
☆

AUGUST KORSE

BROAGE RIAN DS
HISTORIE

0 4 0  S xfe

EGET FORLAG
☆



OMSLAGET TEGNET AF 
KIRKEMALER SVEND ERIK I H LE.

BROAGER
♦

KLICHÉER FRA 
HAMMER SCHMIDTS KLICHÉANSTALT,  

AARHUS  
*

FOTOREPRODUKTION VED 
DET KGL. BIBLIOTEKS FOTOGRAFISKE  

AFDELING  
*

UDSTYR,  KLICHÉER M.V. I DETTE HEFTE 
ER BEKOSTET AF

S K E L D E  A N D E L S M E J E R I

H V O R F O R  F O R F A T T E R E N  B RI N GE R  
MEJERI ET SIN BEDSTI  TAK 

*



BROAGERLANDS HISTORIE

Dell
Typewriter

Dell
Typewriter
Dette PDF-dokument er en scannet kopi af bogen "Broagerlands Historie" af August Korse. Det er muligt at søge i denne PDF med "find/søg" funktionen i dit PDF program. God fornøjelse!

Dell
Typewriter



A U  G. K O R S E  

FOR SØ G  PAA OG BIDRAG TIL

BROAGERLANDS 
HISTORIE

I

Gaardhistorie m. m. 

fra Udstykningstiden omkr. 1770 

til Dato

EGET FORLAG

Trykt i Dybbøl-Postens Bogtrykkeri 
i Sønderborg 1945



Som dybest Brønd gir altid klarest Vand, 
og li/ligst Drik fra dunkle Væld udrinder, 
saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand 
ved Folkets Aiv a f dybe, stærke Minder.
Din egen Dag et kort, men Slægtens lang; 
læg ydmygt Øret til dens Rod forneden:
Aar tus ind toner op i Graad og Sang, 
mens Toppen suser imod Evigheden!

Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat, 
i Flinteøxen efter Hat vens Tænder, 
i Mosefundets Smykke, plumpt og raat, 
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Ffænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog 
har gjemt et Gran af Slæglens Ve og Vaade; 
nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog, 
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.

Jeppe Aakjær.



FORORD.

M ed dette Hefte paabegyndes Udgivelsen af et Forsøg til 
en Broagerlands Historie.

Om det vil blive mere end et Forsøg, maa Tiden vise, m en  
det er dog mit Haab, at der gennem det Arbejde, jeg har ned
lagt i Studiet af saavel ældre som yngre Forhold og Begiven
heder paa Broagerland, skal frem kom me et samlet Hele, der 
vil aabne interesserede Læseres Blikke for Fortiden og forhaa- 
bentlig vil v æ k k e  Lysten hos mange til at fordybe sig i Egnens 
Historie og Slægternes Gang gennem Aarhundrederne.

Arbejdet er tænkt delt i 3 Dele, hvoraf første Del skal om 
handle Tiden før 1770 med alle de Forhold, der kan kom m e ind 
herunder. Andel Del — hvilken  paabegyndes med dette H æ fte
— vil blive Ejendoms- (og en Del Slægts-jhistorie fra U dstyk
ningen til Dato, og tredie Del vil kom m e til at omhandle den  
nyere Tid (herunder en Del Foreningshistorie og Teg lvæ rks
historie).

Jeg har god Grund til at udtale en Tak til alle, der har 
støttet mig i mit Arbejde, specielt de, der har stillet gammelt 
Arkivmateriale til min Raadighed, og sidst, men ikke  mindst, en 
Tak til Broagerlands Befolkning, der paa en enestaaende imø
dekom m ende Maade har vist Interesse for mit Arbejde og har 
forsynet mig med Oplysninger uden at trættes af mine mange  
Besøg.

Broager, i Januar 1945.
AUG. KORSE.



INDLEDNING

N AAR UDSTYKNINGSTIDEN — A arene fra 1770 til 1785
— er sat som Skæ ringspunkt m ellem  1. og 2. Bind af 

disse Bidrag til Broagerlands Historie, er G runden den, at med 
Udflytningen og M arkernes Fordeling skete der en saa stor 
Revolution i hele Samfundet, at v ist ikke m ange Begivenhe
der i vor Landbohistorie kan opvise større O m væ ltninger i 
de gamle traditionsbundne og nedarvede Forhold end netop 
denne Tid.

Gennem A arhundreder havde alle de Smaasamfund, som 
Landsbyerne er, og i endnu højere  Grad var det for nogle 
H undrede A ar siden, ligget urørte, og paa m ange Steder sov 
de en Tornerosesøvn, som denne U dstyknings-Revolution brat 
rev  dem ud af.

Nogle Steder — og ikke m indst paa Sundeved — havde 
A delsfam ilier gennem  A arhundreders Løb tilegnet sig store 
Dele af Jo rden  og m aaske nok skabt noget Liv ved deres 
Byggen og Æ ndringer. De havde nedlagt G aarde og Huse, ja 
Byer, hvis det passede dem, og bygget større eller m indre 
H erregaarde i Stedet, m en dette havde dog ikke æ ndret i de 
undergivne Bønders A rbejdsm aade, der baade hvad  Forhold 
og M etode angik holdt hele Driften hen i gammel Slendrian.

En anden A arsag til at begynde netop paa dette T idspunkt 
grunder sig i det Forhold, at fra U dstykningstiden og frem 
efter findes nogenlunde kom plette skriftlige O plysninger om 
Landboforholdene. Det er som Regel ikke uoverkom m eligt at 
skaffe O plysninger tilbage til 1700-Tallet, hvorim od det for 
Tiden før dette A arhundrede er uhyre svæ rt, for ikke at sige 
um uligt, at skaffe sam lede O plysninger til Veje.

Særlig for Broagerlands Vedkom m ende, hvor Pest og Krig 
gennem  1600-Tallet brød ind over den ulykkelige Befolkning 
flere Gange i Løbet af A arhundredet, og som om kring 1650— 
60 næ sten  gjorde H alvøen m ennesketom , er det kun med Be
svæ r og sporadisk, at autentiske O plysninger om H istorie og 
Befolkning kan  fremskaffes.
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Endelig kan tilføjes endnu en Grund, som gør det n a tu r
ligt at afslutte 1. Bind og derm ed den »gamle« H istorie netop 
paa dette  Tidspunkt. Det er den Om stændighed, at i 1779 ud 
døde den lyksborgske H ertugslæ gt, og dens Besiddelser — 
derunder det m este af B roagerland — kom ind under Kongen. 
Dermed sattes en Slutsten paa en Udvikling, der havde staaet 
paa gennem  et Par A arhundreder, saaledes at ogsaa paa dette  
O m raade — i U ndersaatsforholdet — oprandt der for S tørste
delen af Beboerne paa Broagerland en ny Tid.

Ganske vist ejedes endnu en Del af Jordegodset paa Bro
agerland af A delsslæ gter og andre fra gammel Tid, m en det 
var dog kun lidt i Forhold til, hvad Lyksborgerne havde ejet. 
Saaledes havde A ugustenborgerne paa G raasten, Blansgaard, 
Set. M arie Kirke i Flensborg, Dom capitlet i Slesvig og H ospi
tale t i Sønderborg endnu Jordegods her, men F lertallet af 
A delsslæ gterne, som tidligere havde haft Jo rd  paa Broager
land, var allerede for m ange A ar siden udkøbte.

Der er saaledes al god Grund til at begynde et nyt Afsnit 
af Broagerlands H istorie ved A ar 1770—80.

*

Vi vil derfor nu gennem  dette Bind søge at gennem gaa 
Ejendommene, som de laa og kom til at ligge, efter at U dstyk
ningen var fuldbyrdet, og samtidig søge at fastholde de Be
givenheder, Slægter og Forhold, som k n y tte r sig til hver en
kelt af dem.

Komplet b liver det vel næppe, men et Grundlag for v idere 
U ndersøgelser for den enkelte Gaards Vedkom m ende vil vi 
tro  at kunne give, saaledes at In teressen for henfarne Tider 
og Slæ gter kan blive vedligeholdt og opelsket.

*

Broagerland har helt tilbage til de æ ldste Tider — i hvert 
Fald saa langt vi kan følge den — væ ret delt i følgende Lands
byer: Skeide, Gammelgab (Krammark), Dynt, Broager, M øl
mark  (herunder Iller og Brunsnæs), Smøl  og Skodsbøl  (med 
Egernsund), og vi vil i det efterfølgende bibeholde og benytte  
denne Inddeling og behandle hver Landsby for sig.
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SKELDE

Denne Landsby, der i alleregentligste Forstand ligger for 
sig selv i den yderste  Krog af Broagerland, bestod ved Ud
skiftningstiden af 24 Boelssteder, hvoraf de to dog kun var 
1//2-Boel, endvidere af 10 K aadnere og 19 Inderster. De laa fra 
gammel Tid sam let inde i Landsbyen, saavel Gaarde som Huse, 
og ejede Jorden, der hørte  til Byen, i Fæ llesskab, som Skik og 
Brug var paa dette  Tidspunkt.

Hele Landsbyen ejedes uden U ndtagelse af H ertugen paa 
Lyksborg. Der havde tidligere ligget to D om capitelslanster 
(Lanste =  Fæsteboel) i Skeide, men de var i 1601 b levet b y t
tet bort af H ertug Hans den Yngre mod to Gaarde, han ejede 
i M ølmark, saaledes at H ertugen havde Skeide som en fuld
stæ ndig og sam let Ejendom om kring sin dengang nyopførte 
H erregaard  Skeldegaard, eller som han kald te  det »Freileben«.

Til Skeldegaard hørte  de A realer, der begræ nsedes af Krum
bæ kken, langs Folekobbel og tvæ rs over M arkerne til n uvæ 
rende Clemm ensens Jorder, og disse regnedes ikke som høren
de til Skeide Byjord.

Disse udgjordes af de store Fæ lleder og Agre, som strak te  
sig i en Bue rundt om Byen, dog med S tørstedelen liggende 
paa det nuvæ rende Skeldem ark, og de havde form odentlig 
ligget saaledes, siden Rydningen og O pdyrkningen for m ange 
A arhundreder siden paabegyndtes.

Ved A ar 1770 hed disse M arker: Skau-M arken, Borres- 
M arck, K ragebuge-M arck, M øhlhii-M arck, Sletnis-M arck, Kat- 
hii-M arck, Drags Bierg-M arck, Langse-Feld-M arck og Illers- 
M arck samt paa den anden Side af K rum bækken Esk-Marck. 
M en dette var dog Sam lingsnavne for en hel Række Lykker 
og Indtæ gter, som igen hver havde sit eget N avn (se under de 
enkelte  Gaarde).

M an bearbejdede Jorden  i Fæ llesskab paa den prim itive 
M aade, som var almindelig, og naaede vel i G runden knapt 
saa langt, at A fgrøderne kunde give ret m eget m ere end til det 
alm indelige daglige Underhold. Men Fordringerne var jo he l
ler ikke store. Den alm indelige O plysning heller ikke.

Som et Udslag heraf brugte G aardene — i Skelde som alle 
andre Steder — Bomærker, da Skrivekunsten ikke var alm in
delig. M an satte  ikke sit Navn, men sit Bomærke under Papi
rer eller som M ærke paa Ejendele, og dette  Bomærke hørte 
til Gaarden, ikke til Ejeren. For Skeldes V edkom m ende har de 
v æ re t i Brug — m ere eller m indre — helt op til M idten af for
rige A arhundrede, men gik saa af Brug og findes nu ikke 
m ere. D esvæ rre er enkelte  af Bom ærkerne forsvundet, m en 
21 af dem er bevarede og ses Side 11.
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Til denne fjerne A fkrog af Landet, hvor gammel Sæd og 
Skik havde holdt sig gennem  A arhundreder, og hvor m an altid 
havde v æ re t lidt for sig selv, naaede saa U dstykningen og 
hele den O m væ ltning i de nedarvede Forhold, som den m ed
førte, i A aret 1778.

I M arts 1778 lod H erredsfoged Todsen optage Protokol 
over Skeide Byjords »Einkoppelung«.

Først bestem tes det, at Landm aalerne Hans Jürgen  Foogt 
fra Guderup og Jens Iw ersen fra A sserballe skulde opm aale 
al til Skeide By hørende Jo rd  »efter den M ethode, som i Bro- 
acker og M øllm arck er benyttet«.

Dette approberedes af H ertugen paa Lyksborg, hvorefter 
m an udnæ vnte Taxationsm æ nd, bl. a. Sandem æ ndene Peter 
Bondesen og Christian Petersen (med Sandem æ ndene Jørgen  
Lorenzen fra Nybøl og Hans Petersen fra Ullerup som Op- 
mænd), til at foretage Taxation af alle M arker.

Inden de paabegyndte A rbejdet, m aatte de aflægge føl
gende Ed — der udtaltes og nedskreves paa Dansk, alle andre 
Forhandlinger og Protokollater førtes paa Tysk:

» Jeg ....................Sverer hermed til Gud, den
Allmægtige, en Legemlig Eed, at jeg ved 
denne paa vores i Fællesskab liggende Land 
gjørende TAXATION, som vi skriftligt til vo
res Øvrighed vilde overgive, efter min beste 
viidende og Samvittighed vil observere, og 
hverken for Vendskab eller Fjendskab eller 
nogen anden Aarsag, den allerringeste Uret 
deri vilde gjøre. Saa sandt hjælpe mig GUD 
og hans hellige Ord.«

Paa det samme M øde vedtog m an at nedlæ gge en hel Del 
overflødige Veje, ligesom H erredsfogden kunde m eddele, at 
Skeide Sø (nuvæ rende Skeide Mose) var reservere t H ertugen 
»med saa m eget Jo rd  omkring, at Fiskem esteren har tils træ k 
kelig  Plads til sit Arbejde«.

Ved et ny t M øde med alle Bønderne den 11. April blev  det 
fastslaaet, at Landsbyen bestod af 22 hele Boel, 2 halve, samt 
1 Boel, som ejedes af sam tlige K aadnere, og at 11 hele Boels
steder skulde fly tte  ud, deraf 5 til »Schau und Borg sowie 
auf Langs-Fielde« samt 4 »in Krage-Bügge« (tilsammen det 
nuvæ rende Skeldem ark). Endelig skulde 2 fly tte  til N ordre 
Skeldem ark (ogsaa kaldet Dyntm ark). Da de to sidstnæ vnte
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G aarde fik Jo rd  af en daarligere K valitet end de øvrige 21, 
bestem tes det at tillæ gge dem hver 3 Tdr. Land boniteret 
Jo rd  ekstra.

D ernæst bestem tes det, at de Bønder, der havde den For
del at kunne blive i Byen, skulde betale de udflyttende 40 
Rdl. i rede Penge — K aadnerne dog kun 33 Rdl.. Endvidere 
skulde hver blivende levere den udrykkende 40 Drag Tag- 
s traa  og levere Haand- og Spandtjeneste til H jæ lp ved N yop
førelsen af G aarden ude paa M arken. Og denne A rbejdstjene- 
ste fastsattes m eget nøje for at undgaa Stridigheder siden.

I Maj 1778 ordnedes Forholdet til Bysm eden Jens C hristen
sen, og der oprettedes en Sm edekontrakt m ellem  ham  og sam t
lige Bønder, hvori det hed:

Smeden forpligter sig til at udføre alt Smedearbejde for Boelsbesidderne 
med Undtagelse af det Arbejde, hvortil der sædvanligvis benyttes Fil, da 
det egentlig er Klein-Smede-Arbejde.

Smeden er ikke forpligtet til at beslaa mere end een Vogn for hver af 
Interessenterne, ligesom disse maa betale ekstra, hvis de vil have deres 
Hest beslaaet paa Bagbenene.

For sit Arbejde faar Smeden af hvert Boelssted 3V4 Schip boniteret 
Land og til Jul 6 Schip Byg«.

*

Og saa naar vi til den 5. A ugust 1778.
Paa denne Dag samles hele Landsbyen til M øde for at faa 

afgjort, hvem  der skal fly tte ud, og hvor m an skal flytte hen.
Det frem gaar ikke af de gamle Akter, hvorledes Afgørelsen 

er truffet, ej heller om In teressenterne har faaet Lov til at 
snakke sig til Rette om Sagerne, eller om det hele kom som 
et D iktat fra oven. Men R esultatet blev, at de 11 Mænd, som 
var udtaget, fik forelagt Afgørelsen, ikke alene at de skulde 
rykke ud, men ogsaa hvor  de skulde opføre deres nye Bolig.

Det har sikkert væ ret et livligt Møde.
Dagen efter fortsatte  man, og nu fik enhver, saavel de, 

der blev boende i Byen, som de, der fly ttede ud, at vide, hvor 
deres Land i Frem tiden nøjagtig t laa, og det er in teressant at 
bem æ rke, at til den Dag i Dag er G rundridset af Skeldes Lan- 
derier det samme, som blev fastlagt paa denne Dag.

Nu kom Spørgsm aalet om H jæ lpen til de udflyttende, og 
det bestem tes at:

Peter Bondesen (Vandstedbæk) skulde hjælpe Peter Andresen (Røjhus). 
Asmus Iwersen (Clausen, Skeide By) skulde hjælpe Philip Muller (Stensig). 
Johannes Asmussen (Struck) skulde hjælpe Johan Thomsen (Mølskov). 
Nis Andersen (Midtballe) skulde hjælpe Christen Jensen Schmidt (Skræk-

kehøj).
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Johann Jensen (Weggerslev) skulde hjælpe Hans Christensen (Borre). 
Jørgen Petersen (Lei, Overballe) skulde hjælpe Jep Tiichsen (Frydendal). 
Andreas Thomsen (Overballe) skulde hjælpe Christian Christiansen Schmidt

(Langkjær).
Peter Christensen Bøttcher (Overballe) skulde hjælpe Christian Jebsen

(GI. Boel).
Christian Petersen (Fynsk) skulde hjælpe Christian Andersen (Katroi-

Frydenhavn).
Johann Leonhard Petersen (Clausen, Overballe) skulde hjælpe Christian

Iwersen (Maaling).
Christian Petersen (Christensen, Skeide By) skulde hjælpe Christian Iwer

sen Gregersen (Frydenlund)

K aadnerne skulde yde 27 Dages H aandtj eneste hver efter 
Lodtrækning saaledes:
Jens Christiansen (Smeden) skulde hjælpe Skrækkehøj.
Christian Collenburg (Smed Jacobsen) skulde hjælpe Borre.
Lorentz Petersen (Jørgensen v/Clausen, Overballe) skulde hjælpe Langkjær. 
Jacob Johansen (Jens Andresen) skulde hjælpe Frydendal.
Hans Petersen (Skeide Kro) skulde hjælpe Frydenlund.
Hans Hansen (Jens Petersen) skulde hjælpe Maaling.
Jens Christiansen (Smeden) skulde hjælpe GI. Boel.
Nicolaj Johansen (Jens Jensen) skulde hjælpe Katroi-Frydenhavn. 
Christian Jensen (Thomsen) skulde hjælpe Røjhus.

*

Og saa gik m an i Gang med Udflytningen, som m aatte paa
begyndes om gaaende, da Betingelserne lød paa, at til M ichae- 
lis (c. 1. Oktober) 1779 skulde alle de gamle Bosteder væ re 
rømmede. Disse blev derefter overgivet til andre — fortrinsvis 
Inderster, enkelte blev  nedbrudt.

Af K ortet Side 17 frem gaar det, hvor G aardene laa i Skeide 
By før Udflytningen, og det ses let, at ikke alle disse Bygnin
ger eksisterer m ere (ikke heller som nybyggede paa den gamle 
Plads).

*

Vi vil nu se paa de enkelte Ejendomme og deres Ejeres 
H istorie og begynder med de ovennæ vnte  24 Boelssteder:

Katroi
(Frydenhavn)

Denne Gaard laa før U dflytningen om trent paa det Sted, 
hvor nu Gendarm  Jessens Hus ligger, og flyttedes ud i Ret
ning af Borreshoved, dog knapt saa langt ud, som Frydenhavn

SKE 1
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nu ligger. Den fik sin Jo rd  i M arkerne »Storschau«, »Sannes 
May«, »Borres Agger« og »Krage May«, og Ejeren hed Chri
stian Andersen.  H an havde faaet G aarden efter sin Far, Andres  
Christensen eller Christiansen, der i 1735 var tilfly ttet fra Smøl 
og havde købt denne G aard af den tid ligere Ejer, Johan Chri
stensen. Der er overvejende Sandsynlighed for, at Gaarden, 
som alle andre U dflyttergaarde, fik N avn ved Udflytningen, 
og at den fik N avnet Katroi.

Christian A ndersen havde im idlertid kun G aarden i faa A ar
— fra 1774 til 1778 — , da han solgte den til Nis W ilhelm s  
(eller W ilhelm sen). M uligvis har han væ re t syg eller svagelig, 
saa han  ikke har v illet gøre hele U dflytningen med. Han leve
de som A ftægtsm and til 1798, da han døde kun 48 A ar gammel. 
Det b lev  saaledes Nis W ilhelm s, kaldet Nis Kuk, som byggede 
G aarden op ude paa Skeldem ark.

Om han har købt den paa Spekulation, eller han har faaet 
noget bedre i Sigte paa den anden Side Flensborg Fjord, er 
uvist, m en han fly ttede til Gelting og solgte samtidig ud paa 
sit Boelssted paa Skeldem ark. Som et M inde om ham findes 
endnu en Eng, som kaldes Kuk-Maj.

Den 29. Januar 1787 solgte han H alvdelen af G aarden til 
Jacob Anthoni  (født i Ringsberg, M unkbrarup Sogn i Angel 
1746), der byggede sig et Beboelseshus m. v. paa sin n yerhver
vede Ejendom. Det er denne, som nu hedder Frydenhavn.

Den anden H alvdel af Boelsstedet overdrog han i 1795 til 
de to N aboer Jacob A nthoni og Jep  Tuchsen i Forpagtning, og 
sam tidig søgte de Rentekam m erets T illadelse til at bortsæ lge 
nogle Parceller og lægge Resten ind til deres respektive E jen
domme. Dette blev  dog afslaaet.

V ed en fornyet Ansøgning og m ed H erredsfoged v. Sie- 
w erts Anbefaling lykkedes det dog at faa Tilladelsen i 1797, 
hvorfor de nu købte Nis W ilhelm s anden H alvdel den 18. N o
vem ber 1797.

K øberne af de Parceller, der solgtes fra, var Søren Hansen  
og N aboen Christian Iwersen. S idstnæ vnte købte dog kun en 
Del af Tørvem osen i Krage-M ay's nordre Del og 1 Td. Land 
i sammes m idterste Del.

Søren H ansen overtog derim od godt 6 Td. Land samt 9 
Fag Hus, hv ilket form entlig var Nis W ilhelm s Bosted. Om 
dette  kan  iøvrigt bem æ rkes, at det c. 1829 købtes ind til Jep  
Tiichsens Ejendom, Frydendal, hvorefter det nedbrødes. Det 
har ligget om trent m idtvejs mellem de to nuvæ rende Gaarde 
F rydenhavn og Frydendal (se U dstykningskortet Side 24-25). 
En Ladebygning har væ re t den sidste Rest, og den er for
svundet for c. 50 A ar siden.

SKE 2 Ude i den fjerneste Ende af det halve Boelssted, som Jacob 
A nthoni og Jep  Tuchsen nu havde sammen, laa Nis W ilhelm s
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A ftægtshus, men da ingen af de to Ejere havde Brug for det, 
fik de T illadelse til at frasæ lge H uset m ed et m indre S tykke 
Jo rd  1801.

K øberen af dette  var Inderste Hans Jensen, som dog snart 
solgte det til Jens Jebsen, der m uligvis er den Person, som 
senere kaldtes Jens Katroi.

Han havde Stedet til 1831, og i M ellem tiden var det rigtige 
Katroi nedbrudt, hvorfor N avnet overførtes paa dets A ftæ gts
hus og derfra paa M anden. I Schrøders Topografi fra 1837 be
næ vnes Stedet herude endnu Katroi. Siden er N avnet ikke 
fundet.

I 1831 solgte Jens Katroi Stedet til Diderik Dideriksen  og 
re js te  selv til Angel.

Dideriks D atter Trineke  arvede Stedet efter sin Far, og da 
hun i 1846 blev  gift m ed Peter Mathiesen, fik han Ejendom 
men.

De havde 8 Børn, hvoraf den ældste, Hans Mathiesen, a rve
de Stedet. Han havde trods to Æ gteskaber kun een Datter, 
A nna Cathrine, som giftede sig m ed Christian G regersen i 
Skeldevig.

Stedet blev derfor i 1922 solgt til den nuvæ rende Ejer 
Andreas Andersen  fra Iller.

*

Jacob A nthoni døde 21. M arts 1800 kun 54 A ar gammel, 
og i 1801 ønskede Enken, Agnes Hedevig, at gifte sig igen, 
hvorfor hun skiftede m ed sine Børn i N æ rvæ relse  af Sande- 
m æ ndene Philip M uller, Stensig, og Christen Iwersen, Maaling^ 
og hendes M and Rasmus Jørgensen  fra Iller indsattes som 
Sæ ttem and — A artidsm and — til Sønnen Christian, der var 
13 A ar gammel, b lev  25 Aar. Det bem æ rkes i Skiftepapirer
ne, at G aarden er paa 3/4 Boel. Som Form ynder for den um yn
dige C hristian udnæ vntes Christen Iw ersen G reggersen af 
Skeide.

Sæ tteaarene udløb 1813, og 24. Juli 1814 udfærdigedes der 
Fæ stebrev  for Christian Anthoni.

Han er Stedets Ejer til 18. Juni 1853, da han gaar paa Af
tæ gt og overlader G aarden til sin Søn Jacob Anthoni, der op- 
naar Fæ stebrev  3. O ktober 1853.

A llerede 1864 dør han og efterlader sig Enke, M arie, født 
G regersen, og en Datter, A nna Cathrine, der er umyndig. Hun 
faar udnæ vnt Nicolaj Lund i Vem m ingbund til Formynder. 
Da Enken im idlertid vil gifte sig igen, oprettedes 3. O ktober 
1866 Aftægts- og Sæ ttekon trak t for hende og hendes nye 
M and, Jacob Nissen  fra Skeldegaardsm ark. G aarden overlades
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A nna Cathrine, der faar Fæ stebrev  paa den 22. Jan u ar 1867, 
og da hun senere — i 1878 — gifter sig med Andreas Rasmus
sen, b liver han  Ejer af Gaarden.

Deres D atter M arie gifter sig i 1902 m ed Jens Andresen, 
som forpagter G aarden 1904, og som bliver Ejer af den i 1909.

I 1940 gaar han paa A ftæ gt og overlader Ejendom m en til 
sin Søn Andreas Andresen.

SKE 3 Frydenlund

Det nøjagtige Sted for denne Gaards Beliggenhed før Ud
stykningen har ikke kunnet opspores. Kun vides det, at den 
laa i O verballe. Paa U dstykningskortet Side 24-25 er anført, 
at den skal have ligget om trent ved K rydset i Skeide, men 
dette  er altsaa ikke helt korrekt, idet den kan have ligget paa 
e thvert Sted m ellem  dette og om trent ud til Peter C lausens 
Gaard, ligesom  det ikke kan næ gtes, at M uligheden for, at den 
kan have ligget paa den anden Side af V ejen m ellem  de andre 
O verballe-G aarde, ikke helt kan afvises.

Den kom til at ligge ved Storskoven og fik M arker i »Stor- 
Schau«, »Feld-W issch« og »Schaulander«.

Ejeren var Christian Iwersen junr.
Selv om denne Ejer kaldes »junior«, og Ejeren paa M aaling 

kaldes »senior«, saa har disse to M ænd in tet Fam iliebaand 
m ellem  sig, idet Chr. Iw ersen paa M aaling var Søn af Iwer 
Asm ussen, hvorim od Chr. Iw ersen paa F rydenlund var Søn 
af Iwer Petersen, der havde overlad t Sønnen G aarden 1778. 
I K irkebøgerne er Iw er Petersen — ved sin Død 10. Ju li 1788
— opført som Iw er Petersen G regersen (og Søn af Peter Gre
gersen og hans anden H ustru Anna), saaledes at der herigen
nem faas Forklaring paa, at E jeren af Frydenlund i de gamle 
Skattereg istre  b liver benæ vnt Christian Iw er G regersen og 
hans Søn og Efterfølger Johan  Iw er Gregersen.

Johan Iwersen  m aa have overtaget G aarden efter sin Far 
paa et T idspunkt mellem 1815 og 1825, m en den gamle Iw ersen 
levede helt til 1843 som A ftægtsm and paa Gaarden.

Johan  Iw ersen var gift tre  Gange og fik i det tredie Æ gte
skab 3 Døtre. Den æ ldste, Anna, blev  gift paa M aaling, og de 
to yngre Søstre, A nna Cathrine og Ingeborg, blev begge gift 
m ed Mathias Andersen, Skeide O verballe, som m ed sin første 
Kone, der arvede G aarden efter sin Far, fik Frydenlund. Da 
hun døde, giftede M athias A ndersen sig med Ingeborg 1864.

Da der ikke var Børn i noget af Æ gteskaberne, solgte de 
i 1900 G aarden til en Søn af den æ ldste Søster paa M aaling,
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Johan Christensen , efter at de A aret i Forvejen havde bygget 
A ftæ gtshus ved Siden af Skeide M ejeri.

Johan  C hristensen drev G aarden i en A arræ kke, m en for
pagtede den under den første V erdenskrig ud til Samuel Bock 
paa Skeldegaard.

Da der efter G enforeningen ikke kunde opnaas Enighed 
om Forpagtningen, overtog han Jorden  igen og fortsatte  Drif
ten, indtil han solgte hele G aarden i 1938 til Hans Klemmensen  
fra Gaansager, V odder Sogn, der overtog den 1. Jan. 1939.

SKE 4 G a m le  B o e l

Denne Gaard laa før U dflytningen paa H jørnet over for 
Tølles Gaard, N ord for Jens Jensens K aadnersted. U dflytnin
gen skete til det yderste  H jørne af Hørfrøm ose, der hvor nu 
Jens Jacobsens Ejendom ligger. Den fik tildelt M arker i »Hør
frømose«, »Igemose«, »Schauland«, »Grummesroi«, »Wall- 
biørn«, »Hasselkiær«, »W allbiørn May« og »Borres Gab«.

Ejeren var Christen (Christian) Jebsen, født 1747 og Stam 
fader til den bekendte Jebsen-S læ gt (Faderen var Jep  C hristi
ansen). I Skeide Jordebog for 1748 næ vnes Jep  C hristiansen 
som Ejer, men Jordebogen for 1758, 1763 og 1773 næ vner som 
Ejer A ndreas Jørgensen. H vorledes Forholdet har væ ret, er 
uvist, men Sandsynligheden ta le r for, at A ndreas Jø rgensen  
er en Sæ ttem and m ellem  Faderen, Jep  Christiansen, og Sønnen, 
Christian Jebsen. H vor »b«et i Jebsen  kom m er fra, kan  ikke 
siges. Faderen hedder Jep m ed »p«. Christian var gift to G an
ge; sidst med M aren, D atter af Boelsmand Jens Johansen  i 
Dynt, som overlevede ham  og giftede sig igen med Boelsmand 
Johan  Leonhard Petersen (Clausen, O verballes Gaard). C hri
sten  Jebsen  døde 6. Dec. 1793 efterladende sig ovennæ vnte 
Enke og to Sønner Jens og Jep, som dog ikke var m yndige, 
hvorfor M oderen drev G aarden v idere — m aaske i Forbin
delse m ed sin anden Mand, Johan  Leonhard Petersen. Denne 
døde dog allerede i Februar 1795, hvorefter hun fortsatte  Drif
ten  af sin Søns G aard (vedrørende hendes M ands Gaard, se 
Clausen, Overballe) indtil om kring A ar 1800, da Sønnen Jens 
giftede sig med A nne M arie M argrethe, D atter af Christian 
Iw ersen paa M aaling, og derefter overtog sin Fæ drenegaard.

Med sin Kone arvede Jens Jebsen  nu M aaling efter Sviger
faderens Død 3. A ugust 1809, hvorfor han lagde de to Gaarde 
sammen og fly ttede til M aaling. Ladebygningerne blev  ned
brudt, og kun S tuehuset blev staaende til Brug for Indsiddere,
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senere benyttedes det til Kornlade, indtil C arsten Jepsen  først 
i 60'erne nedbrød det hele.

Da det im idlertid paa dette T idspunkt var ulovligt at ned
lægge Bondegaarde, blev  C arsten Jepsen  af Husfoged Biilow 
tvunget til enten  at bygge et nyt Hus eller at oprette  to nye, 
m indre Brug. (En Beretning vil vide, at G runden til, at H us
fogden tog saa haandfast paa denne Sag, var den, at C arsten 
Jepsen  ved en bestem t Lejlighed, hvor der udbragtes en Skaal 
for Kong Frederik VII, dem onstrativ t var b levet siddende). H an 
valg te det sidste, og i 1863 oprettedes 2 nye K aadnersteder 
paa Hørfrøm ose. Det er de to, som nu ejes af Jens Jacobsen 
og Sognefoged M athiesen (se SKE 49 og 50).

Frydendal

G aarden laa før Udflytningen paa det Sted i Ø sterballe, 
hvor K rigsinvalid Th. Thom sens Hus ligger i Dag. Den blev 
fly ttet ud til det Sted, hvor den liggger den Dag i Dag, og fik 
tildelt M arker i »Storschau«, »Hasselkier«, »Borresager« og 
»Siider Krage May«.

Ejeren var Jep Tychsen  — nogle Steder kaldet Jep  Tøge- 
sen. Han var kom m et fra Dynt, hvor han var født 1741 som 
Søn af Boelsmand Tycho Rasmussen, og han havde i 1774/75 
købt G aarden af Ivar Andresen , der i hvert Fald havde haft 
den fra 1745. Jep  Tychsen tilkøbte godt et kvart Boel ved sine 
H andeler m ed Ejerne paa Frydenhavn (se SKE 1), saaledes at 
hans Søn Tøge (Tyche) Tychsen, da han i 1806 overtog G aar
den, fik et fem fjerdedels Boel i Arv. Han havde Faderen paa 
Aftægt, til dennes Død 30. Maj 1817.

Tøge Tychsen havde 12 Børn, hvoraf den ældste, Jep, var 
aandssvag, den næ stæ ldste  omkom ved en Ulykke, saaledes 
at det blev  den tredie Søn, Jacob Tychsen, der arvede G aar
den om kring 1845.

Han havde ikke regnet med at skulle have sit Hjem sted, 
saa han var fly tte t til Skodsbøl, hvor han havde giftet sig med 
en af sine Brødres Enke og faaet Gaard m ed hende.

En Bestyrer, Jens Thom sen fra Gammelgab, drev  derfor 
G aarden paa Skeldem ark, indtil den i 1852 udforpagtedes til 
M athias A ndersen fra Broager. Der b lev  oprettet Forpagt
n ingskontrakt for otte Aar, m en allerede i 1856 trak  han sig 
ud af K ontrakten og re jste  til Brunsnæs-Holnæs, hvor han 
blev  Færgem and.

SKE 5
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I Løbet af Forpagtningstiden solgte Jacob Tychsen Gaar- 
den til Sæ ttem anden paa M aaling, Jørgen Christensen , hvis 
A artid  dog ikke var omme før 1861, hvorfor han holdt en For
v a lte r  paa Frydendal til dette Tidspunkt, hvor han saa selv 
fly ttede ind paa Gaarden,

Inden han skulde ind paa sin nye Gaard, rev  han hele 
den gamle ned og i Løbet af 3 A ar 1859—61 byggede han en 
hel ny G aard op. Første A ar byggede han Stuehuset, og i 
hvert af de to andre A ar byggedes en Ladebygning.

1882 gik Jø rgen  C hristensen paa Aftægt, og hans æ ldste 
Søn, Christian Jebsen Christensen, b lev  Ejer af Gaarden. Han 
havde den til 1936, da han gik paa A ftægt og overlod den 
til sin Søn, den nuvæ rende Ejer, Jørgen Christensen ; selv 
døde han i 1940.

SKE 6 Borre

Borre laa før U dflytningen i M idtballe, om trent paa H jør
net overfor Brugsforeningen. Den flyttedes ud til sin n u v æ 
rende Plads og fik M arker i »Borresagger«, »Schnikjeroi«, 
»Borresgab«, »Borresmay« og »Slider Krage May«.

Inden Udflytningen ejedes G aarden af Christian Petersen. 
Han var født 1718 i Skeide som Søn af Boelsmand Peter J o 
hansen og H ustru Johanne, Peter Nissens D atter fra Skodsbøl. 
Det var dog ikke ham, der fik G aarden udfly ttet paa Skelde- 
mark, men hans Søn Hans Christensen, der netop overtog den 
i 1778. Han havde derefter sin Far paa A ftæ gt til dennes Død 
28. December 1783. T raditionen vil vide, at det slet ikke var 
ham, der skulde flytte ud, men den overfor liggende Gaard, 
A ndersens i M idtballe, men Konen der skulde have græ dt 
og bedt for sig om at slippe, hvorfor man tog den overfor 
liggende i Stedet for. Hans C hristensen var gift to Gange og 
havde i første Æ gteskab en Datter, i andet fire Børn, hvoraf 
den æ ldste Søn, Christian Christensen, født 1789, var A rving 
til Gaarden.

Hans C hristensen døde dog allerede 22. Juli 1808 kun 55 
A ar gammel, saa Enken, A nna Dorthea, førte G aarden videre 
med Sønnen som Bestyrer, indtil han i 1824 selv overtog den. 
Han døde dog allerede 1848, og hans Søn, Hans Christensen, 
født i 1826, bestyrede derefter G aarden for sin Mor, M arie, 
f. Toft, indtil han selv i 1858 giftede sig og overtog Gaarden.

Hans Søn, Christian Christensen, f. 1861, overtog G aarden 
i 1893 med sin Far paa A ftægt til 1918, i hv ilket A ar han døde 
92 A ar gammel.
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Christian C hristensen havde G aarden til sin Død 1936, 
hvorefter hans Søn, Hans Christensen , den nuvæ rende Ejer, 
overtog den.

Rø j hus

Da G aarden laa i Skeide, havde den Boplads paa det Sted, 
hvor nu R utebilholdepladsen ligger; den blev udfly ttet til 
sin nuvæ rende Beliggenhed og fik anvist M arker i »Norder 
Krage May«, »Storroy«, »Süderroy«, »W andslücke«, »Süder- 
roy«, »Süder Kløft« og »Süder Krage May«.

Ejeren af Gaarden, endnu mens den laa i Skeide By, var 
Jürgen Iversen. Han var født 1707 som Søn af K aadner Peter 
Iversen og A nna fra Schiedenholweg ved Lyksborg og v a r 
i 1748 kom met fra Lyksborg til Skeide, hvor han købte 
den tidligere Christian Jessen  tilhørende Gaard. Han var gi t 
med K aadner Johan  A ntoni og Trincke's Datter, A nna C athri
ne, med hvem  han havde D atteren C atharina Dorthea.

Hun giftede sig med H julm and A ndreas Petersens Søn 
Peter A ndresen (f. 1740) fra Dynt, og da Jü rgen  Iversen v a r 
over 70 A ar gammel, ønskede han ikke at have hele det V røvl 
med Udflytning, og hvad dertil hørte, hvorfor han overlod 
sin D atter og Svigersøn Gaarden.

Det blev saaledes Peter Andresen  med Tilnavnet Ju lle r 
efter sin Fader, der kom til at flytte G aarden ud paa Skelde- 
mark, m en han døde allerede 1790 efterladende sig Enke 
og en Søn, Andreas, født 1780, og saaledes endnu ikke myndig.

Enken giftede sig A aret efter med Peter Petersen med 
T ilnavnet Surløkke, idet han var fra Surløkke i Dybbøl Sogn, 
og han blev saaledes Sæ ttem and paa Røjhus, til A ndreas 
blev  myndig.

Han var im idlertid b levet Soldat og laa i E jderstedt i 7 
A ar (det var i Krigens Tid, da Danm ark var i Krig med Eng
land og havde flere Kampe i Holsten), og han kom først hjem  
1809. I disse A ar bestyrede M oderen og Stedfaderen G aarden 
for ham, men da han kom hjem, overtog han selv Gaarden, 
og Stedfaderen kom paa A ftæ gt kun 46 A ar gammel. H an 
var A ftægtsm and i 38 Aar.

1811 giftede Andreas Andresen  sig med N aboen Chr. Iwer- 
sens D atter Ingeborg, hvorved  han blev Svoger til Jens Jeb- 
sen, der var gift med en anden af Chr. Iw ersens Døtre. Æ gte
skabet varede dog kun til 1815, da hun døde, og i 1816 blev 
han gift anden Gang m ed M argrethe Juhler, D atter af H jul
m and Hans Juh ler i M ølmark.

SKE 7
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Den æ ldste Søn, Hans Christian Andresen,  overtog i 1839 
efter Faderens Død Gaarden. H an giftede sig ogsaa m ed N a
boens Datter, m en han vendte sig til den anden Side og hen 
tede ikke m indre end to Brude hjem  fra den samme Gaard, 
idet han blev  gift med to Døtre af G aardejer Tyche Tychsen 
paa Frydendal. Af det første Æ gteskab var bl. a. Sønnen 
A ndreas.

1869 døde Hans Christian A ndresen, og Andreas Andresen  
overtog G aarden som Bestyrer for sin Stedm oder til 1872, 
hvor han selv b lev  Ejer af den. Det er denne A ndreas A ndre
sen, som ved sit store Sam lerarbejde har reddet m eget af det 
gamle i Skeide fra Forglem melsen, og den, der skriver disse 
Linjer, er ham  m egen Tak skyldig for de O ptegnelser og 
N otater, han har efterladt sig om Skelde-Forhold. Uden dem 
var m angt og m eget ikke blevet saa fyldigt om Skeide, som 
Tilfæ ldet nu er blevet.

I 1903 gik han paa Aftægt, og hans æ ldste Søn, Hans Chri
stian Andresen, overtog Gaarden. A ndreas A ndresen døde 
først i 1914.

Hans Christian A ndresen havde dog ikke G aarden ret 
længe, idet han døde i sin bedste A lder 1924, hvorefter hans 
Enke, Kathrine Andresen,  f. Hollensen, v idereførte  G aardens 
Drift ved  H jæ lp af Bestyrere, indtil hendes æ ldste Søn, Andreas  
Andresen, kunde overtage den i 1936 som Forpagter. Ejer blev 
han i 1944.

SKE 8 M aaling

Denne G aard laa ogsaa før Udflytningen som Nabo til Røj- 
hus, idet den laa om trent bag det nuvæ rende M ejeri, m aaske 
en Mile Smule næ rm ere Skeide Gade. Den fik anvist M arker 
i »Stor Ackschou«, »M ahlplug May« og »Kragebiigge Ager«. 
Ejeren var Sandem anden Christen Iwersen senior, Søn af Iw er 
Asm ussen i Skeide. Det ser iflg. Jordebøgerne ud, som om Iwer 
A sm ussen er død tidligt efterladende sig Sønnen Christen 
Iwersen, og Enken har giftet sig igen, for Jordebogen for 
1758, 1763 og 1773 næ vner som Ejer Hans Iwersen  (f. 1723 
d. 1806), og en O verladelseskontrak t beroende i Landsarkivet 
i A abenraa oplyser, at i 1778 overlader Hans Iversen G aarden 
til sin Stedsøn  C hristen Iwersen. Im idlertid har Iw er A sm us
sen kun haft G aarden i kort Tid, for Jordebogen for 1748 
næ vner Christen Andersen  som Ejer, saa det læ ngste Tidsrum, 
Iw er A sm ussen kan have haft G aarden i, er 1749— 1757. H vor
ledes Forholdet er m ellem Christen A ndersen og Iw er A sm us
sen vides ikke.
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Christen Iw ersen havde 4 Børn, hvoraf den æ ldste Datter, 
A nne M arie b lev  gift med Jens Jebsen  paa GI. Boel (se SKE 4). 
Efter Faderens Død 3. A ugust 1809 arvede hun M aaling, hvo r
for Jens Jebsen  fly ttede hertil og iøvrigt lagde de to Gaarde 
sammen. (Hun havde en æ ldre Broder Thomas Iversen, som 
arvede G aarden ved Faderens Død, m en han  døde ugift alle
rede 3. Januar 1811 kun 38 A ar gi., hvorefter hun som æ ldste 
D atter fik Gaarden).

De fik 5 Børn, hvorefter hun døde 8. Decem ber 1811, men 
Jens Jebsen  giftede sig igen med M aren H ansen fra Nejs, 
m ed hvem  han fik yderligere 8 Børn. Nr. 5, 6 og 7 af andet 
Æ gteskab, Peter, Johan  og Jørgen  Jebsen, rejste  efterhaanden 
til Bergen, hvor de b lev  frem træ dende Forretnings- og Fabriks- 
m ænd. Særlig Peter gjorde sig bekendt i vide Kredse, saavel 
i sit nye som i sit gamle Fæ dreland. H an blev endog Stor
tingsm and.

Da Jens Jebsen  blev  ældre, overlod han G aarden til Søn
nen Christian Jebsen  om kring 1840 og flyttede selv til Bro
ager, hvor han købte et Landsted med H økeri og G æ stgiveri 
(nuværende W ollesens). H er døde han 1850.

Christian Jebsen  døde forholdsvis tidligt efterladende sig 
en Datter, Anna Cathrine, som var eneste A rving til Gaarde- 
ne. Hans Enke giftede sig im idlertid m ed Jørgen Christensen  
fra Æ rm -G aarden paa Skodsbølmark. H an tjen te  paa dette  
T idspunkt paa Gaarden, og han rykkede saaledes ind og blev 
Sættem and, til A nna Cathrine selv kunde overtage sin Fæ dre
nearv.

Dette skete i 1861, hvorfor Jø rgen  C hristensen og Kone 
fly ttede ind paa Frydendal, som han nogle A ar i Forvejen 
havde købt. (Se SKE 5).

A nna Cathrine Jebsen  overtog saa G aarden og giftede sig 
m ed Carsten Jepsen  fra Undelev. Han havde Ejendomm ene til 
1890, og det var ham, der m aatte udstykke de to nye Kaad 
af Gamle Boel. (Se SKE 4).

1890 overtog Sønnen Christian Jepsen  G aarden i Forpagt
ning, og nogle A ar senere blev  han Ejer. Han købte 1893 
N aboqaarden Langkjæ r (se SKE 9), men solgte sam tidig en 
Del af GI. Boels Jo rder fra til Frydendal og Ejerne af de to 
nye Kaad paa GI. Boels Boplads.

I 1897 døde Christian Jepsen  i sin bedste A lder efterladen
de sig 5 Børn, hvoraf det fem te først blev  født efter hans Død.

Enken fik en Bestyrer fra M idtskov, Frederik Hansen, som 
hun giftede sig m ed i 1900, og han rykkede derfor nu ind som 
Sæ ttem and, indtil Christian Jepsens æ ldste Søn, Carsten Jep
sen, b lev  gammel nok til at overtage Gaarden. Frederik H an
sen døde allerede 1912, inden C arsten Jepsen  var myndig, 
hvorfor M oderen drev  G aarden videre, indtil Sønnen kom
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hjem  fra Soldater- og K rigstjenesten  og selv kunde overtage 
den. Han havde den først et kort Stykke Tid i Forpagtning, 
m en blev  1920 Ejer.

Langkjær

G aarden laa før U dstykningen i Ø sterballe  om trent bag ved 
Gendarm  M ikkelsens Hus. Ved U dstykningen fik den M arker 
i »Tverbugge«, »Kraffelbierre«, »Schletneis«, »Krageroy« og 
»Gammel-Dam«.

Ejeren ved U dflytningen 1778 var Christian Christensen  
Schmidts Enke. H endes M and var død allerede 1767 efter at 
have faaet den om kring 1750 efter Andreas Asmussen. Der var 
ingen A rvinger, saa hun solgte om kring U dstykningstiden 
G aarden til Jørgen Andresen Kraag, en Brodersøn til Jo h an 
nes Rasm ussen Kraag paa nuvæ rende Strucks G aard i Skeide 
By (se SKE 25). Jø rgen  A. Kraag døde dog allerede 16. Decem 
ber 1783, hvorfor hans Enke, A nna M argrethe fra Ladegaards- 
skov, fortsatte  G aardens Drift, indtil deres D atter A nna C a
thrine blev  myndig. H un selv giftede sig allerede faa A ar 
efter med A ftægtsm and Peter Nissen, som paa denne M aade 
b lev  Sæ ttem and paa Langkjær, hv ilket han var til c. 1807, da 
A nna Cathrine blev  myndig, giftede sig m ed Peter Christen
sen Bøttcher, O verballe, og overtog Gaarden.

De fik 4 Døtre, hvoraf den ældste, Anna Marie Margrethe  
Christensen, arvede Gaarden. Hun giftede sig i 1834 m ed Hans 
Henrik Philipsen, hvis Far var M urerm ester i Skeide, og han 
b lev  nu G aardm and paa Langkjær.

Han døde allerede 1849, hvorefter Enken i 1851 giftede sig 
m ed Christian Tychsen, som blev Sæ ttem and paa Gaarden, da 
der var L ivsarvinger af første Æ gteskab. Men saa døde hun, 
og han giftede sig med Cecilie Jacobsen  fra N abogaarden 
Skrækkehøj.

Hans H enrik Philipsens Søn, Peter Philipsen, født 1846, 
arvede G aarden i 1868. Han var rejst til Danm ark efter 1864 
for M ilitæ rtjenestens Skyld, og her kom han i Forbindelse 
m ed H øjskolekredse, som paavirkede ham saaledes i folkelig 
og kristelig  Retning, at han gik ind i dette  A rbejde. V ed sin 
Tilbagekom st til H jem stedet paa Skeldem ark begyndte han 
derfor at tage livlig Del i saavel det folkelige som det k ris te 
lige Arbejde, ikke alene i den snæ vrere  Kreds, m en ogsaa 
vidt omkring. Det holdt ham vel nok m ere borte fra G aar
den end godt var for dennes Drift, hvorfor han da ogsaa til 
sidst m aatte sæ lge den i 1893.
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Køberen var N aboen, Christian Jepsen  paa M aaling. Han 
lagde Langkjær ind til M aaling og nedbrød Bygningerne. De 
laa om trent lige V est for M aaling kun c. 500 m fra denne 
Gaard.

Skrækkehøj

Denne Gaard laa før U dflytningen paa Skeide Gade om
tren t overfor Bager Sibbesen og flyttedes ud paa sin n uvæ 
rende Plads, hvor den fik M arker i »Bredroi«, »W igsmoes«, 
»W igstorfmoes«, »Schregerhoy«, »Trinagger« og »Asnis Kjer«.

E jeren var Christen Jensen Schmidt, Søn af Bysmeden 
Jens C hristensen i Skeide. Han m aa have overtaget G aarden 
m idt under U dskiftningsforhandlingerne, idet det ses i For
handlingsprotokollen, at den tidligere Ejer, Chresten Hansen  
Terkelsen  (død 1781), har underskrevet denne 1777. C hresten 
H ansen Terkelsen havde haft G aarden fra om kring 1740. 
Christen Jensen  Schmidt m aa paa en eller anden M aade — 
m aaske i Forbindelse m ed de strenge Tider, som Krigen i 
Europa netop paa dette  T idspunkt bragte over saa store Dele 
af Landet — væ re  kom m et til at sidde haard t i det, for i 1799 
begyndte han at udparcellere store S tykker af Gaarden. Han 
havde paa sin Ejendom ogsaa et Teglværk, men hvornaar 
dette  er oprettet, vides ikke; og ogsaa dette  b lev  draget med 
ind i Bortsalget.

