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Peter Olsens hus i Kongshoved. 

Huset lå oprindelig ved Gåsvig,og tilhørte skipper Peter Petersens 

svigerfader Jørgen Jørgensen og husru Anne Marie Nicolaisen.Ved deres døc 

er huset overgået til Peter Petersen,og flyttet op på hans grund ved 

Kongshovedvejen,og solgt i 1877 til. 

l.Niels Peter Nielsen født d.3o-ll-1854 død 6-9�193l.Han var søn af Anne 

Kathrine Nielsen på Holtum mark i Grejs sogn,han kom her til Kegnæs og 

blev den 13-6-1877 gift med Anne Marie Jørgensen født d .l4-4-l85o død 

l 7-l-1935 datter af daglejer Christian Jørgensen, og Anne ;;;argrethe Duus 

Hjortholm. 

2 .Jørgen Hansen lods gift med illarri født på illrø ,de havde en søn.der faldt 

i Verdenskrigen,og en datter gift med en post i Slesvig,hvortil de gamle 

flyttede på deres ældre dage,i mange år var han lods på f yrskibet. 

3.Jens Thomsen snedker gift med Ellen Horne købte huset som aftægtsbolig, 

og han lavede Dritler til mejeriet. 

4.Andreas Christensen gift med Ingeborg Volf var bogholder hos C.Chmidt 

Damkobbel. 

5.Peter Olsen gift med Helga,hun er fra Østprysen,og han er fra Høruphav, 

hans bedstefar var Andreas Bonde i Soven. 

Marinus Petersens hus. 

l.Peter Petersen født d.ll-12-1858 død l-l2-1939,han var født på Holtum 

mark i Grejs sogn søn af husmand Jens Peter Petersen,og Anne Christine 

Nielsen.Peter Petersen blev gift d.6-9-l882 med Christine Nissen født d. 

2o-3-1863 død 5-12-1944.De overtog svigerfaderens ejendom,men solgte den 

i 1896,og byggede nyt hus på grunden oppe ved vejen.Peter Petersen sejle

de med fragt fra Flensborg til Hamborg,der var i ægteskabet 9 børn. 

2.1\/larinus Petersen født d.22-4-19o7 gift med Anne Christensen født d.l-5-19c 
9. 

De havde følgende børn.l.Christine gift Rossen boende Hostrupskov. 

2.Bent Petersen født d.l4-3-1944 gift med Anne Margrethe Jessen født d. 

31-lo-1946 boende Breds ten Kegnæs. 
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:?e ter Nevads hus • 

l,Rasrnus Nissen snedker søn af parcelist Hans Nissen og Anne Marie Rasmus

sen Sadbjerg, gift den 22-8-1834 med Anne L:argrethe Sandbæk datter af 

grovsmed Niels Sandbæk og Anne Marie Lassen i Sønderborg, l søn. 

2.Hans IHssen gift omkring 189omed Kirstine liiarie Jørgensen fra Gåsvig, 

børn a,Rasmus Nissen boende i Sønderborg gift med Visselulle. 

b, Christine overtog ejendommen, 

c .Anne Marie ugi·ft havde 2 børn Hans og Christine gift Clausen, 

),Peter Petersen født 1859 død 1939 fra Vejleegnen gift 1884 med Christine 

Nissen f(ldt 1853 død 1944. de solgte ejendommen til Jens Thomsen og byg

gede et nyt hus til dem og svigerfaderen oppe ved vejen, fg',!f 

·� . • Jens Hhoe1sen født 187o død 1935 søn af snedker Jørgen Thomsen og Trinke 

i Lillekobbel,gift med Ellen Horne født 1872 død 1955 datter af paree
i 

list J.>JJt;.Horne og Ellen i Bredsten,De solgte huset til, 

5. Niel s Peter Larsen født 1871 død 1963 søn af parcelist Jørgen Jacobsen 

og Laurine Larsen i Bøgehoved. gift med Marri fra Ærø. børn, 

a,Jørgen , b. Hanna, c, Alfred død 192o i sit 21 år. 

