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lJ/eciø,PPd 4. 
sønderkobbel. 

Den 23 august 1765 udsendtes der fra Sønderborg •neddelelse om,at der 

den 18 september onsdagen efter 15 søndag efter trinitatis afholdes auktion 

på
. 

Hjortholm over jorder fra de 2 kongelige gårde Hjortholm og Nygård.Jorden 

Jkal ikke købes,men fås til arv og eje på j-ordrentevilkår,den såkaldte canon 

·is Nissen Kock på Holmkobbel og Hans Petersen Sønderkobbel køber også nogle 

1f de nu for store bygninger på Nygård.Til Sønderkobbel har der vistnok ind

:;il e_jerne begyndte at udstykke været omkring 75-8o ha.Af den årlige canony� 

Lae ses det,at den har været den største ejendom i sognet næst efter Hjort

holm,der var på 95 ha. 

Hvornår gården er bygget vides ikke med bestemthed,men den 17 13-pril 1775 

�iver den ældste datter Anne Marie konfirmeret i Kegnæs kirke.Hun var da 

l5 år gammel,og der var 2 drenge og 4 piger. 

Ejere af Sønderkobbel. 

1. rmna Petersen yar søn af Peter Nielsen og hustru Anne Marie Peters i Er

tebjerg.Han blev 21 år gammel gift med Anne Marie Jørgenadatter,hun var dat

ter af Jørgen Jebsen på Stensgård og hustru Cathrine Jørgena. Ægteskabet va-
o 

rede i 37 år,og de fik sammen 2 døtre en sn døde ved fødselen. Anden gang 

var han gift med Symdet Kåds datter af Peter Kåd og Anna Kåds i Lysabild. 

Dette ægteskab varede i 23 år.og var uden børn,hun var 51 år da hun blev gif1 

Tredie gang var han gift med Marie Cathrine Kåds enke efter Jørgen Petersen 

�'-�M i Sønderborg.Dette ægteskab varede .h.'lm i l år og var uden børn • 
./ 

Hans Petersen blev 85 år gaa�el,og må altså have været 84 år,da han giftede 

>ig sidste gang.Han døde den 4 september 1822 .Hans første kone var 36 år,da 

le blev gift,og døde godt 74 år gammel den 17 aprill797.Samme år den lo 

oktober blev han gift anden gang. Hans anden kone døde den l december 182o 

74 år gammel.Den 6 april året efter blev han gift igen. 
Den ældste datter Anne Marie blev gift med boelsmand Hans Madsen fra Tandale1 

men var allerede død ved moderens død i 1797.Hun efterlod �n datter,som blev 

:;ift med bmd. Christen Hansen Jacobsen på Fjeldbygård,de havde ingen børn. 

Måske har det været grunden til,at Jens P. Møller fra Kronborg kom til Fjeld· 

bygård. Den yngste datter på Sønderkobbel Cathrine blev gift med Peter Niel
sen fra Majledet.De overtog så Sønderkobbel. 
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2.Peter Nielsen søn af Peter Nielsen og Anne Cathrine Peters ved Majled 

Hørup sogn gift den 27 november 1792 med Cathrine Hansdatter i huset 

efter kongelig koncession,idet de da de var beslægtede havde erholdt en 

sådan,hvorfor de har at betale til den kongelige kasse i Sønderborg l. 

rigsdale-specie. Kathrine Hansdatter døde dog allerede efter knap 2 års 

ægteskab den 21 oktober 1794 efterladende 2 døtre og l søn.Den ældste 

datter Anne Marie var født udenfor ægteskab,faderen var Christian Volf 

fra Østerby,hun blev den 26 juli 18o6 gift med Jens MØller,som ved de

lingen af Kronborg iår stamparcellen Gl.Kronborg,de får 5 børn,som efter 

alder er fø1gende l.Ha.ns Peter køber halvgården Torrebæk i Skoven. 

2.Jens Peter får Fjeldbygård.3.Johan Peter får Kro�nborg.4.Peter døde 

uden at være giftog 5.Kathrine Marie gift med bager Krogh i Lysabild. 