Saa vidt det kan ses af gamle Dokum enter, synes det som 
om C hristen Jensen  Schmidt rask væ k har delt sin Ejendom i 
5 Dele, hvoraf den ene var paa 5/s Boel — og derm ed Stam 
m en — den anden paa V4 Boel (og hertil hørte  Teglværket), 
samt 3 Sm aaparceller paa 2—5 Tdr. Ld. hver. Efter at have 
solgt det hele under H aanden rejste  han til Lundsgaard paa 
Angel, hvor han senere opføres som Parcellist.

Im idlertid var en saadan Parcellering af e t Fæ steboel ikke 
tilladt, og det kongelige Rentekam m er greb derfor hurtig t ind 
gennem  H erredsfoged v. Siewerts, og H andlerne blev  
annullerede, hvorefter offentlig A uktion blev  ansat til 26. 
M arts 1799.

Paa denne A uktion købte Johan Ludvig Jacobsen  fra 
Skeide — Søn af K aadner Jacob Johansen  og Ellen Jensen  
i Skeide (Jens A ndresens Sted ved M ejeriet) (se SKE 45). — 
Stam parcellen med det 5/8 Boel, og Johan Thomsen  — Fæste- 
boelsm and paa M ølskov, N ordre Skeldem ark (se SKE 30) — 
godt 5 Tdr. Land (det var det med Teglvæ rket), Christian Ja-
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cobsen  fik 4 Tdr. Land, Frederik Iversen  fik 2 Tønder og Chri
sten Iwersen  godt 5 Tdr. Land. (For disse Parcellers Vedkom- 
kom m ende se v idere under SKE 30 og 11).

Johan  Ludvig Jacobsen  havde nu G aarden til om kring 1830, 
da han gik paa A ftæ gt (død 1835), og hans æ ldste Søn, Jacob 
Jacobsen, overtog Gaarden. Til Slægten er paa en eller anden 
M aade Ju ller-N avnet knyttet. H vorfra det stammer, vides ikke, 
og det ses ikke, at der i overskuelig  Fortid har væ ret nogen 
H julm ager i Familien.

1857 døde Jacob Jacobsen  og efterlod sig tre  Sønner, Johan  
Ludvig, C hristian og Jacob, hvoraf den ældste, Johan Ludvig  
Jacobsen, fik G aarden i 1858. Han døde im idlertid allerede i 
1862, og hans Enke — C athrine M arie f. A ndersen fra M idt
balle — giftede sig da i 1863 med sin afdøde M ands yngste 
Broder, Jacob Jacobsen, som saaledes blev Sæ ttem and paa 
sin egen Fødegaard, idet der var Livsarvinger i første Æ g te
skab. Da denne — Johan  Ludvigs Søn Jacob — blev gift og 
fik sin Svigerfaders G aard i Nybøl, købte Sæ ttem anden sin 
Brodersøn ud og blev saa Ejer af sit Fædrenehjem .

Jacob Jacobsen havde en hel Del Børn, m en alle Drengene 
døde som smaa, hvorfor en ugift Datter, Mette, fik G aarden 
i Forpagtning, da Faderen gik paa Aftægt. H an byggede sig 
et A ftægtshus ved Siden af Tøge G regersens G aard i O ver
balle, hvor en anden D atter var indgiftet. (Det er Gendarm  
Christensens Hus).

Efter M ettes Død 1906 solgtes G aarden til Jørgen A ndre
se n , en Søn fra Røjhus. Han byggede hurtig t det m este af 
en ny Gaard, da den gamle tilsyneladende var ret usund (Ja
cobsens Børn døde form odentlig af Tuberkulose).

Jørgen  A ndresen døde i sin bedste A lder og efterlod sig 
en Datter, som dog ikke var myndig. Derfor fortsatte  Enken, 
Marie Andresen, f. Petersen, fra Dynt, G aardens Drift ved for
skellige Bestyrere, indtil D atteren, der im idlertid var blevet 
gift 1931 med J. P. A nker  Møller, kunde overtage sin Fæd- 
renegaard. Dette skete i 1935.

ske il Skrækkehøjs Parcelsteder

Gregersen, Skeldevig.

Som næ vnt frasolgtes 4 Parcelsteder, hvoraf det første til 
Johan Thomsen  paa M ølskov. Der var Teglvæ rk paa hans 
Parcel — og der findes da ogsaa den Dag i Dag en Lykke ved 
Skeldevig, der kaldes T eglvæ rkslykke — m en faa A ar efter 
flyttede han Teglvæ rket til M ølskov (se SKE 30) og solgte
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sin Parcel den 27. Jan u ar 1807 til Peter Christensen Kejser 
fra H alk ved H aderslev. H an var født 1744. H an var gift 4 
Gange, m en havde dog ved sin Død i 1832 ingen A rvinger.

Han havde derfor allerede 9. Ju li 1820 solgt Stedet til 
Peter Petersen fra Dybbøl. Han blev kald t Peter K ejser efter 
sin Forgænger, m en ogsaa ofte Per Dybling efter sin Fødeby.

Han var en sæ rdeles dygtig Mand, der drev  et ret om
fattende Fiskeri, sæ rlig A alefiskeri, men samtidig udvidede 
han Landbruget, idet han tilkøbte den Parcel paa 2 Tdr. Land, 
som Frederik Iversen  havde haft siden A uktionen i 1799. Han 
b lev en efter Forholdene velstaaende M and inden sin Død 
1864.

A llerede 1852 havde hans Søn A ndreas giftet sig med A nne 
M arie C hristensen fra Æ rm -G aarden paa Skodsbølm ark og 
var saaledes b levet Svoger til Jø rgen  C hristensen paa F ry
dendal. De unge boede i A ftæ gtet til Faderens Død, hvorefter 
de overtog Ejendommen.

Andreas Petersen , der ligesom sin Fader fik baade T ilnav
net K ejser og Dybling, fortsatte  med Landbruget, men dog 
isæ r m ed Fiskeriet, der da ogsaa bragte ham  en Del V elstand.

Da hans eneste Søn, Jens, var død, arvede hans æ ldste D at
ter, Dorthe, Stedet, og da hun i 1882 blev gift med Hans Henrik  
Nissen  fra Skeldegaardskobbel, blev  han Ejer.

Hans H enrik N issen sam lede de forskellige Parceller i 
Skeldevig, idet han tilkøbte de Parceller, som oprindelig var 
købt paa A uktionen af Christian Jacobsen og Christian Iversen.

De havde dog allerede om kring 1807 solgt til Peter A ndre
sen eller A ntony  Andresen, som han kaldtes, fra Stenderup 
(f. 1773, d. 1838), men han havde senere solgt til Sæ ttem an
den paa Langkjær, Christian Tychsen,  hvorved  de var gaaet 
i A rv til Peter Philipsen, og af ham købte nu Hans H enrik 
N issen Parcellerne.

1904 købte han im idlertid Hans G regersens (Strucks) Gaard 
i Skeide By, hvorfor han solgte Ejendommen i Skeldevig. 
Køberen var en Søn af den samme Hans G regersen, Christian 
Gregersen. Han var gift med Hans M athiesens (se SKE 2) D at
ter A nna Cathrine fra Skeldem ark, og de fortsatte  saavel 
Landbruget som Fiskeriet.

Christian G regersen døde 1921, og Enken fortsatte  Driften 
ved H jæ lp af sine to Sønner, hvoraf den ene særlig passede 
Landbruget, den anden Fiskeriet.

I 1930 overtog den æ ldste Søn Hans Gregersen Ejendom 
men, der nu er paa c. 21 Tdr. Land.
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hjem  fra Soldater- og K rigstjenesten  og selv kunde overtage 
den. Han havde den først et kort Stykke Tid i Forpagtning, 
m en blev 1920 Ejer.

Langkjær

G aarden laa før U dstykningen i Ø sterballe  om trent bag ved 
Gendarm  M ikkelsens Hus. Ved U dstykningen fik den M arker 
i »Tverbiigge«, »Kraffelbierre«, »Schletneis«, »Krageroy« og 
»Gammel-Dam«.

Ejeren ved U dflytningen 1778 var Christian Christensen  
Schmidts Enke. H endes M and var død allerede 1767 efter at 
have faaet den om kring 1750 efter Andreas Asmussen. Der var 
ingen A rvinger, saa hun solgte om kring U dstykningstiden 
G aarden til Jørgen Andresen Kraag, en Brodersøn til Jo h an 
nes Rasm ussen Kraag paa nuvæ rende Strucks Gaard i Skeide 
By (se SKE 25). Jø rgen  A. Kraag døde dog allerede 16. Decem 
ber 1783, hvorfor hans Enke, A nna M argrethe fra Ladegaards- 
skov, fortsatte  G aardens Drift, indtil deres D atter A nna Ca
thrine blev  myndig. H un selv  giftede sig allerede faa A ar 
efter med A ftægtsm and Peter Nissen, som paa denne M aade 
blev  Sæ ttem and paa Langkjær, hv ilket han var til c. 1807, da 
A nna Cathrine b lev  myndig, giftede sig med Peter Christen
sen Bøttcher, O verballe, og overtog Gaarden.

De fik 4 Døtre, hvoraf den æ ldste, Anna Marie Margrethe  
Christensen, arvede Gaarden. Hun giftede sig i 1834 m ed Hans 
Henrik Philipsen, hvis Far var M urerm ester i Skeide, og han 
blev  nu G aardm and paa Langkjær.

Han døde allerede 1849, hvorefter Enken i 1851 giftede sig 
med Christian Tychsen, som blev Sæ ttem and paa Gaarden, da 
der var Livsarvinger af første Æ gteskab. M en saa døde hun, 
og han giftede sig m ed Cecilie Jacobsen  fra N abogaarden 
Skræ kkehøj.

Hans H enrik Philipsens Søn, Peter Philipsen, født 1846, 
arvede G aarden i 1868. Han var rejst til Danm ark efter 1864 
for M ilitæ rtjenestens Skyld, og her kom han i Forbindelse 
m ed H øjskolekredse, som paavirkede ham  saaledes i folkelig 
og kristelig  Retning, at han gik ind i dette  A rbejde. V ed sin 
Tilbagekom st til H jem stedet paa Skeldem ark begyndte han 
derfor at tage livlig Del i saavel det folkelige som det k ris te 
lige A rbejde, ikke alene i den snæ vrere  Kreds, m en ogsaa 
vidt omkring. Det holdt ham  vel nok m ere borte fra G aar
den end godt var for dennes Drift, hvorfor han da ogsaa til 
sidst m aatte sæ lge den i 1893.
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Køberen var N aboen, Christian Jepsen  paa M aaling. Han 
lagde Langkjær ind til M aaling og nedbrød Bygningerne. De 
laa om trent lige V est for M aaling kun c. 500 m fra denne 
Gaard.

Skrækkehøj

Denne G aard laa før U dflytningen paa Skeide Gade om
tren t overfor Bager Sibbesen og flyttedes ud paa sin nuvæ 
rende Plads, hvor den fik M arker i »Bredroi«, »W igsmoes«, 
»W igstorfmoes«, »Schregerhoy«, »Trinagger« og »Asnis Kjer«.

Ejeren var Christen Jensen Schmidt, Søn af Bysmeden 
Jens C hristensen i Skeide. Han m aa have overtaget G aarden 
midt under U dskiftningsforhandlingerne, idet det ses i For
handlingsprotokollen, at den tidligere Ejer, Chresten Hansen 
Terkelsen  (død 1781), har underskrevet denne 1777. Chresten 
H ansen Terkelsen havde haft G aarden fra om kring 1740. 
Christen Jensen  Schmidt m aa paa en eller anden M aade — 
m aaske i Forbindelse med de strenge Tider, som Krigen i 
Europa netop paa dette  T idspunkt bragte over saa store Dele 
af Landet — væ re  kom m et til at sidde haard t i det, for i 1799 
begyndte han at udparcellere store S tykker af Gaarden. Han 
havde paa sin Ejendom ogsaa et Teglværk, men hvornaar 
dette  er oprettet, v ides ikke; og ogsaa dette  blev  draget med 
ind i Bortsalget.

Saa vidt det kan ses af gamle Dokum enter, synes det som 
om Christen Jensen  Schmidt rask væ k har delt sin Ejendom i 
5 Dele, hvoraf den ene var paa 5/s Boel — og derm ed Stam 
m en — den anden paa 1U Boel (og hertil hørte  Teglværket), 
samt 3 Sm aaparceller paa 2—5 Tdr. Ld. hver. Efter at have 
solgt det hele under H aanden rejste  han til Lundsgaard paa 
Angel, hvor han senere opføres som Parcellist.

Im idlertid var en saadan Parcellering af et Fæ steboel ikke 
tilladt, og det kongelige Rentekam m er greb derfor hurtig t ind 
gennem  H erredsfoged v. Siewerts, og H andlerne blev 
annullerede, hvorefter offentlig A uktion blev  ansat til 26. 
M arts 1799.

Paa denne A uktion købte Johan Ludvig Jacobsen  fra 
Skeide — Søn af K aadner Jacob Johansen  og Ellen Jensen  
i Skeide (Jens A ndresens Sted ved M ejeriet) (se SKE 45). — 
Stam parcellen med det 5/8 Boel, og Johan Thomsen  — Fæste- 
boelsm and paa M ølskov, N ordre Skeldem ark (se SKE 30) — 
godt 5 Tdr. Land (det var det med Teglvæ rket), Christian Ja-
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cobsen  fik 4 Tdr. Land, Frederik Iversen  fik 2 Tønder og Chri
sten Iwersen  godt 5 Tdr. Land. (For disse Parcellers Vedkom- 
kom m ende se v idere under SKE 30 og 11).

Johan  Ludvig Jacobsen  havde nu G aarden til om kring 1830r 
da han gik paa A ftæ gt (død 1835), og hans æ ldste Søn, Jacob 
Jacobsen, overtog Gaarden. Til Slægten er paa en eller anden 
M aade Ju ller-N avnet knyttet. H vorfra det stammer, vides ikke, 
og det ses ikke, at der i overskuelig  Fortid har væ ret nogen 
H julm ager i Familien.

1857 døde Jacob Jacobsen  og efterlod sig tre  Sønner, Johan  
Ludvig, C hristian og Jacob, hvoraf den æ ldste, Johan Ludvig  
Jacobsen, fik G aarden i 1858. Han døde im idlertid allerede i 
1862, og hans Enke — C athrine M arie f. A ndersen fra M idt
balle — giftede sig da i 1863 med sin afdøde M ands yngste 
Broder, Jacob Jacobsen, som saaledes blev Sæ ttem and paa 
sin egen Fødegaard, idet der var Livsarvinger i første Æ gte
skab. Da denne — Johan  Ludvigs Søn Jacob — blev gift og 
fik sin Svigerfaders Gaard i Nybøl, købte Sæ ttem anden sin 
Brodersøn ud og blev  saa Ejer af sit Fædrenehjem .

Jacob Jacobsen havde en hel Del Børn, m en alle Drengene 
døde som smaa, hvorfor en ugift Datter, Mette, fik G aarden 
i Forpagtning, da Faderen gik paa Aftægt. H an byggede sig 
et A ftægtshus ved Siden af Tøge G regersens G aard i O ver
balle, hvor en anden D atter var indgiftet. (Det er Gendarm  
Christensens Hus).

Efter M ettes Død 1906 solgtes G aarden til Jørgen A ndre
se n f en Søn fra Røjhus. Han byggede hurtig t det m este af 
en ny Gaard, da den gamle tilsyneladende var ret usund (Ja
cobsens Børn døde form odentlig af Tuberkulose).

Jørgen  A ndresen døde i sin bedste A lder og efterlod sig 
en Datter, som dog ikke var myndig. Derfor fortsatte  Enken, 
Marie Andresen, f. Petersen, fra Dynt, G aardens Drift ved for
skellige Bestyrere, indtil D atteren, der im idlertid var blevet 
gift 1931 med J. P. A nker  Møller, kunde overtage sin Fæd- 
renegaard. Dette skete i 1935.

ske il Skrækkehøjs Parcelsteder

Gregersen, Skeldevig.

Som næ vnt frasolgtes 4 Parcelsteder, hvoraf det første til 
Johan Thomsen  paa M ølskov. Der var Teglvæ rk paa hans 
Parcel — og der findes da ogsaa den Dag i Dag en Lykke ved 
Skeldevig, der kaldes T eglvæ rkslykke — m en faa A ar efter 
flyttede han Teglvæ rket til M ølskov (se SKE 30) og solgte
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sin Parcel den 27. Jan u ar 1807 til Peter Christensen Kejser 
fra H alk ved H aderslev. H an var født 1744. H an var gift 4 
Gange, m en havde dog ved sin Død i 1832 ingen A rvinger.

Han havde derfor allerede 9. Ju li 1820 solgt Stedet til 
Peter Petersen fra Dybbøl. Han blev kald t Peter K ejser efter 
sin Forgænger, m en ogsaa ofte Per Dybling efter sin Fødeby.

Han var en sæ rdeles dygtig Mand, der drev  et ret om
fattende Fiskeri, sæ rlig A alefiskeri, men sam tidig udvidede 
han Landbruget, idet han tilkøbte den Parcel paa 2 Tdr. Land, 
som Frederik Iversen  havde haft siden A uktionen i 1799. Han 
blev en efter Forholdene velstaaende M and inden sin Død 
1864.

A llerede 1852 havde hans Søn A ndreas giftet sig med A nne 
M arie C hristensen fra Æ rm -G aarden paa Skodsbølm ark og 
var saaledes b levet Svoger til Jørgen  C hristensen paa F ry
dendal. De unge boede i A ftæ gtet til Faderens Død, hvorefter 
de overtog Ejendommen.

Andreas Petersen, der ligesom sin Fader fik baade T ilnav
net K ejser og Dybling, fortsatte  med Landbruget, m en dog 
isæ r m ed Fiskeriet, der da ogsaa bragte ham  en Del Velstand.

Da hans eneste Søn, Jens, var død, arvede hans æ ldste D at
ter, Dorthe, Stedet, og da hun i 1882 blev  gift med Hans Henrik  
Nissen  fra Skeldegaardskobbel, blev  han Ejer.

Hans H enrik N issen sam lede de forskellige Parceller i 
Skeldevig, idet han tilkøbte de Parceller, som oprindelig var 
købt paa A uktionen af Christian Jacobsen  og Christian Iversen.

De havde dog allerede om kring 1807 solgt til Peter A ndre
sen eller A n to n y  Andresen,  som han kaldtes, fra Stenderup 
(f. 1773, d. 1838), men han havde senere solgt til Sæ ttem an
den paa Langkjær, Christian Tychsen, hvorved  de var gaaet 
i A rv til Peter Philipsen, og af ham  købte nu Hans H enrik 
N issen Parcellerne.

1904 købte han im idlertid Hans G regersens (Strucks) Gaard 
i Skeide By, hvorfor han solgte Ejendomm en i Skeldevig. 
Køberen var en Søn af den samme Hans G regersen, Christian 
Gregersen. Han var gift med Hans M athiesens (se SKE 2) D at
ter A nna Cathrine fra Skeldem ark, og de fortsatte  saavel 
Landbruget som Fiskeriet.

Christian G regersen døde 1921, og Enken fortsatte  Driften 
ved H jæ lp af sine to Sønner, hvoraf den ene særlig passede 
Landbruget, den anden Fiskeriet.

I 1930 overtog den æ ldste Søn Hans Gregersen  Ejendom 
men, der nu er paa c. 21 Tdr. Land.
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SKE 12 Clausens Gaard i Overballe

V ed U dstykningen fik denne Gaard, der stadig ligger paa 
sin oprindelige Plet, tildelt M arker i »Demmingsbiere«, »Grum
mes Roy«, »W igsmoos May«, »Krageroy«, »W igstorfmoos« og 
et Stykke Gammelgabs Mark.

Før U dstykningen hed Ejeren Andreas Jensen , som igen 
havde arvet G aarden efter sin Far Jens Andersen  c. 1750.

A ndreas Jensen  døde allerede 1777 efterladende sig Enke, 
Synnet M arie, og to um yndige Sønner, Jens og Hans, samt 
to Døtre.

Synnet M arie giftede sig kort efter med Johan Leonhard  
Petersen  fra Snogbæk, men hun døde selv allerede 1785, hv o r
for han giftede sig anden Gang med M aren, Enke efter Boels
m and Chr. Jebsen  paa Gamle Boel (Se SKE 4). Han fik derfor 
sammen med sin Kone to Gaarde at drive, men 10. Februar 
1795 døde han, og da hans Enke allerede havde Gamle Boel
— og en Søn der til at overtage den — overlod hun sin M ands 
Gaard til hans første Kones Søn af første Æ gteskab, Jens A n 
dersen. Han døde dog allerede 26. N ovem ber 1798 kun 37 A ar 
gammel, og hans Søn, A ndreas, var derfor ikke myndig. G aar
den overlodes da til Jens A ndersens Broder, Hans A ndersen , 
som skulde føre Driften af Ejendommen, til A ndreas blev 
myndig.

Dette Tidspunkt m aa væ re  indtruffet om kring 1815, hvor 
Andreas Andersen  overtog Gaarden, og han havde den til c. 
1858, hvor hans Søn Jens Andersen  overtog den. Han byggede 
A ftæ gtshuset ved Siden af G aarden og gravede den lille Dam 
ud, som laa foran Stuehuset. Han lod ogsaa opkaste den Høj, 
som nu ligger midt i den, saaledes at der sikkert in tet Hold 
er i de Beretninger om en forhistorisk Borg eller M iddelalder
bolig, som er b levet kny tte t til denne Plet.

I 1894 solgte han  G aarden til Johannes T er mansen  fra Als, 
m en han havde kun G aarden i et Par Aar, saa solgte han den 
til Jens Peter Clausen  fra V anstedbæ k 1896. H an havde den 
i en A arræ kke, indtil han overlod den til sin Søn Peter Clau
sen  som Bestyrer. H an var gift m ed sin Kusine M argrethe 
Clausen fra Jens C lausens Gaard i Skeide By, og med hende 
fik han Sønnen Peter.

Om kring 1927 døde Peter Clausen, inden Sønnen var m yn
dig, hvorfor Enken fortsatte Gaardens Drift. Hun giftede sig 
senere med Hans Hissel fra Tombøl, og han overtog G aarden 
i Forpagtning, til Peter blev myndig.

1936 døde M argrethe, og Hans Hissel giftede sig igen, men 
sam tidig var Forpagtningstiden udløbet, hvorfor han flyttede til 
sin Fødegaard i Tombøl, og Peter Clausen overtog sin Fæd- 
renegaard  1942.
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Gregersens Gaard i Overballe SKE 13

Da U dstykningen blev  foretaget, fik denne Gaard M arker 
i »Dragsbiere«, »See-Moos og M ohl Eng«, »Grønholm« og 
»Struckwaden«.

A llerede ifølge Fæ stebrev  af 15. Juli 1752 udstedt paa 
Lyksborg bortfæ stedes dette  Boel paa 6 M ark Guld til Chri
stian Petersen (Gregersen) i Skeide, født 1719 som Søn af Pe
ter G regersen. Det næ vnes i Dokum entet, at den tidligere Ejer 
hedder Christian Nielsen. (Skeide Jordebog for 1748 siger dog: 
Hans Nissen).

Det var Christian Petersen (Gregersen), som ejede Gaar- 
den ved Udstykningen, og der foreligger den M ulighed, at han 
har faaet G aarden med sin Kone Ingeborg. H un havde nem 
lig væ re t gift første Gang m ed Christian Nielsen. Imod M u
ligheden taler det, at hun med ham havde tre  Døtre, og at det 
blev en Søn af hendes Æ gteskab med Christian Petersen G re
gersen, der arvede Gaarden.

H vordan det nu end er, saa arvede Sønnen Christian Chri
stiansen  G aarden efter sin Fars Død 8. O ktober 1785. N avnet 
føres som Christian C hristiansen til 1807, hvorefter det i de 
gamle Skattereg istre  benæ vnes Christian Christiansen Greg- 
gersen. H an var gift to Gange, og da han døde i 1809 førte 
Konen, Synnet, G aardens Drift v idere indtil 1812, da hun skif
ter med sine Stedbørn, saaledes at G aarden overtages af Søn
nen Christian Greggersen med Stedm oderen paa Aftægt.

Han giftede sig ogsaa to Gange, sidst med Ingeborg A n
dersen, og da han døde 1850, efterlod han sig foruden Enken
4 gifte og 1 ugift Datter, Sønnen Christian og endnu 2 um yn
dige Sønner. Boet b lev  opgjort af Sandem æ ndene Jens Alexan- 
dersen fra Gammelgab og Jens Peter C lausen fra Skeide, og 
det var ret stort og velhavende.

Christian Gregersen  fik G aarden ifølge Fæ stebrev  af 10. 
Septem ber 1851 og sam tidig M oderen paa Aftægt.

Han havde den til 1889 og gik saa paa A ftæ gt til 1895, 
da han døde. Hans Efterfølger som Ejer af G aarden var hans 
næ stæ ldste  Søn, Tøge Gregersen, idet den æ ldste Søn, Chri
stian, var udvandret til Danmark.

Tøge G regersen ejede G aarden til sin Død 1924, hvorefter 
hans Enke, Marie Gregersen f. Jacobsen  (Skrækkehøj), v idere
førte G aarden til 1938, hvor Tøge G regersens Datter, Helga, 
blev  gift med Andreas Fynsk, og de kunde overtage Gaarden.
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SKE 14 Christensen Böttchers Gaard i Overballe

Denne Gaard fik tildelt M arker i »Uhlehoy«, »Kragebøge«, 
»Seemoes«, »Hørfrømoes« og »Struchtwaden«, og Ejeren i 
1778 var Peter Christensen. I U dstykningsprotokollen, Skatte
registre  og K irkebøger benæ vnes saavel han som alle hans 
Efterkomm ere ved Tilnavnet »Bøttger«. Om der har væ re t 
en Bødker i Slægten, vides ikke, men m aa vel antages; der er 
dog ingen fundet indenfor en overskuelig  Fortid. Saaledes k a l
des denne første Ejer for Peter Christian Bøttger, Søn af Boels
m and Chresten Hansen Bøttger, der i hvert Fald har haft Gaar- 
den fra c. 1745, og N avnet har hæ ngt ved G aard og Slægt helt 
op i den m oderne Tid.

Peter C hristensen døde 17. N ovem ber 1811, og hans Søn, 
Lorenz Christensen, overtog G aarden om kring 1820. Han døde 
1834 og Enken (f. N icolaysen fra Dynt) giftede sig igen med 
Jens Andersen, en Broder til A ndreas A ndersen i O verballe. 
Jens A ndersen blev  saaledes Sættem and, til Lorenz C hristen
sens Børn blev voksne.

Om kring 1844 blev den næ stæ ldste  Søn, Christian Christen
sen  (den æ ldste var aandssvag) gift og overtog form entlig 
G aarden samtidig.

Hans æ ldste Søn, Lorenz Christensen, fik G aarden 1877.
I 1909 gik han paa Aftægt, og den æ ldste Søn, Christian 

Christensen, kom hjem  og overtog G aarden efter at have haft 
en Gaard i Bovrup. N ovem ber 1910 bræ ndte  Gaarden, men 
byggedes straks op igen.

I 1932 solgte Christian C hristensen G aarden til Hans N is 
sen Hansen  fra Brandsbøl, og den gik derm ed ud af Slægten, 
som den havde tilhørt i det m indste gennem  7—8 Slægtled.

Nu bestyres G aarden af Andreas Hansen, der er gift med 
Hans N issen H ansens Datter.

SKE 15 Thomsens Gaard i Overballe

I 1778 hed Ejeren Andreas Thomsen. Han fik tildelt Jo rd  
i M arkerne »Elmstoft«, »Møllehoy«, »Smede-Kjær«, »Royum«, 
»Brud-Brede« og »Royum M ay i W igsmoes«. Han var født
1732 som Søn af Thomas Andersen, der havde væ ret Ejer af 
G aarden fra om kring 1720—40. Han døde im idlertid ret tid 
ligt, hvorfor Enken, Karen, giftede sig med en Søn af Smed 
Niels Steffensen i Dynt, Nicolai Neilsen, som blev Sættem and, 
til A ndreas blev voksen. Nicolaj N eilsen blev K irkevæ rge
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og en ret betydelig  Mand. H an døde i 1789 uden A rvinger, 
m en da havde A ndreas Thom sen allerede forlæ ngst overta 
get sin F æ drenearv  (1767).

60 A ar gammel gik han paa A ftægt (1792), idet han over
lod sin Søn Thomas Thomsen  Gaarden. Selv døde han først 
i N ovem ber 1806. En anden af hans Sønner fik nuvæ rende 
Tølles Gaard (se SKE 24).

Thomas havde G aarden til om kring 1825, da hans Søn 
Andreas Thomsen  fik den. H an havde den til op i 60'erne, hvor 
hans Søn Thomas Thomsen  arvede den. Om kring 1890 skiftede 
G aarden a tter Ejer til Sønnen Andreas Thomsen.

Som det syvende Led i Thom sen-Slægten — og her ses 
ren t bort fra de Slæ gtled forud, som har haft G aarden under 
skiftende A ndersen og Thom sen-N avne — fik Sønnen Thomas  
Thomsen  G aarden i 1922. Og her sluttede Slægtens Besiddelse 
af Gaarden, idet han solgte den til Jørgen Christensen.

H an havde den til 1941, hvor han solgte den til den n u v æ 
rende Ejer Jacob Nielsen  fra Als.

Iversens Gaard i Overballe

Denne Gaard fik ved U dstykningen M arker i »Uhlehoy«, 
»Brenkier«, »Grøfthoy«, »Seehoy« og »Langshagenfeld«. E jeren 
hed Jürgen Petersen (f. 1724), Søn af Boelsmand Peter Jø rg en 
sen fra Gammelgab og han havde haft G aarden siden c. 1750. 
H an havde kun en Søn Christian Jørgensen, som fik G aarden 
i 1782, hvorefter han  havde Faderen paa A ftæ gt til dennes Død 
i Decem ber 1798. H an kunde dog ikke rigtig k lare sig, hvor
for han byttede m ed sin Kones Søsters Mand, Thomas Jacob
sen, der saaledes b lev  Ejer af Gaarden. Det m aa have væ re t 
paa et Tidspunkt m ellem  1820 og 1825.

H an havde nu G aarden til 1837, hvor Sønnen Jacob Jacob
sen  — somme Tider kaldet junior for at skelne m ellem  Jacob 
Jacobsen  paa Skræ kkehøj og ham — overtog Gaarden.

Sidstnæ vnte havde 6 Børn, m en den æ ldste rejste  til Am e
rika, hvorfra han en Del A ar senere kom  hjem, nedbrudt paa 
Sjæ l og Legeme, næ rm est forstyrret i H ovedet. Den næ stæ ld 
ste rejste  til Ringenæs. Nr. 3 b lev  dansk G ræ nsegendarm  ved 
den gamle K ongeaagræ nse og rejste  senere til Am erika. Nr. 4 
blev  M øllersvend, een D atter døde, og den yngste blev  gift i 
Adsbøl.

Da Jacob Jacobsen  saaledes ingen havde at overlade G aar
den, solgte han den i 1852 til sin Svoger Christian Christensen,

SKE 16
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som dog atter solgte den i 1856 til Hans Iversen  fra Egeskov 
ved Rendbjerg. Jacob Jacobsen købte Gaard i H yvad ved 
Røde Kro, senere forpagtede han en stor Gaard i Vonsild, men 
levede over Evne og kom til sidst hjem  til Broager, hvor han 
blev  anbragt paa Fattiggaarden. En M orgen fandt m an ham 
hæ ngt i et Æ bletræ  i sin Fødegaards Have.

Hans Iversens Søn Andreas Iversen, f. 1858, overtog Gaar- 
den, men da han  ingen Børn havde, solgte han den, efter at 
have haft Forpagter paa den i 6 Aar, til den nuvæ rende Ejer 
Jørgen Lei fra Snogbæk, som overtog den 1. April 1939.

SKE 17 Hattesens Gaard i Skeide By

Denne Gard fik M arker i »Langballe«, »Elmstoft«, »Erres- 
moes«, »Røjum«, »Schelmes Agger« og »Brud-Brede«. Ved 
U dstykningen var det et helt Boel, og Ejeren var den ene 
af Skeide Bys to Sandemænd, Johan Jensen. Han var født 
1733 som Søn af Jens Johansen  i Broager og købte G aarden 
i Skeide c. 1755 af Asmus Petersen. H an døde 10. Februar 1798.

Forholdene m aa paa en eller anden M aade have væ ret 
trykkende, for saa snart Sønnen, Hans Jensen  (Skatteregistrene 
tilføjer — oder Johansen) har overtaget Gaarden, faar han 
den delt i 3 Dele — V2 Boel og 2 Stk. V4 Boel — og frasæ lger 
de to V4 Boel. Selv beholder han det halve Boel indtil 1806, 
da han sæ lger til Jørgen Hattesen. I Landsarkivet i A abenraa 
findes en O verladelseskontrak t af 1803, hvorefter Halvboels- 
m and Hans Johansen  sæ lger sit halve Boel til Rasmus Iversen.

Det ser saaledes ud, som om Jørgen  H attesen har købt af 
Rasmus Iversen, der har haft G aarden i de tre  m ellem liggende 
Aar,

Om Rasmus Iversen er identisk med Sæ ttem anden paa Jens 
Clausens Gaard 1777—97, vides ikke, men det forekom m er 
sandsynligt, da Købet netop finder Sted kort Tid efter Aar- 
tidens Udløb paa Gaarden. Grunden til Frasalget og H andelen 
i det hele taget har nok væ re t af økonom isk A rt — det 
V.ar jo i de svæ re A ar i Englænderkrigens Tid — og dette 
rim er da ogsaa godt m ed den gamle Krønike, der ifølge T ra
ditionen beretter, at da Jø rgen  H attesen overtog Gaarden, 
bestod hele Beslaget kun af en Kat og en T jæ rekande.

Han havde G aarden til 1844, da hans Søn, Hans Jørgen Hat
tesen, overtog den. I 1885 overdrog han G aarden til sin Søn 
Jørgen Hattesen, m en han kom til U lykke med den ene Haand, 
som han m istede, og havde desuden en Benlidelse, saa da han
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ikke rigtig kunde passe Gaarden, udforpagtede han Jorden  til 
Lorenz C hristensen i O verballe.

Jø rgen  H attesen døde 1910 og efterlod sig en Datter, 
Cecilie, som var um yndig. Da hun blev voksen, giftede hun 
sig med Jens Petersen, og de overtog hendes Fødegaard. Da 
im idlertid Jens Petersen allerede havde en Ejendom, solgte de 
Størstedelen af Jo rden  fra og lejede Beboelseshuset ud til Jens 
Weggerslev, som senere købte det.

Jens W egerslev  købte lidt Land ind til Ejendommen, saa 
han kunde overlade den til sin Søn, den nuvæ rende Ejer, 
Jens W egerslev  jun., med c. 8 Tdr. Land.

Køberen af det ene V4 Boel, som blev frasolgt om kring SKE 18 
1800, hed Peter Nissen, Sæ ttem anden paa Langkjæ r (se SKE 9). 
Om kring 1808 fik den da m yndige Ejer paa denne Gaard,
Peter Christensen, Jo rdstykket med ind til sin Ejendom.

Det V4 Boel fulgte med til den efterfølgende Ejer Hans 
Henrik Philipsen. Det kunde se ud, som om Hans H enrik Phi- 
lipsen har foræ ret sin Broder, Jørgen Philipsen, Landet, da han 
i 1841 blev gift med Peter C hristensen Bødkers Datter, M arie 
Cathrine, i O verballe. I hvert Fald kan man gaa ud fra, at 
først paa dette Tidspunkt er der blevet bygget p*aa Jo rd 
stykket.

Jørgen  Philipsen tog sig af Dage efter faa A ars Æ gteskab, 
hvorefter Enken giftede sig med hans Broder, Andreas Philip
sen. M en saa døde hun nogle A ar efter barnløs, hvorefter 
A ndreas giftede sig med en Pige fra Kransmos ved Skodsbøl.
M ed hende fik han en Del Børn, hvoraf den tredieæ ldste, F re
derikke, arvede Stedet.

Hun giftede sig med Peter Lund fra V esterskov paa Angel, 
og de overtog Stedet 1887. De fik ingen Børn, men da Frede
rikke døde forholdsvis tidligt, giftede Peter Lund sig m ed en 
Pige fra Dybbøl, og med hende fik han Sønnen Jørgen.

Jørgen Lund overtog Stedet i 1926 med sin Far paa Aftægt.
Peter Lund døde i 1928.

*

Det andet V4 Boel af H attesens G aard købtes af Nis Jep- SKE 19 
sen, som havde det til 1817, da han solgte det til Peter N is
sen. Saa vidt det kan  ses, havde han Jorden  til 1825, men
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hvornaar der iøvrigt er skiftet Ejer, har det ikke v æ re t m u
ligt at faa k larlagt, kun  saa m eget er vist, at der m aa have 
væ re t en Mathias Hansen  et Stykke Tid, idet dennes Datter, 
M ette M arie, arvede Jo rden  og bragte sin Mand, Andreas  
Andersen, i O verballe dette med ind til hans Gaard, hvortil 
det da siden har hørt.

Jorden  ligger Øst for Lunds Ejendom, og det berettes, at 
ved M idten af forrige A arhundrede eller m aaske noget før 
M idten laa der endnu paa Jo rdstykket et gammelt Hus, som 
form odentlig har væ re t Bostedet for de første Ejere. Der skal 
have boet en H. Schmidt og en Chr. M adsen Todsen til Leje i 
Huset.

SKE 20 Andersens Gaard i M idtballe

Ved U dstykningen fik denne Gaard tillagt M arker i »Høl- 
pesagger«, »Langæffel« og »Uhlhoy«. Ejeren var Nis A nder
sen, der im idlertid kun var Sæ ttem and paa Gaarden, idet han 
var gift med den tid ligere Ejers Andreas Petersens Kone, Bir
the f. Christens, en D atter fra N abogaarden, det senere Borre.

A ndreas Petersen havde faaet G aarden c. 1730 og døde 
om kring 1750.

Da Nis A ndersen ogsaa døde forholdsvis tidligt — den 17. 
Jan u ar 1782, 68 A ar gammel — m aatte Birthe, der nu var 
Enke for anden Gang, føre G aardens Drift, til den æ ldste Søn 
af første Æ gteskab, Peter Andersen,  selv  kunde overtage sin 
Fæ drenearv . Han havde G aarden fra 1790 til 1820.

Peters æ ldste Søn, Andreas Andersen,  b lev  A rvtager paa 
Gaarden, og den næ stæ ldste  Søn, Nis, købte i 1820 den nu 
K aadner Jens Jensen  tilhørende Ejendom (se SKE 37), som 
han  iøvrigt senere — om kring 1828 — byttede med den G aard 
i Gammelgab, hvor Slægten A ndersen sidder endnu (s. d.)

I 1834 købte A ndreas A ndersen den bondsenske Gaard (nu 
V anstedbæ k) fse SKE 27), og da han fly ttede G aarden ned paa 
den nuvæ rende Plads ved V anstedbæ k i 1840, flyttede han 
selv  med og overlod G aarden i M idtballe til sin æ ldste Søn, 
Peter Andersen.

H an havde den til 1871, da hans næ stæ ldste  Søn, Christian 
Andersen, fik den. Den æ ldste Søn, A ndreas, havde giftet sig 
en Gaard til i Smøl (Tiichsen, nu Hansen), hvorfor det blev  
den næ stæ ldste, der kom til at fortsæ tte  Fam ilietraditionerne 
i M idtballe.
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Christian A ndersens æ ldste Søn, Peter Andersen, overtog 
G aarden efter ham  i 1905, men han  havde svæ rt ved at faa 
det til at løbe rundt i de svæ re Krisetider, hvorfor den blev  
overladt et Fam iliekonsortium  i 1928. Peter A ndersen selv 
flyttede ind i sit A ftægtshus.

Fam iliekonsortiet fortsatte  G aardens Drift — tildels ved 
Bestyrere — til 1937, hvor Johan  Tychsen fik overdraget 
Gaarden. Han var en Søn af Johan  Tychsen og Hustru, M arie, 
i Dynt. Da hun var Søster til Peter A ndersen, blev G aarden 
stadig i Slægtens Besiddelse.

Petersens Gaard i Skeide By

Der b lev  tillagt denne G aard M arker i »Betroy«, »Royum«, 
»Erresmoos«, »Bøjroy«, »Løgfrede« og »Langballe Ender«. Eje
ren ved U dstykningen var Sandem anden Christian Petersen. 
H an var en Søn af Boelsmand Peter Petersen i M ølm ark og 
havde faaet G aarden i Skeide samt Sandem andsvæ rdigheden 
efter sin Svigerfader, Sandem anden Peter Asm ussen. Han h av 
de haft G aarden fra 1747, da han ogsaa havde overtaget den 
efter sin Svigerfader, den æ ldste Ejer, vi nu kender, Lass Han
sen, der m aa væ re  kom m et til G aarden c. 1710.

Christian Petersen døde 18. O ktober 1793 efter at have 
væ re t gift tre  Gange. I sit første Æ gteskab havde han ingen 
Børn, men i det andet med Christina, D atter af Boelsmand Pe
ter A ndersen, havde han en Søn, Peter, og det blev  ham, der 
arvede Gaarden. I det tredie Æ gteskab var der to Døtre, M ette 
C hristina og Birte Agnes.

Hans tredie Kone overlevede ham  og giftede sig nogen 
Tid efter m ed Peter Jiirgensen, som saaledes blev  Sættem and, 
til Sønnen, Peter Petersen, b lev m yndig og kunde overtage 
Gaarden. Dette skete i 1807, hvorefter Peter blev G aardejer 
og Sandem and som sin Fader.

H an havde en lang Række Børn i to Æ gteskaber, og æ ld
ste Søn af første Æ gteskab, Jørgen Petersen , fik G aarden i 
1836.

Han havde G aarden til 1872, hvor hans æ ldste Søn, Chri
stian Petersen, arvede den.

Ligesom sin Bedstefader havde han  ogsaa en lang Række 
Børn i to Æ gteskaber, og som forhen fik ogsaa nu æ ldste Søn 
af første Æ gteskab, Jørgen Petersen, G aarden i A rv efter sin 
Far 1904 og havde desuden sin Stedm oder paa A ftægt i en 
A arræ kke.

SKE 21
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5. Landet har han Lov til at bortforpagte i 10 Aar( men da Contragten 
stiller sig saaledes, at den kan blive opsagt et Aar paa begge Sider, maae 
Interessenterne ved Opsigelsen tage imod Landet efter denne Forpagtning, 
som han afslutte.

6. Dette Stykke Land af Smedelandet som er overladt til Jens Jensen 
hvoraf han skal betale 12 Mk. aarlig falder til Byens Kasse.

7. Denne overladelses Contragt gaaer i Kraft til Nytaar 1876.

Vedtagen og underskreven de samtlige Boelsmænd.

S k e 1 d e, den 27. December 1875.

Han har form odentlig haft den 10-aarige Forpagtningstid  
til Ende, for 1886 solgte Bønderne Sm edelandet som foran 
næ vnt. Det var saaledes sidste Gang, Sm eden underskrev  Kon
trak t med Bønderne i Skeide.

I Stedet for Sm edelandet købte han det K aadnersted, som 
laa lige overfor og ejedes af hans Broder, Jens, saaledes at der 
nu til Sm edestedet kom til at høre V2 Boel og 2 Kaad.

Da Rasmus Rasm ussens æ ldste Søn var sindssyg — han 
bræ ndte saaledes sin Fødegaard af først i 1900-Tallet og kom  
til Slesvig, hvor han  v a r til 1919, m en kom  saa hjem  og døde 
hjem m e i 1939 — b lev  det hans næ stæ ldste  Søn, Jørgen Ras
mussen, der efter Faderens Død i 1911 overtog Sm edjen og 
Landerierne.

Han var Smed og G aardejer til 1944, da han gik paa A ftægt 
(død Februar 1945) og overlod sin hele Forretning til Sønnen 
Rasmus Rasmussen.

SKE 23 Det Kaadnersted, som sidst blev købt ind til Sm edestedet, 
ejedes i 1778 af Jens Christian Hansen. H an benæ vnes i et 
gamm elt Skattereg ister Jens Christiansen. H an døde tidligt, 
og Enken giftede sig anden Gang om kring A arhundredskiftet 
med Jø rgen  A ndersen fra Skeide. H an b lev  im idlertid kun 
Sættem and, da der var Børn af første Æ gteskab; A artiden ud 
løb 1808, hvor han m aatte overlade Stedet til sin Kones æ ld
ste Søn af første Æ gteskab, Jørgen  Jensen  (ogsaa kaldet H an
sen Juller). I 1831 overlod han Stedet til sin Søn, Jens Chri
stian Hansen. I 1832 overgik det til Carsten Jensen, som 1843 
solgte til Gdr. Hans Asm ussen  (se SKE 25), og denne drev 
Stedet sammen m ed sin Gaard, indtil han  om kring 1860 solgte 
det til Jens Rasmussen Schmidt, en Broder til Smeden. Af ham  
købte saa Rasmus Rasmussen Schmidt  det om kring 1886, og 
siden har det hørt til Sm edestedet.
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Tølles Gaard i Skeide By SKE 24

Denne Gaard er kun en H alvgaard, og den fik sine Jo rder 
udlagt i »Schelstuff« og »Langsisck«.

Før den Tid, vi her beskæ ftiger os med, m aa denne Gaard 
have væ re t e je t af en Christian Christensen (se SKE 22), for 
i U dstykningsaaret 1778 benæ vnes Ejeren »Christ. Christen
sens Enke«. Der er størst Sandsynlighed for, at det er Far og 
M or til den næ ste  Ejer, som hed Hans Christensen  (ogsaa 
benæ vnt Christiansen). Da han ingen Børn havde, solgte han  
i 1811 G aarden til Nicolaj Thomsen  fra A ndreas Thom sens 
G aard i O verballe.

Han havde saa G aarden i 40 Aar, hvorefter hans æ ldste 
Søn, Andreas Thomsen, arvede G aarden i 1851.

H an døde i 1885, m en hans æ ldste Søn, Nicolaj Thomsen, 
havde allerede overtaget G aarden i 1884.

I Sommeren 1908 bræ ndte  Bygningerne, og Nicolaj Thom 
sen solgte saa G aarden m ed Ruinerne til Heinrich Tøile, som 
genopbyggede Ejendommen. Selv byggede Thom sen sig et 
Hus i H aven til eget Brug.

Heinrich Tølle, der var Søn af en indvandret T eglbræ nder 
fra Lippe-Detmold, faldt i den første V erdenskrig 1916, og 
Enken, Christine Dorthea, drev selv G aarden videre, til hun i 
1922 giftede sig m ed Andreas Thomsen  fra Skeldekobbel, og 
han overtog saa G aardens Drift, indtil H einrich Tølles Søn, 
Jens Tølle, i 1942 selv kunde overtage sin Fæ drenegaard.

Strucks Gaard i Skeide By

Denne Gaard fik ved U dstykningen Jo rder i følgende M ar
ker: »Kallekier«, »Lang-Fiscks-Agger«, »Tredeholm«, »Schilft 
Toft«, »Peelburg« og »Sieversroy«.

Ejeren i 1778 var Johann(es) (R)Asmussen Kraag, (Søn af 
Asm us H ansen K raag f. c. 1685), der havde overtaget G aarden 
c. 1755 efter Andreas Hansen. Joh. Asmuss. Kraag var gift 
to Gange: første Gang m ed Sibilla Ursula, D atter af Boelsmand 
A ndreas Elkjer i Skeide, og anden Gang m ed Birthe Agnis, 
D atter af Boelsmand Peter G regersen ogsaa i Skeide.

Om G aardnavnet »Elkjær«, som Ejendom m en benæ vnes 
endnu den Dag i Dag, har noget at gøre m ed ovennæ vnte  
A ndreas Elkjer, vides ikke, men M uligheden herfor kan ikke 
helt afvises. Skulde dette  væ re  rigtigt, har Johann  Rasm ussen 
Kraag giftet sig G aarden til, og A ndreas Elkjer og A ndreas 
H ansen har væ re t samme Person.

SKE 25
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Johann døde 22. Jan u ar 1801 i en A lder af 87 Aar, og hans 
æ ldste Søn af første Æ gteskab, Andreas Rasmussen Kraag, 
overtog Gaarden.

I de gamle Skattereg istre  næ vnes ikke T ilnavnet Kraag, 
og de to Ejere benæ vnes — hvad der ikke er ualm indeligt 
paa de Tider — A sm ussen og Rasm ussen i Flæng. Endvidere 
noteres det for saavel Far som Søn, at de er fri for at levere 
Pligtkorn. Hvorfor denne Gaard havde dette Fortrin fremfor 
sam tlige andre Boelssteder i Skeide vides ikke.

A ndreas's Datter, Ingeborg, f. 1815, arvede ved Faderens 
Død den 8. Februar 1835 — han var da 85 A ar gammel — 
Gaarden, hvorved  hendes M and — Hans Asm ussen  fra M øl
m ark — i 1836 overtog Gaarden. H an fik T ilnavnet Kraag 
efter sin Svigerfader, idet N avnet endnu hæ ngte fast ved Eje
ren af denne Gaard.

De havde ingen Sønner, men 4 Døtre, hvoraf den ældste, 
Cathrine Sofie, i 1861 blev gift med Hans Gregersen fra O ver
balle. De købte først et m indre Sted i Blans, m en solgte det 
og kom hjem  og overtog hendes Fødegaard. Hans A sm ussen 
døde i 1882, og han havde i det lange Spand af Aar, G aarden 
havde væ ret i hans Eje, bragt den godt frem. For hans Sviger
søn vilde det derimod ikke gaa, saa han overlod i 1892 G aar
den til den æ ldste af sine 4 Børn, Hans Gregersen jun. For ham 
gik det yderligere tilbage, saa han tilsidst var nødt til at sæ lge 
G aarden i 1904 og selv flytte til Broager, hvor han købte Læ
rer N ielsens Hus i K irkegade.

Køberen af G aarden var Hans Henrik Nissen  fra Skelde- 
gaardskobbel (se SKE 11). Han havde en eneste Datter, M arie, 
som, samme A ar Faderen købte Gaarden, blev gift m ed Jacob
S truck fra M ølmark. Svigerfader og Svigersøn drev nu G aar
den i Fællesskab, indtil Hans H enrik N issen i 1912 gik paa 
Aftægt, hvorefter de unge blev  Ejere af Gaarden.

En Søn af Jacob Struck, Hans Struck, er siden April 1944 
Forpagter.

SKE 26 Jens C lausens Gaard i Skeide By
G aarden fik ved U dstykningen sine Jo rder udlagt i M ar

kerne: »Langsfisck«, »linkier«, »Erstweede«, »Miihlendamm- 
stiicker«, »Kirchstieg« og »Gammel Dunt«.

Før 1778 var Ejeren Peter Gregersen, og han havde haft 
G aarden fra 1740. Han døde, og Enken giftede sig igen med 
Rasmus Iversen, som blev Sæ ttem and paa G aarden 1777—97, 
og det var saaledes ham, der var Ejer, da U dstykningen fandt
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Sted. I 1797 var im idlertid den forrige Ejers Søn — han  hed 
ogsaa Peter Gregersen  — blevet myndig, og han  overtog der
for sin Faders Gaard.