6. Peter Knudsen Nevad født d.ll-2-1918 gift med Anne Louise Jørgensen 

født den 5-4-1914. 

SoerenA
Typewritten Text
(Kongshoved 5)



�"9.slu�v� .2. 
Ellegård. 

l.Chresten Bladt født den 14-8-1785 død den 5-9-1859 søn af parcelist Jens 

Jørgensen :aladt og Anna Cathrina W'olf gift den 27-9-1811 med Marie Kathrina 

Lassen født l 791 død 12-3-1851 datter af parcelist Chresten Lassen og Cathr: 

ne Lasdatter Kobbelgård.De havde følgende børn. 

l.En datter død som 15 årig. overtog ejendom 1811. 

2 .Anne Kathrine overtog hjemmet. 

'.Mathias Madsen født 7-11-1822 død 1876 gift med datteren af nr 'Anne Kathr: 

ne Bladt født den 5-lo-1822 død den lo-4-l887.Mathias Madsen vår søn af 

bmd.Mathias Jørgensen Madsen og Ellen Jørgensdatter Gyldborggård i Østerby. 

r:lathias Madsen og Anne Kathrine havde ingen børn,hvorfor det blev hans søs-

�rsøn,der overtog gården • . Tieovertog gården 1836 • 

• Hans Frederik Hansen født den l 7-6-1848 død den 3o-4-1931 søn af parcellist 

Frederik Hansen og Kirstine Iilarie Madsen i Trænge gift med Marie Kathrine 

Lassen datter af Chresten Lassen og Ellen w·olf Kobbelgård,hun var født 1848 
ca 187o. 

og døde 1945,de blev gift og overtog onklens ejen�om.Da de senere også over-

tog Kobbelgård var ejendommen bortforpagtet en længere �række først til fr� 

mede og senere i 14 år til sønnen Cristen Hansen føe han i 1912 overtog Kob

belgård,hvorefter ejendommen her overd�oges til den yngre søn • 

• Frederik Hansen født den 1-3.1883 død 1951 søn af nr. 3 gift med Xnna Chris

tensen gift Henriksen fra Sotrupskov født den 16-7-1888 død død 1957. børn 

� .. Enny Henriksen født 25-3-19o9 gift med Henry Larsen Odense. 

2.Christen Henriksen overtog h�emmet. 

3.Astrid Hansen gift med Jacob Kock fra Østerby boende i Sønderborg • 

• Christen Henriksen født 19lo gift 1934 med Kathrine Marie Plett født 1913 

datter af Christen Rasmussen Plet og Kathrine Krogh i Sønderby. børn 

l.Christen Henriksen overtog hjemmet. 

2.Ingrid Henriksen gift med chaufør Jørgen Petersen.3Katrine gift med Conrad 
Elneff Broager • 

• Christen Henriksen født den 24-5-1935 gift med Bodil Lauritsen født 1935 

datter af Christian Lauritsen og Kirstine i Brøns. De overtog ejendommen i 

1961 • 

• Bent Nielsen født den 6-7-1933 søn af gårdejer Axel Nielsen og Jl'larry Jørgen 

sen i Dybbøl gift den 15- 3-1958 med Ingrid Petersen født den 26-9-1936 dat

ter af gårdejer Julius Petersen og Magdalene Christensen i Dybbøl.De købte 

ejendommen i l965,og lagde naboejendommen ind til og udvidede bygningerne. 
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'17. 
Sigurd Andersens ejendom. 

l.Christian Volf søn af Peter Christiansen Volf og Kirstine Margrethe 

Thorsen fra Ravnereden,denne blev del t til de 2 sønner Peter og Chris ti 

an,og Christian fik den nye ejendom,og blev gift med Anne Marie Gron

heit datter af Lorens Gronheit Bredsten.De havde kun en søn,der fik e

jendom i Bredsten,hvorfor de solgte ejendommen til. 