Den næstældste datter Anna Margrethe født den 31 august 1793 bliver gif\,j 

med Jørgen Køks i Rage b øl, og får sammen med ham 5 børn, hvoraf de 4 lever, 

og er efter alder følgende.l.Jørgen.2.Hans.3.Peter.4.Christen KØks. 

Ved bedstefaderen Hans Petersens død var Anne Margrethe dog allerede død. 

Sønnen Hans Petersen født den 8 oktober 1794 bliver gift med Anne Margre

the en datter af bmd. Andreas Blad og hustru Anna Ernestine i Lysabild, 

vielsen fandt sted den 11 juli 1817. 

Peter Nielsen blev gift igen anden gang den 6 november 1795 med enken 

Maren Laraes enke efter Christen Volf i Sønderby,hun var datter af bmd. 

Lars Mathiesen i Sønderby på H.C.Lausens gård. Med Christen Volf havde 

hun været gift i lo måneder,en søn de havde sammen døde samtidig og ble� 

begravet sammen med faderen den 12 september 1792.Christen Wolf blev kun 

23 år gammel. Med Maren Larses fik Peter Nielsen 7 børn,hvoraf dog de 3 

døde i spæd alder,de blev allesammen født medens de endnu boede på Søn

derkobbel. Da sønnen af første ægteskab Hans Petersen blev.gift i 1817 

flyttede Peter Nielsen med sin familie til Dybbølmark og �nes her som 

boelsmand.Da det var moderen til Hans Petersen som i sin tid arvede Søn

derkobbel,har sønnen vel skullet. overtage den når han var gammel nok. 

Da der den 26 september 1819 er barnedåb på Sønderkobbel nævnes Peter 

Nielsen som fadder boende på Dybbølmark,så omf�ytningen må være sket ved 

den tid. 

____ ___ ____ ___ _ j 



Peter Nielsens og Marens børn var følgende. 

1. Anne Kathrine født den lo august 1796 død i umyndig alder. 

2. Kathrine Marie født den 23 august 1798,hun blev den 4 april 1818 gift 

med nabosønnen Peter Kock,de overtog Holmkobbel,og fik 13 børn. 

3. Peter P.Nielsen født 17 maj 18oo død i umyndig alder. 

4. Lorens Nielsen født den 24 april 18o2 bmd. på Dybbølmark gift med Mar

grethe Marie Petersen fra Dybbøl med hvem han fik 4 børn. 

5. Marie Cathrine født den 18 marts 18o4 gift med bmd. Christian Hansen pil 

Langbro Dybbøl og fik J børn. 

6. Jørgen Nielsen født den 22 november 18o6 død 2 år gammel. 

1. Anne Marie født den 13 februar 1812,gift den 21 april 1839 med enke

Z) mand og boelsmand Hans Kock i Østerby. Chr. Nielsens gård. 
'" 

Hans Kock var fra Holmkobbel men havde giftet sig ind på gården i Øster-

by,hvor der var en søn og en datter af første ægteskab.De fik 3 børn. 

To brødre var altså gift med 2 søstre,og den 3 bror Nis Kock på Søren 

Hakanovitses ejendom var gift med en brordatter a:f Maren de fik 9 børn. 

Maren Nielsen døde hos datteren på holmkobbel den 3o april 1849 og blev 

78 år gammel,hun havde da været enke i 2o år,så Peter Nielsen må have væ 

ret død siden 1829. 

�-!-�ns Petersen Nielsen. 

gift med Anne Margrethe født mad født den 26 juli 1797 får 12 børn, 

---<' hvoraf 7 endnu er levende ved moderens død den 3 februar 1875. 

Børnene var følgende. 

1. Cathrine Marie født den 31 oktober 1817 gift l gang med møller chr. 

Duus på Hartsø mølle den 11 maj 1838.Anden gang gift med møller Joh.· 

Julius Hansen på Maderup mølle Særslev sogn på Fyen. 

2. Anna Ernestine født den 12 september 1819 gift med parcel1st Chr. Nørr 

Strandgården Bredsten. 

3. Marie Cathrine født den lo oktober 1828 gift med parcel1st Joh.Johans. 

Møller fra Bygehoved.De havde Jørgen Nørs ejendom i Kongshoved,og 

havde ingen børn. 