H an kunde im idlertid ikke k lare sig, hvorfor han i 1814 
søgte Tilladelse til at afhæ nde og udparcellere G aarden og 
dens Jorder. Denne Tilladelse opnaaedes dog først 1816, hvo r
efter han afhæ ndede Jorden  paa vestre  Side af V ejen til Dynt 
til Boelsmand A ndreas A ndersen, M idtballe, og Jorden  paa 
den østre Side af V ejen til Christian Jensen  (Juller), K aadner 
i Skeide (se SKE 41). Chr. Jensen  fik i sin Part G aardens Byg
ninger, paa hvilke A ftægtsfolkene Rasmus Iversen og Kone 
boede. De fik A ftæ gt i alt i 17 A ar til 1814, da de døde.

Form odentlig er Chr. Jensen  saa fly tte t ind paa Gaarden, 
hv ilket kan passe med, at han i en A nsøgning til A m tet ka l
des Boelsmand.

Peter G regersen selv købte en Ejendom paa D yntm ark 
(Caspersens), m en boede til sidst i Dynt By i et jordløst Hus.

Andreas Andersen  og Christian Jensen  forsøgte i A arene 
mellem  1814 og 1820 at faa Rentekam m erets Tilladelse til at 
dele G aarden i 2/3 Boel og Vs Boel, m en M yndighederne trak  
Sagen saadan i Langdrag, at Christian Jensen  for sin Del b lev  
saa ked af den hele G aardhistorie — m aaske nok parre t noget 
med de daarlige T ider lige efter S tatsbankero tten  — at han 
solgte sin Part i G aarden til Jens Peter Clausen, en Søn af 
Hans Clausen paa Skeldegaard og altsaa en Broder til E jeren 
der, Claus Clausen, i 1821.

Nu drev de to E jere G aarden i Fæ llesskab. C lausen fly ttede 
ind i Bygningerne og vilde i G runden gerne ud af M akker
skabet med A ndersen, m en en fornyet A nsøgning om at m aatte  
dele G aarden i 1829 blev igen »syltet« af H erredsfoged, Amt 
og Rentekam m er, saa Enden paa H istorien blev, at de to M ænd 
blev kede af at ven te  længere, hvorfor A ndreas A ndersen i 
1836 solgte sin Part af G aarden til Jens Peter C lausen — der 
altsaa nu havde hele G aarden — og selv købte Peter Bond- 
sens fallerede G aard (det senere V anstedbæ k) (se SKE 27).

Jens Peter C lausen havde G aarden til 1854, da hans Søn, 
Hans Clausen, arvede den.

Da han i 1872 døde, gik den videre i A rv til Sønnen, Jens  
Peter Clausen, som dog først overtog G aarden i 1882. I de m el
lem liggende 10 A ar var der Bestyrer paa Gaarden, som drev  
den for Enken.

Jens Peter C lausen havde Ejendomm en til 1927, da den 
nuvæ rende Ejer, Jens Clausen, overtog den efter sin Far.
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Vandstedbæk SKE 27
Ved U dstykningen laa denne Gaard i Byen om trent over

for G endarm -V agtm esterens Hus i Ø sterballe  (se Kortet). Den 
blev  ikke tvangsudfly ttet, men c. 60 A ar senere frivilligt hen 
lagt til sin nuvæ rende Boplads.

Den fik ved Udskiftningen sine Jo rder udlagt i »Kisbeer- 
toft«, »Kielleballe«, »Stenriiggel«, »W andstedbeck«, »Tang
agger« og »Kiellingballe May«.

Ejeren gennem  flere M enneskealdre havde væ re t Sande- 
m anden Peter Bondesen, f. 1707 paa G aarden som Søn af Bonde 
Hansen, f. c. 1680. Peter Bondesen havde v æ re t gift 2 Gange 
og fik 5 Børn, hvoraf den yngste var en Søn, Lars, m en han 
døde tidligt. De fire øvrige var Piger, hvoraf de to æ ldste var 
gift i Gammelgab, den tredie med C hresten Jessen  og den 
fjerde m ed Peter C hristensen Bøttcher i O verballe.

Det b lev  den tredie, Cathrine M arie, og hendes Mand, 
Chresten Jessen  fra Broager — Søn af Boelsmand Jes Chri
stensen — der fik overladt G aarden i Skelde, og han fik da 
hurtig t Tilnavnet Bondesen  efter sin Svigerfader. Den gamle 
Sandem and boede paa A ftæ gt indtil sin Død 18. April 1791.

Chresten Jessen  Bondesen benæ vnes i Broager Kirkebog 
»Kirche Juraten« (formodentlig noget i Retning af K irke
værge), m en dette  passer ikke saa godt samm en med, hvad  
der iøvrigt fortæ lles om ham, idet det berettes, at han  var 
gerrig  og nærsom  i alle Forhold. Saaledes paastodes det, at 
da alle M arkerne m. v. blev  opm aalt i A nledning af U dstyk
ningen, gik han om N atten  ud og fly ttede de udsatte  M arkskel. 
M en Straffen udeblev ikke. Efter sin Død m aatte  han  »gaa 
igen«, indtil P ræ sten fik ham  m anet ned i Engen ved Skoven, 
hvor kyndige Folk har kunnet paavise Stedet, hvor han m aatte 
ned.

Han døde, kun 55 A ar gammel, i 1795, og Enken drev saa 
G aarden videre til om kring A arhundredskiftet, hvor Sønnen, 
Peter Jessen kaldet Bondesen, overtog G aarden ved M yndig
hedsalderen.

Han passede im idlertid slet ikke sin Gaard, m en rejste  — 
flot kørende — ud m ed Kone og Børn og lod det hele passe 
sig selv hjemme. H an var en stælrk Svire- og Spillebroder, 
som var ligeglad m ed G aarden og dens Drift, hvorfor det n a 
turligvis ogsaa m aatte  ende galt.

Laan, V eksler og Indførelser i Ejendom m en hørte til Da
gens O rden — hans Folio i Skyld- og Panteprotokollen  havde 
til sidst 12 G æ ldsposter indført til en sam let Sum af c. 2700 
Rbd., hv ilket var m ange Penge dengang — saaledes at han 
for at skaffe D ækning m aatte sælge ud af sin Ejendom.

Efter A nsøgning fik han i 1812 Tilladelse til ved A uktion at 
bortsæ lge 6 Parceller, hv ilket skete den 7. April 1812.
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H an solgte 4 Tønder — kaldet K irsebæ rtoft — til Nic. 
Thom sen (nu Tøile) og 3 smaa Parceller i Stenriffel paa hver 
1—2 Tdr. Ld.r samt to Parcelsteder paa hver 6 Td. Ld. (De sid
ste til sin Bror (nu Dinsen) (se SKE 29) og til Chr. Jensen  fra 
Jens Clausens G aard (se SKE 28).

Dette hjalp noget paa de slunkne Finanser. Men det var i 
det lange Løb ikke nok. Han fortsatte  i det engang givne Spor 
indtil 1834, da det ikke gik længere. H an blev erk læ ret fallit, 
og K reditorerne overtog Gaardens Stam parcel paa 28 Tdr. Ld.

H ovedkreditorerne var Mats Lorenzen  og J. G. Kusch, Søn
derborg, men disse søgte hurtigst m uligt at faa G aarden af
hæ ndet.

Det lykkedes at finde en Køber i Boelsmand Andreas  
Andersen,  M idtballe, (se SKE 20 og 26) som i 1836 overtog 
G aarden og i 1840 fly ttede den ned til V andstedbæ k, hvor den 
nu ligger. Sin Gaard i M idtballe overlod han til sin æ ldste Søn, 
der netop var b levet gift, og selv var han ikke ældre, end at 
hans yngste Søn, A ndreas, fødtes i V andstedbæ k.

H an døde 1852, og da Sønnen, Christian Andersen, som 
skulde have Gaarden, ikke var gammel nok, udforpagtedes 
den i et Par A ar til Nis Skov,  senere G æ stgiver i Broager.

Ved M yndighedsalderens Indtræ delse overtog Christian 
A ndersen Gaarden. H an blev i 1872 udnæ vnt til Kommune
forstander for Skeide og døde i 1880.

Da Enken ikke ønskede at drive Gaarden, men gerne vilde 
have et m indre Landsted, byttede hun Ejendom m ed Jens  
Peter Clausen (Brorsøn til Hans C lausen paa H jem stedet i 
Skeide By) (se iøvrigt Jens A ndersen i Skeldekobbel), som 
havde et m indre Sted i Skeldegaardskobbel.

Han ejede nu V andstedbæ k til 1895, da han solgte den til 
Christian Christensen Schmidt  (se SKE 38) og selv købte G aar
den i O verballe (se SKE 12).

Chr. C hristensen Schmidt havde G aarden til 1920, hvor 
han overdrog den til Sønnen, Hans Schmidt, den nuvæ rende 
Ejer. Han havde haft Ejendommen i Forpagtning siden 1912.

SKE 28 Vandstedbæks Parcelsteder

Christian Jensen.
Denne Ejendom er Parcel Nr. 5 af Peter Jessen  Bondsens 

GaaVd, der udparcelleredes 1812 (se SKE 27).
Køberen var K aadner Christian Jensen  i Skeide (se SKE 

41), som fik de 6 Tdr. Land for 100 Rdl. cour. pr. Td. Han h av 
de T ilnavnet Juller, fordi hans Fader havde væ ret Hjulm ager.
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H an m aa have væ re t en driftig Mand, for han havde op
rindeligt sit K aadnersted i Byen, m en dette  var ham ikke 
nok, for det var ham, der var med i Forpagtningen af Peter 
Gregersens Gaard (se SKE 26), som varede de c. 20 første Aar 
af forrige A arhundrede.

Der er M ulighed for — ja  stæ rk  Sandsynlighed for — at 
det har v æ re t ham, der har beboet G regersens Sted i A arene 
mellem 1814 og 1821, da G regersen var fly ttet til Dyntm ark, 
og Rasmus Iversen var død.

M en da Forpagtningen ophørte, byggede han sig et Hus 
paa sin Jo rd  i Vandstedbaqk og flyttede herned  1829.

Christian Jensen  var gift med M aren A ndersen (en Søster 
til Sebbe A ndersen paa Smølmark), og m ed hende havde han
6 Børn — 5 Drenge og 1 Pige. M aren døde im idlertid 1828, 
saaledes at han, da han i 1832 a tter vilde gifte sig (med en 
D atter af M arcus Ham mer fra Iller, M arie Dorthea, Enke efter 
en vis Carstensen) m aatte  skifte med sine Børn.

Skiftet bestem te, at Sønnerne »saa snart de b liver m yndige 
eller kom m er i Brød« skal have:

»En Egetræ skiste med Laas og m alet m ed Oliefarve«, og 
D atteren, »saa snart hun  kom m er i Brød eller iøvrigt har det 
nødigt«, skal have:

En Egetræ skiste foruden en fuldstændig daglig Seng med 
fire Sengelagener«.

I det andet Æ gteskab fik han endnu 2 Børn — 1 Dreng 
og 1 Pige.

1853 gaar Christian Jensen  paa A ftæ gt og overlader E jen
dommen til den tred ieæ ldste  Søn, Philip Jensen. Den ældste, 
Hans, fraskrev  sig sin Førstefødselsret for 100 Rdl., og Philip 
forpligtede sig til at tilbygge en 2 Fags A ftægtsbolig i den 
vestre  Ende af Huset.

Philip overlod Ejendomm en til sin Søn, Christian Jensen, 
i 1890 og levede selv paa A ftæ gt i to Aar, hvorefter han døde.

C hristian Jensen  havde Stedet til 1944, da han døde, men 
allerede i 1930 havde hans D atter M athilde og Svigersønnen, 
Nicolaj Peter Toft, faaet Ejendomm en i Forpagtning. Efter 
Christian Jensens Død blev de Ejere af Stedet.

Dinsen. SKE 29

Denne Ejendom er Parcel Nr. 6 fra ovennæ vnte  U dparcel
lering.

Køberen paa A uktionen var en Broder til Ejeren, Jes Jes
sen Bondsen. H vor læ nge han  har haft Ejendomm en er usik 
kert, men i 1836 er det Jürgen Nicolaj Jensen. Om han er
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identisk m ed den Person, som kaldes »æ Husommer« (mulig
vis fordi han var fra Husum) er uvist, kun  berettes det, at 
en  saadan skal have haft Stedet op mod 1845. Om kring dette  
T idspunkt flyttede nem lig den efterfølgende Ejer, Hans Lassen, 
ned paa sit Land og byggede H uset der. Der skal ikke have 
Været Bolig hernede før. Ejerne havde boet i den Ejendom, 
som nu ejes af Gendarm  M ikkelsen (s. d.)

Lassen byggede H uset 1847, m en solgte i 1850'erne til Tøge  
Tychsen  fra Skeldegaardskobbel. (Se SKE 53).

Han overlod i 1890'erne Stedet til sin Søn, Hans Tychsen,  
der havde det til 1920, da han solgte det til Jens Henningsen, 
der im idlertid snart flyttede til Skeide, da han  blev  Brugsfor- 
friingsuddeler. H an overlod Ejendomm en til sin Datter, 
Cathrine, og Svigersøn Otto Mathiesen. De havde Stedet til 
1928, i hvilket A ar de købte M ølskov. Saa solgte de E jen
dommen i V andstedbæ k til den nuvæ rende Ejer, Julius Dinsen, 
fra Tønderegnen.

SKE 30 M ølskov

Denne Gaard laa inden U dflytningen m ellem  Tølles Gaard 
og Christensens Inderstested  paa højre Side af V ejen (se K or
tet). Den flyttedes ud til nordre Skeldem ark til sin nuvæ rende 
Plads og fik sine Jo rder anvist i »Gammeldunt«, »Seleroy«, 
»Torfkuhlen«, »Dueroy», »Øster og V ester Mollweg«, »Thiir 
Eng«, »M ohlschau« og »Schauland«.

Som næ vnt foran fik G aarden tillagt et noget større S tykke 
Land, da Jo rden  her var daarligere end paa den øvrige Del 
af Skeide Bys Jorder.

Ved U dstykningstiden sad A ftæ gtsm and Thomas Johan
sen  paa Gaarden. H an var født 1713 som Søn af Johan  Peter
sen. Thomas Johansen  havde haft G aarden fra om kring 1750, 
hvor han havde overtaget den efter Peter Petersen.

Ejeren i 1778 var Thomas Johansens Søn, Johan Thomsen, 
og han var paa det Tidspunkt en forholdsvis ung M and med 
en god Portion Initiativ. Han forsøgte sig med T eglvæ rks
drift paa en Parcel af Skræ kkehøj (se SKE 10), som han købte
5 Tdr. Land af ved U dparcelleringen i 1799. M en T eglvæ rket 
vilde ikke gaa, hvorfor han — sammen med A ftæ gtsm anden 
paa Røjhus, Peter Petersen Suurløkke, — flyttede Teglvæ rket 
hen  paa sin egen Jo rd  paa Stranden lige Nord for det n u v æ 
rende »Spar Es«. H er gik det heller ikke, hvorfor T eglvæ rket 
b lev  solgt og nedbrudt til Flytning (se SKE 32).
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I det hele taget havde Johan  Thom sen m ange Ting at passe, 
saa mange, at han knapt fik Tid til at passe sin Gaard. Han 
havde derfor svæ rt ved at k lare  sig og benyttede saa den 
kendte Frem gangsm aade for at skaffe Balance: at udparcel
lere.

I O ktober 1816 fik han Rentekam m erets T illadelse til at 
foretage en U dparcellering paa 9 Tdr. Ld., men han frasolgte 
16 og købte saa i Stedet 7 Tdr. af N abogaarden Stensig.

Dette skaffede ham  en M ængde V røvl med M yndighederne, 
m en H erredsfoged Prehn anbefalede Rentekam m eret at lade 
ham  gøre det, da han  var i svæ r Pengeforlegenhed — dette 
m aaske ogsaa i Forbindelse med de m eget trykkende Tider 
for Landbruget efter S tatsbankero tten  og Krigen m ed Eng
land — og den foretagne U dparcellering fik da Lov til at staa 
ved Magt.

V edrørende denne U dparcellering er der den M æ rkvæ rdig
hed, at 20. Oktbr. 1819 frasæ lges 4 Parceller, m en den 12. M arts 
1820 sæ lges 5 Parceller, hvoraf de 3 er de samme som ved 
første Bortsalg. Det ser ud, som Johan  Thom sen har m aattet 
sæ lge i to Om gange af H ensyn til T illadelsen fra Rentekam 
m eret, der netop kom — for den udvidede Dels V edkom 
m ende — mellem disse to Tidspunkter.

Parcelkøberne var Inderste M athias Hansen, B oelsparcel
list Christian C hristensen G ärtner, Sande- og Boelsmand Poul 
Jensen, Dynt, Inderste Jacob Iversen og A ftægtsm and Peter 
Petersen Suurlykke (se efterfølgende Parcelsteder).

Og saa hjalp det hele dog ikke. Kort derefter m aatte  
han  sæ lge Stam parcellen for 3200 Rd. til Bendix Pachmann 
fra Sønderborg.

Johan  Thom sen sad nu sine sidste A ar som A ftægtsm and 
i Skeide, og han døde 15. Maj 1824.

Bendix Pachm ann havde væ re t Forvalter paa Sønderborg 
Ladegaard, og hans Kone var fra Nejs. Han m orede sig og 
b lev  en Del fordrukken. M angen en Rus hentede han sig 
h jem  fra Skeide Kro, og engang paa T ilbagevejen fra et Gilde 
faldt han og b lev  liggende paa Tangager ved V anstedbæ k. 
H ans Lassen, der var paa G rævlingej agt, antog ham for Vildt 
og skød ham et Skud Hagl bagi. Bendix Pachm ann kom sig 
efter denne Tur, m en han havde M én deraf alle Dage.

Da han ingen Børn havde, gik G aarden i A rv til (eller 
købtes af) Konens Søstersøn, Hans Jebsen, fra Skeldem ark. 
Det m aa form entlig væ re  sket om kring 1840.

Hans Datter, M ette M arie Jebsen, arvede G aarden i 1853, 
m en var ikke myndig. Enken, Cathrine, f. Gregersen, O ver
balle, giftede sig igen med Jørgen Hansen  1855 (Broder til 
Chr. Hansen, Nejs), som saaledes blev Sættem and, til M ette 
M arie blev voksen.
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Hun giftede sig med Peter Andersen  fra Skeide M idtballe 
i 1872, hvorefter de unge overtog Gaarden.

Da de kun havde to Døtre: Cathrine, gift paa Krammark, 
og M arie, gift paa W olffsgaard i Gammelgab, solgte han i 
1908 G aarden og fly ttede til Broager.

Peter A ndersen havde, inden han solgte, betinget sig, at 
G aarden ikke blev  udstykket, og han vilde derfor ingen Ejen
dom shandlere have til at overtage den. M en Ejendom shand
lerne Schmidt og Clausen fra K jær narrede ham, saa de fik fat 
i Gaarden, hvorefter de straks gav sig til at »slagte« den. 
Tychsen fik 5 Tdr., C hristensen 2 Tdr., Thomas Brock 3 Tdr. 
og Lehmann fik 8 Tdr, Land. Stammen, der nu kun var paa 
38 Tdr. Ld., solgtes derefter til Nis Nielsen  fra Kajnæs.

Nis N ielsen havde Ejendommen til 1912, da han solgte 
den til Peter Høeg  fra H arreslev  ved Flensborg. Han havde 
den i 7 A ar til 1919, da den solgtes til Christian Struck. Han 
havde den dog kun i 3 Aar, saa overgik den til Mathias  
Hansen, der havde den til 1927. I E fteraaret 1927 bræ ndte  
Gaarden, og M athias H ansen solgte Brandtom ten m. v. til 
Otto Mathiesen, der genopbyggede Bygningerne 1928 om For- 
aaret, men sam tidig frasolgte han c. 20 Tdr. Land (se Parcel
stederne).

H an beholdt dog kun Ejendommen til 1930, da han  solgte 
til den nuvæ rende Ejer, Hans Hansen, fra Kegnæs m ed et 
Tilliggende paa c. 18 Tdr. Land.

SKE 31 Mølskovs Parcelsteder

Hans Tychsen.
Denne Ejendom oprettedes ved den foran beskrevne Ud

parcellering 1816. Køberen var Christian Christensen Gärt
ner fra Dynt, Søn af Boelsmand Johan  C hristensen G ärtner 
(død 24. Jan u ar 1819). Parcellen var paa knapt 5 Tdr. Ld., og 
Udparcelleringen fandt Sted i 1820 — efter T illadelse af 
1816 — saa m an forhastede sig ikke dengang.

Han havde Stedet til om kring 1835, da hans Søn, Johan  
Christensen Gartner, overtog det.

Det var sikkert ikke blot af Navn, men ogsaa af Gavn, 
at disse Ejere førte G ärtner-N avnet, for de drev  G artneri paa 
saa godt som hele Ejendommen, hvilket er fortsat gennem  Ge
nera tioner og af forskellige Ejere helt op i en forholdsvis 
m oderne Tid.

I 1853 solgtes Ejendomm en til Hans Tychsen  fra Skelde- 
gaardskobbel (se SKE 53), og den nye Ejer fortsatte  saavel 
G artneriet som ogsaa noget alm indeligt Landbrug.
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Han havde kun en Datter, M aria, som efter Faderens Død 
giftede sig med sin Farbroder Tøge Tychsens Søn, Peter Tych- 
sen, m en selv døde hun ret snart, og han giftede sig igen. Af 
første Æ gteskab var der 7 Børn, af andet ingen.

I 1918 døde Peter Tychsen, og hans æ ldste Søn, Hans Tych- 
sen, v ar A rving til Ejendommen. Han var im idlertid i engelsk 
Fangenskab efter første V erdenskrig, saa først da han kom 
hjem  i 1919, kunde han overtage sin Arv. Han ejer Stedet 
endnu (1945).

Jørgen Lehmann.

Begyndelsen til dette  Steds O prindelse skal v ist allerede 
søges tilbage i den O m stændighed, at den oprindelige Ejer 
af Jo rden  om kring U dflytningstiden, Johann  Thomsen, sam^ 
m en med Ejeren af Skræ kkehøj, Christen Jensen  Schmidt, 
og Sæ ttem anden paa Røjhus, Peter Petersen, kaldet Surlykke, 
havde et Teglvæ rk paa Skræ kkehøjs Jo rder i Fællesskab. 
Leret duede im idlertid ikke, saaledes at da Christen Jensen  
Schmidt i 1799 udparcellerede Dele af sin Ejendom og selv 
flyttede til Angel, købte de to andre K om pagnoner den Par
cel, hvorpaa T eglvæ rket var beliggende, nedbrød T eglvæ r
ket og flyttede det hen paa Johann Thom sens Land ved Stran
den et Stykke N ord for det nuvæ rende »Spar Es«.

Det nøjagtige Tidspunkt for denne Flytning kan ikke siges, 
m en det m aa have væ re t mellem 1799 og 1806, for i sidst
næ vnte  A ar er der oprettet K ontrakt m ellem de to Teglvæ rks
e jere  og Philip M uller paa Stensig om Land til Teglvæ rket, 
som form entlig har skullet bruge m ere Land omkring sig til 
at grave Ler i. Det synes dog iflg. K ontraktens Ordlyd, som 
om Teglvæ rket da allerede har ligget der nogen Tid uden 
Kontrakt. Ligeledes v iser denne, at der fra M ølskov tillagdes 
V æ rket 7 Tdr. Land og fra Stensig godt 3 Tønder.

Im idlertid gik Teglvæ rksdriften  heller ikke her — det 
gjorde Landbruget forøvrigt heller ikke — for Johann  Thom 
sen, saa han fik i 1816 Tilladelse til at udparcellere 16 Tdr. 
Ld. af sin Ejendom.

Peter Petersen  købte en lille Parcel paa en god Tønde 
Land, og Inderste Jacob Iversen  købte en anden paa godt 3 
Tønder.

Selve Teglvæ rksdriften  blev nu opgivet — den gik v ist 
fallit — og en Del af M aterialerne flyttedes ud paa Dyntm ark, 
hvor m an atter forsøgte et V æ rk oprettet. Da Leret paa Ø st
siden af Broagerland nu engang ikke egner sig til T eglvæ rks
drift — men det v idste man altsaa ikke den Gang — gik det

SKE 32
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heller ikke her, og V æ rk og M aterialer flyttedes over paa 
V estsiden og danner nu Grundstam m en til T eglvæ rket »Ca- 
thrinesm inde« i M ølmark.

I 1819 solgte Peter Petersen sin Part af Jo rden  til Jacob 
Iversen, som efterhaanden fik sam let sig en Del Land sam 
men, saa meget, at han havde et lille Landsted. Derfor byg
gede han et nyt Hus oppe paa Jo rden  et Stykke fra Stranden
— det nuvæ rende Lehmanns — og flyttede herop.

Han døde im idlertid forholdsvis tidligt, saa hans Kone, 
A nna Cathrine, giftede sig igen med Jes Clausen (Jes aa æ 
Teglgaard).

Jacob Iversens Datter, Cathrine M arie, arvede Ejendom 
men. Hun var gift to Gange, sidst med Jens Iversen  fra Avn- 
bøl, med hvem  hun bl. a. fik Sønnen Frederik Iversen, som 
siden arvede Stedet.

H an giftede sig m ed Jørgen  Lehmanns Søster i Skelde- 
kobbel, men de fik ingen Børn, hvorfor Jørgen  Lehmanns Søn, 
Nicolaj Lehmann, da Frederik Iversens Kone var død i 1886, 
paa billige V ilkaar by ttede Stedet i Skeldekobbel, som han 
im idlertid havde arvet, m ed Ejendomm en paa N ordre Skelde- 
mark, hvor han saaledes rykkede ind som Ejer. Frederik Iver
sen fly ttede til Skeldekobbel (s. d.)

Nicolaj Lehmanns Søn, Jørgen Lehmann, fik Stedet efter 
ham  den 1. April 1910, og han er stadig Ejer. Han har gennem  
A arene om bygget og forbedret Ejendomm en meget, ligesom 
han har købt m ere Jo rd  ind til Stedet ved flere Lejligheder, 
saaledes at det nu er en Ejendom paa c. 21 Tdr. Land.

Hansens Parcelsted.

Ude i den fjerneste Krog af M ølskovs Jo rder købte Mathias  
Hansen  en Parcel paa c. 3—4 Tønder Land. I de gamle Pa
p irer fra 1820 benæ vnes Stedet »i Skoven«, saa der har sik
kert dengang væ ret endnu m ere Skov, end der er i Dag, trods 
det at der stadig er m eget Krat og Sm aaskov paa disse Kanter.

Paa et Tidspunkt om trent samtidig med M ølskovs U dpar
cellering foretoges ogsaa en U dstykning paa Stensig, hvor 
M ath. H ansen ogsaa købte en Parcel. Denne stødte op til den, 
han allerede havde.

H an havde kun en Datter, A nne M argrethe, som blev gift 
1819 med Joachim Hartvig Petersen fra Broager (f. 1786, 
d. 1865).

De overtog det sam lede Landsted i 1820, idet de dog alle
rede i en A arræ kke havde h ju lpet hendes Far med A rbejdet.
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De havde deres eget Hjem paa Stensigparcellen, mens M ath. 
H ansen stadig boede »i Skoven«.

1866 overtog en Søn af Joachim  og A nne M argrethe, 
Christian Carl Petersen, Ejendommen, og han blev boende 
i sine Foræ ldres Hus, hvorim od han frasolgte sin Bedstefars 
Hus m ed lidt Land til. M oderen havde han hos sig paa Aftægt.

Køberen var Johan Peter Petersen, der var gift m ed A nna 
Sophie A ndersen. Hun havde v æ re t gift før og havde en Søn, 
Jørgen, og en Datter, Christina M arie, i første Æ gteskab. 
Efter sin første M and ejede hun et Inderstested  i Skeide, som 
gik i A rv til Sønnen, og det nyerhvervede Sted paa N ordre 
Skeldem ark gik derfor i A rv til D atteren, da der ingen Børn 
v a r i andet Æ gteskab.

C hristina M arie giftede sig med Rasmus Peter Henningsen  
(kaldet Jy llæ nder, fordi han  var tilfly tte t fra Aalborg), og han 
b lev  saaledes Ejer af Stedet.

Rasmus Jy llæ nder arbejdede som Daglejer, da Landstedet 
v a r  for lille til at leve af, og hans Søn, Hans Peter H enning
sen, h jalp  ham. Et af deres D aglejerarbejder var at tæ rske  for 
Folk, hvorfor Hans Peter som Regel gik under N avnet »Hans 
Tæ 'ske'«.

Rasmus Jy llæ nder døde i 1881, og Hans Peter overtog 
Ejendommen, men Forholdene blev  ham  dog efterhaanden 
for trykkende, hvorfor han den 21. Maj 1892 rejste  til Am erika. 
(V edrørende Ejendomm en: se under Stensig).

Stensigmose

Denne Gaard har ogsaa —> ligesom den forrige — ført en 
om tum let T ilvæ relse.

Den laa før Udflytningen i Skeide By mellem Kroen og det 
nu opfyldte G adekæ r (se Kortet) og flyttedes ud til N ordre 
Skeldem ark til sin nuvæ rende Plads. Sin Jo rd  fik den anvist 
i »Nieschau«, »Lüsbroede«, »Steensieck«, »Eskebeck«, »Eske- 
roy«, »Haustede« og »Schouland«, og Ejeren ved U dflytnin
gen var Philip Christian Müller. Han havde faaet G aarden 
efter sin Far, Christen Hansen Müller.

Christen H ansen M üller havde overtaget G aarden i 1730 
efter Jørgen Petersen, m en han døde saa tidligt, at hans Enke, 
C atharina fra Æ rø, giftede sig igen med Johannes Andersen  
fra Skeide, som saaledes blev Sættem and, til Børnene af før
ste  Æ gteskab blev myndige. Dette skete i 1778, hvorefter 
Philip overtog sin Fæ drenearv  med sin Stedfader og M or paa 
Aftægt. Johannes A ndersen døde 1803, C atharina i 1806, 81 
A ar gammel.
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Philip Christian M üller var Sandem and i en A arræ kke 
og i det hele taget en sæ rdeles agtet M and i Sognet. Da han 
blev  gammel, solgte han i 1807 G aarden til Bendix Clausen, 
en Krom andssøn fra Stenderup. Han blev gift m ed D orthea 
M arie Pechmann, og hendes gamle Far, M athias, flyttede med 
ind paa G aarden som A ftægtsm and, Bendix Clausen frasolgte 
nogle Parceller, hvoraf M athias Hansen, som allerede h av 
de købt Parceljord fra M ølskov, fik et Stykke. (Se SKE 33). 
Bendix C lausen havde flere Sønner, hvoraf een, M athias, døde 
som Følge af en Løbskkørsel kun 24 A ar gammel, og en anden, 
Claus, arvede G aarden om kring 1830. Claus Clausen kunde 
im idlertid ikke faa G aarden til at svare sig, hvorfor han for
søgte U dparcelleringsvejen. V ed Tilladelse fra Rentekam m e
ret af 30. M arts 1830 udparcelleredes c. 25 Tdr. Land i 5 Par
celler. Heraf solgtes S tørstedelen til M ølskov (se SKE 30), 
m en baade G orrisens K aadnersted og nuvæ rende Lehmanns 
Parcelsted  fik betydelige Tillæg (se SKE 32 og 46).

Det har dog vist alligevel ikke væ ret nok for at faa Balance, 
saa 1836 sætfger han selve Stammen til Christian Peter Lützen.

H an havde G aarden til 1864, da han solgte den til Peter 
Mathiesen  (kaldet Skak) fra Traasbøl. H an blev her im idlertid 
klin til 1872, da han solgte til Sæ ttem anden paa N abogaar- 
den, Jørgen Hansen.

En D atter af ham, Cathrine, arvede G aarden sammen med 
sin Mand, Jens Andersen,  Skeide M idtballe (en Bror til Peter 
A ndersen paa M ølskov), og de overtog den i 1881.

Jørgen  H ansen fik derefter A ftægt baade fra M ølskov 
og fra Stensig.

Jens A ndersen havde G aarden til sin Død i 1920, hvorefter 
Enken endnu drev  den i 2 Aar, før hun solgte den.

Køberen var Johannes Jensen  fra Møen, men han havde kun 
G aarden fra 1922 til 1923, hvorefter han rejste  bort igen og 
overlod et Ejendom sm æglerfirm a at sæ lge den videre.

Firm aet, der var fra M ommark, Sønderborg og Faaborg, 
solgte til Jep Lorenzen  fra M øgeltønder, m en han var der 
ikke engang saa længe, at han naaede at faa Skøde paa E jen
dommen.

Saa m aatte Firm aet a tte r overtage Gaarden, indtil de kunde 
finde en ny Køber. Imens havde de forskellige Bestyrere.

I 1926 solgtes saa Ejendommen til Jørgen Davidsen og 
Hustru, efter at 15 Tønder Land var frasolgt: 12 til Lehmann 
og 3 til Thomas Brock. De fik G aarden lige op til den svæ re 
Landbrugskrise, saa de kunde ikke k lare sig læ ngere end til
1931, da Laanekassen for Sønderjylland  overtog G aarden som 
ufy ldestg jort Panthaver. I 1932 solgtes endelig til de n u v æ 
rende Ejere Nicolaj og Kathrine Clausen.
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SKE 35 Stensigs Parcelsteder

Hans Hansen.

Paa et tidligt T idspunkt — i hvert Fald før 1812 — frasolg
tes et Parcelsted læ ngst mod Nord af Stensigs Jo rder — som 
næ vnt under M ølskovs Parcelsteder — og Køberen var 
Mathias Hansen. H ans Svigersøn, Joachim Hartvig Petersen, 
opførte H uset paa G runden og efterlod Ejendommen til sin 
Søn, Christian Carl Petersen. Han havde kun en Datter, Bir
gitte. Hun giftede sig med Andreas Andresen  fra Broager, (en 
Ejendom paa det Sted, hvor nu Købm. Chr. H ansen ligger).

Han købte N aboejendom m en (Hans Tæ 'ske's) ind til sin, 
da Hans H enningsen rejste  til Am erika, og den oprindelige 
Landejendom  var saaledes a tter samlet.

Om kring A arhundredskiftet solgte han det hele til Nis N ie l
sen  fra Kegnæs, som dog kun havde Ejendomm en i kort Tid, 
før han solgte til Købmand M. Zachariassen i Skeide.

Denne solgte i 1912 til Hans Th. Hansen  fra »Skovfoged
stedet« overfor Skeldegaard. Han havde Stedet til 1931, da han 
solgte til Eduard Krogh  fra Als.

Af senere Ejere kan næ vnes Peter Hansen  og Schnor  fra 
A rbejdsanstalten  i Ulkebøl, og nu er Ejeren Fæ rgem and Olsen 
i Egernsund.

Jorden  er (1945) udforpagtet til C lausen fra Stensig, og 
Huset beboes af en Hinze.

SKE 36 Friedrich Friedrichsen.

Efter M ølskovs Brand 1927 solgte den nye Ejer, O tto 
M athiesen, 1928 c. 20 Tønder Land fra Ejendomm en til Frie
drich Friedrichsen, der havde væ re t Bestyrer paa Gaasbjerg.

Friedrichsen byttede derefter m ed 3 Tønder Jo rd  fra S ten
sig, hvorpaa han opførte en ny Ejendom. H an er stadig Ejer 
af Stedet.

Kaadnerne
Skeide havde 10 Kaad, hvoraf oprindeligt eet, senere end

nu eet, hørte  til Sm edestedet (se SKE 22), og eet var Frikaad, 
disse var:

1. Jens Jensen.
2. Chr. Jørgensen, Overballe.
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3. Skeide Kro.
4. Thomsen ved Krydset.
5. Maskinbygger Jacobsen.
6. Et Kaad paa Brugsforeningens Plads.
7. Jens Andresen ved Mejeriet.
8. Smedekaadet.
9. Det andet Smedekaad.

10. Frikaadet paa Skeldemølledam.

Hertil kom saa efter 1863 to nye Kaadnersteder oprettet paa Gamle 
Boels Boplads.

11. Jens Jacobsen.
12. Christian Mathiesen.

Kaad Nr. 1

Før U dstykningen ejedes dette  Kaad af Hans Asm ussen  
Kraag, m en om kring 1755 overtoges det af Nicolaj Johansen. 
Han fik ved U dstykningen sin M ark udlagt i »Schelstuff«, 
men beholdt kun Stedet til 1793. da han solgte til Peter Jensen. 
Da denne blev gammel, vilde han gerne sæ lge og fandt en Kø
ber i den næ stæ ldste  Søn i M idtballe, Nis Andersen , der over
tog Kaadet ved K øbekontrakt af 8. O ktober 1820.

Der var im idlertid In itiativ  i ham, saa det varede ikke 
længe, før han syntes, K aadet var for lille, og han begyndte 
at se sig om efter noget større.

I Gammelgab paa nuvæ rende Peter A ndersens Gaard sad 
G aardejer Christian C hristensen Schmidt, men han sad haard t 
i det, og da Nis A ndersen var ret velhavende, foreslog han 
C hristian Schmidt, at de skulde by tte  Ejendomme. H vad de 
saa gjorde. Nis A ndersen kom til Gammelgab 1821 (s. d.) og 
Christian Christensen Schmidt rykkede ind paa K aadnerste- 
det i Skeide.

H an havde nu Ejendomm en til 1844, hvor hans Søn, Tyche  
(Tøge) Christensen Schmidt overtog Stedet.

I de første Par A ar havde han lidt Krohold til Stedet, men 
det faldt senere bort.

Hans æ ldste Søn, Hans Adolf Christensen Schmidt, arvede 
Stedet 1880, og han udvidede det en Del ved Tilkøb.

Da han var barnløs, solgte han 1899 til Andreas Jensen, 
der m æ rkeligt nok kom fra N aboejendom m en til den Ejen
dom, hvorfra hans egne Forfædre i sin Tid var kom met (Dia- 
belez, Gammelgab).

SKE 37
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A ndreas Jensen  havde to Sønner, hvoraf den ældste, Jens  
Jensen , overtog Ejendom m en i 1909. H an overlod igen sin 
yngste Søn, der ogsaa hedder Jens Jensen , S tedet i 1940.

SKE 38 Den gamle Grynmølle ved  Dyntvej.

Da Jorden  og Bopladsen, som Grynm øllen ligger paa, tid 
ligere har hørt til Kaad Nr. 1, tager vi denne Ejendom med her.

I 1878 opførte en yngre Søn af Tyche C hristensen Schmidt, 
Christian Christensen Schmidt, et Hus paa det Stykke Land, 
han havde faaet overladt. Han indrettede straks en Boghvede- 
grynm ølle for H estekraft og købte senere en Del Land ind til 
Stedet af det da ophæ vede Smedeland.

I 1895 solgte han  Grynm øllen til Jes Andresen  og købte 
Ejendomm en i V anstedbæ k (se SKE 27).

Jes A ndresen (Grynmøller) havde Ejendomm en til 1912, 
da han solgte til Peter Mathiesen  fra nuvæ rende Johnsens 
Sted i Skeldekobbel, og han solgte den til G aardejer Jens 
Clausen, der nu e jer den. Han har lagt Landet til sin Ejendom 
og lejer H uset ud.

Kaad Nr. 2

I en lang A arræ kke før U dstykningstiden ejedes dette  
Kaad af Jens Asmussen.  H an var født 1717 i Skodsbøl som 
Søn af Inderste Hans Ohlsen. Han havde væ re t gift to Gange 
og havde en Række Børn i begge Æ gteskaber. Af første Æ g te
skab med Marie, D atter af Boelsmand Christian Petersen i 
Gammelgab havde han  bl. a. en Datter, Engeburg, som blev 
gift m ed Lorens Petersen. De overtog Ejendomm en 1778 og 
havde hendes Far paa Aftægt, til han døde i Maj 1796.

Det blev derfor Lorens Petersen, som var m ed ved U dstyk
ningen, og han fik sin M ark anvist i »Langseefeld«.

Han drev K aadet til c. 1810, hvor han  overlod det til sin 
Søn med Engeburg — han havde væ re t gift en Gang før — 
Jens Christian Petersen.

Om kring 1825 solgte han K aadnerstedet til Jilrgen Chri
stensen, kaldet Provst, fordi han havde tjen t hos Provsten i 
Broager.

Han havde en Datter, Ellen, som giftede sig med Andreas  
Nissen  fra Gam melgabsm ark. De havde kun Stedet ganske faa
— m aaske kun et enkelt — Aar, idet de solgte det i 1846 til 
Christian Jørgensen  og selv rejste  V ester ud.
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Christian Jø rgensen  havde en Række Børn, der dog alle 
fly ttede bort fra Byen, hvorfor han i 1909 solgte sin Ejendom 
til Peter Clausen og Andreas Iversen, sine to Naboer.

Disse delte Landet imellem sig — H uset tilfaldt P. C lau
sen — men Christian Jø rgensen  skulde selv have Lov at bo 
i det sin Levetid ud.

Det kan tilføjes, at han var V eteran  fra Krigen 1848—50 
og havde som saadan en aarlig U nderstøttelse fra den danske 
Stat. Han døde i 1913 over 90 A ar gammel.

Kaad Nr. 3 SKE 40

Ejeren af det Kaad, som danner K æ rnen i K rostedet, var, 
før U dstykningen fandt Sted, Peter Hansen. I 1778 overlod han 
Ejendomm en til sin æ ldste Søn, Hans Petersen, der fik sin 
Jo rd  anvist i »Langfisck«. Hans Petersen var født 1743 og 
havde i sit Æ gteskab 5 Børn. Den æfidste af disse, Peter Peter
sen, overtog Ejendom m en i 1808 m ed sin Far paa Aftægt. Hans 
Petersen  døde 6. Februar 1814.

Peter Petersen drev Kroen med tilhørende Høkeri samt 
Landbruget til et Tidspunkt om kring 1830—40, da hans æ ld
ste Søn, der ogsaa hed Peter Petersen, overtog V irksom heden.

Han døde im idlertid ret ung i 1843, hvorfor Enken, Grethe, 
f. Clausen, giftede sig igen.

Sæ ttem anden var Peter Andresen, som saaledes blev Ejer, 
indtil Peter og G rethe's Datter, Anna, b lev  voksen. Dette Tids
punkt indtraf 1861, da hun giftede sig m ed Christian Thomsen  
fra Gammelgab.

Deres Datter, M argrethe, giftede sig med M ejeribestyreren 
paa Skeide M ejeri, J. P. Jensen, og han købte saa Kroen med 
alt Tilliggende, hvorefter han opgav M ejerivæ senet.

A llerede 1908 solgte de til M ejeribestyrer J. Sønnichsen, 
der ligesom sin Forgæ nger havde væ re t Bestyrer paa Skeide 
M ejeri. Han havde dog kun Stedet i to Aar, saa solgte han 
til G aardejerne Peter A ndersen , M idtballe, og Christian Chri
stensen, Borre.

Disse solgte nu det m este af Landet (c. 18 Tdr. Land) fra, 
og H økeriet overlodes til Købmand Zachariassen, hvorim od 
selve Kroen blev  drevet v idere af Sønnichsen som Forpagter 
indtil 1912.

Dette A ar solgtes Kroen til Niels Gram, som dog allerede 
A aret efter solgte til den nuvæ rende Ejer, Mads Holm.
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SKE 41 Kaad Nr. 4
Før U dstykningen hed Ejeren Andreas Petersen. Der har 

in te t kunnet oplyses om ham  udover, at han m aa have haft 
Stedet fra c. 1740 og have afstaaet K aadet nogle faa A ar før 
Udstykningen.

I 1778 er E jeren Christian Jensen, der var Hjulmand. Han 
fik sin M ark udlagt i »Bøjrøj«. H an døde im idlertid a lle
rede 1779 efterladende sig Enke, M aren, fra Nybøl, og to 
Børn: M argrethe M arie og Chresten. M argrethe M arie b lev  
siden gift med Boelsmand Philipp Sibbesen i O verskov, og 
C hresten skulde overtage Stedet hjem me. M en da han  ikke 
v a r m yndig endnu, fortsatte  M oderen Driften. Hun giftede 
sig i 1784 m ed Hans Erichsen, som altsaa  b lev  Ejer, til C hre
sten blev  myndig.

1803 døde Hans Erichsen efterladende sig en Datter, Syn
net, der siden blev  gift med Boelsmand Jü rgen  H attesen, og 
M aren, der nu var Enke for anden Gang, førte nu Driften 
videre til 1809, hvor Chresten Jensen  overtog sin A rv efter 
Faderen.

Christen Jensen  havde nu Stedet til Jun i 1818 (se SKE 26), 
da han solgte det til en Søn af C hristensen Bøttchers i O ver
balle, Hans Friedrich Christensen, gift med Christiane H ansen 
fra Broager. De fik en Datter, C athrine M arie, (f. 1825), som, 
da hendes Fader døde i en ung Alder, b lev  A rving til E jen
dommen, inden hun var myndig.

Enken, som alm indeligvis kaldtes Stina Frederiks, giftede 
sig i 1829 m ed Rasmus Thomsen  fra O verballe, og han var 
saa Ejer, til Cathrine M arie b lev  voksen. Der var ingen Børn.

1846 giftede C athrine M arie sig m ed Christian Jensen  
(kaldet Poul) fra Skodsbølmark. Da de ingen efterlevende 
Børn havde, solgte Chr. Jensen  i 1880 Stedet til Christian 
Thomsen  fra Skeldegaardskobbel (Skovløberstedet; se SKE 
57) og købte selv et Inderstested  om trent ved Siden af.

C hristian Thomsens Søn, Lorens Thomsen, overtog Ejen
dommen i 1907 med sine Foræ ldre paa Aftægt.

Den 14. Juni 1911 bræ ndte  Huset, m en blev samme A ar 
a tte r opbygget.

Lorens Thom sen ejer endnu 1945 Stedet med det tilliggende 
Land paa 10 Tdr.

SKE 42 Kaad Nr. 5

Ved U dstykningen ejedes dette  Kaad af Christian Collen- 
burg. Han fik sin Jo rd  udlagt i »Borrøj«.
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H an var kom m et fra Angel, idet han var født i Ringsberg, 
M unk-Brarup Sogn, 1739 som Søn af K aadner Peter Collen- 
burg der. Han døde im idlertid allerede Decem ber 1794, hvo r
efter hans Enke, Ellen M ichelsen fra Trappen, Ringenæs Sogn, 
fortsatte  Driften vel nok til Dels h ju lpet af sin Svigersøn, Johan  
Ludvig Petersen, gift m ed D atteren C harlotte Amalie. Der var 
en Del andre Børn, hvoraf den æ ldste, Frederik Heinrich W il
helm, var Skibskaptajn i A rendal i Norge, og den yngste, 
Ju lius W ilhelm, var Købm and i Flensborg.

7. A ugust 1825 døde Ellen Collenburg, og Stedet overlodes 
til D atteren og Svigersønnen, Johan Ludvig Petersen, der efter 
sin Svigerfader fik N avnet Collenburg. H an havde Ejendom 
m en til 1837, da hans Søn, Jens Petersen Collenburg , overtog 
den.

I 1858 solgte han til Ty go Gregersen. Han ernæ rede sig 
ligesom sin Forgæ nger ogsaa som Tækkem and, hvilket var 
et dengang ret alm indeligt B ierhverv for Kaadnerfolk.

Tygo G regersens æ ldste Søn, Snedker Hans Peter Greger
sen, arvede Stedet, men døde tidligt, hvorfor hans Bror, Chri
stian Gregersen, overtog det. H an solgte dog allerede i 1896 
til Smed og M askinbygger Nis Jacobsen  fra Staugaard.

Hans yngste Søn, Hans Jacobsen  arvede Stedet ved hans 
Død 1943.

Kaad Nr. 6 SKE 43

Paa det Sted, hvor nu Brugsforeningen ligger, laa i 1778 
et K aadnersted, som ejedes af Hans Hansen. Foruden Toften 
o(g| Engen ved H uset fik han Jord  i »Langaefel« ved V ejen 
til Skeldegaard.

Da Skeldegaard i 1784 blev udparcelleret, købte han — 
eller fik tildelt — en Del m ere Land herude, hvorfor han byg
gede H uset op ude paa sit Land. Det er det, som Jens P eter
sen nu har.

Det gamle K aadnerhus i Byen blev staaende som Leje
bolig til om kring 1850, da det b læ ste om. Et andet blev opbyg
get næ rm ere V ejen  og udlejet til Indsiddere. Senere ejedes 
H uset af Bager Frederik Jørgen Rasmussen, som i 1886 solgte 
til G aardejer Jens Andersen, der a tte r overlod det til Peter 
Lassen. Et Stykke Tid havde Købmand Peter W eber i Broager 
leje t Huset, hvor han ved H jæ lp af en Kommis opretholdt en 
Slags Filialforretning.

I 1910 solgte Peter Lassen til G æ stgiver Sønnichsen, som 
vilde bygge et H otel paa Pladsen, da det m entes, at den nye
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Jernbanesta tion  vilde komme til at ligge lige bag ved. Da 
im idlertid Jernbanep lanerne forandredes, solgte han G runden 
med alle de indkøbte Byggem aterialer m. v. til Købmand Math. 
Zachariassen, som derefter byggede den Ejendom, hvor nu 
Brugsforeningen har til Huse. Zachariassen solgte Bygningen 
til Firm aet Moos & Jensen, som endelig solgte til den n u v æ 
rende Ejer, Skeide Brugsforening.

Hans H ansen døde i 1778 og efterlod sig en Datter, Karen, 
som var gift med Johan Jensen. De overtog Stedet og havde 
det til 1827, hvorefter deres Søn, Hans Jensen, fik det. Han 
døde im idlertid tidligt kun efterladende sig en Søn, der var 
Sømand.

Enken, Cecilie M arie, giftede sig igen med Magnus Hein
rich Jensen, som saaledes b lev  Sæ ttem and paa K aadnerstedet. 
Sønnen af første Æ gteskab, Johan, kom hjem, men solgte 
straks 1832 Stedet til sin Stedfader, da han ikke kunde tæ nke 
sig at slaa sig ned paa Skeldem ark, m en atter vilde ud i V er
den.

1867 gik M agnus H einrich paa Aftægt, og Sønnen, Hans 
Peter Jensen, overtog Stedet. Han m aatte  dog allerede i 1870 
drage i Krigen mod Frankrig, hvor han faldt eller døde af 
Sygdom.

Hans Kone, M arie, førte Driften videre, m en hun giftede 
sig nogen Tid efter med Skipper Lorenz Lei fra Egernsund, 
som saaledes b lev  Sæ dem and til M aries Søn af første Æ gte
skab, Heinrich Jensen, b lev myndig. Det blev  han i 1891, hvor
efter han  overtog Stedet. Han var im idlertid noget vidtløftig, 
saa han m aatte til sidst gaa fra Stedet og kom i Stedet til 
A vnbøl Stationskro, hvor det dog heller ikke vilde gaa for 
ham, hvorfor han re jste  til Graasten. Her tog han sig af Dage.

Køberen af K aadnerstedet i Skeldekobbel var Jes Peter 
Andresen  kaldet Grynm øller, fordi han havde haft en Bog- 
hvedegrynm ølle i sit tid ligere Hus ved Dyntvej om trent ved 
Siden af Skolen. (Se SKE 38).