2.Jens Thomsen søn af snedker Jørgen Thomsen Lillekobbel gift med Ellen 

Horne datter af Hans Horne Bredsten.Jens Thomsen var oprindelig snedker 

og lavede i mange år dritler til mejeriet ved siden af ejendommen. 
3. 
Jørgen Horne fra Skovby en brodersøn til Ellen købte ejendommen i 19 37, 

han var gift med Ella Petersen fra Skovby,og solgte igen i 195o til 

4.Sigurd Andersen fra Frørup på Fyn gift med Else Iversen fra Torsthoved 

datter af Hans Iversen Torsthoved. Nu er jorde frasolgt til naboejen

dommen,og ejendommens udbygninger er nedbrudt. 

Caiklens hus. 

l.Peter Christiansen Volf fd. 1-12-1823 død d .ll-8-19o3 .gift d .16-11-18 
45. 

med Christine Margrethe Thorsen fra Lysabild f.d.7-12-1822 død d. 

26-7-1915. 

2 .Hans Volf gift med Minna, han overtog huset efter faderen, og lavede 

dritler til mejeriet.I 1913 købte datteren Margrethe gift med Hans Bond 
e 

fra Skoven ejendom i Bredsten,og forældrene flyttede med derop,og boe-

de i aftægtshuset der. 

3.Brødrene Jens og Hans Petersen gift henholdsvis med Minna Clausen og 

Anna Buslag boede i huset i mange år indtil det omkring 197o købtes af 

4.Gunnar Callesen fra Åbenrå,han købte først den ene lejlighed senere 

den anden med,så han nu ejer hele huset,der har fået nyt tag og er 

restaureret. 
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Jørgen Nørre ejendom i Xongshoved. 

1. Hans Wolf født pinsen l 718 død 5-4-1792 gift med Anna Hansdatter fra 

vibøge døbt 12-lo-1721 død 2-7-1782. H. i'olf var søn af bmd Wolf 

Johansen Nymarksgård og havde følgende søskende. 

a. Christian Wolf pare. på Rothenhoff i Bygehoved. 

b.Christian Wolf ejer af Nymarksgård. 

�.Vibøge ejede Hans Wolf først en gård,som han måske afstod til en sø 
n, 

oc byggede Lebølgårds kro 8 fag stort. På disse 2 steder var han i24 
år. 

År 1765 købte han ved udstykningen i forening med sin broder cC Wolf 

Hjortholm År 1766 bygger han færgehuset,og afstår det til sin sviger

søn Jørgen Hansen �ærgemand. 

År 1768 solgte Hans Wolf Hjortholm til forpagter Johs Brandt fra Au

gustenborc,og beholder parcel nr 4 i Xongshoved,hvor han nu bor sam

men med sin svigersøn Jens Bladt, Hanbygger her en gård,som han til 

min4e om sit ti dligere hjem kalder for Lebølgård,denne afstås 1772 

til J. Bladt. Ar 1777 den 18 juli købte ha». af Johs. Brandt Hjortholm 

parcel nr 3 i Kongshoved. Den:a.e jord lå i d.et østlige hjørne af markel! 

og her bygger han igen et sted,som han kaldte Bongshoved,herboede han 

til sin døci.Den 2 juli 1782 drukneile hans kone Am18. Hanses i en alder 

af 62 år på en sejltur til Als,da båcien kantrede,han frelstes derved, 

at han holdt sig fast vei kølen. !r l 784 den 12 april blev han igen 

gift med Ingeborg Prederiksdatter fra Ulkebøl.Der var følgende børn. 

a .Anne Marie W ol f død i sine un&e år • 

b.Kirsten Wo1f blev født 1744 gift 1764 med Jørgen H. Færgemand. 