4. Anne Margrethe født den 11 august 1826 gift med parcel1st Nis Kock på 

s. Hakanovitses ejendom. 

5.Peter P. Niels�n født den 23 oktober 1833 gift l gang med Anne M. Fogt 

�--���!_���e��-t��-������ � ���}e��d���n.Gift
_:_ __ 

gang 
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6. Hans F. Nielsen født den 11 oktober 1835 gift med Anne Marie K"rybl fra 

Kegnæshøj • 

• Anne Marj.e født den 13 september 1843 gift med parcel1st Andreas Lassen 

Bjørnodde. 

l. 
) 
.. 

.3. 
4. 

5. 

De døde er. 

Hans P. Nielsen død den 13 november 1821 6 uger gammel. 

Hans P. Nielsen død den 28 februar 1834 9 år gammel. 

Andreas P. Nielsen død den 28 april 1842 11 år gamaiel. 

Jens P. Nielsen død den 3o oktober 1849 11 år gammel. 

Jørgen N ielsen født den 28 september 184o gift med Cathrine Marie Lasset 

først kroforpagter i Sønderborg,siden rejst til Amerika,hvor de er døde. 

Hans Petersen Nielsen døde den lo januar 1867 72 år gammel,hans kone 

døde den 3 februar 1815 og blev J7 år gammel. , _ __. 
H. P Nielsen blev alm ndelig kal t Store Hans Pæsen og blev meget brugt 
som dyrlæge og vejede,da han var i s in kraft 336 pund. 

l 'l ---l· 
gift med Cecilie Marie datter af Jens Møller på Pjeldbygård,hun var født 

_f. Peter Petersen Nielsen 

den 2o november 1838 og gift den 13 maj 186o.Defik sammen 8 børn. 

1. Anne Marie født den 23 februar 1861 gift med købmand Prost i Sønderborg, 

2. Hans Peter Nielsen født den 22 februar 1863 fik hjemgården og blev gift 

med Kirstine Marie Hansen en datter af Hans li'r. Hansen Kobbelgård Sad b j 
erg. 

3. Marie Cathrine født den lo januar 1865 gift med slagter Chr. Nicolai 

Poulsen Trænge ,en søn druknede 1 en dam ved huset d 21-5-1891.2o mdr -1.. 
'-../ 

4. Jens P. Nielsen født den 9 oktober 1867 gift med Cathrine Marie f. Kåd 

i Rendbjerg. 

5.Anne Margrethe født den 31 juli 1869 død den 26 januar 1877. 

6. Peter P. Nielsen født l januar 1871 gift med Anne M. Nielsen datter af 

Johan Nielsen parcel1st i Bredsten,de købte ejendom 1 Kobberholm Gråstex 

1. Jørgen P. Nielsen født den 7 februar 1873 gift med Kathrine Margrethe 

datter af Iver Møller Bredaten,de havde først Sommerlyst ved Sønderborg · 

siden igennem mange år en gård på Bovrupmark. 

s. Andreas P. Nielsen født den 3 juni 1875 død den 18 januar 1879• 

Moderen Cecilie Marie født Møller døde den 23 august 1876 kun 37 år 

gammel. Peter P. Nielsen døde den B januar 19o9 god,t 75 år gammel. 

····--· ...• ·---------�-- ----- ----------------: -
-:::-----::.. 



5.Hans Peter Nielsen f.22-2-1863 d.lj51 gift 2-3-1891 med Christine Marie 

Hansen fra Kobbelgård datter af Hans Frederik Hansen og hustru.Christine 

Marie var født 29-l-1872.Der var i ægteskabet 8 børn. 

6.Hans Peter Nielsen g. Anne Cathrine Lausen i 19ll,hun var datter af bmd 

Hans C.Lausen og hustru Nymarksgård.I ægteskabet en søn og en datter 

Christine gift med købmand Hans H.Schmidt Gåsvig. 

7.Hans Peter Nielsen f.l9-ll-1919. gift 1938 med Marie Cathrine Sophie An

dersen datter af Peter Andersen og Cathrine F.Schmidt i Østerby.Hun var 

født d.l9-12-1919. 
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