Han købte i 1912 og drev Ejendommen, til hans Svigersøn, 
Jens Petersen, i 1931 overtog den efter G ifterm aal med hans 
Datter, M arie.

De har den endnu i 1945, med Jes A ndresen, som er blevet 
fuldstændig døv, paa Aftægt.
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Kaad Nr. 7 SKE 45

Dette Sted er Stammen af det oprindelige Kaadnersted, 
som ejedes af Jacob Johansen. Han fik sin Jo rd  udlagt i »Boj- 
røj«. Jacob Johansen  var kom m et fra Sebbelev i Ketting Sogn 
paa Als, hvor hans Far, Skom ager Johann M athiesen Berg- 
mann, boede. Han havde giftet sig ind paa Kaadet om kring 
1750, idet han var gift med Ellen, D atter af K aadner Jørgen  
Jensen, den tidligere Ejer. De fik tre  Børn, hvoraf den ældste, 
Johan  Ludvig Jacobsen, købte Stammen af Skræ kkehøj (se 
SKE 10) ved U dparcelleringen i 1799; den næ stæ ldste, Siile, 
giftede sig m ed Lorens Hansen, der derfor kom til at overtage 
sin Svigerfaders Ejendom efter hans Død den 1. Decbr. 1798.

I N ovem ber 1825 døde Lorens Hansen, hvorefter hans Søn, 
Hans Hansen , overtog Kaadet.

Han solgte det i 1846 til Nis Christensen fra Smølled, som 
havde Ejendomm en fra 1846 til 1869.

Han var bl. a. en dygtig Husflids- og Træskom and.
I 1869 solgte han Stedet til Carsten Jepsen, M aaling, Jens  

Andersen, O verballe, og Lærer D. Holst, Skeide, som i For
ening havde beslu tte t at opføre en M ølle i Byen og til denne 
havde udset en Plads, der hørte  til Ejendommen. De stykkede 
derfor Jo rden  ud, saaledes at en Del lagdes til den nye Mølle, 
og Resten samm en m ed H uset solgtes saa i 1870 til Skrædder 
Andreas Christensen  fra Ullerup. Hans Søn, Bødker Jens Chri
stensen, fik Stedet i 1889, og han havde det til 1930, da han 
solgte til Vognm and Axel Christensen, der havde det i 6 Aar, 
hvorefter han solgte til den nuvæ rende Ejer, Jens Andresen , 
en Søn fra Frydenhavn.

Skeide M ølle SKE 46

Som ovenfor næ vnt købte et Konsortium  i 1869 Nis Chri
stensens K aadnersted for at faa bygget en Mølle. Grunden til 
M øllebyggeriet toges fra Kaadet, og det øvrige videresolgtes.

M øllen byggedes i E fteraaret 1869 og gik rundt første Gang 
i Februar 1870. M ed Skeide M ølles Rejsning blev  et stort Savn 
afhjulpet, da der ingen M ølle var næ rm ere end Dynt Mølle.

Den første M ølleforpagter kom fra Tyskland, men han var 
kun paa M øllen i kort Tid. H an efterfulgtes af en M øller N iel
sen, som vistnok kom fra Kegnæs, m en han m aatte  hurtig t 
rejse igen, da han b lev  indkaldt til K rigstjeneste (Krigen mod 
Frankrig 1870/71).
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Da K onsortiet efterhaanden blev ked af at skifte M øllere 
saa tit, enedes m an om at sæ lge M øllen til Thomas Iver M ad
sen, der var M øller i Bovrup. Han havde M øllen til 1914, da 
den nuvæ rende Ejer, hans Søn Thomas Madsen, overtog den.

SKE 47 Skeide M ejeri

Til Brug for O pførelsen af et A ndelsm ejeri i Skeide købtes 
i 1886 en Grund af Andr. Christensen, der var Ejer af den re 
sterende Del af det oprindelige K aadnersted, der er beskrevet 
ovenfor.

M ejeriet byggedes i Løbet af det samme A ar og kom i Drift 
23. A ugust 1886. Den drivende Kraft i dette  A rbejde var 
G aardejer A ndreas A ndresen, Røjhus, der da ogsaa valgtes 
til M ejeriets første Formand.

Den første M ejeribestyrer var Jørgen  Peter Jensen  fra 
Fruering ved Horsens. Han havde v æ re t ansat hos Købmand 
W eber i Broager og kom derfra til Skeide.

Han giftede sig m ed D atteren af den davæ rende Krom and 
i Skeide Kro, Christian Thomsen, og 1. N ovem ber 1890 flyttede 
de til Ullerup M ejeri. H er var de et A ars Tid, hvorefter de 
overtog Kroen hjem m e i Skeide.

Paa M ejeriet afløstes han af Jo ldrich  Sønnichsen fra Rav
sted. Han var M ejeribestyrer til 1909, da han købte Skeide Kro 
af sin Forgæ nger paa M ejeriet, J. P. Jensen, som derefter fly t
tede til Æ rm -G aarden paa Skodsbølipark.

Sønnichsens Efterfølger som M ejeribestyrer blev Lorenz 
Schmidt fra Tørsbøl. Han var Bestyrer til 1. N ovem ber 1938, 
da han paa Grund af Sygdom trak  sig tilbage og afløstes af 
den nuvæ rende (1945) Bestyrer, Hans J. M atthiesen fra A aben
raa.

Da Andr. A ndresen havde væ re t Form and i 3 Aar, ønskede 
han paa G eneralforsam lingen 1889 ikke at fortsæ tte  — vistnok 
ogsaa for en Del paa Grund af forskellige U overensstem m elser
— hvorfor man valg te Smed Rasmus Rasm ussen til hans Efter
følger. G eneralforsam lingen opfordrede den gamle Form and til 
at fortsæ tte, men han  vilde ikke. D erefter valgte man C. J e p 
sen, Skeldem ark, men heller ikke han vilde overtage H vervet. 
Først ved det tred ie Valg fik man Rasmus Rasm ussen til at 
overtage Form andsposten.

H an var dog kun Form and til den næ ste  Generalforsam ling, 
hvor Gdr. Philip Sibbesen, Gammelgab, valgtes. Han var der
efter Formand i 16 A ar og afløstes i 1906 af Gdr. Peter C lau
sen, O verballe. Han var Form and i 19 A ar til 1925, da han
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afløstes af Christian Sibbesen, Gammelgab. Han fungerede i 
14 A ar til 1939, da den nuvæ rende (1945) Formand, Jens C lau
sen, Skeide, traad te  til.

H vad M ejeriets Udvikling angaar skal kun næ vnes, at det 
i 1886/87 (første Regnskabsaar) havde M ælk fra 633 Køer med 
1.409.338 kg. I R egnskabsaaret 1943/44 har det M ælk fra c. 1000 
Køer med 2.539.367 kg. Den norm ale M ælkem æ ngde paa M eje
rie t ligger nu paa c. 3 M illioner kg.

Smedekaadene

Se under Sm edestedet (SKE 22).

Frikaadet paa Skeldem ølledam

D ette Sted næf/nes fra gammel Tid som »Frikaad«. Her 
har i sin Tid væ ret en Vandm ølle »Altmiihle«, ved K rum bæk
kens Udløb, og en Dæmning, som endnu findes tvæ rs over 
Engen til Folekobbel, har tjen t til at stem me V andet i Bækken 
op. Bag den findes endnu Engstræ kninger under N avn af 
M ølledammen.

H vornaar V andm øllen er nedlagt, vides ikke, m en et Sagn 
i Fam ilien G orrisen fortæ ller, at en Gang, da den sidste M øl
lers Kone laa i Barselseng, fik hun Besøg af Fruen paa 
Skeldegaard. Af een eller anden ukendt A arsag forlod hun 
M øllerens Bolig i Vrede, og paa H jem vejen over Dæmningen 
stak  hun M øllen i Brand, saa den bræ ndte  ned til G runden og 
aldrig m ere b lev  genopbygget her.

Den blev senere — eller der blev senere — bygget en 
V andm ølle ved K rum bækken læ ngere inde i Landet næ r Kram 
m ark, og denne stod, til V indm øllen i Dynt blev bygget til Er
statn ing for den efterhaanden utidssvarende Vandm ølle.

Ifølge Fæ stebrev  af 1726 er Stedet overdraget til Mads 
Asm ussen  af den tidligere Ejer, Christian Christensen , og i 
1752 har han a tter overdraget det til Christian Gorrisen. Han 
var født 1716 i V arnæ s som Søn af Gregorius C hristensen og 
var gift med Boelsmand Peter H ansens Datter, Cathrine, fra 
Snogbæk. De døde henholdsvis 1789 og 1809, saa det m aa 
have væ ret dem, der var Ejere ved U dstykningen.

SKE 46
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U dstykningsakterne, der er noget m ere om hyggelige med 
N avnene end andre Papirer, kalder ham  Christian Gregori og 
oplyser, at han fik sin Jo rd  udlagt i »M øhlschau«.

H an efterlod sig to Sønner, hvoraf den æ ldste, Johan  Lud
vig, som skulde have haft Stedet, fraskrev  sig det, da han 
havde faaet et Parcelsted  af Skeldegaards Jorder. Den yn g 
ste, Peter Gorrisen, overtog saa Stedet i 1790.

H an døde im idlertid allerede 1807 kun 41 A ar gammel, 
hvorefter hans Enke, A nna Cathrine, drev Landbruget videre, 
til Sønnen, Christian, blev  voksen. Hun giftede sig im idlertid 
igen 1808 m ed Peter Jensen  fra Dybbøl, saa han blev  Sæ tte- 
mand, til Christian Gorrisen i 1835 selv kunde overtage E jen
dommen.

Han var gift to Gange og fik en Datter, A nna Cathrine, 
som overtog Stedet 1860, efter at hun A aret i Forvejen havde 
giftet sig med Lorens Lassen fra Dybbøl.

De fik nogle Sønner, hvoraf den ældste, Christian Lassen, 
fik Stedet, som han i 1910 solgte til Thomas Brock  fra Dybbøl.

H an havde det til 1921 — og til 1918 Lorens Lassen og 
Kone paa A ftægt — da hans æ ldste Søn, Hans Brock, overtog 
Stedet m ed  sin Far paa Aftægt.

Ejendommen er flere Gange b levet udvidet (se M ølskov 
og Stensig}, saa den er nu paa 13 Tdr. Ld.

SKE 4 7 Kaad Nr. 1 af Gam le  Boel

Som om talt under GI. Boel m aatte  A nna Cathrine Jepsen, 
f. Jebsen  — eller m aaske re ttere  hendes Mand, C arsten Je p 
sen — lade udparcellere 2 K aadnersteder for at faa Lov til at 
nedlæ gge GI. Boel som selvstæ ndig Ejendom.

Han oprettede derfor 2 K aadnersteder paa »Hørfrømose«, 
hvoraf det ene — som netop ligger paa GI. Boels Boplads — 
iflg. K øbekontrakt af 20. M arts 1863 solgtes til Lorens Chri
stian Krogh  fra Kraghøj.

Han havde dog kun Ejendomm en i 4 Aar, idet han  iflg. 
A ftæ gtskontrak t af 26. April 1867 overlod den til sin D atter, 
A nne M arie Cathrine, og hendes Mand, Jens Jacobsen  (kaldet 
Skipper). Han var Skræ ddersvend og fortsatte  til Dels med 
Professionen ved  Siden af Landvæsenet.

Deres æ ldste Søn, Lorenz Christian Jacobsen, overtog Ste
det i 1869 og havde derefter to paa Aftægt, idet den gamle 
Lorenz Krogh endnu levede til 1899. Jens Jacobsen døde 1922.

Lor. Chr. Jacobsens næ stæ ldste  Søn, Jens Jacobsen  — 
den æ ldste Søn, Lorenz, faldt i den første V erdenskrig —
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overtog Ejendomm en i 1936 efter at have besty ret den siden
1932.

Kaad Nr. 2 af G am le Boel SKE 48

Det andet Kaad, som udlagdes fra GI. Boel, b lev  paa samme 
Dag som det første solgt til Peter Petersen Duus fra Skeide.

Paa begge Parcelstederne var det en Betingelse for H an
delen, at der skulde bygges paa Ejendomm ene, inden A aret 
var omme. Paa Lor. Kroghs Part var der nogle Bygninger fra 
GI. Boels Tid, m en paa denne skulde der helt nybygges. M a
teria lerne  til N ybygningen fik m an for S tørstedelens V edkom 
m ende fra M athias H ansens (P. Henningsens) Aftæ-gtshus i 
Gammelgab, som b lev  nedbrudt.

Peter Duus havde ved  sin Død i 1865 ingen Børn. Enken 
giftede sig senere m ed Hans Peter Hansen  fra F iskebæ kskov, 
men ogsaa dette Æ gteskab var barnløst. Ejendommen blev 
derfor overdraget en Søsterdatter, A nna  Marie Lorenzen (Toft) 
i 1882, og da hun i 1884 giftede sig med Hans Hansen, Vem- 
m ingbund, b lev  han  Ejer af Stedet.

Den eneste Betingelse for O verdragelsen var, at H ans 
Peter H ansen skulde have sin A ftægt paa Ejendomm en sin 
Livstid ud.

I 1918 solgtes Ejendomm en til Mathias Gregersen — en 
Svoger til N aboen Lorens Jacobsen  — m en han  havde den 
kun i 4 Aar, da han i 1922 solgte til den nuvæ rende Ejer, 
Christian Mathiesen, fra N eder Tandslet.

Skeldegaardsmark
Paa dette Sted skulde nu de 19 Inderster følge, men paa 

Grund af den Sam menblanding, der skete ved Skeldegaards Ud
parcellering 1784 m ellem  Indersterne i Skeide og Skeldegaards- 
parcellisterne, m aa vi først gennem gaa Skeldegaard og Skelde
gaardsm ark.

Forholdet var nemlig det, at da Kronens Gaarde i 1780—90 
skulde udstykkes, bestem tes det, at Jo rden  ikke m aatte bo rt
sælges i store Parceller, men fortrinsvis skulde udparcelleres
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saaledes, at K aadnere og Inderster, der fandtes paa Stedet, 
skulde have saa m egen Jord  tillagt, at de kunde holde en Ko.

Resultatet blev, at H erregaardene udstykkedes i nogle faa 
større Parceller, men i et Utal af m indre Lodder.

For Skeldegaards Vedkom m ende opdeltes denne ved 
A uktionen den 5. A ugust 1783 i 11 Parceller, hvoraf Stam 
parcellen  var paa 93 Tdr. Land og een Parcel var paa 43 Tdr.; 
de øvrige var paa fra 5 til 9 Tdr. Land. M en derudover fik 15 
Inderster i Skeide hver et m indre Styke Jord  tillagt, saaledes 
som Loven bød.

I sidstnæ vnte A nledning m ødtes Indersterne med M ajor 
og Husfoged v. Lange den 11. A ugust 1783, og følgende Pro
tokol blev optaget: (i O versæ ttelse)

»Da der ved Nedlæggelsen af Godset Skeldegaard skal udlægges 16 
Tdr. 7 Sehip af Kobbelen »Gros Satshye« — efter Fradrag af Vejen, 
der gaar til Raunbeck — og 7 Tdr. 4 Schip Eng jord af Mølledammen 
til Indersterne i Skeide, er det holdt for nødvendigt at tale med In
dersterne om, hvorledes dette paa bedste Maade kan ske.

I denne Anledning har jeg, Major og Husfoged v. Lange begivet mig 
til Sammenkomst i Skeide med de 13 Inderster, som skal have baade 
Ager- og Eng jord, foruden de to Inderster, Hans Christiansen Schnei
der og Christian Thomsen, som blot skal have en Tønde Engjord.

Efter at alle disse var mødt til Fordeling af ovennævnte Land, er 
man blevet enige om, at Agerlandet i Gros Satshye deles i 13 lige store 
Dele og Englandet i 15, opmaalt fra Syd til Nord. De to Inderster, Hans 
Christiansen Schneider og Christian Thomsen, skal have deres Tønde 
Engjord fra Vestsiden i eet Stykke.

Naar saaledes sker, vil de alle være tilfredse, naar af de øvrige 
13 Dele, en god Del Agerjord tillægges en daarlig Del Engjord, og 
disse fordeles mellem de 13 Inderster efter Lodtrækning.

De er ligeledes blevet enige om gensidig at tillade fri Overfart over 
deres Enge ad den over Christian Jessens Grund (Vandstedbæk! Forf.) 
førende Vej.

Da denne Overenskomst var forelæst og forklaret samtlige Inderster, 
og de intet havde derimod at indvende, saa blev denne Forretning 
sluttet med, at alle i min Nærværelse egenhændigt underskrev Proto
kollen.

SCHELDE UT SUPRA 
Christian Thomsen Peder Asmussen
Hans Christensen Schneider Illen Andresen

Birta Christens 
Dorothea Hansen 
Elsabe Maack 
Claus Petersen 
Christian Jacobsen
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Johannes Lorentzen 
Johan Hinrich Skege 
Karen Tychsen 
Larss Larssen 
Jürgen Petersen 
Friedrich Jensen

Den 20. A ugust m ødtes man igen for at foretage Lodtræ k
ningen. Her forelagde M ajor v. Lange en af Landm aaler 
Lindeløf udarbejdet Fordeling, hvorefter Lodtræ kningen kunde 
begynde. Der m aa dog paa een eller anden M aade have væ ret 
en K urre paa Traaden mellem Enken K aren Tøges (Tych
sen) og de øvrige Inderster, for Protokollen siger paa dette 
Sted:

»Efter Sam tykke af sam tlige Inderster tillodes det, at Enken 
K aren Tøges uden Lodtræ kning m aatte have Part Nr. 1 (for
m entlig den bedste), mod at hun lovede sine tilgræ nsende 
N aboer at holde sine Høns og Svin for sig selv, at de ikke 
tilføjede dem nogen Skade.«

Og saa trak  man Lod.

M en foruden Indersterne fik ogsaa K aadnerne hver et 
Stykke, idet de paa A uktionen købte den 7., 8. og 9. Parcel 
(se K ortet Side 72—73) og delte disse mellem sig. I alt fik ca„ 
20 Personer, dels Inderster dels K aadnere, Part i disse Parcel
ler, og det er i Dag ugørligt at udrede, hvad hver enkelt h a r  
faaet. I alt fik 33 forskellige Personer tillagt Land ved Skelde- 
gaards Udstykning.

En Del af Lodderne laa i de Jorder, der endnu den Dag i 
Dag kaldes »Smaafolks Lykker«, og som senere købtes ind til 
Skeldegaard. Efterhaanden er dog de m ange Sm aaparceller 
b levet købt sammen og udgør i Dag det Jordtilliggende, som 
hører til Ejendomm ene i »Skeldekobbel«.

U ndtaget herfra er kun nedenstaaende Ejendomme, som 
oprettedes af de øvrige Skeldegaardsparceller (og disse har 
iøvrigt ogsaa væ ret G enstand for Til- og Frakøb):

Parcel Nr. 1: Skeldegaard
Parcel Nr. 2 og 11: Nuværende Junckers Ejendom
Parcel Nr. 3, 4 og 10: Andreas Thomsens Ejendom
Parcel Nr. 5: Jørgen Thomsens Ejendom
Parcel Nr. 6: Skovløberstedet
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N aar hertil saa kommer, at m ange Inderster fly ttede deres 
Ejendom ud paa den nyerhvervede Jo rd  fra Skeldegaard — 
en enkelt K aadner gjorde det ogsaa (se SKE 44) — vil det for- 
staas, at det ikke m ere er muligt at skille Skeldegaards Jo rd  
og Indersterne i Skeide fra hinanden, hvorfor vi herefter vil 
gennem gaa ovenstaaende 5 rene Parcelsteder og derefter 
beskæ ftige os med Indersterne, saaledes som de efterhaanden 
kom til at ligge, dels i Byen, dels ude i Skeldekobbel.

SKE 51 Skeldegaard

Skeldegaard — eller som H ertugen kaldte det: Freiieben
— oprettedes 1601 af H ertug Hans den Yngre. (Om Godset 
og Gaarden, se den næ rm ere H istorie indtil U dstykningen 
under den gamle H istorie i et senere Bind).

U dstykningen foregik med dette »Vorwerk« ligesom med 
de fleste andre af Kronens Godser i disse Aar, og A uktionen 
holdtes den 5. A ugust 1783.

Ifølge den tryk te  Beskrivelse over Ejendomm en frem gaar 
det, at den tillagte Jo rd  var beliggende i »Lille Sattsyhn« 
(6 Tdr.), i »Vesterkobbel« ( 30 Tdr.), i Kobbelen »Millehuse« 
(25 Tdr.), i Kobbelen »Tornhy« (7 Tdr.), i »Kallhau« (9 Tdr.) 
i »Bæver Bransnis« (2 Tdr.) , i »Mølledammen« (5 Tdr.) foruden 
H ussted med H ave o. lign., i alt 93 Tdr. Land. Endvidere m ed
fulgte Beboelseshuset, H estestald, Kostald, Svinesti og Back
huset. (Se Kortet Side 72—73).

Køberen var Hans Clausen fra K ajnæsgaard. Han fik sine 
E jendom srettigheder kongeligt stadfæ stet — ligesom alle 
øvrige Parcelhavere — af Kong Christian den Syvende den 22. 
M arts 1784. Han var født i Ulkebøl 1750 som Søn af Boels
m and Claus C lausen og var ligeledes gift i U lkebøl med M arie 
M argrethe f. Clausen. Ved sin Død 15. N ovem ber 1823 efter
lod han sig 10 Børn og 33 Børnebørn, og saa var den yngste 
D atter endnu kun forlovet.

Den æ ldste af Børnene* Claus Clausen, arvede ved Fade
rens Død Gaarden. (Af de andre Søskende var 7 Søstre og 2 
Brødre, hvoraf den æ ldste var Skom ager i K øbenhavn og den 
yngste, Jens Peter Clausen, Boelsmand i Skelde. (Se SKE 26).

Claus C lausen var først gift med en Pige fra Kajnæs, med 
hvem  han havde 2 Døtre, men da hun døde, giftede han sig 
m ed en D atter af Ihle i Broager, med hvem  han havde D atteren 
Frieda.

Efter Claus Clausens Død 1857 ledede hans Kone G aardens
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Drift med Claus's Broder, Jens Peter Clausens Søn, Claus, 
som B estyrer til 1868.

I dette  A ar fik D atteren Frieda og hendes M and Hans Chri
stian Bock  fra H olsten overdraget Gaarden, men dette  skete 
kun under de kraftigste P ro tester fra G larm ester og Heste-' 
hand ler Peter D iedrichsen i Broager, som havde væ re t gift med 
den æ ldste D atter af første Ælgteskab, M arie M argrethe. Han 
hæ vdede — og med Rette — at hans Kone (og derigennem  han 
selv) var den re tte  A rving til Gaarden, hvorfor han ikke vilde 
godkende det skete A rveskifte. Der blev  en Del Vrøvl, og det 
slu ttede først, da Børnene af første Æ gteskab — og deres 
A rvinger — fik en Sum Penge udbetalt som Erstatning, h v o r
efter Frieda og Hans Christian Bock kunde forblive paa 
Gaarden.

I 1895 arvede deres Søn Samuel Bock, der endnu er Ejer, 
Gaarden, efter i nogle A ar forinden at have væ re t Forpagter.

ske 52 Junker, Skeldekobbel

Denne Ejendom var Parcel 2 paa 43 Tdr. Land og Parcel
11 paa 5 Tdr. Land, og disse var beliggende saaledes: (Se 
K ortet Side 72—73). I den nordlige Del af »Neder Bransnæs« 
10 Tdr., i Kobbelen »Ærm« 15 Tdr., i »Rappersmoos« og »Løn
ner« 10 Tdr., i »Brunn W iese« 2 Tdr., i »Mølledammen« 6  Tdr. 
og i »Sprickmay« 5 Tdr. Endvidere m edfulgte i Købet de 12 
nordligste Fag af Laden (formentlig paa Skeldegaard).

Det var v ist oprindelig M eningen, at een Køber skulde 
have denne Landejendom , og paa A uktionen skulde Jørgen  
Hattesen Bøttcher  byde. Han var vistnok Bødker af oprindelig 
Profession, men arbejdede som en Slags Alt-m ulig-M and paa 
Rønhave i Ulkebøl Sogn paa Als. H errem anden dér skulde 
ifølge en gammel O verlevering have lovet at stø tte Købet 
paa A uktionen økonom isk, men paa Grund af een eller anden 
Uoverensstem m else trak  han sit Tilsagn tilbage, hvorefter 
Jø rgen  H attesen ikke kunde klare Købet af hele Ejendomm en 
alene.

Han slog sig derfor sammen med en anden M and fra U lke
bøl, Hans A ndresen, og de to M ænd købte saa i Fæ llesskab 
Ejendomm en paa A uktionen. Efter Købet delte de den i to 
H alvgaarde og tog hver sin.

Jørgen  H attesen opførte sin G aard paa det Sted, hvor nu 
Junkers Ejendom ligger. Han var født i Ulkebøl og var to 
Gange gift. I første Æ gteskab fik han en Dreng og en Pige, i
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andet 6  Drenge og 1 Pige. Alle Sønnerne rejste  ud i Verden, 
saa det blev D atteren, Cecilie M arie, der fik Gaarden. Hun 
giftede sig med Jørgen Jørgensen  fra Dybbøl, der overtog 
G aarden i 1830'erne. H an havde i en A arræ kke haft den i For
pagtning, mens Jørgen  H attesen og Kone boede som A ftæ gts
folk i Skovhuset (se SKE 54). Jø rgen  Jørgensen  var dog kun 
Ejer i ret kort Tid, da han allerede døde 1844.

Han efterlod sig en Datter, A nna Cahtrine, og hun arvede 
G aarden. Hun blev gift med Hans Peter Jørgensen Schmidt  
fra Kegnæs, saaledes at han overtog sin Svigerfaders Gaard.

De fik 3 Drenge og 3 Piger, hvoraf Sønnen, Jens Peter 
Jørgensen Schmidt, arvede G aarden i 1874. Han giftede sig 
med D atteren paa N abogaarden — den anden H alvgaard  — 
som, da hun arvede sine Forældre, blev lagt ind til Schmidts, 
der paa denne M aade nu blev en H elgaard, som den oprinde
lige Tanke med den havde væ ret.

I 1908 gik Jens P. Jø rgensen  Schmidt paa Aftægt, og Søn
nen, Hans Peter Schmidt  (Jørgensen er nu gaaet over Bord) 
overtog G aarden med sin Far paa Aftægt. Faderen døde 1929.

Hans Peter Schmidt giftede sig m ed Caroline f. Jensen, Dynt 
Mølle, og fik med hende to Døtre, hvoraf den æ ldste blev  gift 
m ed Lærer Brock i Skeide og den yngste, Thora, blev gift med 
Hans Hansen Junker  fra Jegerup. De unge overtog G aarden 
m ed Foræ ldrene paa A ftægt i 1932, og de er (1945) stadig 
Ejere.

5 3 Den anden halve Gaard overtoges som næ vnt af Hans 
A ndresen . Han kom ogsaa fra Ulkebøl, hvor han var født 1740.

H an byggede sin Gaard ved Siden af Jørgen  H attesens, 
m uligvis fordi dette Sted nu eengang var udset til Byggeplads 
for den Ejendom, der oprindeligt var solgt paa A uktionen. 
Af hans to Døtre var den æ ldste gift i Rinkenæs, hvorfor det 
b lev  den yngste Datter, Siile M arie, og hendes Mand, Christian 
Tychsen, der kom til at arve G aarden om kring A ar 1810 med 
Hans A ndersen paa A ftæ gt til hans Død den 10. Juli 1815.

C hristian Tychsen (Søn af Gdr. Rasmus Tychsen, Dynt) 
levede 1786— 1860. Han fik 8  Børn, hvoraf een Søn kom til 
D yntm ark (se SKE 31) og een til V andstedbæ k (se SKE 29), 
m en alle de andre var ude i V erden (een som Skibskaptajn i 
Ham borg, een som T eglvæ rksejer ved Kolding, og een var 
rejst til Californien).

Da der til sidst ingen var til at overtage Gaarden, solgte 
han den til Heinrich Frederich Ehlers, men hvordan den
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H andel har væ ret, og hvad der iøvrigt kny tte r sig til denne 
Sag, b liver vel aldrig opklaret, men det fortæ lles, at Ehlers 
gik i en stadig Skræ k for sit Liv og laa med Pistoler ved 
Sengen om N atten. M an mente, det var Tychsen, han var 
bange for, og han skulde en N at have set et Ansigt paa sit 
V indue. M en der skete dog ingenting.

Om det nu har v æ re t dette eller andet, saa blev  han kun 
ret kort paa Gaarden, hvorefter han solgte til Jens Christensen  
fra Nybøl (Vesten).

Han døde ret hurtigt, og Enken giftede sig med Thomas  
Andersen  fra Smølmark, der blev Sæ ttem and paa Gaarden* til 
Jens C hristensens Datter, M aren, selv kunde overtage sin 
Fødegaard.

Hun giftede sig i 1874 med Naboens Søn, Jens Peter Jør
gensen Schmidt, hvem  hun saaledes bragte Gaarden.

Han lagde de to H alvgaarde sammen til en hel G aard (se 
SKE 52).

I Løbet af A arene forfaldt denne Gaards Bygninger m ere 
og mere. Lidt efter lidt blev de fjernede, indtil de i 1930erne 
helt blev  nedbrudt, og den davæ rende Ejer byggede sig et 
A ftæ gtshus i Form af en m oderne Bungalow paa den gam le 
Boplads.

SKE 54 Skovhuset

H uset blev bygget om kring Tiden 1820—30 af Jø rgen  H at
tesen  (SKE 52) som Aftægtshus.

Det laa i Skovkanten ved Skeide Folekobbel, hvor V ejen 
til Spar Es forlader Skoven, og da Jørgen  H attesen afgav 
G aarden til sin Datter, flyttede han selv med sin Kone ind 
her. Han ernæ rede sig som A ftægtsm and ved Bødkeriet, der 
v ist var hans oprindelige Fag. Da hans Kone im idlertid døde, 
flyttede han vesterud  ad Tønder-K anten til, form entlig til et 
af sine Børn.

Skovhuset har v ist siden altid v æ re t udlejet til Lejefolk; 
bl. a. har H andelsm and og Baadskipper Jens Christian Chri
stensen, som druknede under Sejlads til Sønderborg, boet her.

H uset har altid hørt til den schm idtske Ejendom, og Hans 
Schmidt benyttede det til sidst til Røgterbolig.

I 1930erne forfaldt det, b lev ubeboet og styrtede til sidst 
helt sammen.
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Andreas Thomsen, Skeldekobbel SKE 55

Grundstam m en i denne Ejendom er Parcellerne 3 og 4 af 
Skeldegaards Udstykning. Parcel 3 bestod af den vestlige Del 
af Bæver Bransnæs (8  Tdr.) og Parcel 4 af den østlige Del 
(8  Tdr.). Endvidere var der til begge Parceller tillagt ca. 1 Td. 
Engjord af M ølledammen. (Se K ortet Side 72—73).

Køberen af disse to Parceller var Christen Hansen, om 
hvem  intet med Bestem thed har kunnet findes. Det er sand
synligvis ham, der iflg. Broager Kirkebog døde 3. April 1820, 
og hvis Fødested angives til Skodsbøl 1742. Hans eneste Søn, 
Jacob, var Smed i M ølmark, og den anden levede ugift som 
Inderste i Skeide. Saafrem t Form odningen er rigtig — men 
det er den m uligvis ikke — er det ikke til at forstaa, at denne 
Søn ikke har overtaget Stedet i Skeldekobbel efter sin Far.

A llerede i 1785 købte Christian Hansen  Stam parten af den SKE 56 
10. Parcel af den oprindelige Køber, Skræ dder Las Lassen fra 
Skeide. (Se SKE 76). Denne Parcel, der var paa godt 7 Tdr.
Land, laa med 6 V2 Tdr. i den sydlige Del af »Raumbeck« og 
med 1 Td. Eng i M ølledammen. Købesum men var 31 Rdl. 32 
sk. pr. Tønde.

Det var dog ikke hele Parcellen, han købte, da den var 
delt i tre  Dele. Christen H ansen fik kun ca. H alvdelen. Al 
Jo rden  af den 10. Skeldegaardsparcel blev im idlertid i Tidens 
Løb købt ind til Christen Hansens Ejendom, og kun et lille 
G rundstykke blev  tilbage, hvorpaa den sidste Ejer (Nicolaj 
Hansens Enke) lod Peter Olsen og hans Kone, M arie, bygge 
en Smedie i 1847.

Om der ikke har væ re t A rbejde nok for en Smed i Skelde
kobbel, skal væ re  usagt — det er dog vist sandsynligt — 
men allerede i 1854 solgte Peter O lsen sin Smedie til Sm ede
svenden Jens Peter Christiansen fra Ragebøl. Det gik kun til 
1856, da han ikke vilde m ere og overlod Smedien til Hans 
Johansen  fra Broager-Roi. H vorlæ nge hvem  blev paa Stedet 
vides ikke nøjagtigt, men form entlig er ogsaa han bortfly ttet 
ret snart, saaledes at Smedien stod tom og efterhaanden helt 
forfaldt.

En Søn af Bygm ester Iversen, der boede lidt læ ngere henne 
i »Gaden« (»Persillegade«), købte Stedet 1866 og byggede det 
Hus, som endnu staar. I 1876 solgte han til H usslagter Hans 
Peter Gregersen fra Stenderup, m en da hvem  ikke rigtig trive
des paa Stedet, solgte han i 1890 H uset til Andreas Sandvej
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(Se Spar Es) og rejste  tilbage til Stenderup. Sandvej solgte 
i 1899 til Jacob Nissen jun., som endelig i 1903 solgte H uset 
til dets nuvæ rende Ejer, Samuel Bock, paa Skeldegaard.

H vornaar Christen H ansen har solgt sin Ejendom, kan 
ikke med Bestem thed siges, kun kan det ses, at i 1801 har 
hans Efterfølger, Christian Jacobsen, overtaget Ejendommen. 
H an var født i Skeide 1737, som Søn af K aadner Jacob Chri
stensen og var gift m ed en D atter af Sandem anden Peter Bon
desen (SKE 27). Christian Jacobsen døde 1803, saa det m aa vist 
antages, at han har overtaget G aarden endda en Del A ar før, 
m aaske allerede i Slutningen af 1780erne.

A rvtageren  var den æ ldste Søn, Jacob Jacobsen, der sam 
tidig fik sin M or paa A ftægt til hendes Død i 1818. Da var 
hun 81 A ar gammel.

I 1839 sæ lger han hele Ejendomm en til sin Kones Søster
søn Jacob Nissen fra Laagmaj for 900 Rdl. schlesvig-holsten 
Courant =  1440 Rbd, og samtidig forbeholdes der ham  »det 
nybyggede A ftægtshus«. Her boede han til sin Død 1851.

Jacob Nissen havde Ejendommen til om kring 1865, da han 
overlod den til sin Søn, der ogsaa hed Jacob Nissen.

Han havde giftet sig med sin Kusine paa F rydenhavn (se 
SKE 1), med hvem  han fik D atteren Sophie. Jacob N issen jun. 
døde allerede 1896 kun 56 A ar gammel og overlevedes af 
sin Far i 5 Aar, idet han først døde 1901.

A rvingerne til G aarden var D atteren Sophie og hendes 
Mand, Andreas Thomsen  fra Skeide (se SKE 15 og 24). De 
havde dog allerede overtaget G aardens Drift, da Jacob N is
sen jun. døde i 1896.

A ndreas Thom sen havde derefter G aarden til kort før den 
anden V erdenskrig, da hans næ stæ ldste  Søn, Andreas Thom
sen, overtog den.

SKE 57 Jørgen Thomsen, Skeldekobbel

Denne Ejendom er Parcel 5 af Skeldegaards Udstykning, 
og den tilliggende Jord  ligger i den sydvestlige Del af »Neder 
Bransnæs« med 7 Tdr. Land, endvidere hørte der 1 Td. £d. 
Eng af M ølledam m en til Ejendommen.
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Køberen var en Søn af Christen G orrisen paa Skeldem ølle 
(SKE 48) Johan Ludvig Christensen  (nogle Steder kaldet Gor- 
risen), født 1751. Han byggede Hus paa sin Jord, hvor han 
boede til sin Død 9. Februar 1825.

Han havde to Døtre, A nna Cathrine, (gift m ed Jacob Iver
sen, se SKE 32) og A nne M arie M argrethe, gift med Johann  
Jørgensen. Det blev sidstnæ vnte, der kom til at overtage sin 
Svigerfaders Ejendom.

Han ejede Stedet i ca. 20 A ar til 1848, da det solgtes til 
Jep Thomsen, næ stæ ldste  Søn af Nicolaj Thom sen (1780— 
1859) født i 1816 (se SKE 24). Jep  Thom sen havde Ejendom 
men til sin Død 1882, hvorefter Sønnen, Nicolaj Thomsen, 
fik den.

Han var som ung rejst til Lyø for M ilitæ rtjenestens Skyld 
og blev  Optant. H erovre fandt han da ogsaa sin Kone. Han 
havde Ejendomm en til 1914, da han døde, og Sønnen, Jørgen  
Thomsen, overtog den med sin M or paa A ftæ gt til 1919, da 
hun døde. Jø rgen  Thom sen og H ustru er endnu (1945) Ejere 
af Stedet.

Skovløberstedet

Denne Ejendom var Parcel 6  af Skeldegaards Udstykning. 
Den var beliggende i den sydøstlige Del af N eder Bransnæs 
og bestod af 6  Tdr. A gerjord  og 1 Td. Engjord samt 1 Td. af 
M ølledammen.

Køberen paa A uktionen var Michel Ohlsen  fra Lolland 
(1744— 1829), der var gift med en norsk Dame fra en lille By 
ved Christiania.

Han havde ingen Børn, hvorfor kan solgte sit Parcelsted 
til Christian Thomsen, O verballe, en Søn af A ndreas Thom sen 
og Broder til Thomas Thomsen, der fik Fødestedet, og Nicolaj 
Thomsen, der fik nuvæ rende Tølles Gaard. (Se SKE 15 og 24). 
Bemærk, at nu har om trent hele Fam ilien Thom sen — som 
alle er i Familie med hinanden — nedsat sig i om trent sam t
lige Ejendomme i Skeldekobbel.

Christian Thom sen giftede sig med en D atter af Chr. 
Jacobsen (SKE 56) og var iøvrigt Ejer af Stedet til 1839, da 
han døde (født 1774).

Han efterfulgtes af sin Søn, som ogsaa hed Christian 
Thomsen  (1814— 1871). Han havde flere Sønner, hvoraf een, 
Jens, faldt i Slaget ved G ravelotte 18. A ugust 1870, og en 
anden, der som sin Far og Bedstefar ogsaa hed Christian 
Thomsen  (f. 1844), arvede Ejendommen.

SKE 58
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Om ham — eller m aaske Faderen — vides det, at han i 
Maj 1869 fik officiel Tilladelse til Krohold fra sin Bopæl, og 
der var saa i en A arræ kke en Slags A fholdsbevæ rtning paa 
Ejendommen.

Den sidste Christian Thom sen solgte i 1880 Ejendomm en til 
Christian Lassen fra Dybbøl og købte selv Stedet ved K rydset 
i Skeide By (SKE 41).

C hristian Lassen var Invalid, idet han havde m istet den 
ene Haand i et Tæ rskevæ rk. Han overlod i 1906 Ejendomm en 
til sin Søn, Lorenz Lassen, der dog hurtig t solgte den til Jens  
Henningsen  og købte Ejendom vesterude. Efter forskellige 
H andeler kom han til Genner, hvor han fik sin Far paa Af
tægt. Her døde Chr. Lassen. Lor. Lassen lever (1945) endnu 
her.

Jens H enningsen havde kun Stedet i kort Tid, idet den 
ty skø  Stat i 1910 købte H uset og 4 Tdr. Ld. af de til Ejeri- 
dommen nu hørende 10 Tdr. til Brug for en Skovopsynsm and, 
der skulde føre Tilsyn med Skeide Skovene. De øvrige 6  

Tdr. Ld. solgte Jens H enningsen til A ndreas Thomsen.
Der sad nu forskellige Skovløbere ansat i Skeide Skov 

i Huset indtil G enforeningen, hvor Jens H ansen fra Fr. C hri
stensens A ftægtshus (SKE 61) ved V ejen til Skeldekobbel — 
der var fly ttet ind i 1919 — blev ansat som Skovløber under 
den danske Stat.

Han var der til 1937, da han gik paa Pension og fly ttede 
ind i Stedets A ftægtshus, og en ny Skovløber, Anders A ndre
sen fra G raasten  — gift med N aboens D atter — ansattes og 
flyttede ind i Huset.

Indersterne
A ntallet af Inderster i Skeide steg i A arenes Løb en Del. 

Ved U dstykningen var der — jvf. U nderskrifterne ved Udde
lingen af Inderstejord  fra Skeldegaard — 15 Inderster, men 
allerede inden U dstykningskortene var færdige 1782, var 
deres A ntal steget til 19, og i Skattereg istrene gennem  1800- 
Tallet figurerer der overalt 21.

Som tidligere næ vnt var der en hel Del af Indersterne, 
som flyttede ud paa den erhvervede Skeldegaardsjord, andre 
blev boende inde i Byen.

De 19 Inderster laa oprindeligt — eller kom til at ligge — 
saaledes:
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1. En Ejendom mellem Krydset og Mejeriet.
2. En Ejendom mellem Krydset og Mejeriet (senere Jens Ander

sen, Skeldekobbel).
3. En Ejendom mellem Krydset og Mejeriet (senere Hans Peter

sen, Skeldekobbel).
4. En Ejendom omtrent paa Rutebilholdepladsen (senere Wegger- 

slev).
5. En Ejendom omtrent overfor Rutebilholdepladsen (senere og- 

saa Weggerslev).
6. En Ejendom paa nuværende Slagter Thomsens Grund.
7. Bager Iversens Ejendom (senere Carl Johnsen, Skeldekobbel).
8. Boysen, Skeldekobbel.
9. En Ejendom paa Hjørnet overfor Skolen (Lærerenken Elsabe 

Maack; senere »Skovfogedstedet« ved Skeldegaard).
10. Skomager Hansens Kirkeinderstested (nu Invalid Thomsen).
11. Ejendom mellem Nr. 10 og Marie Jacobsen (tidligere Skel- 

gaard; senere Hans Hansen, Skeldekobbel).
12. Gendarm Mikkelsens tidligere Ejendom (se Vandstedbæks 

Parcellerne).
13. Math. Strucks Ejendom overfor Tølles Gaard.
14. Ejendom bag Nr. 13, omtrent der, hvor nu Hvid bor (senere 

Fohlmann-Skriver-Hans Hansen, Skeldekobbel).
15. Ejendom ved Dyntvej ved Siden af den gamle Grynmølle.
16. Chr. Christensen (Hjulers) Præsteinderstested.
17. Hus, hvor nu Gendarm Jessens Hus ligger.
18. Skrivers Hus overfor Brugsforeningen.
19. Karen Tøges Hus ved Kroen (nu nedrevet).

Se iøvrigt K ortet Side 89.

I n d e r s te  Nr .  1 SKE 5 9

1778 ejedes denne Ejendom af Skræ dder Johan Schigge  
fra Flensborg, hvor hans Far var Skomager. Johan  døde 1802, 
og Ejendommen overtoges, og Forretn ingen fortsattes af 
Skræ dder Rasmus Petersen. Da Johan  Schigge var 8 6  A ar ved 
sin Død, er der Grund til at tro, at han har overladt Ejen
dom og Forretning — saa m eget m ere som han ingen A r
vinger havde — til sin Efterfølger endda en Del A ar før sin 
Død.

Rasmus Petersen havde H uset til 1825, da han solgte til 
Jacob Jacobsen  fra Dybbøl (født 1792), der havde det til om
kring 1853, hvor han gik paa A ftægt (død 1859) og overlod 
Ejendommen til sin Søn, Rasmus Jacobsen  (født 1824).
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Jacob og Rasmus Jacobsen  kendtes aldrig under N avnet 
Jacobsen, men kaldtes altid Kirkmand, og der var m ange, 
som ikke vidste andet, end at dette  var deres rigtige Navn.

Rasmus Jacobsen  døde allerede, da han var 53 A ar gi., og 
Enken, Marie Margrethe Jacobsen, født Høeg, blev Ejer. Da 
der ikke var nogen Børn (der havde væ re t to, m en de var 
døde), havde Rasmus Jacobsen og H ustru taget et Plejebarn, 
og trods det, at de næ rm este A rvinger var to Brødre til 
Rasmus, Jø rgen  og Hans Peter, blev det dog P lejedatteren, 
Anna  Marie Frederikke, født Jensen, der fik Ejendommen. Da 
hun im idlertid giftede sig med Peter M athiesen fra Egernsund, 
solgte de Ejendomm en til Gdr. Hans Iversen. Han nedbrød det 
gamle Hus, der laa noget tilbage i Haven, og byggede 
sig et A ftæ gtshus ude ved Vejen.

Han boede her sine sidste A ar med en H usbestyrerinde, 
Anna Schmidt fra Skeldekobbel (SKE 52), hvem  han efterlod 
Huset, og hun har det endnu (1945).

SKE 60 Inderste Nr. 2

Dette Inderste laa ved Siden af det foranbeskrevne og 
ejedes af Dorthea Hansen. H endes Søn, Christian Hansen, fik 
det efter hende, og det er form entlig ham, der fly ttede ud 
paa Skeldekobbel og byggede der (nuværende Jens Andersen).

Han døde 1820, 78 A ar gi., m en havde da overladt Stedet 
til sin Søn, Johan Ludvig Hansen, (f. 1796).

Som kun 25-aarig døde Johan  Ludvig 1822. Han stod lige 
foran sit Bryllup med Anna  M arie Høg  fra Kegnæs, og hun 
arvede sin Forlovedes Ejendom.

Snart efter giftede hun sig med Philip Duus fra Skodsbøl 
(1775— 1848, Søn af Boelsmand Jens Duus), hvorved han blev 
Ejer. De havde Ejendomm en til hans Død 1848, hvorefter 
deres Datter, Christine Margrethe, fik den. Hun giftede sig 
med Jens Peter Clausen (SKE 26 og 27), men han døde efter 
kun faa A ars Æ gteskab 1857.

Enken giftede sig anden Gang med Lorenz Hansen  fra 
Dybbøl, der dog kun blev Sættem and, da der va r en Søn af 
første Æ gteskab.

Da Sæ ttetiden ved Jens Peter Clausenfs fyldte 25. Aar, var 
udløbet, købte Lorenz H ansen N abostedet (SKE 81) 1882.

Jens Peter C lausen jun. var dog kun paa Stedet i 3 Aar, 
idet han i 1884 byttede Ejendom m ed Enken efter Christian 
A ndersen i V anstedbæ k (SKE 27), og Magdalene Andersen,  
f. Clausen, blev Ejer af Stedet i Skeldekobbel.
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Hun solgte siden til Jens Rasmussen  (en Broder til Smeden 
i Skeide), som igen i 1906 solgte til Lorenz Thomsen  (senere 
Krom and i Skovby). H an var der kun et Aar, da han solgte 
til Frederik Christensen  (fra Borre) 1907. Han havde Ejendom 
men til 1937, da han flyttede paa A ftæ gt til Skeide By og 
solgte til den nuvæ rende Ejer, Jens Andersen  (fra Stensig- 
mose).

Asmussens Hus i Skeldekobbel

H uset var oprindeligt A ftæ gtshus til Jens A ndersens E jen
dom. H er boede Enken efter Philip Duus (SKE 60), m en da 
hun giftede sig anden Gang med Peter Duus fra Kegnæs, 
fly ttede de i 1863 ind paa det nye K aadnersted paa Skelde- 
m ark (SKE 50).

Saa var der i m ange A ar ingen A ftægtsfolk i Huset, og 
det udlejedes til Indsiddere.

Lorenz Hansen, der havde væ ret Sættem and paa Stedet — 
og efter Sæ ttetidens Udløb havde haft det nu H enningsen til
hørende Sted — fly ttede ind i H uset 1886, da han blev Af
tægtsm and, og boede her til sin Død 1898.

Efter hans Død solgtes H uset fra Ejendommen og købtes 
af Jens Hansen, senere Skovløber i Skeide Skov. Da han blev 
ansat ved S tatsskovvæ senet og flyttede ind i sin T jeneste
bolig ved Skoven (SKE 58), solgte han i 1922 til Christian 
Jensen, som atter i 1939 solgte H uset til den nuvæ rende Ejer, 
Christian Asmussen. ■

Inderste Nr. 3

O gsaa dette Inderstested  laa i Række med de to foran
næ vnte, og E jeren ved U dstykningstiden hed Hans Lorenzen. 
Han var født 1761 som Søn af Lorenz Lorenzen Clemmensen.

Im idlertid er det sikkert Hans Lorenzen, der opførte E jen
dommen ude paa Skeldekobbel og flyttede derud. Han havde 
Stedet til om kring 1820, da han overlod det til sin Søn, 
Lorenz Lorenzen  (med T ilnavnet Toft). Selv døde Hans 
Lorenzen 17. O ktober 1824.

Lorenz Lorenzen var Ejer til 1848, hvorefter hans Søn, 
Hans Christian Lorenzen, fik Ejendommen.

SKE 61

SKE 62
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I 1879 overgik den atter til hans Søn, Lorenz Lorenzen, 
m en han havde ingen Sønner, hvorfor det blev hans Datter, 
Christine M arie, der arvede Stedet.

Hun giftede sig med Hans Christian Petersen fra Ulkebøl, 
og de overtog Ejendomm en i 1905. De m oderniserede Huset, 
idet de rev de gamle Bygninger ned og byggede en hel ny 
Ejendom  op.

Deres Datter, M arie Petersen, der altsaa i hvert Fald er 7. 
G eneration i R æ kken af Ejere, har nu Stedet.

SKE 63 Inderste Nr. 4

Dette Hus var oprindeligt Bostedet for Hans Christian An- 
dresens Gaard (Røjhus) (se Kortet Side 17), før G aarden blev  
fly tte t ud paa Skeldem ark, og var det gamle Aftægtshus.

Ved Fæ llesskabets O phæ velse b lev  der tillagt H uset lidt 
Jord, og en Mand, som hed Christian Thom sen, fik det tildelt. 
H an kaldtes G adeinderste. Han havde H uset til sin Død 11. 
Decem ber 1819, hvorefter det solgtes til Ulrich Philipsen fra 
Buusholm. Han døde dog allerede samme A ar (14. O ktober 
1819), hvorfor hans Enke i 1820 solgte det til Teglvæ rksfor
pag ter Christian Duus fra Egernsund. Han solgte i 1823 H uset 
til Jes Friedrich Friedrichsen, kaldet Juller, som atter solgte 
det i 1831 til Jørgen Peter Petersen. Han havde Ejendomm en 
til 1839, da han solgte til Hans Jensen. Denne solgte den til
lagte Jord  fra 1853, og den nye Ejer, Hans Asm ussen  (Krog), 
(SKE 25) solgte den igen til Christian Jensen (Poul) (SKE 41).

H uset derim od solgtes efter Hans Jensens Død til Philip 
Christensen, som. igen solgte til Hans W eggerslev  fra Egern
sund 1880. Hans Søn, Jens W eggerslev, fik det efter ham, og 
han  købte N aboens Inderstested  (Inderste Nr. 5) ind til sit. 
(Se videre under Inderste Nr. 5).

