Ee�arrielsen og Kirs ten i Notmark, gift den 3-7-1853 med Marie Ka-ch"rlne 
( �ølfer erL�e efter Joh2.n Møller fra Ny Kronborg,htm var født Petersen datte1 

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

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

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

b,Hans Peter Danielsen færgemand1han ove:etog hj emmet , midt, 
c .Anne Cathrine Danielsen født den 29-12�1862 gift med parcel is i; Joh3.n �t.o

n 
resen Torsthoved, 

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

sen datter af Jørcen raulsen og Anne Cl-.æis tins Kock To:c-:'lthoved født 1061 

død 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 Hansen Danielsen født 1886 død 1954- g :tf t llied Ingeborg Christine 

rr:øller født 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 
de børn. 
a,Petcr DanielHen 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 Eleno::-<' 

Hansen datter af fisker (Jøre:cn HatJJJcn og Kn.{;h:r:tne Hjortholm Kceruus. 
De ovcrtoc; f:urgcg{tr·dcn :l 1964-. 

f-- .Villy 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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