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Vesterby. 

Med strandvejen ned lå der en eller 2 række huse ved hver side af vejen 

denne by nævnes at være bygget til hertugens arbejdsfolk,som blev sendt 

herover for at rydde skoven,landsbyen er måske skudt ned af svenskerne elleJ 

forladt af beboerne under Wolf Ratlous regime på Hjortholm.Af de to huse, 

V 
1 d�r ...e r tilbage er det vestligste en gammel kro jfr.Chr.Hansens optegnelser. 

Ø-.St"t.YP,!I X. • 

l.Jørgen Christiansens Udenbys død lo marts l872,han var gift med Marie 

Cathrine Frederiksen datter af Hans Frederiksen og Magdalene Iversdatter 

i Lysabild,hun var født den 2u febr,l82o gift d,l9-5-1838,d.5-ll-1892, 

I ægteskabet var der følgende 14 børn, 

l,Helene Marie Sophie f.l9-lo-l83B.d.5-2-184o. 

2,Marie Cathrine f,3o-4-184o,hun overtog hjemmet gift med inderste H.C. 
Madsen, 

3,Christian f,25-9-1842 farmer i Dakota d,3-8-1892. 

4,Hans f,8-2-l843 farmer i Dakota gift med Marie Andersen, 

5.Jørgen f,26-5-1844 sømand død i Kina. 

6,Kirstine Marie f.l8-9-1845 gift med farmer Albert Olsen i Dakota. 

7.Anne Marie f.9-2-1848 gift med farmer Jacob Jacobsen Bygehoved i Dakota 

8,Cathrine Marie f .ll-4-185o gift med farmer Halvor Halvorsen ansat ved 

Jernbanen i Manitova Amerika, 

9,Christen f,l2-3-1852 død i Amerika. 

lo.Magdalene Sophie f,21-9-1854 gift med arbejdsmand Johs,Nielsen Chikage 

ll,Anne Margrethe f .29-lo-1856. 

l2.Ellen f.9-5-1859 gift med snedker Cornelius Andersen Chikage d,7-5-188 
7. 

13,Frederik f,31-lo-186l arbejder i en skotøjsforretning i Chikage død 

i Manitova d.4-4-1892. 

14.Iver f,29-3-l864 arbejdede for en skotøjsforretning i Chikage gift med 

Hanne Lassen. 

Af de 14 børn rejste de ti til Amerika,en døde som sømand i Kina,og kun 2 

blev hjernme,en døde som lille, 

2,Hans Christian Madsen gift med Marie Cathrine Udenbys f,3o-4-184o,han 

døde 6-6-18 75. 

3,Jørgen Madsen fisker og murer gift med Sille Lorensen fra Broager, 

Huset er nu solgt til sommerbolig,som det ligger smukt der ved vandet, 



li! T 
......._ 

Mariane Heinrichs hus. 

l.Johan Christpher Gronheit født i Aldenburg gift den 7-lo-1779 med Anne 

Margrethe Lauses datter af Lorens Christensen og Trinke Lauses inderste i 

Sønderby,hans fader var bmd.Johan Christopher Gronheit og moder Lisbeth 

Becherer.Han forsikrede ved håndslag,at han ikke havde været gift før. 

Vidner var Christian Rasmussen og Hans Lausen.Han var med til at lave nye 

bænke,og indrette pulpitur i kirken efter Hjortholms og Nygårds udstykni� 

Den 2o-4-18oo døde hans første kone,i det ægteskab var der 2 lev.sønner. 

Den 18-l2-18o2 bliver han gift igen med Ellen Thomsen datter af Thomas 

Jørgensen Høruphav.Dette ægteskab varede kun i l år.Tredie gang blev han 

gift med Kirstine Marie Datter af Peter Christensen Vibøgetoft,de fik et 

død�ødt barn.Sønner af første ægteskab var matros Lorens Gronheit,og Jo

han Gronheit ved jægerkorpset,han var ugift og døde 11-4-1812 6o år gml. 

2.Lorens Gronheit født 12-6-1783 gift 1-2-1812 med K irstine Margrethe Hanse1 
n. 

datter af Hans Iversen parc.i Bredsten.De overtog kådnarstedet i Vesterby 

Han døde den 22-12-186l,hun døde som enke l89o.børn. 

a.Anne Kirstine overtog hjemmet. 

b.Johan Christopher skibstømrer bosiddende i Ny York. 

c.Hans parcel1st i Bredsten gift med Marie Cathrine Iversen. 

d.Lorens sømand vistnok ugift. 

e.Kristine Margrethe enke efter skrædder Hans Toft i Bygehoved,senere 

gift med inderste Christian Veise Albertsen i Sønderby. 

3 .Peter Jørgensen Bruhn fra Sebbelev f .12-12-1819 i Bro søn af Jørgen Peter 

sen Bruhn, han døde 1864,og var gift med Anne Kirstine Gronheit f .lo-ll-

1818 død 14-lo-1898,de havde følgende børn. 

a.Frederikke Magdalene gift i Amerika med Kristian Lorensen fra Sønderby 
kro. 

b.Lorens overtog hjemmet.Jørgen død 1868. 

4.Lorens Jørgensen Bruhn født 8-6-1857 død 24-5-1943 gift med Anne Marie 

Lorensen Torsthoved f.27-7-1856 d.lo-7-1934 datter af Lorens H.Lorensen 

og Marie Kirstina Torsthoved.de havde kådnerstedet i Vesterby,og solgte 

jorden fra til Jørgen Iversen,og huset til. 

5.Johannes Heinrich gift med Mariane Schmidt fra Skelde. 
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