SKE 64 Inderste Nr. 5

1778 hed Ejeren Hans Christensen Skrædder. Han be
næ vnes G adeinderste. Han havde Ejendomm en til om kring 
A arhundredskiftet, da den gik over til Rasmus Hansen. Hans 
D atter giftede sig med Jens Friedrich Friedrichsen, som paa 
denne M aade fik to Ejendomme 1821 (se SKE 63).
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Da han im idlertid havde nok i een Ejendom, solgte han 
denne, og Køberen var Jens Mathiesen  fra Gammelgab. Han 
døde 1846, og Enken, A nna Cathrine, født Petersen, førte E jen
dommen videre, til hendes yngste Søn, Jens Christian M athie
sen f kunde arve H uset i 1864.

I 1902 solgte han til Jens Weggerslev,  som nu havde 
begge H usene (Inderste 4 og 5).

Jens W eggerslev  nedbrød im idlertid det Hus, som han 
havde efter sin Far (SKE 63) og blev  boende i dette, som 
han havde til 1921, da han solgte til Hans Tychsen  fra V and
stedbæ k (SKE 29) og selv flyttede over Gaden, idet han købte  
Resterne af det tidligere H attesen tilhørende Boel (SKE 17).

Hans Tychsen boede i Huset til sin Død 1931, hvorefter 
Frk. Ingeborg Jacobsen (SKE 42) arvede det.

Inderste Nr. 6 SKE 6S

Denne Ejendom har det væ ret um uligt at følge tilbage 
gennem  Tiderne. I hvert Fald paa det nuvæ rende Tidspunkt 
har det ikke væ re t m uligt at skaffe K larhed læ ngere tilbage 
end til ca. 1870. Det vil m aaske senere lykkes at træ nge til 
Bunds i denne Ejendoms Historie, og skulde det lykkes, vil 
O plysningerne herom  blive bragt til Slut sammen med andre 
Tilføjelser.

Vi ved, at paa det Sted, hvor nu Slagter Thom sens Hus 
ligger, laa der ved U dstykningstiden et Hus, som ejedes af 
Enken Ellen Andresen , men om det er det samme, som staar 
endnu, er uvist. M eget kunde tyde paa det: de smaa, lave 
V induer og Døre, Beliggenheden, der er nøjagtig  som den
gang, men afgøre dette med Sikkerhed kan vi ikke.

Og saa fortaber H usets H istorie sig i M ørket til om kring 
1870, hvor det ejes af H øker Jens Rasmussen, kaldet »æ Kof- 
fe'smej«. Han havde det til 1903, da han solgte til Jens Peter 
Henningsen  fra Skeide. Han lejede det ud i A arene om kring 
1905 til Slagtea: M athias Carstensen fra Sottrup, men han tog 
sig af Dage 8  Dage før sit Bryllup. En Fæ tter til ham, der 
ogsaa hed Mathias Carstensen, men fra Ullerup, overtog For
retn ingen  og købte senere (1911) {Ejendommen. Han d,rev 
Slagteri her indtil 1932, da han solgte til Slagter Rasmus 
Thom sen (se Stenriffel). Han ejer stadig Huset.
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SKE 66 Inderste Nr. 7

SKE 67

Denne Ejendom var Bostedet for Skræ kkehøj før U dflyt
ningen og form entlig en Del af Stuehuset, m uligvis A ftæ gts
huset. E jeren efter Udflytningen blev Peter Asmussen, der 
ejede saavel Inderstestedet i Byen som Parceljorden i Skeide- 
kobbel.

Ved A arhundredskiftet overlod han sin Svigersøn, Jens Fr. 
Kammann, hele sin Ejendom og flyttede selv med sin Kone, 
M arie, paa Aftægt.

Jens Kam mann ejede Stedet til 1826, da det overgik til 
Hans Asmussen,  som havde det til 1833.

Den næ ste Ejer var (R)Asmus Thom sen (SKE 41) som 
giftede sig K aadnerstedet ved Krydset til, hvorfor han gjorde 
sig ihæ rdige A nstrengelser for at faa Lov til at sæ lge Inderste- 
huset og noget H ave fra og lægge den øvrige Jo rd  ind til 
sin Kones K aadnersted. Dette blev ham dog næ gtet 1852* hvo r
for han overlod Inderstestedet til sin Kones D atter af første 
Æ gteskab, Cathrine Marie (Margrethe) Christensen, og hendes 
Mand, Christian Jensen  (kaldet Poul).

De boede saa i Huset, til Stedfaderen døde 1861, hvorefter 
de flyttede ind paa K aadnerstedet ved Krydset, der var hendes 
Fæ drenearv , og solgte Inderstestedet til Skræ dderm ester Chri
stian Philipsen (se SKE 67 og 69), der overtog saavel H uset 
i Byen som Jorden  i Skeldekobbel.

Han bortforpagtede dog hurtigt (3. Februar 1863) H uset 
i Byen til Bager Jørgen  Johansen  Køhier paa 50 Aar, og da 
han ogsaa havde afhæ ndet det andet Inderstested, han ejede, 
(SKE 69) flyttede han ud paa  Jorden  i Skeldekobbel, hvor 
han opførte det der nu staaende Hus (se SKE 67).

Trods Forpagtningstiden paa de 50 A ar købte Jørgen  
Johansen Køhier i 1870 Inderstestedet i Byen, som han havde 
til sin Død 1883. D erefter overtog hans Enke, Anna  M arie 
Køhier, Ejendommen, men den overgik i 1886 til Bødker
m ester Christian Schmidt i M ølmark, der lejede den ud. Han 
solgte i 1893 til Bagerm ester Asm us Heinrich Iversen. I 1929 
overgik Huset til Sønnen, den nuvæ rende Ejer, Poul Hein
rich Iversen.

Carl Johnsen, Skeldekobbel

Denne Parcel af Skeldegaard var b levet tillagt Inderste 
Peter Asm ussen i Skeide ved U dstykningen og hørte saaledes 
med til den foran beskrevne Ejendom (SKE 6 6 ).

86



Som næ vnt flyttede Skræ dderm ester Christian Philipsen i 
1863 ud paa sit Land efter at have skilt sig ved sine to E jen
domme i Skeide By og byggede et Hus paa Jorden.

Han døde herude barnløs, og Enken solgte saa Ejendom 
men til Jørgen Jacobsen (Kirkmand) 1884. Han døde im idlertid 
ogsaa barnløs. Enken havde sit U nderhold hos Christian Lassen 
(Skovløberstedet; SKE 58), mod at han skulde have Ejendom 
m en efter hende. Det fik han ogsaa, men solgte straks i 1901 
til Peter M athiesen. Han solgte igen i 1912 til Jes A ndresen 
(se SKE 38 og 44), der dog samme A ar v ideresolgte den — 
gennem  Ejendom sm ægler Rasmus Lorenzen, Broager — til 
den nuvæ rende Ejer, Carl Johnsen.

Inderste Nr. 8 SKE 68

H uset til dette Inderstested  stam m er fra Tiden før U dstyk
ningen, og kaldtes H uset ved H erreporten.

Det fortæ lles nemlig, at her opbevaredes Nøglen til 
Porten til »Alléen« d. v. s. det sidste Stykke af V ejen op til 
Skeldegaard, hvor kun H errem anden (Hertugen) og hans 
G æ ster m aatte færdes. For den Trafik, som nødvendigvis 
skulde fra Skeide og ud til Jo rderne langs med Kobbelskoven 
og ned til Havet, anlagdes en »Omkørsel«. Det er V ejen som 
i Dag i Folkem unde kaldes »Persillegade«. Den udgik den 
Gang ved Porten, hvor den drejede af mod Nord og fortsattes 
i »Persillegade«. Det første Stykke af V ejen er nu sløjfet.

Porten blev efter at væ re  fjernet fra V ejen lagt op paa 
Loftet i dette Hus. O gsaa i Stalden fandtes paa et vist T ids
punkt gamm elt T ræ væ rk, der var udskaaret, og som stam m ede 
fra H erregaarden. Sagnet fortæ ller, at det skulde stam me fra 
et Kapel, men det er lidet sandsynligt, da der aldrig er bere tte t 
om noget Kapel paa Skeldegaard.

Ved U dstykningstiden ejedes dette Sted af Jacob Tychsen, 
som ogsaa ejede N abostedet. Han solgte im idlertid dette  i 
1798 til Nicolaj (R)Asmussen Lehmann, der havde haft et In
derstested  i Skeide By, men iøvrigt var kom met fra Angel.
H an var Søn af M usketer i det m øenske Infanteriregim ent Ole 
Rasm ussen og A nna Fichesen (kaldet Lehmann) og født i Frei- 
w illen i Grundhof Sogn 1771.

Han døde 1851, over 80 A ar gammel, og hans Søn, Jørgen  
Asm ussen  Lehmann, arvede Ejendommen. Han døde im idler
tid allerede 1871, og da hans Søn, Nicolaj Lehmann, ikke var
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gammel nok til at overtage sin Arv. bestyrede hans M or den 
for ham, til han  selv overtog den i 1876.

Det var ham, der by ttede Ejendom med Frederik Iversen 
paa N ordre Skeldem ark (se SKE 32), saaledes at N icolaj Leh- 
m ann kom til N ordre Skeldem ark, og Frederik Iversen  fly ttede 
ind paa Ejendomm en i Skeldekobbel 1886.

Da Frederik Iversen døde 1898, blev Jorden  solgt til H ein
rich Jensen  (SKE 44), og H uset overtoges af Nicolaj Lehmanns 
Broder, Jørgen Lehmann, der i 1908 solgte til Ejeren af N abo
stedet, Asm us Boysen, som senere (1910) flyttede herind paa 
Aftægt.

H an ejede H uset til sin Død 1925, hvorefter Enken, som 
bor der endnu (1945), overtog det.

SKE 69 Inderste Nr. 9
Dette Inderstested, der laa paa H jørnet overfor Gdr. Struck 

og Skolen, ejedes ved U dstykningstiden af Læ rerenke Elsabe 
Maack. Hun var D atter af en tidligere Lærer ved Skolen (s. d.) 
og havde væ re t gift med Lærer M agnus Hinrich M aack fra 
Angel, der igen havde efterfulgt sin Svigerfar som Lærer ved 
Skeide Skole.

Hun havde to Døtre, Cecilie M argrethe og A nna Christina, 
hvoraf førstnæ vnte i 1798 giftede sig med Peter Jensen  fra 
Broager. I den A nledning overlod Elsabe M aack saavel sit In
derstested  som det tilhørende Land i Skeldekobbel til sin 
D atter og Svigersøn.

De unge flyttede ud til Skeldekobbel, hvor de opførte et 
Beboelseshus (se SKE 70) paa deres Jord, hvorim od Enken 
blev  siddende i sit gamle Hus.

Æ gteskabet varede kun kort, idet Cecilie M argrethe døde 
i Barselseng 1800, da hendes første Barn, Elisabeth, blev  født.

Da Peter Jensen  ønskede at gifte sig igen i 1803, forøvrigt 
med sin Kones yngre Søster, bestem te han, at Huset i Byen 
skulde væ re  Elisabeths (Elsabeth i nogle Papirer), og at hun 
skulde overtage det, for en billig Pris, naar M oderen døde.

Elisabeth giftede sig om kring 1830 med Andreas Christensen  
(kaldet Smed) fra Skodsbøl, og han fik paa denne M aade 
Stedet i Skeldekobbel — som hans Kone havde arvet efter 
sin Far — samt H uset i Byen, som hun allerede længe havde 
haft.

1847 solgte han H uset i Byen til Skræ dderm ester Christian
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Philipsen, som ejede det til 1861, da han solgte til Jens Peter 
Duus fra Skodsbøl.

V ed Skeide Skoles Brand 1878 bræ ndte denne Ejendom 
med, og J. P. Duus solgte derfor til Bager Jørgen Christensen  
Duus fra Sønderborg, der i 1879 genopførte H uset og ind re t
tede  Bageri. 1893 solgtes Ejendommen til Bager Carl Petersen 
(Piessen) fra Lyksborg. Han indrettede alkoholfri Bevæ rtning 
og fik senere Postagentur.

Efter G enforeningen købte Pakm ester Conradsen, V ester 
Sottrup, Huset, m en solgte senere til Vognm and Nielsen  fra 
Rise. H an solgte igen til Købmand Christensen fra Tombøl, der 
a tte r afhæ ndede det til Vognm and Holt.

I 1940 solgte Holt H uset til den nuvæ rende Ejer, Carl Fr. 
Ecklon fra Ketting.

SKE 70 Hansens Parcelsted ved Skeldegaard

Som næ vnt ovenfor var den første Ejer efter Bebyggelsen, 
Peter Jensen.

H an overlod sin Svigersøn, Andreas Christensen, Ejendom 
m en i 1830. Denne drev  Landbruget, men var samtidig Skov
opsynsm and i Skeide Skov. Der er en M ulighed for, at Peter 
Jensen  ogsaa har haft denne Bestilling, og at Svigersønnen 
ligeledes har arvet dette  H verv efter Svigerfaderen.

Sønnen, Peter Christensen, arvede saavel Ejendom som 
Posten som Skovopsynsm and efter sin Far i 1861.

Hans Datter, Elsabe, fik Stedet efter sin Far i 1888, og da 
hun giftede sig med Lars H ansen fra Fyn, ind traadte han des
uden i sin Svigerfars Embede i Skoven. H er forulykkede han. 
Hans Søn, Andreas Hansen, den nuvæ rende Ejer, overtog Ejen
dommen i 1919.

SKE 71 Inderste Nr. 10

»Præsteindersten«.

Denne Ejendom hørte ikke direkte under Skeide By, saa- 
ledes som de øvrige Inderster, idet den var »Kirchengrund« 
d. v. s. K irkeundersaat. Det ses da ogsaa, at ved Fordelingen
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af Jo rd  fra Skeldegaard deltager denne Ejendom ikke i For
delingen.

V ed U dstykningen 1778 var Ejeren Snedker Jørgen Hansen. 
Han, der hørte  til H ernhutterm enigheden, havde 7 Børn, 
nemlig: Hans Peter f. 1795, der senere arvede Stedet, Johan, 
som blev  O rgelbygger og boede i A abenraa, Jørgen, senere 
Snedker paa Kegnæs, Peter, som ogsaa læ rte  Snedkerhaand- 
væ rket, men ved Siden af tjen te  hos Bønderne. En V inter var 
han samm en med de øvrige Karle paa Snekastningsarbejde, og 
da de kendte hans »hellige« Indstilling, forsøgte de med Vold 
at hæ lde Brændevin i ham. Denne O plevelse gav Stødet til, 
at han  besluttede at fuldføre et Forsæt, han læ nge havde 
næ ret: han vilde lade sig uddanne til M issionær. H an søgte 
derfor Raad hos Præ sten i Broager, men han  fraraadede 
Planen. Saa rejste  han over til Kappel paa Angel, og hos 
Præ sten  der, fik han H jæ lp og Støtte — og Præ sten i Broager 
fik en Ire ttesæ tte lse  — saa han om kring 1840 kunde komme 
til Ham borg for at læ se til M issionær. Det gik dog anderledes 
end paatæ nkt, for ved et Besøg i A ltencelle ved H annover 
b lev  han saa in teresseret i Forholdene der, at han flyttede 
dertil og grundlagde en senere m eget kendt O pdragelses
anstalt. Endvidere havde Jørgen  H ansen tre  Døtre.

Den æ ldste Søn, Hans Peter Hansen, overtog om kring 1820 
Ejendomm en og fortsatte  Snedkeriet.

Han var gift med tre  Søstre efter hinanden, Døtre af H jul
m and Chr. Peter H ansen i Skodsbøl. Den tredie hed M agda- 
lene, og med hende fik han 5 Børn.

Den ældste, Sønnen Johan, født 1833, arvede Ejendommen
— og fortsatte ogsaa Snedkeriet — efter Faderens Død 1854.

Da han var gift med en Bornholmer og ved Siden af sit 
oprindelige H aandvæ rk havde læ rt Fotografi, solgte han i 
1865 hele Ejendomm en — der havde væ re t udforpagtet, lige 
siden han havde overtaget den — og rejste  til Nexø, hvor han 
nedsatte  sig som Fotograf.

Skom ager H ansen overlod 1879 Ejendomm en til Sønnen, 
Jørgen Hansen, som videreførte  Skom agervirksom heden. I 1903 
solgte han Stedet ved Auktion, hvorved Jorden  kom paa for
skellige Hænder, og H uset med H ave og Toft erhvervedes af 
Chr. Christensen Schmidt i V andstedbæ k.

Han lejede det ud til forskellige, men i 1919 solgte han til 
pens. Postbud Hans Petersen fra Sønderborg, der var gift med 
hans Kones Kusine.

De boede der til 1936, da de solgte til den nuvæ rende Ejer, 
K rigsinvalid Thomas Thomsen.
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SKE 72 Inderste Nr. 11

D ette er Bostedet for Frydendal paa Skeldem ark. Ved Ud
skiftningen blev  det tildelt Frederik Jensen, som ogsaa var 
m ed ved Fordelingen af Skeldegaardsjorden, saaledes at han  
kom til at eje et Parcelsted i Skeldekobbel foruden Inderste- 
stedet i Byen.

I 1818 solgte han til Jep Johansen, som allerede 1819 
videresolgte til Jørgen Nissen, der straks i 1820 overlod Peter 
Petersen Ejendommen.

Peter Petersen døde tidligt, og hans Enke, M aren, giftede 
sig anden Gang med Nicolaj Hansen, der blev Sæ ttem and paa 
Ejendommen, da der var Børn af første Æ gteskab.

Det blev dog ikke den æ ldste Søn, Christian, der kom til 
at overtage Stedet, men en yngre Søster, M arie. Hun giftede 
sig med Hans Peter Hansen, der saaledes b lev  Ejer.

1868 solgte de den sam lede Ejendom til Hans Christensen , 
som straks (1869) solgte Inderstestedet i Byen fra Ejendommen 
i Skeldekobbel, hvor han selv boede (SKE 73).

Køberen var Jørgen Peter Petersen, der dog allerede A aret 
efter solgte til Hans Skelgaard.

Han havde H uset til sin Død 1912, hvorefter K ontrol
assistent Peter Bløes købte det. Han solgte im idlertid i 1913 
til Købmand Zachariassen og rejste  selv til Holsten.

Købmand Zachariassen havde en A rbejder i sin Mølle, 
Math. Chr. Paulsen, til hvem  han solgte Huset, og Paulsen 
havde det saa til sin Død i 1919.

D erefter overtog hans Enke, A nna Paulsen, Huset, og hun 
har det endnu.

SKE 73 Hans Hansen, Skeldekobbel

Dette Parcelsted hørte til det ovenfor beskrevne Inderste- 
sted, og saa vidt det kan ses, var det Nicolaj Hansen , der 
byggede H uset i Skeldekobbel. H erefter fulgtes de to E jen
domme ad, til Hans C hristensen solgte Inderstestedet fra i
1869 (Se SKE 72).

Hans Christensen  døde om kring 1908, og Stedet solgtes da 
til Henrik Wolf f ,  m en han havde det kun ganske kort Tid, før 
han solgte til Poul Petersen Skriver. S idstnæ vnte var gift med 
Fohlm anns D atter (se SKE 76) og fik efter sin Svigerfar ogsaa 
dennes Ejendom, hvorfor han lagde Ejendomm ene sammen,
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brød  Fohlm anns Hus ned og udvidede og nybyggede Huset 
ved  »Alléen«. Det var om kring 1910.

Han havde Stedet til 1922, da hans Søn, Johannes Petersen 
Skriver, overtog det. I 1929 gik han fra Ejendommen, og H ypo
te k fo re n in g e n  solgte den ved Auktion. Køber var den n u v æ 
rende Ejer, Hans Hansen, fra Genner.

Inderste Nr- 12 SKE 7 4

H er laa før U dstykningen G aarden Langkjær. Det Inderste- 
sted, som blev tilbage efter U dstykningen, bestod af et 6  Fags 
Hus og noget Have. Det solgtes af Jørgen Andersen  i Decem 
ber 1780 til Johan Lorenzen.

Han solgte igen Stedet i 1810 til Jes Jessen Bondsen, en 
Broder til Ejeren af det senere V andstedbæ k. Det var ham, der 
p aa  A uktionen over Broderens Gaard (se SKE 27) købte Par
cel Nr. 6  (SKE 29), og denne drev han fra sit eget Hus i Byen.
H an havde Ejendommen til April 1823, da J. G. Kusch fra 
Sønderborg overtog den, ligesom  han  havde overtaget den 
fallerede Broders i V andstedbæ k. Kusch solgte im idlertid 
snart til Hans Clausen paa Skeldegaard, men det var sikkert 
kun et Spekulationskøb, for 8  Dage efter solgte han Stedet 
til Christine M arie Jensen  — gift med C hresten Carsten Je n 
sen i Sønderborg. Hun havde Ejendommen til 1836, da hendes 
Søn, Jørgen Nicolaj Jensen, blev Ejer. (Bemærk i SKE 29 
»æ Husommer«).

Jø rgen  Jensen  solgte midt i 1840’erne til Hans Ivar Lassen, 
der flyttede ned paa Jo rden  i V andstedbæ k, efter at han 1846 
havde bygget H uset der.

I 1852 solgte Lassen Inderstestedet i Byen sammen med 
noget H avejord  til Hans W eggerslev. Han havde det til om
k ring  1880, da han solgte til Christian Henrik Hansen og Jør
gen Petersen, der derefter ejede H uset i Fæ llesskab. De boede 
i hver sin Ende af Huset. Om kring A arhundredskiftet solgte 
de til A rbejder Frederik Thom sen , der havde det til et Stykke 
Tid efter Genforeningen.

Paa dette T idspunkt købte O vergendarm  M ikkelsen  Huset, 
og han havde det, til han  forflyttedes til H øruphav. Saa blev 
det solgt til den nuvæ rende Ejer, Hans Peter Knudsen.

Inderste Nr. 13 SKE 7 5

Form entlig er dette Inderstested, der ligger overfor Tølles 
Gaard, det oprindelige Bosted for »Gamle Boel«. Det ud 
lagdes efter U dstykningen til en Inderste, og den første Ejer
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hed Jürgen Petersen. Han var Skomager. Han havde Ejen
dommen til 1810, da hans Søn, Johan Petersen »Schuster«, 
overtog den.

Johan  havde Stedet til 1852, da en Søn, Jørgen Petersen, 
der dog var Skrædder, arvede H uset efter sin Far.

En Søn af Jø rgen  Petersen — i hans andet Æ gteskab — 
kom til K øbenhavn og blev Lakaj hos Dronning Louise.

Da Jø rgen  Petersen døde, solgte Enken nogle A ar efter 
(1899) Ejendommen til Naboen, Hans Christian Schmidt. Selv 
drog hun over til Am erika, hvor hun havde en Datter.

Senere solgtes H alvdelen af Ejendomm en til Frederik Va- 
lendich, og efter dennes Død købtes H uset af A rbejder M a
thias Struck  fra Avnbøl.

Han døde 1925, og Enken, M arie, hensad i H uset til sin 
Død 1937, hvorefter Sønnen, Købmand Christian Struck, a r
vede det. Efter et Par A ars Forløb solgte han det til den nu 
væ rende Ejer, Christian Boitang.

SKE 7 6 Inderste Nr. 14

Den nuvæ rende Ejendom er en Parcel af Skeldegaard, men 
oprindelig laa Inderstestedet i den M ark, som støder op til 
Jens Clausens Ejendom. H uset laa lige bag ved Jørgen  Pe
tersen  Skom agers Hus (SKE 75) overfor Tølles Gaard, om trent 
der, hvor Hviid nu bor.

H er boede i 1778 Las Lassen Skrædder, og han var der 
endnu i 1782. Ved Skeldegaards U dparcellering fik han som 
de andre Inderster Jo rd  tildelt, og han er form entlig fly ttet 
ud paa  sin Jo rd  (SKE 56). Han byggede et lille Hus, som riu 
er nedbrudt. Det laa i »Persillegade« om trent ved Siden af 
Petersens Ejendom og overfor nuvæ rende G løy's Hus. M an 
kan endnu finde M urrester, og det er ikke læ nge siden, 
Brønden blev  tildæ kket.

Her boede Las Skræ dder til 1803, hvorefter hans Søn, Peter 
Lassen, overtog det. (Se iøvrigt under Skeldegaards U dstyk
ning, Parcel 10).

Peter Lassen havde H uset til 1828, men han k larede sig 
ikke saa godt, hvorfor han allerede en Del A ar før sin Død 
først solgte H uset i Skeide By siden Størstedelen af Jo rden  
ved H uset i Skeldekobbel. Selv ernæ rede han  sig som Korn- 
handler og sejlede med sin Baad K ornet til Sønderborg. Paa 
en saadan Tur druknede han.

Et Par A ar efter solgtes Ejendommen til Christian Thom
sen, en Søn af Johan  Thom sen paa M ølskov (SKE 30).
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Han døde 1850, og Enken solgte til Lorenz Hansen, der saa 
sad paa Ejendommen til 1858, hvor Frederik Fohlmann  overtog 
den.

Fohlmann ejede Stedet til ca. 1898, da hans D atter efter 
hans Død arvede det. Hun var gift med N aboen Poul Skriver  
(SKE 73), saaledes at han gennem  sin Kone blev  Ejer. Skriver 
lagde de to Ejendomme sammen, brød det gamle Hus ned og 
byggede et nyt (ca. 1909). Han havde Stedet til 1922, da Søn
nen, Johannes Petersen Skriver, overtog det. (løvrigt se 
SKE 73).

Inderste Nr. 15
Jens Clausens Insterhus.

(Tillæg til Grynmøllen SKE 38).

Dette Inderstested, der laa ved Dyntvej, ejedes i 1778 af 
(R) Asm us Jacobsen. En kort O vergang om kring 1815—20 var 
en Michael Stender  Ejer, men saa købtes det ind til nuvæ 
rende Jens Jensens Kaad af Christian Schmidt  (se SKE 37), 
som igen efterlod det til sin Søn, Tøge Christensen Schmidt, 
1844. Hans Søn, Hans Adolf, arvede Stedet i 1880, men solgte 
Inderstehuset med noget Jo rd  til Naboen, Jens Peter Clausen. 
Denne lod H uset nedbryde.

Inderste Nr. 16

Præsteindersten.

Dette Inderstested  kaldtes fra gammel Tid »Præste-Inder- 
stestedet«, og paa de gamle U dstykningskort benæ vnes det 
da ogsaa »Predikergrund«. Det har tilhørt Præ sten i Broager 
helt tilbage fra den kato lske Tid. Præ sten bortforpagtede 
Ejendomm en for en aarlig Ydelse i N aturalier, hvilken Ydelse 
senere blev omsat til en aarlig Pengeafgift. Endnu den Dag 
i Dag beta ler Ejeren en fast aarlig Afgift til Præ stekassen.

Den gamle Kvitteringsbog, der er ført af P ræ sterne gen
nem A arene, findes endnu hos Ejeren, og den er ført i sam t
lige A ar fra 1774 til Dato. Til 1846 førtes Regnskabet paa Tysk, 
efter dette  A ar altid paa Dansk. M æ rkvæ rdigvis var det den 
stæ rk t hjem m etyske Pastor W ollesen, der begyndte at k v itte 
re paa Dansk. I Tiden 1774— 1833 betaltes en aarlig Afgift paa 
10 Mk. 8  sk. Slesvig-holstensk Courant, fra 1834 til 1853 beta l
tes 3 R igsdaler 24 Skilling; fra 1853 til 1864 var Afgiften 5



Rigsbankdaler 3 Skilling. I 1864 betaltes 10 Mk. 8  sk., m en i 
A arene 1865— 1875, da den tyske M øntfod blev  indført, om sat
tes Afgiften til 4 Thaler 6  Silbergroschen. Da den tyske M ark 
indførtes, fastsattes Afgiften til 12 Mk. 60 Pf., og dette  Beløb 
betaltes aarligt til Genforeningen. I de første A ar efter G en
foreningen fastsattes Afgiften til 12 Kr. 60 Øre, idet m an lod 
1 Mk. væ re  lig 1 Kr., men fra 1922 om regnedes Taksten efter 
gæ ldende Kurs, og der er da siden hvert A ar betalt 11,20 Kr., 
og det betales der endnu.

Ved U dstykningen 1778 var det Christian Christensen  
(eller Christiansen), der boede paa Stedet. Han var Søn af 
Inderste Christian M ortensen og født der paa Stedet i 1741. 
H an var V æ ver, hvilken Profession holdt sig ved H uset i en 
A arræ kke. Senere blev  V æ vernavnet blot et Tilnavn, der 
tillagdes Fam ilien som K endingsnavn. I 1813 gik den gamle 
V æ ver paa Aftægt, og Sønnen, Hans Christensen , overtog Ej
endommen.

Han giftede sig med M ette M arie M argrethe og fik med 
hende Sønnen, Christian.

Hans C hristensen døde 1838, og Enken førte A rbejdet paa 
Stedet videre, indtil Christian Christensen , den æ ldste Søn, 
k unde  overtage det. (1841).

Christian C hristensens æ ldste Søn, Hans Christensen, ud 
læ rtes som Hjulm ager. Han nedsatte  sig i sit Fag i 1874; 1881 
fik han ogsaa Ejendomm en at drive.

Hans Søn, Thomas Christensen (Hjuller), fik Stedet i 1913 
med sin Far paa Aftægt.

Thomas C hristensen døde 1940, hvorim od hans Far over
levede ham og først døde 1941, 93 A ar gammel.

Ejendommen videreføres nu (1945) af Thomas C hristensens 
Enke, indtil D atteren, M arie, — gift med Carl Dybe — skal 
overtage den.

SKE 79 Inderste Nr. 17

Ved U dstykningen ejedes dette  Inderstested  af Christian 
Jacobsen. Han deltog som saadan i Skeldegaards U dstykning 
1783 og fik tildelt Jo rd  ude ved »Alléen«.

I 1795 overdrog han Ejendommen til sin tilkom m ende 
Svigersøn, Nicolaj Lehmann, fra Angel, der fik Stedet uden 
Købesum. Til Gengæld skulde denne saa betale ham 3 3 V3 

Daler Caurant, efterhaanden som han  fik Brug for Pengene 
og betale en Gæld paa 11 Daler Caur. Desuden skulde han 
levere til Jul: 2 Skæ pper Rug, 2 Skæ pper Byg og 2 Skæ pper 
Boghvede, samt til Pinse: 8  Pund Smør.

96



Endvidere skulde han betale 2 Daler aarlig: i til Paaske og 1 
til M ikkelsdag, og slu ttelig  bekoste Svigerforæ ldrenes Begra
velse.

M an var nøjsom m e dengang.
1798 solgte Nicolaj Lehmann Inderstestedet til Johan Thom 

sen paa D yntm ark (Se SKE 30) og købte sam tidig Jacob Tych- 
sens Sted i Skeldekobbel (Se SKE 68). Saavel Svigerfar som 
Svigerm or fulgte med til Skeldekobbel. Chr. Jacobsen døde 
først 1804, hans Kone i 1814.

Ejendomm en i Skeide By ejedes derefter i en A arræ kke af 
Johan  Thomsen, der fly ttede ind her, da han m aatte sælge 
M ølskov.

Johan  Thomsen døde 1824.
Hvem  der ejede H uset efter Johan  Thom sens Død og i 

A arene til 1837, er uvist — m uligvis er det hans A rvinger — 
m en i dette A ar erhvervede Andreas Andersen  Stedet.

Hans Kone hed Synnet, hvorfor Sønnen, Jørgen, fik Til- . 
navnet «Synnet».

Denne Jørgen Andersen »Synnet« overtog H uset efter sin 
Faders Død i 1863. Han levede bl. a. af at forfærdige »Klod
ser«, en Fodbeklædning, som de æ ldste endnu husker fra 
deres yngre Aar, men som den unge Slægt ikke m ere kender.

O m kring A arhundredskiftet overlod han H uset til sin Søn, 
Peter Andersen , der v a r gift med en Angelbo. Han blev 
im idlertid sindssyg og kom til A nstalten  i Slesvig, og hans 
Kone solgte derfor Ejendomm en i 1910.

Køberen var Cathrine Marie Lorenzen fra Stougaard, der 
indrettede H uset saaledes, at der kunde bo 3 Fam ilier i det. 
Folkem unde kaldte derfor H uset for »æ Skatol«: der var
nem lig 3 »Skuflaat« i det.

Efter G enforeningen solgte hun H uset til O vergendarm  Th. 
Emil Jessen , der æ ndrede oq om byggede Huset, saa det fik . 
det Udseende, det har nu. O vergendarm  Jessen  døde V inte
ren 1944/45 i tysk  K oncentrationslejr, m en Enken ejer stadig 
H uset (1946).

Inderste Nr. 17 a 

Henningsen, Skeldekobbel SKE 80

D ette Landsted eksisterede ikke før Udstykningen, men 
Jordebogen fra 1778 noterer, at dette  Sted: »Er b leven udlagt 
efter O rdre og A ctens Indhold udi Kathue M arck ved det 'saa- 
kaldte H erre-Porten, et Stykke Land, som er til 5 Tønder.«
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De 5 Tønder blev  taget fra sam tlige Boelsmænd og Kaad- 
n e re r og Ejendomm en m aatte derfor til disse betale en aarlig  
Afgift eller G rundhyre paa 7 V2 Mk. courant pr. Td. Land.

Den første Ejer hed Jacob Tychsen, og han  havde Ste
det til 1809. Da han  ingen Børn havde, solgte han til Nis  
Christiansen og boede selv paa A ftæ gt i Huset. Saavel han 
som hans Kone blev  m eget gamle, og de døde først om kring 
1825, langt over 80 A ar gamle.

Nis C hristiansen efterfulgtes af Nis N issen , kaldet Gunde- 
sen. H an havde to Døtre, hvoraf den ene, Christiane, arvede 
Stedet o. 1846. H un var ugift og døde 1864.

Stedet solgtes af A rvingerne til Lorenz Hansen, der var 
Sæ ttem and paa  N abostedet (Se SKE 60). H an drev de to Ejen
domme samm en indtil 1882, da Sæ ttetiden  var udløbet, og han 
m aatte  fly tte ud for at give Plads for de unge. Han fly ttede 
derfor ind paa denne Ejendom, men var der kun i 4 Aar, idet 
han i 1886 solgte den til Asm us Boj sen  fra Kværs.

I 1910 solgte Asmus Bojsen til Jens Schmidt fra Skelde- 
kobbel (SKE 52) og flyttede selv paa A ftægt over i det gamle 
»Portnerhus« (SKE 68).

Jens Schmidt solgte i 1927 Stedet til Andreas Juhler  fra 
Vem mingbund, m en han byttede a tter i 1939 Ejendomm en mod 
Niels Henningsens  i Gammelgab, saaledes at Juh le r kom til 
Gammelgab (GA 5) og H enningsen til Skeldekobbel.

S idstnæ vnte er stadig Ejer af Stedet.

SKE 81 Inderste Nr. 18

Dette Inderstested, der ligger lige over for den nuvæ rende 
Brugsforening, var før 1778 Bopladsen for »Borre«, der f ly tte 
des ud paa Skeldem ark ved Udstykningen. Form odentlig har 
det væ re t G aardens A ftægtshus. I 1782 boede her en Enke, 
Birgitte (Birthe) Christens, som form odes at væ re  M oder til 
davæ rende Ejer af Borre. I hvert Fald foreligger en Købe
kon trak t fra 1780, hvor »Enke Birgitte Christens i Skeide 
køber af Boelsmand Hans C hristensen paa Skeldem ark hans 
A ftæ gtshus for 69 Rigsdaler, et femfags Hus m ed K aalhave 
1 Skp. Land.« Som tidligere om talt bere tte r O verleveringen, at 
H ans C hristensen kom  til at fly tte  ud i Stedet for den oprinde
ligt bestem te, nem lig Genboen Nis A ndersen, og det er m eget 
troligt, at Hans C hristensens gamle M oder saa h a r faaet Lov 
til at blive i A ftægtet, efter at G aarden var nedbrudt og fly tte t 
ud paa Skeldem ark.

H vor længe Birthe har ejet Huset, er uvist, idet vi først kan 
spore en ny  Ejer i 1825. Han hedder Christian Thomsen. Han
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har det im idlertid kun eet Aar, da han sæ lger til Hans Chri
stian Hansen  1826. I 1841 sæ lger denne til Jens Lorenzen, d er 
dog i 1845 overlader H uset til sin D atter af første Æ gteskab, 
Anne M arie. Da hun er m indreaarig, adm inistreres H uset af 
Faderen, der i 1851 sæ lger til Laurits Hansen, kaldet Lille- 
Laurits. H an har Stedet til 1866, da det overgaar til Thomas  
Hinrichsenr som dog allerede sæ lger det v idere i 1868.

K øberen var Jørgen Jacobsen »Kirkmand«, der ejede H u
set til 1882, da han solgte til Henrik Andresen  fra Kværs, og 
selv flyttede til Skeldekobbel (SKE 67),

H enrik A ndresen va r gift to Gange og overlevede sin an 
den Kone i over 30 Aar. Han v a r H andelsm and og boede i 
H uset til sin Død 1936.

A rvingerne solgte samme A ar H uset til den nuvæ rende 
Ejer, Johannes Petersen Skriver. (Se SKE 76).

Inderste Nr. 19 SKE 82

V ed U dstykningen laa der et Inderstested  mellem den nu 
væ rende Smedie og Kroen. Det ejedes af den tidligere om talte 
Karen Tøges feli. Tøgesen). Senere har Skom ager Johan Chri
stian Hansen  boet der. Han solgte det i 1865 til Christian Hans 
Mathiesen, der dog allerede i 1869 solgte det til Kromanden, 
Christian Thomsen , der lod H uset nedbryde.

Spredt Parcelbebyggelse
Foruden de nu om talte Ejendomme ligger der en Del spredt 

Parcelbebyggelse rundt om. Særlig langs S tranden findes en 
re t gammel Bebyggelse, der gennem  sin T ilknytning til Storm 
floden i 1872 har Interesse, hvorfor ogsaa disse Ejendomme — 
og enkelte andre — endnu vil blive beskrevet, inden vi afslut
te r  G ennem gangen af Skelde.

Kragesand SKE 83

I 1855 byggede Christian Frederik H oim ann  et Hus paa 
K ragesand for derfra at drive Fiskeri. Byggepladsen køb
tes af »Borre«. C. F. Hofm ann var født i Broager 1818, og hans
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Far var indvandret fra Tyskland. I 1843 blev han  gift med Ca
thrine M arie H ansen fra Gammelgab. De boede først i Skeide. 
De havde en Plejesøn, Hans Peter Hansen, som fly ttede med 
dem til K ragesand i 1855. Han var Søn af afdøde Snedker H ans 
Peter H ansen i Skeide Ø sterballe (SKE 71). I 1866 udvandrede 
han til Fyn for V æ rnepligtens Skyld og opholdt sig i Nyborg. 
Ikke længe efter sin Hjem kom st b lev  han i 1870 gift med Ce
cilie M arie Jensen, D atter af M agnus H einrich Jensen  i Skel- 
degaardskobbel (SKE 44). Der blev nu bygget et m indre Hus 
ved Siden af det gamle til de unge, m en i Storm floden den 13. 
N ovem ber 1872 faldt de unges Hus, hvorim od det gamle blev 
staaende.

Under Indtrykket af den frygtelige N aturkatastrofe  vilde de 
dog ikke bygge op igen paa den gamle Plads, m en byggede et 
ny t Hus paa en Grund læ ngere inde, købt af Røjhus 1873.

De to Fam ilier boede nu sammen.
Det gamle Hus paa Stranden — og som ikke faldt — blev 

solgt til Hans Jepsen. Han havde haft et andet Hus læ ngere 
omme ad Stranden, men dette Hus var ogsaa sty rte t om i 
Stormfloden, saaledes at han stod husvild.

Huset, han havde boet i, var bygget af en Broder til C. F. 
Hofmann, Lorenz Hofmann, men han havde paa et tid ligere 
T idspunkt solgt til Hans Jepsen  og var selv rejst til Am erika.

Hans Jepsen  ejede H uset paa Stranden til 1881, da han 
solgte det til Hans Peter Hansen.

Denne havde, da C. F. Hofmann ingen Børn havde selv, a r
vet det nye Hus, der var bygget i 1873, og han ejede derfor 
begge Ejendommene. I 1895 solgte han H uset paa Stranden til 
Peter M athiesen , K atroy (SKE 2), men i 1900 købte han det til
bage for dog at sæ lge det igen i 1910 til Hans Rohde.

I 1914 døde H. P. Hansen, og hans Søn, Christian Peter 
Hansen, arvede Kragesand. I 1917 købte han atter det gamle 
Hus ind til Ejendommen, og han er stadig Ejer af de to Huse.

ske 84 Husene ved Sandesmose

V ed Stranden ud for Sandesm ose laa fra gammel Tid to Ind
sidderhuse. Beboerne ernæ rede sig ved Fiskeri og for en Del 
ved at væ re  D aglejere hos Bønderne i Skeide. H vornaar de 
æ ldste Huse er opført, er uvist, m en ingen af dem er paaført 
H erredsfogdens Kort over Skeide c. 1820—40.

Begge de gamle Huse faldt i Storm floden 1872, men blev 
opført paany  i 1873.

Det nordligste opførtes af Andreas Hoimann, en tredie 
Broder til de to under »Kragesand« næ vnte  Brødre Hofmann,
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og han benyttede M aterialet fra det sam m enstyrtede Hus til 
O pbygningen af det nye.

Efter A ndreas Hofm anns Død 1903 overgik H uset til Søn
nen, Lorenz Hofmann. H an var ogsaa Fisker, m en paa Fiskeri 
ved M ommark 1909 paadrog han sig en Lungebetændelse, 
hvoraf han døde.

Enken boede endnu et A ars Tid i Huset, men solgte saa til 
Hans Peter Rohde, der ligeledes ernæ rede sig ved Fiskeri. 
Han kom  im idlertid u lykkelig t af Dage, idet han  var ude paa 
Isen ved  Borreshoved for at stange Aal, men gik igennem  
Isen, og inden der kom  Hjælp, var han  død.

H uset ejedes af Enken til 1923, da hun solgte til A rbejder 
og Fisker Christian Asmussen, der havde det til 1939. Han 
solgte til Christian Jørgensen  fra Egeskov, som i 1944 solgte 
H uset til Farvehandler Larsson i Sønderborg, der nu beny tter 
det som Sommerhus.

Det sydlige Hus opførtes efter Sam m enstyrtningen af Peter 
Mathiesen  (SKE 2). H an lejede H uset ud til forskellige, hvilket 
hans Kone, Trinke, fo rtsatte  med efter hans Død 1881. I 1895 
overtog Sønnen, Hans M athiesen , Ejendommen, men havde 
den .udlejet som D aglejerhus til Gdr. Chr. Jepsen  Christensen. 
I 1878 købte Christian Peter Duus Huset. H an solgte det til 
sin Søn, Carl Duus, i 1927, men boede dog i H uset til sin Død 
1940. Carl Duus byggede to Fag til Huset, men i 1944 solgte 
han  til E lektriker Collin i Sønderborg, der indrettede H uset til 
Sommerbolig. Det er senere videresolgt.

Lorenzens E jendom  i Skeldekobbel SKE 86

H uset har oprindeligt ligget paa Forstranden ud for Skeide 
Storskov om trent paa det Sted, hvor en Kilde i Dag løber ud 
til H avet. Det byggedes af Rasmus Lorenzen, men i Storm 
floden 1872 blev H uset revet bort. Ingen M ennesker kom  til 
Skade, og en Del Indbo m. v. reddedes over M urene bagud 
og op i Skoven.

A llerede Sommeren 1873 var H uset genopbygget, men v a r 
nu fly tte t hen paa  sin nuvæ rende Plads for Enden af Skelde- 
kobbelvejen, som det sidste Hus før Havet.

Det fortæ lles, at Rasmus Lorenzen var en uhyre stæ rk  
Mand, hvis K ræ fter der gik Frasagn om. Han arbejdede som 
Skorstensfejer og fik senere en lille Jagt, som han sejlede
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Grus og Sand med. Under et Ophold i Egernsund H avn k va l
tes han af udstrøm m ende Kulos A ar 1876.

Hans Søn, M agnus Lorenzen, overtog H uset og købte siden 
endnu eet: det, hvor nu Christian Duus bor. Efter M agnus 
Lorenzens Død havde Enken ikke Lyst til at beholde begge 
H usene, hvorfor hun solgte det ene til Christian Duus og se
nere  det andet Hus — det ved H avet — til sin Svigersøn A n 
ders Andersen. Da han b lev  ansat som Skovløber i Skeide 
Skov, fik han T jenestebolig  i Skovløberstedet, hvorfor han  vi- 
deresolgte H uset til Lokom otivfører Hansen  i Sønderborg, 
dog saaledes at hans Svigerm oder, Christine Lorenzen, har fri 
Bolig i H uset saa længe hun lever.

»Spar Es«

Paa Pladsen herom kring laa før Storm floden 4 Ejendomme. 
Een hvor nu T raktørstedet ligger, een om trent paa det Sted, 
hvor Pakhuset laa, een hvor Fisker Reimers bor og endelig 
eet Hus, der laa i den sydligste Ende af Reimers Have.

Ved Storm flodens Rasen i N ovem ber 1872 styrtede de alle 
4 sammen.

SKE 8  7 Det Hus, der laa i Reimers Have, blev  ikke genopført (Se 
SKE 93), og det Hus, der laa paa Pakhusets Plads, b lev  af Ej
eren, Andreas Asmussen, fly ttet op til Skeide By, hvor han fik 
en Byggeplads i Ø sterballe  (Anna Kjelds), og hvor han op
førte H uset af Stenene fra det sam m enstyrtede Hus ved S tran
den.

SKE 8 8  Paa T raktørstedets Grund opførte Mathias Asm ussen  et 
Hus, som han dog allerede i 1879 solgte til Lauritz Beck  fra 
Sottrup. Selv fly ttede han  til Sottrupskov og senere til Am e
rika.

Lauritz Beck kunde dog ikke rigtig trives paa Stedet, hvo r
for ogsaa han rejste  til Am erika.

Hans Iversen  i Skeide O verballe og Jens Schmidt i Skelde- 
gaardskobbel, der havde Penge staaende i Huset, overtog det 
og lejede det ud.

I 1887 anlagdes D am pskibsbroen foranlediget af M ejeriet, 
der ønskede et U dskibningssted for sine Produkter, og da 
V ejen derfor anlagdes gennem  Skoven, søgtes der om K robe
villing, hvilken ogsaa opnaaedes.
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De første Par A ar var Ejendomm en udlejet til A ndreas 
Sandvej fra Sønderhav (Se SKE 56), men i 1891 bortforpagte- 
des den til Thomas Jacobsen  (SKE 91), som kort Tid efter 
købte den.

Broen overlod M ejeriet til Jacobsen  mod, at han skulde 
vedligeholde den. Han byggede det nuvæ rende Hus i 1908 og 
drev R estauration og en Del H andel med Svin, indtil han  paa 
Grund af daarlig t H elbred — fra 1905 var han Invalid og 
kunde ikke forlade sin Stol — m aatte lægge H andelen paa 
Hylden.

R estaurationen drev han til sin Død 1923.
H ans Enke, Margrethe, f. Jensen  fra Dybbøl, førte Forret

ningen videre, til hun døde i 1937, hvorefter Børnene, Sophie, 
Cecilie og Peter, arvede Stedet.

De to Døtre v iderefører stadig Virksom heden.

Det fjerde Hus var opført om kring 1850 af Thomas Chri- SKE 8  9 
stian Jensen  fra N ørrejylland. Det skylledes som næ vnt 
ogsaa bort i Stormfloden, m en byggedes op igen i 1873, dog 
m ed m odsat Front.

Samme A ar druknede Thomas Jensen  paa Sejltur hjem  fra 
Sønderborg, og D atteren, Anna,  overtog Huset. Hun giftede 
sig m ed Hans Jepsen  fra Vemmingbund. Han var Skipper 
og druknede lige som sin Svigerfader. A nna giftede sig der
efter m ed Fisker Peter Reimers, men han  druknede ogsaa 
paa en Sejltur.

Da Sønnen af sidste Æ gteskab, Hans Peter Reimers, b lev 
voksen, overtog han Stedet med M oderen boende i H uset 
ernæ rende sig som V æ vekone.

I 1905 giftede Hans Peter Reimers sig m ed Cecilie M argre
the, f. A ndresen fra Dyntm ark. De fik 11 Børn, og de e jer s ta 
dig Huset.

Først i 1938 døde den gamle A nna Reimers, der havde op
levet, at saavel hendes Far som to Æ gtem æ nd var druknede.
Hun var da over 90 A ar gammel.

De lige beskrevne Huse laa i »Sprickmay« (se K ortet Side SKE 90 
72—73), men det fortæ lles, at i »Rappesmose«, d. v. s, Sydøst 
herfor (se samme Kort), havde der ligget endnu et Hus paa 
det Sted, hvor der i Dag staar to Æ b letræ er ved G ræ nsen ind 
til Junkers Ejendom. H uset skulde efter Fortæ llingen have  
v æ re t saa gammelt, at det ingen Skorsten havde, men kun et
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Hul i Loftet, hvor Røgen kunde træ kke ud. Der boede en M or
broder til A nna Reimers.

Efter en anden O plysning skulde her have boet en M arie 
og Christian Jensen, D atter og Søn af Hans Jensen  (Bror til 
Chr. Jensen  i V andstedbæ k SKE 28). De rejste  til Langeland, 
hvor de bosatte  sig.

H uset er borte, og der er ingen R ester at se udover Æ ble
træ erne, som form entlig er de sidste Rester af en fordum s 
Have.

SKE 91 Poul Sanges Hus

H uset blev  bygget 1858 af Peter Jacobsen  (kaldet Sko
mager) fra Dynt. H an drev H andel m ed Landbrugsprodukter, 
som han sejlede til Sønderborg. Paa en saadan Tur druknede 
han i 1878.

Hans ene Søn, Thomas , h jalp  M oderen, til hun døde 1888, 
hvorefter han selv overtog Stedet.

I 1891 solgte han  im idlertid Ejendommen og købte Dam p
skibspavillonen »Spar Es« (SKE 8 8 ).

Køberen var F isker Peter Nielsen Christiansen  fra Tumbøl. 
Han døde i sin bedste A lder paa Sygehuset i 1911. Enken 
blev  boende paa Stedet og giftede sig senere m ed Poul Sange, 
men var til Trods herfor stadig Ejer af Huset.

De boede her, til H uset paa Grund af H avets stadige U n
dergravning og Jordens S tyrten i V andet blev  erk læ ret for 
uegnet til Beboelse sidst i 1930erne.

Senere styrtede det helt sammen og er nu forsvundet.

SKE 92 M arie Jacobsens Hus

Paa dette Sted boede om kring 1820 Skræ derm ester Claus 
Jensen. Han havde en Søn, som hed Jens Peter, men han 
døde som. Dreng. Claus Jensen  døde, og Enken giftede sig med 
Skræ derm ester Lorenz Christensen Kraag.

Det nu staaende Hus blev bygget af Jørgen Klint, der 
var gift med en D atter af Claus Jensen. De havde to noget 
forvoksede Sønner, Peter og Frederik. Jø rgen  Klint var i nogle 
A ar G raver for Skeide By paa Broager K irkegaard — hver By 
havde sin G raver, før der ansattes en fast G raver for hele 
Sognet — ellers gjorde han Stueure rene og var saakald t 
»Skrikmager« ved H jem m ebryllupper.