Han var fra �jeldbygård og fik færgegården med jord.Hun døde 24-1-17 

c.Hans Wolf boende i vibøge,hvor han må have fået faderens gård. 

d Christen Wolf død som unc. e. Anne Marie Wolf død soa unc .  

82. 

f. Anne Kathrine W ol f blev 1 novbr. l 771 cif t aed Jens J. Blad Vi bøge 

g. Christian Wolf var 1792 bosat i Amsterdam. 

h.Jørgen Wolf død som ung .  

1 Kirstine Marie Wolf blev l78o gift med sin fætter Ha ns  Wolf skoma

ger 1 Øs terby . 

j. En dødfødt pige. 

k.Peter Wolf født 1767 på Hjortholm 1 fastetiden blev 1793 gift med 

Ellen Christiansdatter Fogt Østerby,og 
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'19. 
Hans Cmistensens hus. 

l.Jørgen Christensen fra Lysabild gift med Kathrine Marie var klodsmager. 

2.Jørgen Andresen født 1835 død 1911 gift med Anne Marie født 1836 død 

1889,de havde ingen børn,og drev høkeri derfra. 

3.Jørgen Møller gårdmand i Bøgehoved gift med Christine Schmidt købte hus 

et til aftægtsbolig,men da gården brændte i 1911 byggede de aftægt ved 

den nye gård,og solgte huset til daværende mejeribestyrer Hans Erederik 
s,en. 

4.Hans Frederiksen gift medKathrine Marie Thomsen l gang gift Petersen, 

han opgav mejeriet i 192l,og flyttede ind i sit hus og var til 1935 sog. 

nerådsformand,og havde Folkebankens filial i mange år.I 195o flyttede 

de til en datter i Odense,og solgte huset til 

5.Hans Christensen f.d.3-4-1898 i Holm gift med Metha født d.l2-l-19o4 

i Sttrup,de fortsatte med banken indtil 197o. 

,f:o�kvd /+'. E.gon Petersens hus ved havet. 

l.Niels Peter Nielsen gift med Anne Marie Jørgensen købte i 1888 grunden 

af Jens Bladt Kongshoved og byggede huset,og ejede det indtil 1925, 

da han afstod det til sin svigersøn. 

2.Peter Hellfra Høruphav gift med Marie Nielsen,de ejede huset indtil 

1945,da det solgtes til. 

3.Frans Phillip skomager og indvandret fra Tyskland gift med Frieda,der 

var fra Småland,de fik begge efter et omskifteligt liv en god alder

dom her på Kegnæs. 

4.Egon Petersen inspektør på hospitalet i Augustenborg gift med Birthe 

Kock datter af gårdejer Hans Kock Nygård. 

Gendarm Nielsens hus. 

l.Thomas Nielsen gift med Kathrine overgendarm i grænsegendarneriet 

byggede huset i 1926,og boede der til sin død. 
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A::�mosft.-o.,d 9. 
/ Familien Wolf i Kongshoved. 

Følgende ejere af Ravnereden • 

• Jørgen Peter Raun plejesøn af pastor Byberg gift den 25/7 1792 
Frederikke Brodersen datter af forval ter Jørgen Brodersen på Østerholm, 
han var svoger til J. P. Witske på Hjortholm,og han købte i 1792 ca 2o 
ha. af Hjortholm og byggede gården i Kongehoved i stil med præstegården. 
Han drev gården til 1799,da han rejste til Ødis ved Kolding og solgte går

den til. 
!. Peter Christiansen Wolf født om pinsen 1755 ejer af gårde,.fra 1799-1828. 

Han var søn af Christen Wolf og hustru Kirstine Marie Mortens Bygehoved. 
P, c. Wolf var en del år kusk på Kegnæsgård,og den 27/3 179o blev han 
gift med datteren Sophie, datter af Jørgen Andersen senere Nygård,denne 

.� ejendom bestyrede han i lo år indtil han købte i Kangshoved. 
Jr K athrine Sophie Wolf født 2/12 1;99 datter af nr. Z gift d. 2/8.1823 

medChristian Petersen W?lf, søn af Peder Christiansen W?1f" og hustru Ellex 
Hansdatter Nymarksgård Ø�terby. De havde stedeS i Kongehoved fral828-45. 