Om kring 1862 solgte Lorenz K raag Huset, da han fly ttede 
ud til sit nye Sted paa GI. Boels Plads (SKE 47). Køberen var
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Nis Jacobsen  fra Gammelgab. H an var Brodei til Lorenz 
Kraags D atter A nna M aries Mand, Skræ der Jens Jacobsen.

Nis Jacobsen, der stam m ede fra nuvæ rende Løpers Sted i 
Gammelgab, var M urer, og hans Far havde i sin Tid e je t en 
Jagt, som han førte. Han var im idlertid svagelig og kuncle 
ikke taa le  Søen, hvorfor han solgte Jag ten  og købte Landste
det. i Gammelgab. M en T ilnavnet »Skipper« blev hæ ngende 
saavel ved ham  som ved hans Børn og Børnebørn.

Nis Jacobsen døde 1907, hvorefter H uset gik over til Enken 
og to Døtre, hvoraf den æ ldste, Marie, e jer det endnu (1946).

Skræder Jørgen Petersens Hus SKE 93

Dette Hus staar paa Byens gamle »Smedeland«, hvis Jo rd  
tilhørte  sam tlige Bønder i Skeide. H usets Ejer betalte  da og- 
saa en aarlig G rundhyre af 12 Mk. til disse.

En M and; som hed  Jens Jensen, kaldet »Skomager«, byg
gede H uset i 1873, efter at hans tidligere Hus ved  Skeide 
Dam pskibspavillon — form entlig det, der havde ligget i Rei
m ers H ave (Se SKE 87) — var faldet under Storm floden 1872.
Han var Søn af en gammel Skom ager i Skeide.

H ans Søn, Christian Jensen, arvede Stedet, m en efter nogle 
Aars Forløb solgte han det til Skræ der Jørgen Petersen.

En Søn, Mads Petersen, der ogsaa va r Skræder, fik H u
set efter sin Far. Han døde 1930, og Jens H enningsen fra 
V andstedbæ k (Se SKE 29), Uddeleren i Skeide Brugsforening, 
købte Huset. H an havde det til 1943, da det solgtes til Kom
mis Christian Jensen, en Søn af Christian Jensen  i V and
stedbæ k (SKE 28).

De øvrige Huse i Skeldekobbel

Christian Duus SKE 94

Dette Hus er opført om kring 1825 af Andreas Thomsen  
(Broder til Christian Thom sen II i Skovløberstedet). Han var 
K opranger, men han  kunde ikke finde sig i at bo saa afsides, 
hvorfor han fly ttede til Broager — til en Ejendom, der laa, 
hvor nu Iversens C igarforretning ligger — og overlod Ejen
dommen til en Datter, Christine, der var gift med Peter Phi- 
lipsen.
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Han overlod siden Stedet til sin Søn, Nicolaus Philipsen, 
som igen solgte det til Magnus Lorenzen  (Se SKE 8 6 ) om kring 
1920. H an døde i 1922, og Enken — der havde to Ejendomme 
-— solgte da denne samme A ar til F isker Christian Duus. H an 
har det endnu (1946).

SKE 95 Carl Duus

Dette Hus er bygget af Christian Duus (Se SKE 96). 
Han overlod det til sin Søn, Jens Duus. Denne havde væ re t 
paa Lyø i 1870 for at undgaa tysk  M ilitæ rtjeneste, blev 
O ptant og aftjente sin V æ rneplig t som dansk M arinesoldat. 
Fra Lyø hjem bragte han ogsaa sin Kone, m ed hvem  han fik to 
Døtre, som arvede H uset efter deres Forældre. De bor nu beg
ge i Kiel, den ene gift m ed tidligere S tationsforstander i Rød
ding, Peter Alsen, — han udvandrede efter G enforeningen. 
De ejer endnu H uset men Carl Duus, deres Fæ tter, bor der nu.

SKE 96 Duus ved Skovhjørnet

H uset er bygget af Jørgen Hansen Duus, en Broder til 
Christian Duus (se SKE 95). Det va r denne Christian Duus, 
der bl. a. var Fader til Jens Duus og C hristian Duus, hvoraf 
sidstnæ vnte igen var Fader til de forannæ vnte Duus'er: Chri
stian og Carl.

Jø rgen  H ansen Duus efterfulgtes af sin Søn, Peter Hansen  
Duus (M utterrolle kalder ham  Peter Johann  Duus). H an var 
Bødker. Efter ham kom  den nuvæ rende Ejer, Sønnen Jørgen  
Hansen Duus.

SKE 9 7 Gløy

Dette Hus, til hv ilket der ikke er anden Jo rd  end H aven, 
er bygget af Frederich Fohlmann, der boede lige over for 
(SKE 76). H an solgte det til Hans Peter Reimer. Da han giftede 
sig m ed Enken efter Hans Jepsen  (Se SKE 89), fly ttede han 
ned ved Stranden i hendes Hus, og hans Hus i Skeldekobbel 
solgte han til Thomas Brock  c. 1886. Denne boede her til 1900, 
da han solgte H uset og købte Lassens Kaad ved »Spar Es« 
(SKE 46). K øberen v a r Naboen, Hans Petersen (Toft) (SKE 62), 
der benyttede H uset som A ftægtshus. I 1911 købte den nu 
væ rende Ejer, Frederik Gløy, fra Kajnæs, Huset.
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Et nedbrudt Hus i »Persillegade« SKE 9®

Der laa tidligere et Hus ved Siden af G løy’s Hus og om trent 
over for Fohlmanns. H er boede Bygm ester Jørgen Iversen  
(SE SKE 56). Om han selv har bygget Huset, vides ikke, men 
det er muligt. H an døde c. 1890 om kring 80 A ar gammel. H u
set solgtes til Lorenz Lorenzen (Toft), der brød det ned.

H vorfra N avnet »Persillegade« stammer, er uvist, kun vides 
det, at »Gaden« er anlagt saa langt tilbage som i H ertugernes 
Tid. idet »Alléen«, d. v. s. V ejen til Skeldegaard fra den tid 
ligere Port (SKE 6 8 ), v a r forbeholdt Fæ rdslen til og fra selve 
Skeldegaard. H ertugerne ønskede ikke at blive generet af 
»de gemene«, hvorfor Fæ rdslen til Ejendom m ene ved Stor
skoven og det øvrige Skeldekobbel m aatte  omlægges. M an 
kørte  ned forbi Boysens og bagom  nuvæ rende Jens A ndersens 
Sted og kom  saa ud paa »Gaden«. S tykket fra V ejen oq til 
Jens A ndersen er nu nedlagt, saa »Persillegade« har ikke 
m ere nogen trafikal Betydning ud over den rent lokale.

Tæ t op af Inderste Nr. 8  (SKE 6 8 ), som i lang Tid tilhørte 
Asmus Boysen, ligger et gammelt, nu næ sten  faldefæ rdigt 
Hus.

De to Ejendomme var oprindeligt eet Hus og det gamle i 
V irkeligheden Ejendomm ens Stald.

Ejeren, Frederik Iversen, — om Forhistorien se under SKE 
6 8  — skilte i 90erne den ene Del med Stalden fra S tuehuset 
og om byggede den saaledes, at den kunde benyttes som Be
boelseshus.

Kort før sin Død i 1898 solgte han det fraskilte Hus til 
Frederik Hofmann, en Søn af A ndreas Hofm ann (SKE 84).

Frederik Hofm ann ejede H uset til sin Død i 1930erne, h v o r
efter Enken havde det, indtil hun kom  ind paa det nye A lder
dom shjem  i Broager, hvor hun senere døde.

H endes Søsters D atterdatter, gift m ed Slagter Jepsen  i Søn
derborg, overtog Huset, men har siden solgt det igen.

Egentlig burde denne Ejendom væ re  beskrevet under V and
stedbæ ks Parcelsteder (SKE 27—29), idet — som om talt ved

Hofmann SKE 99

Stenriffel SKE 10<
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Beskrivelsen af U dparcelleringen af V andstedbæ k 1812 — der 
da bortsolgtes 6  Parceller, og kun de 3 b lev  om talt under 
V andstedbæ k.

Im idlertid frasolgtes endnu 3 Parceller, men de v a r saa 
smaa, at der ikke v a r Byggetvang forbundet m ed Salget. Kø
berne var Jürgen Hansen, Peter Christensen og Johan Peter
sen.

Paa den ene af Parcellerne — form entlig paa den, der var 
købt af Peter C hristensen — m aa der dog væ re  opført et Hus, 
da der paa H erredsfogdiets Kort over Skeide fra c. 1830—40 
er indtegnet et Hus paa det Sted, hvor nu Ejendomm en »Sten
riffel« ligger. Er dette  rigtigt, har Ejeren v æ re t Peter C hristen
sen indtil et T idspunkt om kring 1840, for sidst i 40erne e r 
E jeren Hans H. Philipsen.

Om kring 1860erne hedder Ejeren Peter Philipsen, m en 
der er stor Sandsynlighed for, at det gamle Hus har v æ re t af 
m eget daarlig  Beskaffenhed, for det berettes, at da den føl
gende Ejer, Rasmus Jensen, kaldet Ju lle r (en Broder til Phi
lip Jensen, V andstedbæ k) (SKE 28), overtog Stedet, bygge
de han  et Hus paa Grunden. Det gamle Hus m aa altsaa enten 
væ re t faldet, e ller Rasmus Jensen  har ladet det nedbryde.

Rasmus Jensen  testam enterede 1875 sin Ejendom til sin 
m indreaarige Søsterdatter, M arie D orothea Jørgensen, m en da 
hun giftede sig med Georg C hristensen i Broager (en Broder 
til den gamle Smed C hristensen i Set. Paulli), solgte de Stedet 
til H esteslag ter Jens Staugaard Friedrich Thomsen  fra S ten
derup ved Kolding (1884).

H an købte de tre  oprindelige Parceller sammen igen og fik 
paa denne M aade et lille Landsted ud af det.

O m kring 1905 bræ ndte  Huset, m en blev hurtig t genopbyg
get og gik i 1912 over til Sønnen, Rasmus Thom sen , som 
beboede det til ca. 1930. Han tilbyggede de østligste Fag som 
A ftægtsbolig for sine Forældre.

Da. Rasmus Thom sen købte S lagter C arstensens Slagteri i 
Skeide (SKE 65), forpagtede han Stenriffel ud til Christian 
Beck  fra Als, m en han kunde ikke k lare  sig, hvorfor E jen
dommen udforpagtedes til S tedsønnen Johan Hansen , som 
i 1938 overtog Hus og Jo rd  — der va r i M ellem tiden tilkøbt 
saa m eget Jord, at Ejendommen nu var paa 12 Tønder Land — 
som Ejendom.

SKE ioi Skeide Skole

H vornaar Skeide Skole er oprettet, har det ikke v æ re t m u
ligt at fastslaa m ed Sikkerhed, kun saa m eget vides, at i 1734 
m aa den have væ re t til, idet Læ rerne fra dette  Aar iflg. Bro-
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ager K irkeregnskabsbog oppebæ rer et Tilskud af K irkekassen 
paa  1 2  M ark aarligt. Endvidere kan det af K irkebogen ses, at 
Skoleholder Jes Jacobsens Datter, Ingeborg, er født i Skeide 
1703. Om hendes Far har væ re t Skoleholder i Skeide allerede 
i 1703 — og det er rim eligst at antage, at han har væ re t det — 
faar staa hen, sikkert er det kun, at han var det, da D atteren 
giftede sig c. 1740.

Om Jes Jacobsen  saaledes skulde væ re den første Skole
holder ved  en nyoprette t Skole i Skeide, eller denne er endnu 
æ ldre — og dette  sidste m aa vistnok  antages — kan ikke si
ges med Sikkerhed, kun saa m eget kan slaas fast, at den for
m entlig har væ re t til Stede om kring A arhundredskiftet 1700.

Som Skik og Brug var, giftede hans Efterfølger sig til Embe
det, idet ovennæ vnte Ingeborg giftede sig m ed Læ rer Chri
stian Johansen , der senere blev Skoleholder efter sin Sviger
fader. D ette Em bedsskifte har fundet Sted kort Tid efter 1740.

Ifølge O ptegnelser i en gammel Bibel, som eies af Fisker 
C hristian Hansen, Kragesand, kom der en ny Skoleholder til 
Skeide i 1762. Det var Magnus Heinrich Maack. H an va r født 
i N æ rheden af Slesvig i 1734 og blev  allerede 1751—52 Læ
rer i Tved paa Angel; 1753 kom han i Condition hos A dvo
kat Krabbe i Slesvig; 1754—58 hos Ju stitsraad  v. Preussen, 
1758 Læ rer i Barm ved Hollingstedt. 1759 blev  han H u s a r e r  
hos hertugelig  Jæ g er (H ergereiter =  Skovrider) Lorenz Peter
sen i Dynt, og i 1761 ansattes hans hos Philip Ernst i Broager.

I 1762 b lev  M aack an taget som Læ rer i Skeide, 28 A ar 
gammel, og 1763 giftede han sig m ed sin Forgænger, C hristian 
Johansens Datter, Elsabe.

Im idlertid døde M aack allerede 1771, og hans Efterfølger 
b lev  Skoleholder Thor Jensen  fra Visby, M edelby Sogn. (Se 
iøvrigt SKE 69).

Thor Jensen  var Skoleholder fra 1771 til 1797, oq det var 
saaledes ham, der gjorde hele U dstykningen med,

løvrig t berørte  U dstykningen ikke selve Skolen, der blev 
liggende, hvor den laa (og praktisk  taget ligger den Dag i 
Dag), og Skolelandet b lev  ogsaa om trent det samme, idet der 
til Skolen lagdes »Skolelandet« i Byen samt et Stykke i Skel- 
dekobbel lig.esom til alle de andre m indre Landbrug.

I Septem ber 1793 var Thor Jensen  dog b levet saa svag og 
affældig — han var kun 63 A ar — at Beboerne gerne vilde 
have en H jæ lper til ham. Man bad da K irkevisitatorerne om 
at faa Asmus (Rasmus) Petersen fra Uge til H jæ lpelæ rer. Det 
bevilligedes, og K irkevisitatorerne gav tilm ed den nye H jæ l
pelæ rer 10 Rigsdaler aarligt i Tilskud, indtil Thor Jensen  døde, 
og Rasmus Petersen selv kunde overtage Embedet. Iøvrigt 
skulde Skoleinteressenterne stadig holde Thor Jensen  som 
hidtil og derudover .svare 24 Rigsdaler aarligt til Rasmus Pe-
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tersen, alt i Forholdet: 1 Boelsmand — 4 K aadnere =  6  Inder
ster.

1797 døde Thor Jensen, og Rasmus Petersen fik Embedet.
Det er denne Rasmus Petersen, Duus om taler i sin »Bericht* 

vom der H albinsel Sundewitt«. Saa v id t vides, var Rasmus 
Petersen først Sømand, vistnok Styrm and, og først senere  slog 
han  ind paa  Læ rergerningen. Han v a r en sæ rdeles dygtig 
Regnem ester og v a r kyndig i Astronom ien. Han sad hele 
N æ tter oppe og studerede Stjernehim len, og i 1798 opfandt 
han et »m atem atisk Apparat« til Brug for Søfarende. Han ven 
tede at faa en god Belønning for sin Opfindelse, hvorfor han 
rejste  til K øbenhavn med. det. H an va r dog uvillig til at afgive 
Beregningerne til A pparatet, før han havde faaet Belønningen, 
og da han aldrig fik nogen Belønning, b lev  A pparatet staaen- 
de og havnede til sidst paa Kunstkam m eret.

Rasmus Petersen var Lærer i Skelde til 1830, da han af
løstes af Mads Hansen W esterlund  fra O ver Jerstal, Sem ina
rist fra Tønder.

Han giftede sig med en Søster til Naboen, Gdr. Hans A s- 
mussen, og fik 4 Børn.

Den ældste, Cecilie, blev  gift 1863 m ed tidligere A nden
læ rer i Skelde, Nis Rasmus K jæ r (Lærer i Broager til 1864, 
hvorefter han  rejste  til Kongeriget). Den yngste  Datter, A nne 
M arie, giftede sig i 1866 m ed davæ rende A ndenlæ rer i Skel
de, Didrik Holst fra Bredsted. Kort efter »arvede« han sin Svi
gerfaders Embede som Førstelæ rer.

W esterlund  rejste  til K ongeriget og tog O phold hos D atte
ren ag Svigersønnen der. Hun ligger begravet i H edensted 
og hendes Far i Ø ster Ørum.

Holst kom lige fra Tønder Sem inarium  til Skelde som A n
den læ rer 1862 og var Lærer i Skelde til 1902.

Kort før H olst’s A nkom st til Skelde, b lev  Skolen (1857) ud 
v idet m ed en T ilbygning i den sydlige Ende, og 1858 aabnedes 
den nye anden Klasse. Børnetallet v a r da steget til c. 120—30.

Den første A ndenlæ rer, som beskikkedes til Skelde 10. 
Febr. 1858, v a r August Peter Christian Lammers fra Slesvig. 
H an kom  senere til H orsens. Efter ham  kom  en Jensen  fra Iller 
(sidst i Snogbæk). D erefter holdt W esterlunds Datter, Cecilie, 
Skole, indtil Kjær  kom i 1860. I 1862 kom Holst , og da han 
b lev  Førstelæ rer, fik m an en Lærer W oliesen, Søn af tidligere 
Præ st i Broager, Pastor W ollesen (afsat efter O prøret 1848— 
1850).

Efter ham  kom  Christian Petersen fra Iller som Præ parand. 
H an blev senere Degn i Broager. Af andre Præ parander under 
H olst’s V ejledning kan  næ vnes: Jens Johansen, Mathias M a
thiesen  (Smedens Søn i Gammelgab) og Wilhelmsen. Saa var 
der en Lærer Vind, hvorefter der igen kom en Række Præpa-
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rander: Jessen , Tønder, Schmidt (senere Snogbæk, sidst For
m and for den nordslesvigske Kreditforening), Buchholz, L ykke  
og Johansen  (senere Bovlund). Han var den sidste A ndenlæ rer 
i den gamle Skole.

1878 bræ ndte Skolen ned til Grunden, men en ny Skole blev  
straks opført. (Det er den sydlige Del af Skolebygningerne).

Af A ndenlæ rerne kan  endnu næ vnes: Frandsen, Frk. Clau
sen, Bondesen , Jensen, Hinsch  og Kjær. Den sidste A nden læ 
rer i H olst’s Em bedstid var Læ rer Bonnithsen.

1. O ktober 1902 tiltraad te  H olst’s Efterfølger: Johannes  
Marquardt Carstensen. Han kom  fra Broager, m en var fra V als
bøl. Samtidig fly ttede Holst til Brunsnæs, hvor han boede til 
sin Død 1911.

Tidligere havde Læ rerne selv drevet deres Landbrug, der 
v a r en betydelig  Del af Lærerlønnen. Saaledes indberetter 
Læ rer W esterlund i 1855, at hans Indtæ gt af Skolen er: Bolig, 
Land til 2 Køer, 8  Tdr. 6  Skp. Rug (Bøndernes Kornafgift), 6400 
Tørv samt 96 Daler Skoleløn og 8  Daler fra Kirken i Broager. 
M en om kring A arhundredskiftet b lev  T jenestelandet bortfor- 
pag te t til G æ stgiver J. P. Jensen  paa Skeide Kro for 255 M ark, 
og Læ reren faar 106,30 M ark aarligt i S tedet for den frie Be
ny tte lse  af Skolelandet.

Første læ rer C arstensen gik af 1. A pril 1906, og 1. O ktober 
samme A ar ansattes Iver Petersen Dall som Førstelæ rer. 
Han kom  fra Skodsbøl Skole, m en var iøvrig t fra Ø ster Løgum. 
Han var ved Skeide Skole til 1912, og i hans Tid byggedes 
den nye nordlige Skolebygning (1911), saaledes at der nu var 
3 Klasser. Samtidig anlagdes Legepladsen, og ganske kort før 
hans Afgang udskiltes Børnene fra Gammelgab, der alle Dage 
havde gaaet til Skole i Skeide, idet den nyopførte Skole i 
Gammelgab toges i Brug April 1912.

Den nye F ørste læ rer var J. Hansen  fra Brunde ved  A aben
raa. H an kom fra H avnbjerg  Skole paa Als. H an var Læ rer 
i Skeide under hele den første V erdenskrig, dog saaledes, at 
han var indkaldt et langt Stykke af Tiden, og i dette Tidsrum  
gik U ndervisningen næ rm est paa bedste Beskub m ed lejlig 
hedsvis U ndervisning af yngre og til Dels uprøvede Kræfter.

Da G enforeningen va r i Sigte, skiftedes Læ rerkræ fter, og
1. Maj 1919 ansattes Læ rer Hans Mathiesen Negendahl  fra 
Hørup paa Als som Førstelæ rer. H an kom  fra Skolen i Lutz- 
horn i Holsten, og Første læ rer H ansen overtog saa dette Em
bede, saaledes at de to Lærere byttede Embeder.

V ed Skeide Skole ansattes desuden en Række Lærere, m en 
disse udskiftedes hyppigt. Børnetallet var i 1920 oppe paa 150 
Børn, som undervistes i 4 K lasser m ed 3 Læ rerkræ fter. I 1922 
naaedes endog et Stykke Tid op paa 5 K lasser m ed 4 L æ rer
kræ fter, hvorfor der byggedes en Fløj paa den gamle Skole-
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bygning ud mod Vejen. Efter dette  T idspunkt er Børnetallet
— og derm ed K lassernes A ntal — dalet, og det v a r i 1928 
helt nede paa 60 Børn fordelt i 3 Klasser.

1. Septem ber 1925 ansattes Frk. Margrethe Hyldgaard  fra 
Sorø (tidligere Asserballe), og 1. April 1929 kom  Læ rer Jens  
Christensen Brock  til Skolen som A ndenlæ rer. H an kom fra 
Dynt, men er fra Stevning paa Als. Han blev, da Første læ rer 
N egendahl i 1933 pensioneredes, udnæ vnt til Førstelæ rer.

Børnetallet er siden 1928 a tte r steget og er nu (1946) paa 
80 Børn, hvis U ndervisning bestrides af Første læ rer Brock og 
Læ rerinde Frk. H yldgaard.

SKE 102 Den gam le Færgebro

Til Slut skal den gamle Fæ rgebro omtales.
I sam tlige gamle Papirer vedrørende Skatteforholdene i 

Skeide næ vnes: »Samtlige Bønder: Afgift for den gamle F æ r
gebro«.

Fæ rgebroen laa noget V est for K ragesand om trent ud for 
G aarden M aaling, og dens H istorie er følgende:

I Slutningen af Hans den Yngres Tid havde H ertugen Pla
ner om A nlæ g af en Købstad i A ngel ved M undingen af F lens
borg Fjord. Til dette  Ø jem ed udskilte han  et Stykke af S ten
b jæ rg  eller K væ rn Sogn paa 3—4 Bøndergaarde og nogle 
Sm aasteder, hvilke nu udgør N ykirke Sogn.

For at skaffe den paatæ nk te  K øbstad Opland, ogsaa fra den 
nordlige Side af Fjorden, oprettede han i 1619 en Fæ rgefor
bindelse mellem Angel og Broagerland. Der blev  anlagt en 
Stenbro i en lille Bugt ved Skeide Strand, og det paalagdes 
Bønderne i Skeide at betale en lille aarlig Afgift til dens O p
retholdelse. For Afgiften har de sandsynligvis faaet enten fri 
e ller delvis fri O verfart over Fjorden, saaledes som det var 
Skik ved Fæ rgestedet Brunsnæs-Holdnæs, til hvis Indehaver 
enhver lyksborgsk Bonde i Broager Sogn havde at levere 2 
Skæ pper Byg aarlig mod halv  fri O verfart for Bonden selv 
eller hans Karle. H er var det dog H overitjenesten  paa Lyks- 
borg, der havde givet Anledningen.

Med den planlagte K øbstad i Angel b lev  det aldrig til no 
get, og O verfarten blev  derfor ikke m eget benyttet. Dog for
tæ lles, at »i gamle Dage« var der Bønder fra Æ rø, som skulde 
paa  H overiarbejde i Swansen. De sejlede til Fynshav og gik 
derfra til Skélde Strand for at blive sat over til Angel, hvor 
de saa fortsatte Rejsen.

Om dette er m ere end et Sagn, faar staa hen, men Fæ rge
farten  benyttedes kun lidt og sygnede til sidst hen.
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Derimod beholdt Bønderne i Skelde Afgiften til H ertugen
— og efter Lenets T ilbagevenden til Kronen 1779 — til den 
danske Stat.

Indtil Krigen 1848—50 og derefter var Afgiften paa 6  M ark 
courant aarligt, og dette  Beløb overførtes efter de tyske Pen
ges Indførelse til 6  M ark.

Den gamle Stenbro ved  Skelde Strand bestod helt op mod 
A arhundredskiftet 1900, dog i en noget forbedret Form, saa- 
ledes at den kunde tjene  Fiskerne som Baadelandingsplads, 
og den kaldtes stadig »den gammel Ferrebro«.

Da Realbyrderne i 1870—80’erne b lev  afløst, bortfaldt Af
giften.

Der har i sin Tid staaet et Hus ved Stranden i N æ rheden 
af Fæ rgebroen. Det ha r sandsynligvis tjen t til Beboelse for 
Færgem anden.

Slutning
H erm ed er Landsbyen Skelde m ed sine rundt 2000 Tønder 

Land gennem gaaet saa nøjagtigt, som det foreliggende M ate
riale tillader det.

Inden vi forlader Skelde skal dog gives nogle

Tilføjelser

Siden det første Hefte af »Broagerlands Historie« udsend
tes, er der frem kom m et en Del supplerende O plysninger 
vedrørende de forskellige Ejendomme. Specielt har G ennem 
gangen af »K irkeregnskabsbog for de sundevedske Kirker«, 
der gaar tilbage til 1718, givet en Række O plysninger. End
videre har stedkendte Folk tilsendt Forfatteren  M eddelelser 
om Tilføjelser og Rettelser, hvilke herved  med Tak bringes.

Johan Christensen  har e ie t G aarden i hvert Fald tilbage til SKE 1 

1718.

Christian Iversens’s Far, Iwer Petersen  har e je t F rydenlund SKE 3  

fra om kring 1730/35. H an havde faaet den efter Jilrgen Peter
sen Kecknis  (formentlig fra  Kegnæs). Denne har im idlertid 
kun haft G aarden i kort Tid, for i 1728 er E jeren Tuge Jebsen, 
som har haft G aarden tilbage til før 1718.
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Hans Klem m ensen solgte i 1946 til H andelsm and Peter Ja
cobsen  (Se SKE 87), der dog lader sin Søn, Thomas, besty re  
Gaarden.

SKE 4 K irkeskattereg istre t siger om »GI. Boel«:
c. 1718— c. 1735: Hans Jørgensen Schmidt
c. 1735— c. 1742 Peter Christensen
c. 1742—c. 1744 
c. 1744— c. 1748 
c. 1847—c. 1757 
c. 1757— c. 1777

Philip Ernst Hansen  
Peter Jurgensen  
Jepp Christiansen 
Andreas Jurgensen  

derefter Christian Jepsen.
Efter senere U ndersøgelser opstaar den M ulighed, at A n

dreas Ju rgensen  har væ ret Sæ ttem and — dog vist ikke i O r
dets rette  Betydning — da Jepp  C hristiansens Kone, Sophie 
Elisabeth (død 1786), var gift 3 Gange og sidst med Jepp  Chri
stiansen. Hendes to forrige M ænd er Peter Ju rgensen  og Phi
lip Ernst Hansen. Da hendes M or er født Christensen, kan  det 
tæ nkes, at hun har faaet G aarden efter sin Bedstefader, men 
denne A ntagelse m aa tages m ed alt Forbehold.

Jepp C hristiansen er Søn af C hristen Jebsen  (Ejer af nu 
væ rende Lei’s G aard i Overballe), og hans N avn noteres med 
b i Registret for 1740. M uligvis stam m er Jebsen-N avnet h e r
fra. __________

SKE 5 Frydendal laa før Udflytningen ikke paa, men Nord for det 
Sted i Ø sterballe, som nu ejes af Th. Thomsen.

Før Ivar Andresen  hed Ejeren fra 1725 Peter Andresen , og 
før ham, i hvert Fald til 1718, hed han Peter Hansen Kecknis  
(Kegnæs).

SKE 6  Christian Petersen havde haft Borre fra c. 1750. H an over
tog den efter Hans N issen , der havde haft den fra 1727. Før 
ham  var Ejeren Peter Johannsen.

SKE 7 Røjhus laa ikke paa Rutebilholdepladsen, m en paa det S tedr 
hvor Chaufførboligen ligger.

løvrig t siger K irkeskattereg istret noget andet m ed H ensyn 
til Jørgen  Iversens Forgæ ngere end foran omtalt.

Jørgen Iversen  skulde derefter først væ re  kom m et til 
Skeide efter 1750 og have faaet G aarden efter en Jørgen  Pe
tersen. Denne havde haft G aarden fra omkr. 1730/35, da han 
havde overtaget den efter Jürgen Gregersen , der dog kun  har 
haft G aarden i kort Tid, idet Ejeren i 1728 og i hvert Fald til
bage til 1718 er Christian Jürgensen.
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Der næ vnes ingen Christian Jessen. Der er dog en M ulig
hed forr at C hristian Jessen  og Christian Jü rgensen  (Jossen) 
er samme Person.

K irkeskattereg istre t oplyser, at Hans Iversen  er kom met SKE 8 
til G aarden 1764. Im idlertid efterfølger han ikke direkte Iver 
Asm ussen, idet der næ vnes en Hans Rasmussen  i A arene 1760 
—63. Om Hans Iversen og Hans Rasm ussen er samme Person, 
vides ikke, m en det kunde synes muligt.

Iver A sm ussen havde faaet G aarden c. 1745/50 efter Chri
sten Andersen , der havde haft den fra 1735/40, da han fik den 
efter Christen Hansen Kecknis  (Kegnæs).

C hristian Christensen (Schmidt næ vnes ikke i K irkeregi- SKE 9 
stret) havde faaet G aarden c. 1750, men næ vnte  Register op
lyser, at hans Forgæ nger va r Asm us Hansen Kraag og ikke 
A ndreas Asmussen.

Asmus H ansen Kraag var Far baade til Johannes Asm us
sen Krag (SKE 25) og til Andreas Asm ussen  Kraag, som for
m entlig er ovennæ vnte A ndreas. S idstnæ vnte havde en Søn,
Jørgen Andresen Kraag, den senere Ejer. Da Asmus H ansen 
Kraag havde haft G aarden helt tilbage til 1718, ser det ud, som 
om det er Bedstefader, Fader og Søn, der har haft G aarden i 
Tidsrum m et 1718—83.

Før Chresten Hansen Terkelsen  ejedes G aarden af Claus SKE 10 
Alexander sen  c. 1735/40, og før ham af Andreas Nissen.

A n to n y  Andresen  havde et Hus liggende Syd for V ejen fra SKE 11 
Skræ kkehøj til Skeldevig. Dette Hus nedrev  Hans Henrik N is
sen, da han købte Ejendomm ene sammen.

Jens Andersen  havde faaet G aarden omkr. 1735 efter Peter SKE 12 
Christensen  jun. Han havde overtaget den i 1725 efter Peter 
Gregersen jun.

M ed H ensyn til Spørgsm aalet om den forhistoriske Borg 
er følgende O plysninger b levet givet:

Jens A ndersen — ham  der overtog G aarden 1858 — havde 
hørt saa m ange H istorier om, at der m uligvis var en Skat be
gravet paa Bunden af »Søen«, at han  lod »Graven« gennem- 
grave paa Kryds og tvæ rs for at faa fastslaaet, hvor m eget 
der var om Sagnet. Der fandtes intet, m en ved samme Lej
lighed blev  den nuvæ rende Stenkant sat om kring »Søen«.
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»Graven« er saa gammel, at ingen ved, hvor gammel den 
er, saa Sagnet om den forhistoriske Borg kan  a ltsaa væ re  
rigtig.

SKE 13 K irkeskattelisten  har ingen Hans N issen som n æ vn t i Jor- 
debogen 1748, og Christian Nielsen  næ vnes tilbage til c. 1735. 
Det er dog ikke derfor givet, at Hans N issen ikke har e je t 
G aarden i en A arræ kke. Før Christian N ielsen v a r Ejeren 
Andres Christensen  fra c. 1725, og før ham  Christian Petersen . 
Der er stor Sandsynlighed for Slægtsskab m ellem disse Per
soner.

SKE 14 Ejeren fra c. 1718—c. 1735 hed Peter Christensen. H an efter
fulgtes af sin Svigersøn, Christen Hansen Bøttcher. Om Bøtt- 
cher-N avnet er kom m et ind i Slægten m ed sidstnæ vnte, eller 
om Peter C hristensen ogsaa har ført Tilnavnet, vides ikke.

SKE 15 Thomas Andersen  fik G aarden i 1722 efter Andres Jensen
— muligvis Far og Søn.

SKE 16 Christian Petersen jun. er den første kendte Ejer. H an efter
fulgtes c. 1735 af Christian Jebsen  til c. 1750. D erefter følger 
Jürgen Petersen til 1782.

SKE 17 Johann Jensen  havde faaet G aarden c. 1760 efter Hans 
Hansen , der havde haft den fra c. 1750. Hans Forgæ nger hed 
Asm us Petersen , der i hvert Fald har v æ re t Ejer tilbage i 1718.

SKE 2 0  Ejerne: c. 1718—25: Christen Petersen
1725—32: Johan Nissen
1732—50: Andreas Petersen

SKE 2 2  I K irkeskattereg istret helt tilbage til 1718 føres Smedeste- 
og det og Tølles Gaarde under een Konto, men m ed to E jernavne 

SKE 24 M an m aa derfor gaa ud fra, at de to 1/2-G aarde har v æ re t ad
skilte allerede før 1718. Ejerne var:

1750— 1787: Christian Christensen  og Christian Schmidt
1728— 1750: Hans Harisen og Christian Schmidt
1718— 1728: Lorenz Hansen  og Hans Jacobsen
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1718— 1740: Iver Andersen. SKE 26

1718— 1735: Johan Petersen  SKE 30
1735— 1748: Peter Petersen

Da Johan  Jensen  kom hjem, v a r hans M or død, og hans SKE 44 
Stedfar gift igen. Saa solgte han.

Lorenz Lei kaldtes Skipper, men han var det ikke. Han 
havde v æ re t i A m erika og A ustralien  som Guldgraver.

Da M øller M adsens Børn er født i A ller ved  Christians- SKE 46 
feid, foreligger den M ulighed, at han er kom m et derfra. Er 
han kom m et fra Bovrup, kan han kun have v æ re t der i gan
ske kort Tid.

M ejeriets Stifter og første Formand, Gdr. Andr. Andresen, SKE 4 7 
Røjhus, har efterladt sig nogle Papirer, hvorfra følgende er 
taget:

Da G rundstenen til Ishuset skulde nedlæ gges, var det M e
ningen, at følgende Papir skulde have væ re t indem uret i 
Grunden. Jeg  b lev  im idlertid forhindret, saaledes at Doku
m entet ikke kom  med.

Endnu et lille Ord til de kom m ende Slægter fra 
Formanden for Mejeriet, Gaardmand Andreas  
Andresen paa Skeldemark.

N aar dette kom m er for Dagens Lys og læses, saa er der 
m aaske gaaet en lang, lang Række Aar, saa det kan  have 
In teresse at vidé lidt om andre Forhold fra den svundne Tid.

De store Begivenheder vil jeg  lade uberørt, dem vil H isto
rien bedre vidne om, end jeg  form aar det.

Endskønt vor Landsdel, Sønderjylland, nu har væ ret under 
prøjsisk  Regimente i 22 Aar, er Sproget overalt i den nord
lige Del af Landet saa godt som udelukkende dansk, dog med 
U ndtagelse af K øbstæderne. De faa Steder, hvor Fam iliespro
get er tysk, er enten M anden eller Konen eller beaqe Parter 
indvandret Syd fra. Derim od er der en Del, som bilde sig ind 
at væ re  Tyskere, endskønt de ere af lige saa god dansk Af
stam ning som alle andre her, og m ange af dem ikke kunne 
tale Tysk. Der lægges af alle M yndigheder stæ rk t an paa at
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fortyske Befolkningen, men dog isæ r gennem  Skolerne. Un
dervisningen er næ sten  udelukkende tysk, naar undtages i 
Religion. M an synes at have godt Greb paa det, m en det er 
dog vort Haab, at det skal ikke lykkes vore F jender at under
trykke det danske Sprog endnu i m ange Slægtled. Det Tryk, 
Tyskerne øve paa  os, er vel stort, derfor hersker der ganske 
vist nogen Sløvhed og Ligegyldighed hos en Del danske Folk, 
m en det store F lertal hæ nger dog ved  K æ rligheden til alt, 
hvad  der er dansk, og denne Troskab forp lan ter sig kendelig  
i alle gode danske Hjem  til Børnene trods Skolens Germani- 
seringsarbejde.

M ilitæ rtjenesten  er en stor Byrde for danske Folk. I en Del 
A ar efter Erobringen 1864 udvandrede de fleste unge Karle 
til Danm ark for at undgaa V æ rneplig ten  her, men dels kan 
de nu slet ikke væ re  her, og ellers har de, ijaar de bor her, 
ingen Stem m eret og ere underkastede de største  V ilkaarlig- 
heder. Derfor bringe de unge nu det Offer at spille Soldat hos 
Prøjserne.

Det er mit og alle trofaste danske M ænds Haab, at den 
Kamp, vi føre i vor Tid for at bevare  vor N ationalitet, m aa 
ikke væ re forgæ ves. Skal vi end ikke opleve den Dag, da 
Sønderjylland genforenes m ed M oderlandet, saa kæ m pe vi 
alligevel lige ufortrødent, for at vore  Efterkom m ere kan op
leve det.

De kirkelige Forhold for Ø jeblikket ere ikke videre ly ste 
lige, da de fleste P ræ ster ere vore U ndertrykkere i folkelig 
Henseende. Egentlig kristelig t Samfundsliv, saaledes som det 
for Tiden rø rer sig i Danmark, kendes derfor ingen Steder 
her undtagen i et Par Frim enigheder læ ngere N ord paa, nem 
lig i Bovlund og Rødding.

V or H erre give, at der m aa herske bedre T ilstande ogsaa 
i denne H enseende hos Eder, kæ re  Efterkomm ere, naar dette  
om kortere  eller læ ngere Tid læses.

SKE 48 Bemærk Fejlnum m ereringen ved Frikaadet paa Skelde- 
mølledam. Det skal væ re Nr. 48 og ikke 46.

Hans Brock  døde 1943, og Enken viderefører Ejendomm ens 
Drift.

SKE 49 Fejl Nummer. Skal væ re  Nr. 49 og ikke 47.

SKE 50 Fejl Nummer. Skal væ re Nr. 50 og ikke 48.

118



Nicolaj Thom sen fandt ikke sin Kone paa Lyø. Hun var SKE 5 7 
fra Petersens G aard i Skelde By (SKE 21).

1946 solgte Jørgen Thomsen  Stedet til Jørgen Hansen og 
bor nu selv paa A ftæ gt i Huset.

Den nuvæ rende Ejer hedder ikke Poul, m en Carl Iversen. SKE 6 6

O verskriften  skulde have væ re t »Kirkeinderste« i Mod- SKE 71 
sæ tning til SKE 78, der kaldes »Præsteindersten«. Førstnæ vn
te var »Kirchengrund«, sidstnæ vnte derim od »Predikergrund«. 
Form entlig er begge Ejendomme langt tilbage i den katolske 
Tid blevet skæ nket Kirke og Præst, m uligvis for S jæ lem esser 
el. lign.

Betegnelserne paa Dalerne er Courant, og ikke carant. SKE 7 9
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GAMMELGAB
Denne Landsby ejedes ligesom  Skeide fuldstæ ndig af H er- j

tugen paa  Lyksborg. Der havde i tidligere A arhundreder væ - j
ret H errem ænd, som ejede enkelte  Lanster (=  Fæ steboel)r 
men disse var forlæ ngst købt ud.

U dstykningen skete im idlertid ikke her paa en saa rad i
kal M aade, som Tilfældet var i Skeide. M an m aalte nok M ar
kerne opr boniterede dem og delte dem ind, saaledes at de 8  

Boelsmænd fik nøjag tig t lige m eget Jo rd  efter Bonitet, nem 
lig 67 Tønder 4 Skæ pper 9 A len 6  Fod 5 Tommer, m en de r
ved blev  det.

I store T ræ k fik hver Boelsmand den Jord, hans Forgæ n
gere havde haft saa langt tilbage, m an vidste, og hans Gaard 
blev liggende paa den Plads, hvor den havde ligget fra  Arilds 
Tid. En Udflytning paa M arkerne som den, der skete f. Eks. 
i Skeide, fandt overhovedet ikke Sted.

De 8  Gaarde ligger da ogsaa endnu — eller kan paavises
— paa den ældgam le Boplads, og den tilliggende Jo rd  er — 
som den var det i Fortiden — spredt paa en M ængde Steder 
rundt om kring Byen.

Sam m enligner m an Kortet Side 136—37, der er tegnet i 
1783 efter N yordningen — og dette  har ingen større Æ ndrin 
ger fra de oprindelige gamle Forhold — og et m oderne Ma- 
trikulskort,, v il m an m ed Forbavselse se, at — selv om der er 
foretaget Udbytninger, Til- og Frakøb — Fordelingen stadig 
er den samme spredte. G aardene har alle Jo rden  dels mod 
Nord, dels mod Syd, nogle baade i Ø st og Vest, saaledes som 
de havde det for H undreder af A ar tilbage.

Byen bestod af 8  Gaarde, 5 Kaad og 2 Inderster ved Ud
stykningen, m en i alle æ ldre Papirer næ vnes stadig en 9ende 
Gaard, det saakald te »øde Boel«.

H vor dette Boel har ligget, vides ikke, ej heller hvor dets 
Tilliggende har væ ret. Kun kan m an gæ tte paa, at N avnet 
»Øboelskjær«, der betegner en S træ kning i det nordøstlige 
H jørne af Gam melgabsm ark, kan have haft T ilknytning til 
denne Gaard.

I Broager Kirkes Skattereg ister opføres »det øde Boel« helt 
tilbage til Registrets Begyndelse (1718), og Stedet benæ vnes 
»Peter Lassens øde Boel«. Det er m uligvis dette  Boel, Claus 
Duus i sin Beskrivelse af Sundeved oplyser om, at »den 6 . 
O ktober 1637 byttede H ertug Philip et i Gammelgab belig 
gende Boel paa 7 M ark Guld med H ans v. A hlefeldt paa Graa- 
sten. Boelet laa paa  dette  Tidspunkt udyrket og øde hen«.

En anden H ypotese det øde Boel angaaende er den, at i
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hvert Fald en Del af Tilliggendet skal søges paa nuvæ rende 
Gdr. Andr. Sibbesen og Jørgen  Petersens Jo rd er paa Gam mel
gabsm ark, idet Skattereg istret for 1778 næ vner et 9ende Boel, 
som sam tlige 8 andre Boelsmænd m aa betale  Vs af Skatten 
for. Dette 9ende Boel gaar i Skattereg istret efter 1820—30 
over til at skulle betales af »Christian M ichelsen m ed flere« 
for den ene Trediedels Vedkom m ende, hvorim od de andre 
Bønder stadig m aa betale for de 2/s, hv ilket kunde give en 
vis M ulighed for, at det er den samme Ejendom, der er Tale 
om.

Samtidig benæ vnes de M ænd, der e jer Jo rd  herude, »Bo
elsparcellister«, hv ilket m aa tyde paa, at deres Jo rd  er ud 
skilt fra  et Boel, d. v. s. det øde Boel.

Endelig er der den M æ rkvæ rdighed, at de Jorder, som er 
beliggende netop her, ikke er taget m ed paa noget U dstyk
ningskort, hverken  paa K ortet over Gammelgab, Kramm ark 
eller M ølmark. A t der har bestaaet et sæ rlig t Forhold med 
disse Jorder, frem gaar bl. a. ogsaa af, at da Boniteringen og 
U dstykningen skulde foregaa, noteres det af H erredsfogeden 
i B oniteringsprotekollen ved de tre  Ejendomme, som dengang 
laa herude paa »Vesterm arken«:

»Da de tre  Boelsparcellister paa V esterm arken  allerede »i 
hertugelig  Tid« (den sidste H ertug døde 1779) har købt deres 
Jo rd  og derfor er at anse for Ejere (og altsaa  ikke som Fæ ste
bønder), har de ikke indfundet sig til M ødet, (hvor Boniterin
gen skulde godkendes), og deres Jo rd  er holdt uden for Bo
niteringen«.

H vordan Sagen virkelig  forholder sig, er det vel ikke m ere 
m uligt at træ nge helt til Bunds i, m en M uligheden for, at det 
er »det øde Boel», som skal søges her, er v ist ikke ringe.

O m trent sam tidig m ed — eller i hvert Fald ganske ko rt 
Tid efter — at U dstykningen blev  foretaget i Gammelgab (Ar
bejdet paabegyndtes allerede 1772, m en det afsluttende M øde 
fandt først Sted 1783), nedlagdes det hertugelige »Vorwerk« 
(Ladegaard) Krammark, og Jorderne indgik i Landsbyen Gam
melgab.

Vi vil dog i vor G ennem gang skelne m ellem  Gammelgab, 
som det laa ved Udstykningen, og Krammark, som senere vil 
blive beskrevet selvstæ ndigt.

Det skal dog allerede her tilføjes, at da Kram m ark blev  
nedlagt, blev der, foruden de større Parceller, udlagt 30—40 
Sm aaparceller, der tillagdes Sm aalandbrugene i Gammelgab, 
Dynt og M ølm ark — ligesom  det skete ved  N edlæ ggelsen af 
Skeldegaard — og det er i Dag om trent um uligt at placere de 
forskellige Sm aalodder rigtigt, da de gennem  Tiderne har skif
te t E jere utallige Gange.
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Men hele dette  Forhold vil der — selv om det er Jord, der 
nu hører til Gammelgab eller andre Steder — blive g jort Re
de for under A fsnittet om Krammark.

Wolffsgaard

Det nuvæ rende W olffsgaard om fatter 2  2/« G aard af de 9 
Gaarde, Gammelgab har bestaaet af saa langt tilbage, vi 
kan paavise denne Landsby.

Gennem  Broager Kirkes Skattereg ister er det m uligt at føl
ge G aardene helt tilbage til Slutningen af 1600-Tailet, idet 
dette Register oprettedes 1718 og da næ vner de Ejere, der 
allerede da havde haft G aardene i Besiddelse i en A arræ kke.

GA 1 For W olffsgaards Vedkom m ende laa Stam gaarden paa den 
M ark, som ligger m ellem  nuvæ rende A ndersens og Johnsens 
Gaarde. Det er den, der paa K ortet Side 136—37 har Nr. 2.

Den om fattede Jo rder i W eeslykke, Bralykke, Tørvem osen, 
Stor- og V ester Knick, Nordre- og Søndre-Skovbøllykke, 
Skovbølkjæ r, V esterm arklykke, Roistuff og en Eng ved H u
set, ialt 78 Tønder Land (Bemærk: Tønderne dengang og nu 
er ikke ens. V edrørende O m regningen, se: »Nordisk Kultur« 
30. Bind: M aal og Vægt).

Det kan bem æ rkes af H ensyn til dem, der sam m enligner 
ovenstaaende N avne m ed K ortet Side 136—37, at for S tørste
delens V edkom m ende er N avnene »germ aniserede«, idet der 
ikke er Tvivl om, at f. Eks. alle N avne i Forbindelse med 
»Schou« i V irkeligheden er O rdet »Skov«, ligesom  m an — 
hv ilket senere ikke b lev  et ukendt Fænom en — brugte Folke- 
m aalets Udtale af O rdene og paa denne M aade »skabte« nye 
Betegnelser, som f. Eks. H yelycke, der naturligvis er M arken 
m ed eller ved H øjen (Hy =  Høj); Dammay, der er en Eng 
med en Dam (muligvis en Dæmning eller Jordvold) o. s. fr. 
Endelig kan  tilføjes, at m an overalt b ruger O rdet »Knick« for 
en m indre K ratskov uden større T ræ er (Bondeskov).

Ejeren i 1718 v a r  Nis Peter Schmidt. Han afstod G aarden 
om kring 1725 til Peter Christiansen Schmidt, som m uligvis er 
en  Søn, men dette har det dog ikke v æ re t m uligt at paavise 
m ed Bestemthed, c. 1760 overlod han G aarden til sin Søn, 
Peter Petersen Schmidt (f. 1726, d. 1791).

Han havde tre  Børn, hvoraf den yngste Datter, Ellen Doro- 
thea, blev  gift med Philip Ernst Sibbesen paa O verskov og 
fik 7 Børn, og den ældste, Sønnen Nis Petersen Schmidt, fik 
G aarden efter Faderens Død 1791.
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Den anden af G aardene laa  paa det Sted, hvor W olffs GA 2  

gamle Beboelseshus ligger (Se Kortet, hvor G aarden har 
Nr. 7).

Den havde et Tilliggende paa 8 4 V2 Tdr. Ld.f og disse laa i: 
V ester- og Øster-K nick, Søndre- og N ordre-Jesk jæ r, Sieges- 
may, W rangland, Lykken ved Byen, An Düffels Lykke (Düf
fel =  Dybbøl), N ordre- og Søndre-Knick, endnu en Toft samt 
Ø boelskær.

Den æ ldste Ejer, vi kender, er Thomas Christensen , om 
hvem  dog iøvrigt kun N avnet kendes. Om kring 1725 overgik 
G aarden til Mathias Jensen. H an var gift flere Gange, og en af 
Døtrene, D orothea M aria, b lev  gift ind paa N abogaarden med 
Jørgen  C hristensen M ichelsen (GA 8 ).

M athias Jensens æ ldste Søn, Jens Mathiesen  (1730— 1809), 
overtog G aarden ved Faderens Død 1776. H an havde 3 Børn: 
Jørgen, M athias og Sophie M arie. M athias var Skipper ved 
Iller, og Sophie M arie giftede sig paa Angel; Jø rgen  overtog 
G aarden i Gammelgab 1790 m ed sin Far paa Aftægt.

Om Jørgen Mathiesen  er b levet rigtig Ejer af G aar
den, er et Spørgsmaal, idet der foreligger en K ontrakt af 1800, 
hvor Jø rgen  M athiesen afhæ nder G aarden til sin Eftermand, 
men ogsaa en K ontrakt af 1809, hvor det er Jens M athiesen, 
der sæ lger til den samme Person.

I hvert Fald har Jørgen  M athiesen af een eller anden 
G rund ikke haft Lyst til den fæ drene Gaard, og 1805 køber 
han  A rveforpagtningen til Bryggeriet i Brunsnæs af den tid 
ligere Ejer, Christian Clausen.

G aarden i Gammelgab solgtes — hvad  enten det nu er den 
ene eller den anden af de næ vnte  K ontrakter, der er den rig
tige — til Ejeren af forannæ vnte Gaard: Nis Petersen Schmidt , 
som saaledes nu havde sam let to af Byens G aarde paa sine 
H æ nder.

En m edvirkende A arsag til Købet var m aaske, at N is's D at
ter, A nna Cathrine, i 1808 havde giftet sig med Claus Jen 
sen  (ogsaa kaldet Müller) fra Ragebøl. De unge kom nu til 
Gammelgab, hvor de flyttede ind i den gamle Stam gaard og 
h jalp  m ed Driften af de to Gaarde.

Fra dette Tidsrum  fortæ ller afd. Gdr. Thomas Christensen, 
Gammelgab, følgende Historie:

Efter S tatsbankero tten  1813 var der en H ypothek i de 
Claus Jensenske Ejendomme paa 36 Rigsdaler. Det var ham 
im idlertid um uligt paa Grund af de haarde Tider at frem skaffe 
de 36 Rigsdaler, da H ypotheken skulde udbetales, saaledes at 
de to Gaarde — og samme Fortæ ller m ente at vide, at Claus 
Jensen  ogsaa havde Part i Egernsund Færge — stod for 
Tvangssalg.
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Da var der en gammel A ftæ gtskone i det senere Føge til
hørende Kaad, der laan te ham  Pengene, som hun havde i 
Strøm peskaftet, og saaledes reddedes G aarden fra Tvangssai^ 
get.

M uligvis er H istorien ikke rigtig, m en den kan  væ re  det, 
da kontante  Penge selv  blandt velstillede Bønder var en Sjæl 
denhed og naturligvis sæ rlig  paa  dette  specielle Tidspunkt.

Claus Jensen  og hans Svigerfader drev  herefter G aardene 
i Fæ llesskab indtil Nis Petersens Død i 1831. Saa overtog 
Claus Jensen  selv  de to Gaarde.

H an drev  dem dog kun sammen i 5 Aar, idet hans Datter, 
A nna M aria, i 1836 giftede sig m ed Johan Peter W olff  fra Keg- 
næs, og de unge derefter overtog den ene G aard i Forpagtning.

Claus Jensen  døde 1845, men havde inden sin Død bestem t, 
at den gamle Gaard — Stam gaarden — skulde overgaa til hans 
nylig t (1842) fødte Barnebarn, Claus Peter Wolff, naar han 
blev  m yndig, og at den tilkøbte G aard skulde væ re D atterens 
og Svigersønnens.

Kun to  A ar efter sin Far døde ogsaa A nna M aria, og den 
lille Claus Peter fik snart en Stedmoder. M en ogsaa sin Far 
skulde han  m iste i sin Barndomstid. Johan  Peter W olff døde 
i 1855.

Nu blev G aarden drevet af Stedm oderen og Claus Peters 
Form ynder, N aboen Frederik M arcussen, m en for at kunne 
overkom m e det, udforpagtede de »Stamgaarden« til Peter A n
dersen fra Snogbæk, og denne Forpagtning vedvarede fra 
1855 til 1864.

M idt under Krigen 1864 blev Claus Peter W olff  m yndig, 
og han  overtog derfor straks selv Driften af sine to G aar
de m ed sin gam le Bedstem oder som A ftægtskone. I 1870 døde 
hun, og da der nu ikke var flere Beboere paa den gamle 
Gaard, og W olff ønskede at samle Driften af de to G aarde 
paa eet Sted, nedbrød han i 70erne den gamle Gaard.

GA 3  Den tredie G aard laa, hvor nu selve W olffsgaard er belig
gende (Se Kortet, hvor G aarden har Nr. 8 ).

Som det frem gaar af efterfølgende, b lev  G aarden senere 
delt, saaledes at den Del, der blev  tillagt W olffsgaard, kun  var 
2/ 3 af det oprindelige Boel (vedrørende den ene Trediedel, se 
under GA 10). M en oprindeligt var hele Boelet paa 84 Td. Ld. 
og havde sine M arker liggende i Søndre- og Nordre-K nick, 
Stauningdam lykke, Stauningdam, Lammhof, Langesyderdyffel, 
Stakesyterdyffel, Dammay, Sieverroy, Roistuff, Lille Toft 
V ester Toft og Ø boeiskjæ r.
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Ejeren i 1718 hqd Peter Jensen. Han har sikkert e je t G aar
den tilbage til 1690erne, da han allerede i 1720 overlader den 
til Jens Petersen, der form entlig er hans Søn.

Om den efterfølgende Ejer, Nis Petersen , der overtog G aar
den c. 1750, a tte r er en Søn, vides ikke, m en M uligheden de r
for kan  ikke udelukkes.

Nis Petersen  va r gift m ed Birte Agnis, som, da Nis døde ret 
tidligt, giftede sig anden Gang c. 1770 m ed Nis Hansen, en 
Søn af Hans N issen (Se GA 6 ), der saaledes b lev  Sættem and, 
til Nis Petersens Søn af første Æ gteskab, A ndreas, b lev  m yn
dig.

Nis H ansen og hans Kone ejede dog trods M yndighedsal
derens Indtræ den G aarden til deres Død 1784r hvor de døde 
begge m ed kun to M aaneders M ellemrum.

Andreas Nissen  overtog nu sin Fæ drenegaard, giftede 
sig m ed A nna Cathrine, født H ollensen fra Smøl, og fik med 
hende Sønnen Nis. A nna C athrine døde i 1786 kun 31 Aar 
gammel, og A ndreas giftede sig nogle A ar efter m ed A nna 
M aria fra Dybbøl. O gsaa hende overlevede han, idet hun døde 
i 1823, han selv først i 1830.

A llerede 1811 havde A ndreas N issen overdraget G aarden 
til Sønnen Nis Nissen, og han fik den m aaske nok paa et 
uheldigt Tidspunkt, netop i de svæ re økonom iske A ar om
kring S tatsbankerotten . Om det nu var den ene eller den an
den A arsag hertil, saa nødsagedes han efter en Del A ars For
løb til at sæ lge for at k lare  sine Forpligtelser.

Han søgte da og fik i 1826 Rentekam m erets Tilladelse til 
at dele sin Gaard i to, hvoraf den ene kom til at bestaa  af de 
to Trediedele og den anden af den ene Trediedel af Gaarden.

Den Del, der bestod af den ene Trediedel, beholdt han selv, 
og dens v idere H istorie beskrives senere (under GA 10).

Den Del, der bestod af de to Trediedele, solgte han til 
Peter Christian Hansen  fra Sarup, Lysabild Soan.

Han døde im idlertid allerede i 1836 kun 49 A ar gammel, 
hvorfor Enken, Christine M arie, kort efter (1837) giftede sig 
med Christian Jacobsen, som saaledes blev  Sættem and, til Søn
nen af første Æ gteskab, Hans Christian Daniel, b lev  myndig.

Dette skete efter 25 A ars Forløb, og i 1853 overtog Hans 
Christian Daniel Hansen  A rven efter sin Far. Han havde i sine 
U ngdom saar faret til Søs og trivedes ikke i Gammel gab. Han 
holdt dog ud til 1882, saa solgte han G aarden til Claus Peter 
W olff  og rejste  m ed hele sin Familie til Am erika.

W olff beboede selv den nordlige Gaard, hvorfra han drev  
sin anselige Landejendom  med stor Dygtighed, Han foretog 
Tilkøb og U dbytninger m ed om liggende G aarde og K aadner- 
steder, saaledes at G aarden fik en m ere afrundet Form og om-
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tren t kom til at se ud som det W olffsgaard, der nu drives v i
dere af Efterkomm erne.

I 1898, da W olff var 56 Aar, giftede han sig, og m ed sin 
unge Kone fly ttede han ind paa det nuvæ rende W olffsgaard. 
H ertil flyttede han lidt efter lidt A vlsbygningerne, saaledes 
at hele G aarden v a r sam let her. Kun Stuehuset af den gamle 
G aard blev  staaende, og her indrettedes Røgterbolig o. lign.

1905 opgav han paa Grund af tiltagende Svagelighed Drif
ten  af G aarden og fly ttede til Broager med sin Familie. G aar
den udforpagtede han til Sophus Godt, der havde den til 1922.

1913 døde C. P. W olff i Broager, m en Enken og hans eneste  
D atter forblev der indtil 1922, da de flyttede tilbage til Gam
m elgab og overtog G aardens Drift med Peter A ndersen (GA 
4) som Forvalter til 1927. De havde endnu en Forvalter, inden 
Morten Bundgaard Nielsen  fra Borbjerg i V estjy lland i 1929 
blev Forvalter. Da han i 1930 giftede sig med D atteren Anna, 
blev han Ejer af W olffsgaard.

G A  4 Andersens Gaard

Denne Gaard havde sine M arker beliggende i W eeslykke, 
Stauninglykke, Nordre-, Søndre- og V estre Knick, Siegesmay, 
Pilum, Roistykket, Roistuff, Bremming og et Par Tofter ved 
Gaarden. Den var paa 84 Tdr. Ld., og den æ ldste Ejer, vi ken 
der, hed Tycho Jensen.

Han m aa have haft G aarden fra c. 1690, men er død ret 
tidligt, for hans Enke, Christina, f. Jø rgensen  giftede sig om
kring 1725 med Christian Jensen , der saaledes b lev  Sættem and, 
indtil Tycho Jensens Datter, Christina, kunde overtage sin 
Fæ drenegaard.

H un giftede sig 1747 m ed en Søn fra en af de andre G aarde 
(GA 3), Christian Petersen Schmidt, og han blev  derfor Ejer af 
Gaarden. De v a r gift i 48 Aar, idet han døde i 1795 og hun i 
1797.

Det b lev  Sønnen ,der ogsaa var K irkevæ rge, Tycho Chri
stensen Schmidt, der overtog Gaarden, m en han havde den 
kun i 7 Aar, idet han døde 1802, kun 53 A ar gammel.

Enken giftede sig i 1804 m ed K aadner Christian (R) Asmus-  
sen, der blev  Sæ ttem and i 11 Aar, indtil Sønnen af første Æ gte
skab, Christian Christensen Schmidt, kunde overtage G aarden 
(1814).

I de svæ re A ar efter S tatsbankerotten  kom Christian 
Schmidt til at sidde ret haard t i det og havde vanskelig t ved 
at k lare sig.
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Paa K aadnerstedet i Skeide, som nu ejes af Jens Jensen  
(SKE 37), sad im idlertid K aadner Nis Andersen  fra M idt
balle (SKE 20), og han var kom m et godt igennem  de svæ re  
Tider og havde sam let sig en Del Penge.

De to  M ænd b lev  da enige om at by tte  Ejendomme, og i 
1820 rykkede C hristian Schmidt til Skelde, og Nis A ndersen 
overtog G aarden i Gammelgab.

H an havde G aarden til 1858, da han overlod den til sin 
Søn, Peter Andersen.

M ens Peter A ndersen ejede Gaarden, bræ ndte  den i 1891, 
m en byggedes samme A ar op igen om trent paa det samme 
Sted. I 1895 overlod han G aarden til sin Søn, Nis Andersen , 
der havde den til 1934, da Sønnen, den nuvæ rende Ejer, Peter 
Andersen , overtog den efter i nogle A ar at have væ re t Besty
rer. Nis A ndersen og H ustru boede endnu en A arræ kke som 
A ftægtsfolk paa Gaarden. Han døde 1937 og hans H ustru i 
1944.

Johnsens Gaard

Denne Gaard fik sine M arker udlagt i Tørvem osen, S trand
m arken, Braadehy, Ø ster- og V ester Knick, N ordre og Søndre 
Skovbøllykke, Roistuff, Ø boelskjæ r og 2 Tofter ved G aarden 
ialt 8 2 V2 Td. Land.

Den æ ldste Ejer, vi kender, var Chresten Clausen. I 1722 
skiftes Ejer til Jacob Petersen, m en allerede i 1725 hedder 
E jeren Jens Hansen.

Han m aa væ re  død ret tidligt, for Enken gifter sig i 1775 
m ed Andres Christensen, der b lev  Sættem and, til Datteren, 
A nna Cathrine, kunde overtage sin A rv efter Faderen.

Da hun i 1765 giftede sig med Hans Christensen Schmidt, en 
Søn af Smeden i Skelde, overtog de Gaarden. Han døde i 1782, 
og G aarden gik saa over til Sønnen Christen Hansen Schmidt.

Hans Søn, Mathias Hansen Schmidt, fik efter Faderens Død 
1837 G aarden med M oderen paa Aftægt. Han fik T ilnavnet 
»Bunde« for at skelne ham  fra de andre »Hansen Schm idt’er« i 
Byen.

Da han ingen Sønner havde, overlod han i 1862 G aarden 
til D atteren, D orothea Sophie, og hendes Æ gtem and, Hans 
Peter Henningsen.

Han havde G aarden i 56 A ar og var 8 6  A ar gammel, inden 
han i 1918 afstod den til sin Søn, Mathias Henningsen.

M athias H enningsen var derfor kom m et noget op i A are
ne, inden han b lev  Ejer af sin Fødegaard, saa han havde den 
kun forholdsvis kort Tid. A llerede i 1929 overtog hans Søn,
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Niels Herinirigsen, Gaarden, m en i de svæ re A ar for Land
bruget i 30erne kunde han ikke fortsæ tte, hvorfor han  by ttede 
sig en m indre Ejendom til i Skeldekobbel (SKE 80).

Ejeren der, Andreas Juhler, fra Vem mingbund, overtog i 
1939 G aarden i Gammelgab, og N iels H enningsen fly ttede til 
Skeldekobbel.

A ndreas Juh lers Datter, M arie, v a r gift m ed Andreas John
sen, og G aarden b lev  derfor tilsk revet de unge med hendes 
Fader paa Aftægt. De er stadig (1946) Ejere.

GA 6 Tychsens Gaard

Denne G aard ligger stadig paa sin gamle Boplads. Dens 
Jo rder b lev  udlagt i H ylykke, Betthye, W eeslykke, N ordre 
og Søndre Stauninglykke, V ester-, Ø ster- og M idtknick samt 
de 2 Tofter ved Huset, ialt 76 Tdr. Land.

Den første Ejer, vi kender, var Jep Nissen. H vornaar han 
ha r faaet Gaarden, vides ikke, men han havde den i 1718. 
I 1728 overgik den til Sønnen, Nis Jepsen. Han havde dog 
kun G aarden til 1732, da den overtoges af Hans N issen , der 
m uligvis er en Søn. Han døde c. 1777, og Enken, Engeburg, 
drev  G aarden videre, m en hun døde 1781, hvorfor Sønnen, 
Johan Nissen, fik den — kun 24 A ar gammel. Johan  N issen 
kaldes ofte — efter gammel Skik — Johan  Hansen.

Johan  N issen havde ingen Sønner, og da hans æ ldste Dat 
ter var gift med Nis N issen (Se GA 3) og saaledes var h jem 
faren, ovevlod han sin Gaard til den næ stæ ldste, Sille, og h en 
des Æ gtem and, Jens Alexandersen, fra Sottrup. O verladelsen  
fandt Sted i Maj 1820. Selv døde han  i 1823.

Jens A lexandersen  havde G aarden til 1858, da hans Søn, 
Johann Alexandersen, overtog den.

Da Johann A lexandersens Børn voksede til, ønskede h a n r 
at de skulde have en v ideregaaende U ddannelse paa  højere  
Skoler, og han  udforpagtede da G aarden om kring 1880 til 
C. P. W olff og re jste  med hele sin Fam ilie til Flensborg og 
tog Bopæl der, m ens Læsningen stod paa. 1887 fly ttede han 
tilbage og overtog a tte r Gaarden.

I 1895 overgik G aarden til hans æ ldste Søn, Christian A le x 
andersen. Han stod foran sit Bryllup, m en Dagen før H øjtide
ligheden tog han Livet af sig (1898). D erefter fik hans yngre 
Broder, A le x  A lexandersen , Gaarden.

1906 solgte han G aarden til sin Fæ tter, Rasmus Tychsen,  fra 
Dynt. Denne havde G aarden til sin Død i 1945, hvorefter Søn-
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nen, Hans Tøge Tychsen, overtog den i Forpagtning m ed M o
deren  paa A ftægt. I 1946 blev H ans Tøge Tychsen G aardens 
Ejer.

Christian Sibbesens Gaard

Denne G aard fik sine Jo rder ud lag t i Sm edelykke, Breds
toft, W eeslykke, Knick, S tauninglykke, Siegesm ay, K jerum  
N ordre og Søndre Bremming, Ø boelsk jæ r sam t 2 Tofter, ialt 
80 Tdr. Land.

Den æ ldste Ejer, vi kender N avnet paa, er Jens J e n se n , som 
ejede G aarden indtil c. 1725, da hans Efterfølger, Peter Jørgen
sen, overtog den.

H an overlod den c. 1750 til sin Søn, Nis Jørgensen,  der 
v a r gift med D orothea fra Dybbøl. Da Nis døde i 1765, giftede 
hun  sig i 1766 m ed Christian Christensen Jepsen, der saaledes 
b lev  Sæ ttem and paa Gaarden.

H an døde im idlertid ogsaa ( i777), efterladende sig en  Søn, 
senere  Boelsmand Nis Jepsen  i Dynt (s. d.), og D oro thea g ifte
de sig for tred ie Gang 1778. Sæ ttem anden v a r Peter Hansen  fra 
Skeide.

Peter H ansen  døde 1785, saaledes at D orothea ogsaa  over
levede sin tred ie Mand. Nu giftede hun sig ikke m ere, men 
d rev  G aarden videre, til hendes Søn af første Æ gteskab, 
Jens Nissen, b lev  gammel nok til se lv  at overtage sin  Fæ d
renearv . D ette skete i 1790.

Han giftede sig ligesom  sin M oder 3 Gange, m en fik kun 
Børn i tred ie  Æ gteskab (med M arie, f. Tychsen). H an  døde 
1818 kun 51 A ar gammel og overlevedes endda af s in  gamle 
Mor, der først døde 1823, 83 A ar gammel.

Jen s  N issen m aa form entlig have  v æ re t svagelig, syg  eller 
paa  anden M aade ikke i Stand til at drive G aarden, for a lle
rede 1814, da han var 47 A ar gammel, overlod han  G aarden 
til sin æ ldste Datter, Sophie M arie, og hendes tilkom m ende 
Fæ stem and, Jørgen Jørgensen Paradies, fra Lam bjergskov.

Im idlertid fik Jørgen  Paradies Svindsot og døde a llerede i 
M aj 1815, uden at Brylluppet havde fundet Sted.

Ifølge Loven var G aarden den afdøde Jø rgen  P arad ies’s 
retm æ ssige Ejendom, da han v a r b levet sk revet for den, og 
om det derfor har væ re t af prak tiske A arsager, e lle r der v ir
kelig  har v æ re t Følelser med i Spillet, er ikke godt at sige
— T idspunktet var næ sten  for paafaldende — m en allerede 
een M aaned efter Jørgen  Paradies's Død, da hans F ader gør 
Krav paa Ejendommen, m øder Sophie M arie med en  ny til
kom m ende Æ gtem and, Esben C hristensen  fra Tandslet, og gør 
e t m oralsk Krav paa sin Fæ drenegaard , hvor hendes Far og
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M or sidder paa Aftægt, og hvor hendes gamle Bedstem oder 
endnu lever.

Enden paa Sagen blev da den, at Esben Christensen m aatte  
tilbagekøbe Gaarden for 2280 Rbd., og de unge overtog G aar
den, efter at de var blevet viet den 26. N ovem ber 1815.

Esben Christensen drev nu Gaarden i knapt 30 Aar, hv o r
efter han i 1844 overlod den til sin Datter, Ulricka M argrethe, 
og hendes Fæstemand, Christian Andresen Sibbejkn,  fra O ver
skov.

Han havde Gaarden til 1878, da han overlod den til sin 
æ ldste Søn, Philip Ernst Sibbesen. Han døde i 1923, hvorefter 
hans Søn, Christian Sibbesen, overtog Gaarden.

I 1941 gik Christian Sibbesen paa Aftægt, og Sønnen, 
Philip Ernst Sibbesen, overtog Slæ gtsgaarden i Forpagtning.

8 Jens Petersens Gaard

Denne Gaard, der, som de fleste andre Gaarde i Gam m el
gab, ligger paa sin oprindelige gamle Boplads, fik sine Jo rd er 
udlagt i Søndre og Nordre Schelm esager (Skeide M ose Ager), 
Tørvem osen, Nordre-, V estre- og Søndre-Knick, Nordre-, 
Søndre- og Vestre-Skovbøllykke, Stenager, Ø boelskjæ r og de 
to Tofter ved Huset, ialt 84 Tønder Land.

Den ældste Ejer, vi kender, var Jürgen Hansen. Han overlod 
i 1729 Gaarden til Christian Michelsen, der havde den i 30 Aar. 
Om kring 1760 overgik den til Sønnen, Jørgen Christensen (Mi
chelsen).

Han var født i 1733 og giftede sig 3 Gange. Første Gang 
med M aren M ichelsen fra Skodsbøl, anden Gang med Anna 
M aria M øller fra Skodsbøl, og tredie Gang med D orothea M a
ria, D atter af M athias Jensen (GA 2). Jørgen Christensen døde 
allerede i 1782 kun 49 Aar gammel, og Gaarden arvedes der
efter af hans Datter af første Æ gteskab, M aren, og hendes 
Æ gtem and, Jørgen Christensen Gregersen fra Skeide.

De ejede og drev Gaarden til 1818, da deres yngste D atter 
(de to æ ldste var giit med Boelsmænd i Gammelgab og Kram 
m arkskobbel), M aren, giftede sig med Hans Thomsen  fra Bro
bøl.

De unge overtog derefter Gaarden, men M aren døde efter 
faa Aars Forløb, og Hans Thomsen giftede sig senere igen 
(endda to Gange).

Hun efterlod sig dog en Søn, Jørgen Thomsen, som i 1862 
overtog Gaarden med sin Fader og Stedm oder paa Aftægt. 
Hans Thomsen døde 1869.



Jørgen  Thom sen havde ingen Sønner, hvorfor G aarden  1876 
blev overladt D atteren, Marie, og hendes Æ gtem and, Christian  
Sibbesen , en Søn fra N abogaarden (GA 7).

I 1901 overgik G aarden til Sønnen, Jørgen Sibbesen. I 
1925 kunde han ikke klare sine Forpligtelser, hvorfor G aar
den blev bortsolgt. Køberen var een af K reditorerne, Køb
mand Chresten Moos, Skeide, der dog straks solgte den v idere  
til Andreas Hansen  fra Købingsmark paa Als.

Efter to A ars Forløb kunde han heller ikke læ ngere , h v o r
for Gaarden gik tilbage til Chresten Moos. I 1929 solgtes 
G aarden til den nuvæ rende Ejer, Jens Petersen, fra Skeide 
(SKE 21).

I 1931 frasolgte han en Del af G aarden og beholdt selv de 
resterende c. 34 Tønder Land (Se videre GA 9).

Johan Petersens E jendom

Den frasolgte Del paa 18 Tdr. Land købtes af Otto M ath ie 
sen  fra Skeide (SKE 30). Han flyttede ind i S tam gaardens Af
tægtshus, der var opført af Hans Thom sen i 1858.

I 1937 solgte O tto M athiesen til den nuvæ rende  Ejer, 
Johann Petersen, fra Røllum.

Thomas Christensens Gaard

Som foran beskrevet (Se GA 3) bestod denne G aard  af een 
Trediedel af den oprindelige Gaard inde i Byen. Nis Nissen  
brød efter Salget i 1826 en Lade af Boelet ned og byggede 
deraf sin Ejendom op ude paa sine M arker. Han kom  dog til 
at m angle Lægter for at faa Huset færdigt, men dem huggede 
Jens A lexandersen saa til ham i sin Skov.

I det hele taget sad Nis Nissen' vist sm aat i det, for han 
m aatte laane sig frem rundt om. Bl. a. laante han 100 D aler af 
Pastor Petersen i Broager. Han tiibagebetalte  de 66, m en de 34 
er aldrig b levet betalt.

1850 solgte han G aarden til Nicolaj Andresen  fra A vnbøl. 
Denne solgte senere til G æ stgiveren i Skelde, Peter A n d re sen , 
i 1861, men han havde kun Stedet i 5 Aar, idet han i 1866 solg
te til Thomas Christensen  (Iller-Roi).

Han havde G aarden til 1893, hvorefter hans Søn, Thomas  
Christian Christensen, overtog den.

1 1920 overlod han G aarden til sin Søn, Thomas Christensen,
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og gik selv paa Aftægt. Sønnen døde im idlertid allerede i 1929, 
hvorfor G aarden videreføres af Enken, Anna Christensen, født 
Føge.

Hun giftede sig med W illy  Sørensen, der blev Sæ ttem and til 
Thomas Christensens Søn bliver gamm el nok til at overtage 
A rven efter sin Far og Bedstefader.

Thomas Christian Christensen — eller som hans N avn altid 
vaf, »Christian Thomas« — døde først i 1946, og Forfatteren  af 
disse Linjer er ham m egen Tak skyldig for H jæ lp og O plys
ninger til A rbejdet med Beskrivelsen af de gamle Forhold i 
Gammelgab, Forhold, som han om fattede med den største  In 
teresse  lige til sin Død.

Parcellister

11 Sibbesen, Gammelgabsmark.

Før Fæ llesskabets O phæ velse havde de 8  Boelsm ænd efter 
O verleveringen og hæ vdvundet Skik delt al den til Gam m el
gab liggende Jord  imellem sig. Som foran beskrevet havde der 
i en svundet Fortid væ ret et niende Boel, som dog laa øde hen 
allerede flere A arhundreder før. Det kaldtes »Peter Lassens 
øde Boel« og m aa have væ ret »øde« allerede før 1535, da der 
i Jordebogen for Sønderborg Len for dette A ar kun næ vnes 
de 8  Boelssteder.

Ved Gennem gang af de gamle Jordebøger m aa Forholdet 
væ re  blevet klart, og der er form entlig sket H envendelse til 
H ertugen om denne Ejendom og om M uligheden for a tte r at 
oprette det gamle længst forsvundne Boel.

Hvad der virkelig er sket, lader sig sikkert ikke m ere paa
vise udover, at U dstykningsdokum enterne oplyser, at »disse 
M arker allerede i H ertugens Tid er solgt og er at be trag te  som 
fri Ejendom«.

Saa vidt det har ladet sig konstatere, er Salget dog sket paa 
et ret sent Tidspunkt, idet den æ ldste K ontrakt denne Jord  
vedrørende er oprettet den 9. Januar 1773.

Under denne Dato har Andreas Christensen, en Søn af Bo
elsm and Christian A ndersen i Skeide (SKE 1), overtaget Jo r
den og har bygget et Hus paa den.

Andreas Christensen (f. 1732, d. 1814) og hans Hustru, M et
te, (Datter af Boelsmand Christian M ichelsen i Skodsbøl), hav 
de ingen Børn, hvorfor de bestem te, at hans Broder Lorenz’s 
Datter, Anna Dorthea, (gift med Christian M ichelsen fra Skods- 
b ø l — Son af Michel Christensen) skulde arve Stedet.



Der er G rund til at tro, at naar denne Beslutning b lev  taget, 
v a r det en m edvirkende Aarsag, at Ejendom m en derved  kom  
paa H æ nder, der v a r  i Familie saavel med A ndreas C hristen 
sen som med hans Kone.

' 1799 overdroges Ejendommen, og Christian M ichelsen  b le v  
Ejer med A ndreas og M ette paa Aftægt, han  til 1814, hun til 
1823.

1828 døde A nna Dorthea efterladende sig, foruden sin  
M and, to Børn: Lorenz og Anna.

I 1839 overlod C hristian M ichelsen Ejendom m en til Sønnen, 
Lorenz Michelsen. H an var en dygtig  og driftig Bonde, der 
ønskede at forstørre  sin Ejendom, hvorfor han  købte Jo rd  ind 
fra de om liggende Gaarde. Bl. a. købte han hele Friedrich Ge
org C lausens Ejendom  ind til sin i 1840. (Se denne Ejendom  
under GA 1 2 ).

1877 overlod Lorenz M ichelsen G aarden til sin Søn, Chri
stian Michelsen.

Da han ingen Sønner havde, gik G aarden over til D atteren , 
M aria, og hendes Æ gtem and, Andreas Sibbesen, fra Gam m el
gab (GA 8 ). H an blev  først Forpagter (1912), hv ilket fo rtsatte  
til C hristian M ichelsens Død 1920, hvorefter han  b lev  Ejer.

I 1918, endnu m edens A ndreas Sibbesen var indkald t til 
M ilitæ rtjeneste  i den første V erdenskrig, b ræ ndte  G aarden, 
m en den blev  hu rtig t (1919) bygget op igen.

C hrisitan Sibbesen gik paa A ftægt i 1944, og hans Søn, Kri
stian Sibbesen, overtog G aarden i Forpagtning.

Lidt N ordvest for forannæ vnte G aard (GA 1 1 ) laa  i gam le GA 
Dage en lille Ejendom med et Hus. Den v a r ogsaa køb t »alle
rede i H ertugens Tid«.

Den æ ldste Ejer, vi kender, — og det er form entlig ogsaa 
den første — v ar Christian Hansen. Han var Snedker ved  Si
den af, eller m aaske var det hans H ovedbeskæ ftigelse, da hans 
Landejendom  kun var lille.

H an solgte om kring 1807 Ejendomm en til Christian Peter
sen, kaldet  Ju ller, fra Dybbøl. Denne solgte a tte r i 1819 til Ge
org Friedrich Clausen , saaiedes at han selv og hans Kone 
skulde bo paa A ftæ gt i Huset til deres Død.

1 1840 solgte Clausen Hus og Jo rd  til N aboen, Lorenz M i
chelsen. C hristian  Petersen boede stadig i Huset, m en Konen 
var død i 1830.

Efter C hristian  Petersens Død forfaldt H uset m ere og m e
re, og til sidst blev det nedbrudt.



GA  13 Jørgen Petersen, Gammelgabsmark.

Som om talt under A ndersens Gaard (GA 4) blev Tycho 
Jensens D atter i 1747 gift med Christian Petersen Schm idt (fra 
det nuvæ rende W olffsgaard), og de fik hendes H jem sted. De 
havde to Børn: Tycho, som fik Hjemm et efter sin Fader, og 
Christine, der b lev  gift m ed Christian M athiesen . S idstnæ vnte 
v a r Søn af M athias Jensen  (GA 2), saaledes at det ikke var 
særlig paafaldende, a t’deres Fam ilier sørgede for, at de unge 
fik noget for sig selv, da de blev gift. De var jo i Slægt med 
de fleste gamle Fam ilier paa Gaardene i Gammelgab.

Da der netop paa dette Tidspunkt aabnede sig en M ulighed 
for Erhvervelse af Jord  af Hertugen, paa samme M aade som 
næ vnt under de to foregaaende Ejendomme, købtes et S tykke 
Jo rd  i 1773, og der opførtes et Hus paa det.

Da der kun var 8  Tdr. Land tilbage at købe paa G am m el
gabsm ark, fik de unge overladt Jord  baade fra hans og hendes 
Families H jem steder, saaledes at der blev en nogenlunde Land
ejendom  ud af det. Hun fik saaledes 1 Td. Land af sin Broder, 
Tycho C hristensen Schmidt, han fik 2 V2 Tønde af sin Broder, 
Jens M athiesen, endvidere fik de siden Part i det udstykkede 
Kram m ark foruden et Engskifte i Skeide Mølledam.

Christian M athiesen (f. 1747, d. 1827) og Christine (f. 1758,
d. 1824) havde 7 Børn. Den ældste Søn, M athias, døde før For
æ ldrene, og de andre Sønner havde giftet sig G aarde til i Skei
de og Gammelgab, hvorfor det blev D atteren, Christina, og 
hendes Mand, Peter Hansen , der fik overladt Ejendom m en i 
1825, kort efter M oderens Død.

C hristian M athiesen boede paa Aftægt i Huset til sin Død 
1827.

Im idlertid solgte Peter Hansen i 1838 Ejendommen til Jens  
Petersen , der havde den i 20 Aar til 1859.

I 1858 blev V estjyden Peter Berg Nicolaysen  fra M øborg 
(ved Vemb) gift med en Datter, Maren, fra A ndersens Gaard 
i Mølmark-Roi, og da Jens Petersen var gammel, købte Peter 
Berg N icolaysen Ejendommen af ham.

Han havde den til 1874, da han solgte til Jens Jørgensen  fra 
Smølmark. Et Stykke Land, som var tilkøbt fra Svigerfaderen 
i Roi, blev dog holdt uden for Handelen, og dette  beholdt N i
colaysen i en A arræ kke, indtil han flyttede til Broager (Post 
C arlsens Hus i Østergade). Her døde han 1906, efterladende 
sig sin anden Hustru; M aren var død allerede 1890.

Jens Jørgensen  var født i Broager Sogn i 1844. Hans Mor 
var en D atter af Jens Jebsen  (SKE 8 ), og han var saaledes i 
Fam ilie med den kendte Jebsenslæ gt i Norge (Bergen).

Jens kom i Pleje hos en Moster, der var gift med Chr. Han-





Da Jordlodden kun var lille, havde han Fiskeriet som Bier
hverv, ja, efterhaanden blev det Fiskeriet, der blev  H ovedind
tæ gtskilden saavel for ham som for hans Efterkommere.

Efter hans Død i 1828 overtog Sønnen, Friedrich Marcus- 
sen, Ejendommen, men blev m ærkeligt nok først indskrevet 
som Ejer af den i 1832.

Han drev ligesom sin Fader Fiskeriet som H ovederhverv , 
og det var ham, der fandt det M undheld, at nok var det godt 
med Jordlodden, men »den søndre Lykke (Flensborg Fjord) 
var dog den bedste.«

I 1867 overtog Sønnen, Marcus Marcussen, Ejendomm en, 
som fortsattes i Fæ drenes Aand. Han drev et ret om fattende 
Fiskeri paa Flensborg Fjord, særlig A alefiskeriet var i disse 
Aar særdeles rentabelt, og han blev efter Forholdene en ret 
velstaaende Mand.

Han døde 1894, og hans Søn, Frederik Marcussen, overtog 
og videreførte Traditionerne med sin Mor paa Aftægt.

I 1945 bortforpagtede han Landejendom men til Ditlev Frank 
fra Busholm. Selv døde han i 1946, og Ejendommen overtoges 
af A rvingerne. 1948 købte Frank Ejendommen.

Kaadnerne
Der var fra gammel Tid 5 Kaadnere i Gammelgab. De h av 

de om kring 6  Tdr. Ld. hver, men fik alle c. 3 Tdr. Land tillagt 
ved Udskiftningen. For denne Jord  m aatte de dog betale  en 
Afgift til Boelsmændene, eftersom Jorden var boniteret. Det 
drejede sig om fra 9 til 12 M ark aarligt at betale den 1 . De
cember.

Kaadene laa saaledes:
Ka'ad Nr. 1: Beliggende Syd for W olffsgaard overfor V agtm e

ster Friis Hansens Hus.
Kaad Nr. 2 : Laa mellem det gamle og det nye W olffsgaard 

lige ude ved V ejen til Stranden.
Kaad Nr. 3: Laa lige Nord for det nuvæ rende Sm edested om 

tren t paa H jørnet af Landevejen og V ejen til 
W olffsgaard og M arcussen.

Kaad Nr. 4: Føges Ejendom paa Nordsiden af Landevejen Vest 
for A ndersens Gaard.

Kaad Nr. 5: D iabelez’s Ejendom paa H jørnet af Landevejen 
og Vejen til Dynt.
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Al den Jo rd r der tilhørte Kaadnerne, er siden fraso lg t eller 
udforpagtet, saaledes at der ikke m ere er nogen af K aadnerne 
i Gammelgab, der driver Landbrug som N æ ringsvej.

Kaad Nr. 1

Den til Ejendommen tillagte Jord  bestod af 2 Tofter ved 
H uset paa c. 6  Tønder Land.

Den æ ldste  Ejer, vi kender, er Iver Christensen. H an var 
født 1692 paa Fyn og har form entlig giftet sig Ejendom m en til, 
idet han var gift m ed afdøde K aadner Christian Jacobsens 
D atter, Ellen, i Gammelgab. De havde ingen Børn, saa han 
solgte i 1764 Ejendommen, da han var over 70 A ar gam m el, til 
Christian Christensen , født 1734 i Broager som Søn af Inderste  
Christian Jepsen. Selv b lev  Iver C hristensen boende paa  A f
tæ g t til sin Død i 1785, 93 A ar gammel.

C hristian C hristensen havde kun en Datter, Synnet, saa  det 
blev  hende og hendes Æ gtem and, Lorenz Hansen, der kom  til 
at overtage Stedet. Det skete allerede i 1789. Synnet døde i 
1812, kun 44 A ar gammel, efterladende sig, foruden sin M and,
3 Børn.

Lorenz H ansen solgte snart efter — 1 1 . August 1814 — S te
det og fly ttede bort.

Den nye Ejer var Christian A sm ussen  — eller R asm ussen
— og han havde Ejendom m en i 40 Aar, indtil han  i 1854 o v er
lod den til Sønnen, Rasmus Jessen Rasmussen. H er skal dog 
bem æ rkes, at iflg. Skyld- og Panteprotokollen  skulde dette  
E jerskifte først have fundet Sted 1870, men form entlig er Ind
førslen først foretaget paa dette Tidspunkt.

I 1877 solgtes Ejendomm en til Anna Margrethe Jørgensen  
Jensen. H un var fra Tombøl og gift med A ndreas H ansen, m en 
det var hende, der v a r indskrevet som Ejer af Ejendom m en.

Det var i deres Tid, at Størstedelen af den tilliggende Jord  
blev bortsolgt — til Jø rgen  Sibbesen (GA 8 ) — og paa  et e ller 
andet T idspunkt fly ttede Jep  Tychsen ind i Huset. Det ses ik 
ke af G rundbøgerne, at Jep  Tychsen nogen Sinde har e je t H u
set, m en han blev  boende der, da A ndreas H ansen og hele  Fa
m ilien fly ttede til Tombøl, efter at han havde solgt H uset til 
Skom ager Christian Christensen. Jep  Tychsen havde derefter 
sit A ftægt i H uset til sin Død.

Iflg. G rundbøgerne skulde Skom ager C hristensen i 1918 
have solgt H uset til Claus Peter W olffs Enke, M arie W olff, 
men iflg. O ptegnelser af Gammelgabs forhenvæ rende Kom- 
m uneforstandcr, den tidligere næ vnte  Thomas C hristensen

GA 15
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GA 16

g ; A 17

(GA 10), byttede Christensen Huset med et Landsted i Blans 
tilhørende Peter Høj i Bovrup, hvorefter det var ham, der solg
te om trent Resten af Jorden til Christian Hansen Føge (GA 18), 
og Huset med Toften til Fru M aria Wolf f .

H uset ejes stadig af Fru Wolffs A rvinger og b liver le je t ud. 
I mange A ar har nu (1948) to Søstre af Nis A ndersen (GA 4) 
boet i Huset.

J
Kaad Nr. 2

Jorden  til denne Ejendom laa i Ø ster og V ester Toft med i 
alt 6  Tønder Land, og den æ ldste Ejer, vi kender, hed Christian 
Jebsen. Han ejede den til omkring 1775, da han solgte til Claus 
Wolff ,  født 1733 i Nybøl. Claus W olff var gift to Gnge, ĉ g det 
blev hans æ ldste Søn af første Æ gteskab, Christian Clausen 
Wolff ,  der ved Faderens Død 1798 overtog Ejendom m en med 
sin Stedm oder som A ftægtskone (død 1818).

Han havde Ejendommen til sin Død 1831, hvorefter hans 
eneste Søn, Claus Clausen Wolf f ,  overtog den.

1857 overtog Sønnen, Hans Clausen Wolf f ,  saavel dette  som 
Kaad Nr. 3 (GA. 17), der var tilkøbt af hans Far.

Kaad Nr. 3 *

Dette Kaad havde foruden en Toft ved Huset, Jo rd  i Ø ster 
og V ester Knick, i alt c. 6  Tønder Land.

Den første Ejer, vi kender, er Jens Jensen. Han dør om
kring 1750/55, og hans Enke, A nna M aria fra Sjellerup, Egen 
Sogn (f. 1735, d. 1794), giftede sig med Peter Jurgensen, der 
saaledes blev Sæ ttem and paa Ejendommen.

Peter Jurgensen  og Hustru døde begge i 1794 m ed kun 9 
Dages M ellemrum, og Sønnen af første Æ gteskab, Peter Jen 
sen (f. 1753, d. 1827), overtog sine Foræ ldres Ejendom.

Han drev  den til 1823, da han overlod Sønnen, Jørgen Jen
sen, Stedet.

Efter Faderens Død 1827 solgte han omkring 1830 Ejendom 
men til Kaadner Clous Clausen Wolf f .

* Denne drev de to Kaad sammen, idet han nedbrød Bygnin
gerne paa H jem stedet og flyttede ind i de Bygninger, der hør
te til denne Ejendom, og i det hele flyttede begge K aadenes 
Drift sammen her.
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I 1857 overtog hans Søn, Hans Clausen Woli f ,  Ejendomm en.
Im idlertid bræ ndte  Bygningerne i Februar 1883, og H ans 

C lausen W olff købte da den 11. A pril samme A ar H julm ager 
Thom as Thomsens K aad (GA 18), hvor han flyttede ind.

H. C. W olff d rev  nu  det om kring 18 Tdr. Ld. store Land
sted, men Byggepladsen, hvor det nedbræ ndte  Beboelseshus 
havde ligget, overlod han  til sin Svigersøn Peter Christian  
Lausen.

Om denne Ejendom, se under Sm edestedet (GA 20).

Kaad Nr. 4

Dette Kaad havde Jo rd  i V ester-, Midt- og Ø ster-Lykke 
i alt c. 7 Tønder Land.

I A arene mellem c. 1748 og c. 1760 hed Ejeren Nis N ielsen  
(med T ilnavnet G artner). H an var gift med Sophie fra Skeide 
(d. 1783, 84 A ar gi.), og de havde en eneste Datter, A nna M a
ria, (f. 1730, d. 1795), der v a r gift med Jens Hansen  fra Smøl 
(f. 1723, d. 1785). D atteren  og Svigersønnen overtog K aadet 
om kring 1760, og havde det — m ed hendes Mor paa A ftæ gt
— til han døde.

Ejendomm en overg ik  1785 til deres eneste Søn, Nis Hansen  
(ogsaa kaldet Nis Jensen), m ed hans M or paa Aftægt.

Han var gift to Gange. Første G ang med M aren fra Blaa- 
krog. Med hende fik han  tre  Børn: Jens Peter, Asmus og A nne 
M argrethe. M aren døde i 1791 kun 31 A ar gammel, og Nis 
H ansen giftede sig saa med M argrethe fra Skeide, med hvem  
han fik 3 Døtre.

H an døde im idlertid  a llerede i 1799, kun 37 A ar gammel, 
inden hans Børn var b levet voksne, og hans Enke g iftede sig 
derefter med Lorenz Gørrigsen fra Broager (Barn: Nis G ørrig- 
sen, senere Busholm), og han blev  saa]edes Sæ ttem and til 
Jens P e te i blev gam m el nok til at overtage sin Fæ drenearv .

I 1818 overtog Jens Peter Jensen  Ejendommen, m en han 
solgte den allerede i 1819 til Jes Hansen Fechtenburg.

Han solgte i 1828 Stedet til Nicolaj Thomsen. N icolaj 
Thom sen holdt Kro i sin Ejendom m ed Tilladelse af A rvefæ 
steren  paa Bryggeriet Jens Chr. Ehnstedt. 18. A ugust 1854 
overlod han Ejendom m en til Sønnen, H julm ager Thomas  
Thomsen.

Det var Thomas Thom sen, der i 1883 solgte Ejendomm en 
til Hans Clausen Wol f f ,  der saaledes havde samlet 3 Kaad 
paa sine H æ nder (GA 16-17-18).

Den 20. Maj 1893 solgte Hans C lausen Wolff Ejendomm en
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til Frederik Mejer. Han havde im idlertid Ejendomm en saa 
kort Tid, at han ikke naaede at blive skrevet for den, inden 
han den 30. O ktober 1894 solgte den til Christian Hansen F øge  
og Hustru Anna i. Paulsen. De kom fra Ulkebøl.

Da de havde drevet Landstedet i c. 25 Aar, overlod de paa 
deres gam le Dage Ejendommen til deres eneste Datter, Anna  
Cathrine Cecilie F øge, i 1921. Da hun var gift med Thom as 
Christensen (GA 10), udforpagtedes Jorden med H alvdelen 
til Christian Sibbesen (GA 7) og Halvdelen til Jes Knutzen, 
Kramm arkskobbel.

Christian H ansen Føge og H ustru boede fortsat i Huset, 
og efter deres Død udlejedes det først til Jørgen Clausen, og 
sidst til Hans Conrad.

Sidstnæ vnte bor der endnu (1948), og A nna Føge, som si
den. er b levet Enke og har giftet sig igen, e jer siadig E jen
dommen.

GA 19 Kaad Nr. 5

Dette Kaad havde, foruden en Toft ved Huset, Jo rd  i Ø ster 
og V ester Knick, i alt c. 6  Tønder Land.

Den første Ejer, vi kender N avnet paa, er Hans Hansen. 
Om ham  ved vi in te t udover, at han var Ejer om kring 1750. 
I 50erne finder vi en ny Ejer, Carl Hoeck, som im idlertid dø
de, netop da Udskiftningen skulde foregaa. Hans Efterfølger 
hed Lorenz Jørgensen, om hvem heller ingen Efterretninger 
forefindes. Først hans Efterfølger, som overtog Ejendomm en 
omkring A arhundredskiftet, ved vi lidt Besked om. Han hed 
Johann Christian Gottlieb Hoimann  og var fra Alt Branden- 
burg ved  Havel, hvor han var født c. 1760. Han var gift med 
M argrethe, (Datter af en Sømand i Flensborg), med hvem  han 
havde tre Børn. Han ernæ rede sig foruden af sit Landbrug som 
Snedker.

I 1820 solgte han Ejendommen til Rasmus Jensen, da hans 
Sønner havde læ rt H aandvæ rk (een var M urerm ester i Broa
ger), og derfor ikke vilde blive boende paa det lille Landsted 
i Gammelgab.

Selv levede han som Aftægtsm and paa Ejendommen til sin 
Død 1830.

Rasmus Jensen overlod Ejendommen til sin Søn, Jens Jen 
sen , i 1845.

Paa sine æ ldre Dage solgte Jens Jensen  1870 saavel Jorden  
som Beboelseshuset til Johann Alexandersen  (GA 6 ), men Af-
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tæ gtshuset og et m indre Stykke Land blev overladt B roderen, 
Andreas Jensen.

Johann A lexandersen solgte hurtig t Beboelseshuset (se 
videre under GA 19a) og beholdt selv Jorden, som blev lag t 
ind til hans Ejendom.

Andreas Jensen  solgte i 1900 Ejendom m en til M urer Peter 
Petersen, som dog kun havde den i faa Aar, hvorefter han 
solgte den til to Snedkere, Frederik M omsen og Otto Rau.

M omsen blev efter et halvt A ars Tid købt ud, og Rau var 
Eneejer af Huset.

O tto Rau faldt i den første V erdenskrig, og Enken, Marie, 
/. Sibbesen, e jede derefter Huset.

I 1922 solgte hun det til Snedker Lorenz Diabelez.
Hans Søn, Johann Diabelez, er nu (1948) Ejer.

Beboelseshuset  GA 19a

blev af Johann Alexandersen  solgt til to Familier: Skipper 
Peter Jessen  og A rbejder Knud Ohlsen.

Peter Jessen  so’gte sin Del til Landmand og M usiker H ans 
Peter H ansen (kaldet Hans N icolajsen) (GA 22), der igen 
overlod det til sin H usbestyrerinde, Marie Christine Hansen.
Hun solgte igen til A rbejder Hans Petersen  fra Skeide, der 
a tte r  solgte til Enkefru Callesen. Da hun døde, fik hendes Søn 
hele  Huset, da han allerede havde den anden Halvdel.

Knud O hlsen solgte nemlig sin Part til A rbejder Hans Pe
tersen, der igen solgte til Jens Søren Jensen  (kaldet Lillo So
ren) fra Samsø.

Han solgte sin Part til Hans Callsen, der saaledes ved 
sin. M oders Død overtog hele Huset. Han er stadig E jer af 
Huset.
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O versigtskort over G am m elgab B y m ed indtegnede P lad san g ivelser  for  
Kaadnere (K ), Inderster (I) og P arcelbebyggelse  (P ).
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Inderster
Ved U dstykningen i 1779 var der i Gam melgab kun to In- 

filnrster: Sm eden og Skræ dderen. Smeden boede i det gam le 
' ‘.modested overfor Sibbesens Gaard og Skræ dderen  i H uset 
vild H ovedlandevejen paa H jørnet overfor Føges K aadner- 

I lied.
I Løbet af faa A ar — i hvert Fald inden det første Skatte- 

icgister, hvorpaa Inderstem e stod opført (1801) — kom  der 
' « lidnu to Inderster til: Rasmus H enningsens Sted paa G ræ n- 

*,<*n til Kramm ark, og et Hus, der laa paa en T rekant bag Pe- 
tor A ndersens Gaard.

I de senere Registre regnes der altid i Gam m elgab m ed 
lire Inderster.

Senere er der saa kom m et nogen Parcelbebyggelse til.

Inderste Nr. 1

Smeden.

Den første Smed i Gammelgab, vi har fundet Spor af, m aa 
væ re født om kring 1680. Han hed Christian Christensen, m en 
det vides ikke, hvor han stam m ede fra. H an m aa have  v æ re t 
Sim!ied i Gam melgab i første H alvdel af 1700-Tallet.

Hans Efterfølger b lev  Smed Johan Lorenzen  fra K etting, 
gift m ed en D atter af Fæ rgem anden i Brunsnæs. Det v a r ham , 
der var Smed véd  Udstykningen. Han fik tildelt 1 Td. Land af 
hv er af de 8 Boelsm ænd »for alm indeligt Sm edearbejde og 
Pasningen af »Slibestenene«. De 8 Tdr. Ld. b lev  sam let i »Sme
delykken«, der laa om kring hans Hus i en  Firkant.

Kort Tid efter denne O rdning v a r truffet, solgte han  Sme- 
dien til Smed Hans Jørgensen Thomsen, m en b lev  selv  b o en 
de paa A ftægt i H uset til sin Død 1804. Han var da 83 A ar 
gammel.

Samtidig med hans Død solgtes Sm edien til Smed Peter  
M athiesen  fra Sundsm ark. Han tilkøbte i 1819 »af Jen s  Iv e r
sen paa Lundsgaard H alvdelen af det i K ram m arkskobbel b e 
liggende Stykke Land, som ejes af M adam e Brandt i Sønder
borg, og som hører til G aarden i M ølmark« for en Sum af 1280 
Rigsdaler.

Peter M athiesen døde 1837, og Enken overlod i 1838 Søn
nen, Mathias Mathiesen  (f. 1810, d. 1880), Smedie og Landsted.

I 1869 overlod han Smedie og Ejendom til sin Søn, Peter 
Mathiesen, og levede som A ftægtsm and med sin Kone (en

GA 20
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D atter af Ivar Tychsen paa Kramm arkskobbel). H un døde 
1875, han i 1880.

I 1876 solgte Peter M athiesen Sm edelandet til Philip Sib- 
besen, og Jorden, der var tilkøbt i K ram m arkskobbel, til Ras
mus Henningsen. Sm edien solgte han til Smed Peter Torning. 
Selv beholdt han kun Beboelseshuset.

1897 solgtes ogsaa dette  Hus, og Peter M athiesen flyttede 
til Flensborg. Køberen var Mathias Christensen, og ved Arv 
overgik det til Philip Ernst Sibbesen  og efter ham til hans Søn, 
den nuvæ rende Ejer, Christian Andresen^Sibbesen.