/..i. Peter Christians�n Wol_f overtog ejendommen 1846 og drev den til 1866. 
han var gift med Kirstine Margrethe Thorsen fra Lysabild den 16/11.1845. 
han var født den 1/12 .• t823 død den 11/8.19o3. hun var født den 7/12.1823 
død den 26/7 1915. 

[i" Peter Christiansen Wolf f. d 2,6/3 1857 død den 2/8. 19o3. gift den 5/11 
1875 med Kristine Marie Schmidt fra Kongehoved født den 19/12 1848 død 

·�. 1915. 

i, Peter Christiansen Wolf født den 21/2 1876 død i januar 196o. gift den 
22/12 1898 med Anne Kathrine Petersen fra Torsthoved født den 26/3. 1874 
død den 29/4. 1928. Han solgte ejendommen i 1946 efter at have ejet den 
siden 19o3 til Mathias Iversen fra Grønmark. 

7 

SoerenA
Typewritten Text
(Kongshoved 9)



s-/. lcon-grfwl"ed 1.6-. 

J 

Helge Nielsens ejendom i Kongshoved. 

l.Christian Melcherteen født 176o død 1818 søn af Jørgen Melcherteen 

Maibøl gift l gang 1787 med Margrethe Jørgensdatter datter af Jørgen 

Sørensen og Inket boelsmand i Maibøl. gift 2 gang i 26 år med Ellen 

Kåds fra Mindebjerg.C. Melcherteen nævnes som færgemand og parcelist,og 

der var i ægteskabet følgende børn. 

l.Anne Marie gift med Hans Lassen Færgemand. 

2.Inket gift med Christian Duus Hartsø mølle. 

2,Hans Lassen Færgemand gift med Anne Marie datter af Chr.Melchertsen. 

3.Alexander Andersen født ca 18oo søn af boelsmand Hans Andersen og hust

ru Ingeborg Frederiksen Broholm køber i 1828 ejendommen på tvangsaukti

on for loco rigsbankdaler. Han blev gift med Kathrine Marie Petersen 

datter af parcel1st Hans Petersen og hustru Damkobbel,Kathrine Marie 

får ca 2 ha af hjemgården med til Kongshoved.På denne mark byggede de 

så,da de sælger ejendommen til Andreas Rigelsen en lilleejendom,som de 

overlader deres plejedatter Kathrine Sørensen gift med Hans Andersen 

fra Bjørnodde.Og her er det så en søstersøn til Hans Andersen Hans Sch

midt fra Østerby i 1896 beg)Ulder sin korn og foderstofforretning, 

4.Andreas Rigelsen fra Tandslet gift med Marie Kirstine f,Jensen overtager 

1863 ejendommen,og da ingen af dere's børn ønsker at fortsætte på den 

sælger de den i 19oo til Jørgen Jensen. 

5.Jørgen Jensen gift med Elisabeth Læsemann fra Asserballeskov født 1877. 
·\ 

Jørgen Jensen faldt i Verdenskrigen i 1917,og enken giftede sig 2 gang 

med. 

6.Peter Mathiesen født den 27-3-1890 død den 5-2-1957 søn af Mathias Mathi· 

esen og hustru Marie født Fogt Grønmarks kro.Der var ingen børn og ejen

dommen solgtes i 1948 til 

7.Carl kier født 1899 død 1953 søn af skipper Nis Kier.Dahlsgård Rinkenæs 

gift med Elise Christiansen fra Brobøl født den 17-4-19ol. 

8,Helge Nielsen født 24 - 9- 1919 gift den 13 -7- 1951 med Anni Kiær født 

den3o - l  -193o. De overtog ejendommen i 1953. 
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