GA 20a
Som beskrevet under GA 17 nedbræ ndte H ans Clausen 

W olff’s Beboelseshus paa Kaad Nr. 3. Selv flyttede han over 
i sit nye Hus paa Kaad Nr. 4, men Brandtomten overlod han 
til sin Svigersøn, Peter Christian Lausen.

Han byggede et ny t Hus, men kunde ikke k lare  sig der, 
saaledes at der blev Tvangsauktion i 1896, paa hv ilken  Smed 
Peter Christian Torning, som havde Smedieni men in te t se lv 
stæ ndigt Beboelseshus, købte Huset.

Efter Smed Tornings Død i 1907 købtes Smedien og Bebo
elseshuset af Smed Niels Paulsen fra Skovbøl. H an overlod 
den 1. Januar 1943 det hele til sin Søn, den nuvæ rende Smed, 
Christian Paulsen.

Inderste Nr. 2

GA 21 Skrædderen.

Ved U dstykningen boede Skrædder August Hansen  i H u
set. Han var født c. 1750 i Adsbøl og døde 1814

Huset overtoges derefter af hans Datter, A ae M arie, gift 
med Andreas Jacobsen. Hun døde im idlertid 1826 kun 41 
A ar gammel, og M anden giftede sig anden C ng m ed A nna 
M aria Jepsen. A ndreas Jacobsen blev kun A ar gammel, 
idet han døde 1841. Nu giftede Enken sig med Christian Jessen , 
kaldet Bondsen, som derefter blev Sættem and til A ndreas J a 
cobsens æ ldste Søn af første Æ gteskab, Mu r Christian Ja
cobsen , i 1857 overtog Ejendommen.

Hans eneste Barn døde, hvorfor hans K te i 1887 efter 
M andens Død solgte Huset til Hans Jørgense Duus fra A viv  
bøl, der ernæ rede sig som Slagter, M urer og ækkem and.

Han havde Ejendommen til sin Død i 193 hvorefter Søn-
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nen, M askinbygger Peter Duus, Guderup, solgte den til Land
mand Franz Løper.

I hans Ejertid blev den ene U dbygning nedrevet, og den 
anden bræ ndte ved Lynnedslag, saaledes at Ejendom m en var 
helt uden Udbygninger.

1942 solgtes Bygningerne til August Mathiesen, hvorim od 
Jorden blev lagt sam m en med den Ejendom, Løper køb te  (GA 
22).

I 1944 solgte M athiesen H uset til Fotograf Adolph Grøn- 
lund fra Løgum kloster, der a tte r i 1948 solgte det til Chauffør 
Reinhard Sørensen fra Skeide.

Inderste Nr. 3

Paa Sibbesens Gaard (GA 7) var der om kring 1750 en E jer 
ved N avn Nis Jørgensen . Hans æ ldste Søn, Jens N issen, fik 
G aarden, m en der var ogsaa en yngre Broder, Johan Ludvig 
Nissen (f. 1762, d. 1835), som skulde have en Ejendom . H an 
købte da et S tykke Jo rd  og byggede et Hus paa en T rekan t 
bag A ndersens Gaard. Det m aa have v æ re t om kring 1790. For
uden lidt Landbrug og H aandvæ rk  drev han K rohold —  g a n 
ske vist uden Koncession.

1818 solgte han til Christian Petersen (kaldet Fæ rrem and) 
fra Kiding og boede selv  som A ftægtsm and i H uset til sin Død 
1835.

I 1846 overgik  Ejendom m en til Sønnen, Peter Petersen. H an 
døde tidligt, og Enken giftede sig med Mathias Ohlsen, der 
havde Ejendomm en, indtil Sønnen af første Æ gteskab , Chri
stian Petersen, kunde overtage den (1858).

Det var denne C hristian  Petersen, der solgte en B yggeplads 
fra Ejendomm en (se herom  under GA 25).

Selve Ejendom m en solgtes i 1872 til Hans Peter Hansen.
Hans Peter H ansen, eller Hans N icolajsen, som han alm in

deligvis kald tes og under hvilket Navn, han var kend t v iden  
om. var Ejer af Ejendom m en til 1904. Han ernæ rede sig h o 
vedsagelig som Landsbym usiker, og utallige er de H isto rier, 
der verserer om hans m untre Liv. Han var gennem  en A ar- 
ræ kke D irigent i Sangforeningen »Harmonien« i B roager, og 
iøvrigt et fast Inven tar ved alle Bryllupper og Baller, som fe j
redes i vid Om kreds.

I 1891 bræ nd te  H uset sammen med A ndersens G aard, og 
da G enopbygningen skulde linde Sted, beslu ttedes det a t fly t
te H uset over ved den gam le Vej til Skeide, hvor det nu er b e 
liggende.

GA 22
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Køberen af Ejendommen i 1904 var Otto Jacobsen , der h av 
de den til efter den første V erdenskrig. Derefter ejedes den 
i hurtig Rækkefølge af Enkefru Knudsen, Visby H edegaard, 
Anton Jensen, Hans Richelsen og Jørgen Iversen.

Sidstnæ vnte solgte til Julius Weinkauf, der i 1943 solgte 
til den nuvæ rende Ejer, Franz Løper. H an fik Tilladelse til at 
lægge Jorden  fra sin tidligere Ejendom (GA 21) ind til denne, 
saaledes at Ejendommen nu er et pæ nt Landsted paa 11— 12 
Tønder Land.

J

GA  23
Inderste Nr. 4

H vornaar H uset ude paa G rænsen m ellem  Gam melgab og 
K ram toark er blevet opført kan ikke siges m ed Bestem thed. 
Paa U dstykningskortet fra 1783 staar det opført paa  K ram 
m arkskortet, m en det er ikke næ vnt ved selve U dstykningen 
i 1779. Trods det, H uset laa paa gam m el Kram m ark-G rund og 
dog i senere Skattelister opføres under Gammelgab, kunde m an 
tæ nke sig, at det netop er opført paa det Tidspunkt, Kram m ark 
b lev  ophæ vet som selvstæ ndigt Om raade.

Den første Ejer var Jonas Davidsen. H an var fra Traasbøl, 
men gift med Ester, en D atter af Tychsen i Dynt. Jonas D avid
sen; døde i 1795, kun 55 A ar gammel, og hans æ ldste Søn, 
Hans, overtog Ejendommen med sin M oder paa A ftægt.

Hans Davidsen blev im idlertid kun  31 Aar, idet han døde 
1804, og hans Enke giftede sig derefter m ed sin M ands tredie 
Broder, Lorenz Peter Davidsen, (Jonas Davidsen havde 4 Søn
ner), der saaledes blev  Sættem and, til H ans’s Søn kunde over
tage sin A rv efter Faderen. 1826 døde M oderen, 78 A ar gam 
mel, og 1828 blev  Sønnesønnen, Lorenz Davidsen, gam m el nok 
til at overtage Ejendommen.

Lorenz Davidsen var gift tre Gange, og det var en Søn af 
andet Æ gteskab, Hans Peter Davidsen, der i 1865 overtog Ej
endommen. Han byttede i 1867 sin Ejendom  m ed Jens Peter 
Jensen’s »halve Kirkeboel« paa B jerndrupm ark og fly ttede 
derud. Jens Peter Jensen  beholdt im idlertid kun Stedet i Kram 
m arkskobbel kort Tid. Han solgte det i 1870 til Rasmus Hen- 
ningsen fra Iller.

Rasmus H enningsen ejede Stedet til efter den første V er
denskrig, da han overlod det til sin Datter, A nna Christine, og 
hendes Æ gtem and, Jørgen Sibbesen (GA 8).

Som beskrevet ved GA 8 kunde Jørgen  Sibbesen i 1925
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ikke k lare  sine Forplig telser, hvorefter K reditorerne overtog  
G aarden, herunder ogsaa denne Ejendom.

Firmaet Moos, Skeide, overtog Fordringen og solgte denne 
Ejendom til N aboen, Jes Knutzen. Han lagde Jo rden  ind til sin 
G aard og solgte H uset til A rbejder Johannes Nielsen . I 1940- 
erne solgte han H uset til A ndreas Johnsen (GA 5), der lod det 
nedbryde.

Parcelbebyggelse

N aar fraregnes den Parcelbebyggelse, som er foregaaet i 
den nyere  Tid, er der i Gam m elgab kun tre  Huse, som kan 
henregnes til denne Bebyggelse, nemlig det Hus, som ligger 
foran Smedens B eboelseshus (Nr. 1), den tidligere Kro (Nr. 2) 
og O vergendarm  Kroghs Hus. (Nr. 3).

Nr. 1. GA 24

Som om talt under Skræ dderens Inderstested  (GA 21) h a v 
de A ndreas Jacobsens anden  Kone giftet sig anden Garig med 
C hristian Jessen  Bondsen. Hun forudsaa im idlertid, at den Tid 
vilde komme, hvor hendes første M ands æ ldste Søn af første 
Æ gteskab, M urer C hristian  Jacobsen, skulde overtage sin 
Fæ drenearv .

Hun købte derfor et S tykke Jo rd  paa den anden Side G a
den og byggede et Hus paa det. Det maa have væ ret i 1830- 
erne eller 40erne.

Im idlertid solgte hun  sin Ejendom inden det T idspunkt 
kom, hvor S tedsønnen skulde overtage H jem m et (1857). K ø
beren  v a r Peter Lorenzen, der dog allerede i 1856 overlod H u
set til sin Søn, Asmus Lorenzen.

I 1907 solgtes H uset til Elsabe Christensen, og i 1917 e r
hvervede G aardejer Rasmus Tychsen  det. Hans Søn, Hans Tø
ge Tychsen, ejer det stadig  og beny tte r det som Røgterbolig.

Nr. 2. GA 25

Som næ vnt under GA 22 solgte Christian Petersen en Byg
geplads fra Ejendom m en i 1869. Køberen var Friedrich Peter 
Carl Muttersbach, og det Hus, der stod paa Grunden, b lev  re 
parere t og gjort beboeligt.
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Han ejede Huset til c. 1885, da det købtes af Peter Madsen  
fra Brunsnæs. Han indrettede et lille Høkeri i H uset og fik se
nere Bevilling til at drive Gæstgiveri.

Efter ham overtog hans Søn, Rasmus Ludvig Madsen, saa* 
vel Ejendom som H økeriet og Kroen.

Han døde 1915, og Enken, Caroline, født Nielsen, senere 
gift Schwartz, overtog Hus og Forretning, som hun drev  til 
1924, da hun solgte til Jørgen Iversen  fra Bovrup.

Iversen forsøgte at opnaa Bevilling til Fortsæ ttelse af Kro
en, men det m islykkedes, og denne blev nedlagt. løvrig t boe
de han i H uset til sin Død 1941. Fam ilien solgte saa til Tøge  
Jepsen  og fly ttede bort.

Tøge Jepsen  havde kun Ejendomm en i ganske kort Tid, 
hvorefter den overtoges af sin nuvæ rende Ejer, Peter Ki'iad.

GA 26 Nr. 3.

Ejeren af Thomas C hristensens Gaard (GA 10), N icolaj A n
dersen, bortforpagtede i 1857 et lille Stykke Jo rd  til Hans M a
thiesen, der opførte et Hus paa Jo rden . I 1863 købte han Jo r
den, saaledes a t han blev  Ejer af saavel Hus som Jord .

Efter hans Død boede Enken, Marie Cathrine, født  Fohl- 
mann, i Huset, indtil hun i 1905 solgte det til Anna Christine  
Nielsen.

Hun ernæ rede sig som Sælgekone og gik fra Hus til Hus 
med Brød, Kager o. lign.

I 1915 købte W ilhelm Fritjof Jacobsen  Huset, der im idler
tid nedbræ ndte Juleaften  1916.

Efter hans Død boede Enken, A nne  Cathrine, født Jensen , i 
det genopførte Hus.

Efter Genforeningen overtoges H uset af sin nuvæ rende 
Ejer, O vergendarm  Krogh.

GA 27 G am m elgab Skole

Fra de æ ldste Tider har Børnene fra Gammelgab gaaet i 
Skeide Skole. Der var Skoleforbund mellem Skeide og Gam- 
me^gab, saaledes at Udgifterne til Skeide Skole dæ kkedes af 
Gammelgab med 25^  .

Imidlertid voksede Børnetallet, saaledes at der blev en na
turlig Trang til en selvstændig Skole i Gammelgab.

I E lteraaret 1911 købtes derfor et G rundstykke af Føge,
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hvorpaa der i V interen 1911-12 opførtes den Skolebygning, 
som stadig benyttes. Den kostede 22.000 M ark oq Vs be ta ltes  
af Skeide.

Indvielsen fandt Sted den 11. April 1912, og der s ta rtedes  
m ed 25 Børn.

Den første Lærer var Paul Andresen Callesen fra K lovtoft, 
A abenraa Amt, dem itteret 1909 fra Tønder Sem inarium . Han 
havde tidligere v æ re t Lærer i Dynt og kom til^ a m m e lg a b  fra 
Sønderborg. Han var Lærer i Gam m elgab under hele den  første 
V erdenskrig og m aatte  iøvrigt paa Grund af L æ rerm anglen 
under Krigen ogsaa undervise i Dynt og Iller Skoler. I M id
ten  af M arts 1917 var Lærer C allesen den eneste  fuldt b esk æ f
tigede (og fuldt uddannede) Læ rer paa Broagerland. H an var 
gift med en D atter af Jepsen  fra G aarden M aaling p aa  Skel- 
dem ark.

Ved G enforeningen gik han med over til det danske Sko
levæ sen. Dansk indførtes i Skolen den 1. O ktober 1920.

1928 overtog C allesen en Stilling ved H øjer Skolevæ sen, 
og, der antoges en V ikar, Christian Hansen. H an v irkede  fra
1. O ktober 1928 til 1. Juni 1929, da Læ rer Jørgen Hansen fra 
U lkebøl blev kaldet til Gam melgab Skole. H an var dem ittere t 
fra Tønder Sem inarium  1917 og havde v æ re t paa Je lling  Se
m inarium  1919-20. Til Gam melgab kom han fra H avnbjerg , 
hvo r han havde v irket fra 1920 til 1929.

Paa Grund af Sygdom tog han  sin Afsked 1. Jan u ar 1938.
Under hans Sygdom fra 22. April 1936 virkede, først som 

V ikar senere fra 1. Maj 1939 som kaldet Lærer, Otto Wilhelm  
Hagedorn fra Spang, dem itteret fra G edved Sem inarium  1933. 
H an kom til Gammelgab fra Guderup, hvor han  havde v æ re t 
V ikar.

Børnetallet i Skolen er stadigt svingende, men ho lder sig 
som  Regel om kring 40.

K R A M M A R K
O m trent i det geografiske Centrum  af Broagerland ligger 

Krammark. Dens O prindelse fortoner sig tilbage i den graa 
Oldtid, og ingen ved m ere noget om, hvornaar den er op rette t. 
A llerede N avnet -giver Anledning til O vervejelse. S tednavne
udvalget har fundet ud af, at det skulde væ re dannet af O r
dene Krage og M ark, og det kan for saa vidt godt væ re  m u
ligt, da der paa Egnen findes m ange Krager (Raager), og disse



muligvis ved givne Lejligheder kan have slaaet sig ned i Flok
ke paa M arker her omkring.

En anden Version, som er ulige m ere spændende, og som 
maaske ogsaa kan have sin Rigtighed, m en som kun h a r den 
læge M ands Snak og O verlevering at stø tte sig til, bygger paa 
den Ejendommelighed, at N avnet Kram m ark er ens, hvad  en
ten man læ ser det forfra eller bagfra.

N avnet skulde da væ re  dannet af O ldtidsfolkene m ed en 
muligvis symbolsk eller religiøs M ening, idet N avnet med 
ovennæ vnte Ejendom m elighed skulde beskytte  dette  Sted, 
m aaske fordi det var helligt.

M uligheden for, at vi derm ed skulde væ re naaet frem  til 
Broagerlands oldgam le Kultusplads, ligger da aaben.

Til Støtte for Tanken kan først selve Beliggenheden an
føres: i Centrum  af H alvøen, og dernæ st at der paa dette  Sted 
i ældgammel Tid laa store Skove, i hvis dunkle Kroge m an i 
Hemmelighed og Fred kunde dyrke sine Guder. M en dertil 
kom m er saa, at der paa  en M ark lige uden for Kram m arks 
Mure i flere M enneskealdre $r fundet usæ dvanlig t m ange O ld
tidsm inder i Form af F lin tesager o. lign., saaledes åt det er 
godtgjort, at der i S tenalderen, trods den rela tiv t store A fstand 
fra V andet, har væ ret Liv herinde i Skovene.

Endelig kom mer hertil, at trods det, at Broager Kirke paa 
et tidligt Tidspunkt — hvor tidligt vides ikke — byggedes paa 
Kirkebakken i Broager, laa  P ræ stegaarden herude. Er det et 
Levn fra Oldtidens K ultplads ved Krammark, der har foraar- 
saget dette Forhold?

Man ved intet om, hvo rnaar G aarden dukker op, ej heller 
noget om, hvornaar dens P ræ stegaardstilvæ relse begynder. 
Da Historien bryder ud af Fortids M ørke, er den Præ stegaard , 
og var det helt op til efter Reform ationen. Ikke engang Refor
m ationens kirkelige O m væ ltninger kan faa æ ndret det æ ld
gamle traditionsbaarne Forhold, at Kultens U døver havde sin 
Bolig her.

Den sidste Præst, der beboede Kram m ark — se iøvrigt sene
re under Kirken og P ræ sternes H istorie — var Provst Peter 
Fabricius, der i 1631 paa Grund af sine forskellige m islige 
Forhold faldt i Unaade hos H ertug Filip paa Lyksborg og blev 
afsat.

H ertugen benyttede denne Lejlighed til at overtage Kram 
mark, der var en G aard til 7 M ark Guld, m en m atte saa i Ste
det oprette en ny P ræ stegaard  i Broager paa 7 M ark Guld. 
Jorden til denne nye P ræ stegaard  blev taget fra Broagerm ark 
og Skodsbøl Skov.

Krammark blev derefter indrettet som en hertugelig  Avls- 
gaard (»Vorwerk«-»Meyerhof«), og der m aa form entlig v æ re
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lagt m ere Jo rd  ind til den, end der v a r i P ræ sternes Tid, da 
en G aard paa 7 M ark Guld va r paa  c. 70 Tønder Land. N u b lev  
den paa  4—500 Tønder. M uligvis er der nedlagt nogle G aarde 
paa dette  Tidspunkt, for P lovskattereg istre t fra  1533 og Jo r- 
debogen fra 1535 (optrykt i: H ude & F alkenstjerne: S ønder- 
jydske  Skatte- og Jordebøger fra Reform ationstiden) oplyser, 
at i D istriktet Kramm ark findes to Bønder: Jo h an  N ielsen  og 
Nis Tuisen (Tøjsen-Tychsen), som har saa store G aarde, a t de
res P lovskat er lige saa sto#'som  de alm indelige B øndergaarde 
i de øvrige Landsbyer paa Broagerland.

Disse to Gaarde om kring K ram m ark har det ikke v æ re t 
m uligt at finde Spor af, saa m an v istnok  kan gaa ud  fra, a t de 
om kring 1630—40 er b levet ned lag t som G aarde og form entlig  
er b levet nedbrudt — m uligvis fly tte t andet Steds hen.

Den gam le Gaards Bygninger kunde nu ikke m ere svare  
til deres nye Formaal, og en gennem gribende R eparation  m ed 
Fornyelser og T ilbygninger har s taae t paa i A arene  derefter. 
Ø stre Teglvæ rk (Oster Ziegelhof) ved  Bokholm  Syd for 
H oldnæs b lev  nedbrudt- 1654, og M ateria lerne  herfra  b lev  
fly tte t til K ram m ark og beny tte t ved O m bygningerne.

Til G aarden blev henlagt en Ræ kke Bønder, der sku lde  
forrette  H overi eller betale H overiafløsning til H ertugen . I alt 
tildeltes der »Krammark Lehn« 30 Boelsm ænd (10 i B roager- 
M ølm ark, 12 i Gammelgab og 8 i Dynt) 29 K aadnere  (13 i 
Broager-M ølm ark, 5 i Gam melgab og 11 i Dynt) og 44 In d er
ster (36 i Broager-M ølm ark, 2 i Gam melgab og 6 i Dynt).

G aardens Drift udforpagtedes ved K ontrakt til Forpagtere, 
alm indeligvis for 6 A ar ad Gangen, og denne D riftsm aade gen
nem førtes i de 150 Aar, Kram m ark fik Lov at bestaa  som h e r
tugelig  A vlsgaard.

Som et typisk Eksempel paa en saadan  Forpag tn ingskon
trak t skal h idsæ ttes den, der oprettedes i O ktober 1751 g æ l
dende fra 1752 til 1758:

FORPAGTNINGSKONTRAKT .

Hermed til Kundgørelse og Vitterlighed, at der Dags Dato mellem den 
durchlauchtigste Fyrste og Herre, Hr. Frederik, Arving til Norge, Hertug 
af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve af Oldenborg og Del- 
menhorst p. p. som den ene Part og Forpagter Peter Egidii som den anden 
Part er aftalt og afsluttet følgende oprigtige Forpagtningskontrakt.

§ 1.
Ovennævnte Høj fyrstelige Durchlauchtighed bortforpagter Avlsgaarden 

Krammark i Sundeved til førnævnte Peter Christian Egidii at regne fra 
1. Maj i det tilstundende Aar i seks paa hinanden følgende Aar og altsaa 
til netop samme Termin (Gud give lykkeligt opnaaet) Aar 1758 med alle
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dertil hørende Bygninger og Kirkestader, ligeledes med alle til nævnte 
Gaard hørende Landerier af Agre, Enge og Græsmarker, alt sammen til at 
nytte, nyde og bruge, dog saaledes, at han meliorerer og forbedrer Lan- 
deriem e efter bedste Evne, men paa ingen Maade forringer dem. Navnlig 
maa han ikke rydde det allermindste af Træer, Buske eller Buskads, ej hel
ler lade noget deraf afhugge. Men hvad der er nødvendigt til Hegnene og 
til Forpagterens nedenfor beskrevne Brændsel, vil Hans Høj fyrstelige 
Durchlauchtighed til rette Tid lade anvise af dertil ansatte Bestillingsmænd. 
—  Hvert Aar i Januar skal Hegnene om de Høj fyrsteliges Kobler sættes i 
Stand af Boelsmændene og som sædvanlig synes af Sandemændene.

§ 2.
Forpagteren af ovennævnte Avlsgaard nyder i Forpagtningstiden ogsaa 

Nytten af fem Malkekøer. Efter Forpagtningens Udløb ved Fratrædelse af 
Godset skal disse efter upartisk Skøn og Vurdering, som vedføjes Inven
tariet, tilbageleveres. Forpagteren maa i Forpagtningstiden selv bære al 
Skade, som muligvis kunde ,være opstaaet ved, at Køerne har været an
grebne af smitsomme eller andre Sygdomme.

§ 3.
Da Rugsæden allerede ved Forpagtningens Tiltrædelse er lagt i Jorden, 

saa skal Forpagteren og hans Arvinger ved Fratrædelsen aflevere lige saa 
meget, som han har modtaget og som findes fortegnet i Inventariet. Har 
ban saaet mere end modtaget, saa har han desangaaende at affinde sig med 
den nye Forpagter. Paa samme Maade forholder det sig med Sommersæ
den. Af Havren saas kun saa meget, som den forrige Forpagter modtog i 
Udsæd.

§ 4.
Hvad Bygningerne vedrører, da bliver de som regnes til selve Boligen, 

vedligeholdte af Hans Høj fyrstelige Durchlauchtighed og efter Højsammes 
Anordning, forinden maa der dog være foretaget et Syn og afgivet et Over
slag over, hvor meget Bygningsomkostningerne i?iuligvis beløber sig til. Har 
disse Ting ikke forud fundet Sted, saa har Forpagteren selv at afholde Om
kostningerne, for hvad han har ladet udføre.

§ 5.
Forpagteren skal være forpligtet til aarligt at levere 26 Traver Tække- 

straa til Gaardstagets Vedligeholdelse, hvoraf hvert Neg skal veje 20 Pund. 
og maa det kun bruges til at tække Bygningerne med.

Desforuden er Forpagteren skyldig til punktlig og uden Modsigelse hvert 
Aar ved hans Hovbønder at levere til hans Høj fyrstelige Stald —  ligegyl
digt, om det har været en rig eller daarlig Høst —  8 Læs Straa og til Hak
kelse 5 Læs Rugklapninger, hvert Læs til 3 Traver. Endvidere leveres 6 
forsvarlige Læs godt Hø til Efteraarsjagten, som dog skal køres af Under- 
saatterne.

Forpagteren har altsaa, som nævnt, at sørge for, at Bygningerne h o ld es  
under Tag. Endvidere nuia han stfrge for, at Vinduerne holdes i samme



Stand, som han har modtaget dem i, det samme gælder for de murede Va*g- 
ge. Lermurene derimod vedligeholdes — som hidtil — af Undersaatterne. 
løvrigt skal Forpagteren ingen Ret have til at fjerne det mindste af Straa 
eller Hø fra Gaarden paa hvilken som helst tænkelig Maade, under Straf 
af en tredobbelt Erstatning.

§ 6.
Forpagteren lover at holde en Hest for Serenissimus Sommeren over paa 

Græsgangen med sine Køer, og om Vinteren at fodre den, som hans egne 
Hgjfte fodres. Ligeledes lover han hvert Aar at opdrætte et Føl.

§ 7.
Alt Arbejde —  saavel Spand* som Haand tjeneste —  lader Forpagteren  

udføre af sine egne Folk med de dertil fornødne Heste. Herfra undtages 
dog de ham tilkommende her specificerede Ydelser af 19% Gaardmænd, som 
aarlig hver skal gøre to Dages Pløjning, idet hver daglig skal pløje to Tøn
der Havreland, ligeledes skal hver af dem slaå Græs i to Dage og m eje Korn 
i to Dage. Ligeledes skal 6 Kaadnere yde ham hver to Dages Haandtje- 
neste ugentlig. —  Og skal alle vedkommende Gaardmænd saavel som Kaad
nere begynde og ende deres Dagsarbejde som følger:

fra Paaske til Mikkelsdag fra Morgen Kl. 6 til Aften Kl. 7, 
fra Mikkelsdag til Mortensdag fra Morgen Kl. 7 til Aften K l. 5, 
fra Mortensdag til Kyndelmisse fra Morgen KL 8 til Aften K l. 4, 
fra Kyndelmisse til Paaske fra Morgen Kl. 7 til Aften Kl. 5.

Hvad Forpagteren ellers maatte behøve af Redskaber enten til Gaar- 
dens Drift eller ellers i Huset, maa han anskaffe for egen Regning.

§ 8.

Undersaatternes Afgifter, Skatler og andre Kontributioner vedrører ikke 
Forpagteren, lige saa lidt som Olden i Skoven (hvis Gud velsigner den der
med) vedkommer ham.

§ 9.
Serenissimus forbeholder sig selv al Civil- og Kriminal-Jurisdiktion og 

alt, hvad hermed hører sammen af Fæste, Skikke og andet, saavel som al 
Jagt, baade af Stor- som Smaavildt; ligeledes Skoven og Krattiet* og har 
Forpagteren intet med disse Ting at gøre. Dog skal han have 6 Favne Bræn
de efter lyksborgsk Maal, lige meget af hvad Slags Træ det er. og Under
saatterne skal opstable det for ham. Han skal ogsaa aarlig have en mellem
god Eg og en mellemgod Bøg for Betaling.

§ 10.
For den ovenfor fastsatte Nytte og Brug af ovennævnte Gaard lover For

pagteren for sig og sine Arvinger sub obstagio et hypotheca bonorurn aarligt 
uden Modsigelse at betale en Forpagtningsafgift paa 800 Rigsdaler (i den 
forrige Forpagtningsperiode havde Summen været 600 Rigsdaler, og i den 
efterfølgende blev den 1200 Rigsdaler. Forf. Anni.) i to Terminer, nemlig 8 
Dage før Jul 2/s i Kroner og 1. Maj V* i cour. Endvidere giver han med vel*
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beraad Hu Afkald paa alle og enhver Exception, in specia er roris, rei non 
sic sed aliter gestae, nec satis intellectae laesionis cujuscunque vel enormis- 
simae sori, eller med hvad Navn de end maatte kunne nævnes.

§ 11.
Forpagteren lover at forbedre Landerierne, saa vidt det staar i hans 

Magt, og ikke at udpine dem utilbørligt; de skal derfor dyrkes efter de 
givne Sædskifter. Han maa ikke tage mere Jord under Plov, end han kan 
gøde. Endelig har han for sig og sine Husfolk, ligesom de øvrige Sognebørn, 
paa de sædvanlige Offerdage efter Lands Skik at bringe Kirkens T/enere 
et Offer.

§ 12.
Forpagteren faar, efter forudgaaet Taksation, de ved Gaarden nødven

dige Led leveret. Ved Forpagtningens Ophør skal han atter levere dem til
bage efter den fastsatte Takst.

§ 13.
Det tillades Forpagteren at spulte, dog med den Betingelse, at han selv 

maa indestaa for den Skade, som hans Folk derved muligvis maatte anrette. 
Ogsaa kan hans Faar, som hidtil, faa Lov til at græsse.

§ 14.
IfaM der ved Ildsvaade, eller anden Ulykke (hvad den gode Gud dog i 

Naade ville afvende), der ikke er foraarsaget ved Skødesløshed eller Skyld 
fra Forpagterens, hans Folks eller deres Side, som ellers maatte hjælpe ham, 
og Ulykken heller ikke ved deres Flid og Omhu kunde være blevet afven- 
det, da skal han og hans være fri for at yde nogen Erstatning for den Skade, 
der ved en saadan Lejlighed kunde være forvoldt paa Bygninger eller Dyr. 
I modsat Fald maa han erstatte Skaden. Med Hensyn til indtrædende M is
vækst, da faar Forpagteren, hvad enten det er tørt eller vaadt, en rig eller 
en daarlig Høst, ingen Lettelser i Forpagtningsafgiften.

Til Vitterlighed er denne Kontrakt udfærdiget i to enslydende Eksem
plarer, underskrevet af begge Parter og forsynet med Segl. Det ene Eks
emplar ér indleveret til det Høj fyrstelige Kammer i Lyksborg, det andet et 
afhændet til Forpagteren.

Saaledes sket Lyksborg, den 20. Oktober 1751.

Hertugens Segl. Peter Christian Æ gidii.

I T ilslutning til ovennæ vnte Bestemmelser vedrørende Ho
verie t kan tilføjes, at det almindelige Reglement for de lyks- 
borgske H overibønder foreskrev, at de foruden H erregaards- 
hoverie t skulde reparere  V eje og Broer samt foretage Kørsler, 
fælde T ræ er i A ngel og paa Sundeved samt reparere H egns
pæ le og M arkleddene. H overiet kunde dog for en Dels ved 
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kom mende afløses af enAfgift i H avre, Høns og Æ g, m en der 
skulde altid  arbejdes m indst 8 Dage om A aret paa H erreg aar- 
den.

De eneste, der var fritaget for de ex traord inæ re  C ontribu- 
tioner, var Sandem æ ndene i de respektive Byer. De b e ta lte  4 
Rbd. aarligt for denne Frihed.

Igennem  A arene forfaldt Kram m ark m ere og m ere, idet 
H ertugerne C hristian (1663—98), Filip Ernst (1698— 1729) og 
Frederik (1729—66) ikke g jo rde noget ved B ygningerne. Den 
sidste H ertug paa Lyksborg (med hvem  H ertugslæ gten  uddø
de), F rederik H einrich  W ilhelm  (1766—79), m aatte  derfor i 
1769 bekvem m e sig til en større Om bygning.

Den blev da til G engæ ld saa grundigt gennem ført, a t Byg
ningerne stod uan tastede  helt o p j  den m oderne Tid. N aar und
tages de Æ ndringer, G aardens N edlæ ggelse som hertugelig  
Ladegaard om kring 1790 m edførte — se herom  senere —  staar 
Bygningerne stort se t den Dag i Dag, saaledes som denne O m 
bygning form ede dem.

Det va r im idlertid  kun  kort Tid H ertug Fr. H. W ilhelm  fik 
G læde af sine A nstrengelser for at faa givet G aarden tid ssv a
rende Bygninger, idet han  døde 1779. Dermed uddøde den 
lyksborgske H ertugslæ gt, og de lyksborgske »Lande« faldt 
tilbage til Kongen som  hjem faldet Len.

M en som det tid ligere  er om talt under Skeldegaard , var 
Kongen (d. v. s. Staten) netop optaget af at nedlæ gge og ud 
stykke m ange af de sto re  Ejendomme, Kronen e jede  Landet 
over, idet m an m ente, det gavnede Landet m ere at faa m ange 
m indre Landbrug end de faa store.

Kramm ark blev  derfor dømt til N edlæ ggelse og U dstyk
ning, og sammen m ed Bøndergaardene og den øvrige Jo rd  lag
des den ind under Sønderborg Amt.

Inden vi forlader de gamle Tider paa Krammark, vil v i end
nu  kaste  et Blik tilbage paa de Tider, da Bønderne v a r  k n y t
te t til »Krammark Len« som »U ndersaatter«.

H vor m ange Forpagtere, der i Tiden fra 1631 til 1779 (i V ir
keligheden til 1790) h a r v æ re t paa Krammark, er det ikke  m e
re muligt at opspore m ed Sikkerhed, m uligvis vil det ly ksbo rg 
ske A rkiv, som delvis beror paa Rigsarkivet, kunne fo rtæ lle  
noget herom.

Forpagtningstiden v a r som om talt 6 Aar, m en det m aa an 
ses for givet, at den sam m e Forpagter har haft en R æ kke seks- 
aarige Forpagtninger, saaledes at Tallet paa Forpag tere  ikke 
er saa overvæ ldende sto rt gennem  de c. 150 Aar, K ram m ark 
havde Forpagtere.
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At Forpagterne regnedes for hæ vede op over de alm inde
lige Bønder — selv om det ogsaa var Bønder, der havde m egen 
Jord  og var ret velstillede — ses bl. a. deraf, at naar Forpag
terne skulde have deres N avne indførte i K irkebogen (Daab
— Bryllup — Begravelse), blev de benæ vnt »M onsiegneur«, 
og at de heller ikke h a r b landet sig med »U ndersaatterne« 
frem gaar af, at deres Døtre b liver gift med andre Forpagtere 
eller deres Sønner, og Sønnerne drager bort som Forpagtere 
paa andre af H ertugens G aarde eller læ ser videre i Byerne 
for at blive Jurister, P ræ ster etyer Lærere. M eget ofte gaar de 
ind i H ertugens Tjeneste, eftef^at Studierne er tilendebragt.

Det kan saaledes ses, at der er næ rt Slægtsskab m ellem  de 
tre Forpagtere paa Broagerland paa dette T idspunkt (Skelde- 
gaard—Kramm ark—Skodsbølgaard).

Den sidste Forpagter paa Kram m ark hed M arquardsen, og 
han havde efterfulgt sin Fader som Forpagter paa Kramm ark. 
Han var Forpagter ved  H ertugens Død og havde netop faaet 
sin Forpagtningskontrakt fornyet lige før H ertugens Død 
(Marts 1779), saaleds at han havde K ontrakt paa Kram m ark til 
1785. Da man i Regeringen endnu ikke var helt k lar over, hvo r7 
naar man vilde væ re k lar til N edlæggelse og Udstykning, fik 
han i 1785 fornyet K ontrakten — endda paa 12 A ar til 1797 —  
men inden denne Periode var udløbet, kom U dstykningen.

Han deltog i Bortauktioneringen og fik selv et S tykke Jo rd  
overladt, men han døde kort Tid efter (1792).

Endelig skal anføres nogle A nm ærkninger, som A m tet har 
gjort i det nye K ram m ark-Skatteregister (et saadant blev op 
rettet 1783, inden der var foretaget A uktion paa Gaarden), og 
hvoraf der frem gaar forskellige Forhold kny tte t til G aarden og 
dens Forhold til U ndersaatterne.

Der staar: »Naar Boelsfolkene tiltræder en Gaard giver de foruden de 
kongelige Fæstepenge —  3 Mk. a Mk. Guld — 2 Mk. i Gebyr. Ved Fraflyt
ningen bliver Bygningerne ikke taxcret. da de tilhører Herskabet, hvorimod 
den nye Ejer overtager Beslaget efter Taxation og maa herfor betale Taxa- 
fionsmændene en særskilt Betaling. Gliicksburg Lehns Undersaatter er fri for 
extra Skatter. De forretter alle extraordinære Hoveriarbejder ved Broer 02 
Veje med Vogne og Haandtjeneste. Enhver Boelsmand maa hugge 4 Favne 
Træ i Angel og 1 Favn Træ paa Sundeved. I Matte giver de det 20 Skip 
af alt, hvad der bliver malet. (Matten var Afgiften til Mølleren for at male 
Kornet. Forfatt. A nm j.

Arvefæstemanden Hans Hansen i Nejs forholder sig med Hensyn ti), ex
traordinære Hoveritjenester og Træhugst som de øvrige Boelsmænd. Han er 
fri for ordinære Hoveritjenester, hvorfor han i Arvefæsteafgift betaler 6 
Rigsdaler aarligt.

Arvefæstemanden Franz Franzen (Brunsnæs) «kal forrette Kørsel for 
Hoveriet 4 Gange aarligt, hvis det forlanges, men er iøvrigt fri, da han har 
ktfbt sin Ejendom allerede i Hertugens Tid.
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Justitsraad v. Somm (Herredsfogeden, der ejede en stor Bondegaard, nu
værende Nic. Lund, Vemmingbund, men med meget mere Jord til. Forfatt. 
Anm.) har købt sin Ejendom og er saaledes fri for alt Hoveri. Distriktsan
læggene maa han dog være med til at vedligeholde (Broer, Veje o. lign.).

Kaadnerne forretter deres ordinære Hoveri paa Gaarden og slaar 1 Dag 
Græs i Angel. Kaadneren Mathias Conrad, Dynt, er hoveripligtig til Skelde- 
gaard.

Alle (JOucksburg-Undersaatterne i Broager, Mølmark, Gammelgab og 
Dynt er møllepligtige til Dynt Mølle og skal tage deres 01 og Brændevin hos 
Arveforpagteren af Bryggeriet i Brunsnæs, Clausen, ligesom de er forplig
tede til at tage deres Hvedemel hos Bager Kuntz i Broager (dog kun for 
hans Levetid).

Kaadnerne betaler i Fæstepenge 3 Rigsdaler pr. Kaad. I Broager er der 
2V2 Boel, i Gammelgab 8 og i Dynt 7 Boel, der gør 8 Dage aarlig Hoveri
tjeneste. Samtlige Kaadnere skal tilsammen gøre 12 Dage ugentlig Haand- 
tjeneste paa Krammark.«

Til Slut kan det væ re  in teressant at faa et Blik over Stør- 
felseii af Kråmmarks Bygninger, saaledes som de v a r før Ud
stykningen fandt Sted og som form entlig  er saadan  som den 
sidste Ombygning i H ertugens Tid har form et dem. G aarden 
bestod da af et Beboelseshus paa  16 Fag med et Bakhus paa
4 Fag, en Kostald paa 18 Fag, en Svinesti paa 5 Fag og et Tør- 
vehus paa 2 Fag. H ertil kom en æ ldre Ladebygning paa 24 Fag 
og en mindre »ny« Lade paa 7 Fag.

Som det ses, har U dbygningerne v æ re t ikke saa lidt større, 
end de er det i Dag (bemærk den paafaldende Forskel i S tør
relsen af Kostald og Svinesti), hvorim od B eboelseshuset p rak 
tisk taget stadig er det samme.

K ram m arks Udstykning

Til sidst naaede Turen til U dstykning ogsaa Krammark. 
M en Forarbejderne v a r  lange og trange. Regeringen kunde ik
ke blive enig med sig selv om U dstykningsplanerne, og derfor 
trak  det ud. M an forhandlede stadig om Sagen gennem  A arene 
1785—89, men endelig fastsattes der offentlig A uktion til den 
28. Juli 1790, og Plakat herom udsendtes.

Til Auktionen fordeltes Jorden  i 9 Parceller af forskellig 
S tørrelse fra 70 Tdr. Ld. til 3 Tdr. M en derudover var der ind^ft 
A uktionen fradraget saa m eget Jord, at hvert Hus uden Jord  i 
Broager kunde faa 12 Skip Land. D ernæ st fordeltes der »Til
lægsjord« til K aadnere og Inderster i Broager, M ølm ark, Gam
m elgab og Dynt efter den tidligere under Skeldegaard  næ vnte 
Regel, at der skulde tillægges disse Sm aaejendom m e saa me
get Jord, at de hver kunde holde en Ko.
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I alt fik 34 Smaafolk tillagt ea. 80 Tdr. Land, og hertil 
kom saa de 20 Tdr., som Forpagter M arquardsen havde faaet 
overladt, saaledes at der, før Auktionen begyndte, forlods var 
disponeret over rundt 100 Tdr. af K ram m arks Tilliggende.

De 34 Sm aaparceller er det i Dag ikke m ere m uligt at placere 
nøjagtigt, da der har fundet en udstrak t Handel Sted med dem, 
for manges Vedkommende har der fundet Sammenkøb Sted, 
og andre er købt af Bønderne og lagt ind under de respektive 
Gaarde i Broager, Mølmark, Gammelgab og Dynt.

Den øvrige Jord  solgtes derefter paa Auktionen, der efter 
Bestem melsen fandt Sted den 28. Ju li 1790, og alle 9 Parceller 
blev solgt.

Parcel 1

Denne Parcel (det egentlige Kram m ark) bestod af Kobbel 
P rovstetoft paa c. 15 Tdr., Kobbelen Norder Garkhøj p^aa c. 
25 Tdr., det nordlige H jørne af Kobbelen Øster Garkhøj paa c.
5 Tdr., en Del af Kobbelen Æ rm  og den nordlige Del af Skifte
eng, i alt paa c. 10 Tdr., sam t den sydlige Del af Kobbelen Høl- 
kesbjerg paa c. 15 Tdr. H ertil kom saa Gaardsplads og Have 
paa 2 Tdr., saaledes at Tilliggendet i alt var paa 70— 75 Tdr'. 
Ld. (Se K ortet Side 168— 169).

Af Bygningerne m edfulgte Stuehus og Bakhus med Tørve- 
lade, desuden Kostald og Svinesti.

Køberen af denne Parcel var den 57-aarige Teglværksejer 
fra  Egernsund, Matz Matzen, der fik Tilslaget paa Ejendom 
m en ved et Bud paa 70 Rd. 32 Mk. pr. Td. Land.

Matz M atzen var født 1733 paa Langeland - og hans Navn har 
derfor ganske sikkert væ ret Mads Madsen, der er et alm indeligt 
Navn der, hvilket ved Ankom sten til Nordslesvig efter D ati
dens Uskik er blevet fortysket af P ræ sten  til Matz M atzen - og 
havde ved G ifterm aal erhvervet sig et Teglværk ved Egern
sund. D ette Teglværk havde han i 1785 overladt sin Søn Peter, 
men har form entlig ikke kunnet finde sig i at væ re A ftæ gts- 
m and i en A lder af 52 Aar, hvorfor han købte K ram m ark for at 
faa Afløb for sin store V irketrang.

Han satte sin nye Erhvervelse i god Gang og byggede de 
Bygninger op, som manglede, da de gamle blev nedbrudt af de 
nye E jere og bortført. (Se de andre Parceller).

I 1792 døde Forpagter M arquardsen, og af de 20 Tdr. Ld., han 
havde, tilkøbte Matzen for 111 Rdl. endnu to Kobbeler nord
vest for Gaarden.

I 1808 var han 75 Aar, hvorfor han overlod Sønnen, Tegl
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væ rksejer Peter Matzen, Gaarden. Selv flyttede han til sit 
A ftægtshus i Egernsund, hvor han døde 1816, 83 A ar gammel.

P e ter Matzen havde kun Gaarden i 12— 13 Aar, idet han 
døde 52 A ar gammel i 1821. Hans to Sønner overtog der
efter Faderens Efterladenskaber: Teglvæ rket og K ram m ark 
saaledes: Matz fik Teglværket, og Niels August fik K ram m ark.

Nis August Matzen  var uden Tvivl den betydeligste af M at- 
zen-Ejerne paa K ram m ark. Han satte  Ejendomm en i rigtig 
H erregaardsstil og forstod ved sin dygtige Ledelse af Gaarden 
a t gøre sig bem æ rket ud over Sognets Grænser. Det kan saale
des bem ærkes, at han — der var slesvig-holstensk-sindet — 
valgtes til Suppleant til Stænderforsam lingen og i en kort P e ri
ode i 1844 deltog som S tæ nderdeputeret i Møderne.

Paa mange M aader var han en Foregangsm and, m en ellers 
v ar hans hele Indstilling meget konservativ, hvilket navnlig 
paa hans gamle Dage kom stæ rk t til U dtryk, efter at hans Søn, 
Fritz Christian, havde overtaget K ram m ark.

Fritz Christian Matzen  overtog G aarden om kring 1870 med 
sin Fader paa Aftægt, men den Maade, den nye E jer optraadte 
paa i det daglige, passede den gamle M atzen m eget daarligt. 
Der var jo gennem A arene kom met solid Velstand til Huse paa 
K ram m ark, hvilket den unge E jer benyttede til at optræ de i 
Herrem andsstil. Dette, kunde Nis August M atzen se, vilde dri
ve Sønnen i Uføre, og han undlod ikke ved givne Lejligheder 
at dem onstrere imod de store Selskaber, de fine K øretøjer og 
det overdaadige Liv, der førtes paa Gaarden. Im idlertid  døde 
han i 1876, 80 A ar gammel, og opnaaede derfor ikke at se sine 
Anelser gaa i Opfyldelse.

Endnu i 20 A ar havde Fritz M atzen K ram m ark. I dette Tids
rum  levedes der stort paa Gaarden. Der anlagdes f. Eks. Ø rred
damme i Lavningerne Vest for Gaarden, der holdtes stor Festi
vitet, kørtes ud i fine Vogne o. s. v., m en selv om det var gode 
Tider for Landbruget, kunde det ikke slaa til. Det Sam m en
brud, den gamle M atzen havde forudset, m aatte  komme.

Det kom i 1895. I dette A ar døde Fritz Matzen, og da Boet 
skulde gøres op, viste det sig, at m an ikke kunde fortsæ tte. Det 
blev erk læ ret konkurs, og Gaarden m aatte  sælges.

Køberne var to af Sognets store G aardm ænd: Claus Peter 
Wol f  i Gammelgab og Hans Hansen i Nejs. De overtog G aar
den med en B estyrer Frost som daglig Leder af Bedriften. I 
1900 skiftedes Bestyrer, idet Tøge Tychsen  fra  Dynt blev an
taget. Han bestyrede Gaarden til 1912, da Ejerne solgte Gaar 
den til ham. Han havde den derefter til sin Død 1933. Hans 
æ ldste Søn, Peter Tychsen, er nu E jer af K ram m ark.
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Inden vi a fslu tter A fsnittet om K ram m ark, kunde det væ re 
in teressant at gengive et Dokument fra  1783 om, hvem der var 
hoveripligtig m. v. til K ram m ark. Vi næ vner Navnene, som 
de staar, hvorefter m an le t ved Sam m enligning med Navnene 
i Byernes G aardhistorie vil kunne regne ud, hvilke Gaarde det 
i Dag d rejer sig om:

A. BOELSM Æ ND:
a) i Broager og M ølm ark:

1. Sandem anden Peter Petersen
2. Boelsmand Johan Johannsen
3. B lansgaardsboelsm and P. A ndersen
4. V2 Boelsmand Jens Jørgensen
5. A rvefæ stem and Hans Hansen
6. A rvefæ stem and Frantz Frantzen
7. Justitsraad  von Somm
8. Sam tlige K aadnere for 3 M ark Guld
9. A rve-B rygger Claus Clausen, Brunsnæs

10. Fæ rgem and i Brunsnæs Daniel Friis

b) i Gammelgab:

1. Boelsmand Christian Schm idt
2. Boelsmand Peter Schm idt
3. Boelsmand Hans Schm idt
4. Boelsmand Johan Hansen
5. Boelsmand P eter Hansen
6. Boelsmand Jørgen Christensen
7. Boelsmand Jens M athiesen
8. Boelsmand Nis Hansen
9. Det øde Boel

10. Parcellist Christian Jacobsen
11. Parcellist A ndreas Christensen
12. Parcellist Christian M athiesen

c) i Dynt:

1. Boelsmand Hans Petersen
2. Boelsmand Jens Johannsen
3. Boelsmand Asmus Petersen
4. Boels- og Sandem and Lorenz Tychsen
5. Boelsmand Asmus Tychsen
6. Boelsmand A ndreas A ndersen
7. Boelsmand Jørgen Nicolajsen
8. Forpagter M arqardsen paa K ram m ark 

for den »Døve Eng«.
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B. KAAD NERE:
a) i Broager og Mølmark:

1. Christian Jürgensen
2. Jens Hansen
3. Jürgen  Hansen Kröger
4. Peter Petersen
5. Hans M arcussen
6. Friedrich  Jensen
7. Christian Christensen
8. C hristian A lexandersen
9. Peter Nissen

10. Jens Tychsen (Blansgaard)
11. A ndreas Johannsen Schm idt
12. Fodknegt Franz Ludvig Asmussen har fri
13. M ajor og Herredsfoged von Lange

b) i Gammelgab:

1. Carl Hansen Hoeg
2. Jens Hansen
3. P eter Jürgensen
4. Claus Wolf
5. Christen Christensen

c) i D yn t:

1. Lorenz Hansen
2. M athias Conrad
3. Christian Nicolajsen
4. Jacob Thomsen
5. Jens Petersen
6. Christian Christensen
7. Hans Lorenzen Schmidt
8. I w er Joh anns en
9. Jü rgen  Jürgensen

10. Møller Nicolaj Adolph Møller
11. Skovrider Ehlers

C. INDERSTER:
a) i Broager og Mølmark:

1. Skræ dder Jürgen  Rolfsen
2. Hans Peter Iversen
3. T ingskriver Lassen
4. P e ter Lorenzen Schütz
5. Daniel Jacobsen
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6. Snedker Christian Hansen
7. Bager Friedrich Riinitz
8. Pottem ager Christian Thomsen
9. H inrich Ernst K ram er

10. Hans Simonsen
11. Bødker Christian A ndresen
12. F arver Feilberg (betaler i Sønderborg)
13. Ohle Jacobsen
14. Snedker Hans Hansen
15. Iver Hansen
16. Hans P eter Jensen
17. Hans Nielsen
18. Cathrine P le tt
19. Philip Ernst Christensen
20. M arie Johannsen
21. Pastor Petersen
22. Hans Erichsen
23. P e ter Iversen
24. Christian Krogh (Blansgaard)
25. Philip Philipsen (Blansgaard)
26. Richard Christensen
27. P e ter Rasmussen Schm idt
28. Lorenz W æver
29. P e ter Christensen Kroger
30. Claus A ndersen ved Brunsnæs
31. F isker Christian Jensen
32. Skipper Carl Petersen
33. F ilertz Schmidt
34. Nicolaj Iversen
35. Johann A ndersen
36. Christian Jiirgensen (Blansgaard)

b) i Gammelgab:

1. Hans Lorenzen Schmidt
2. Skræ dder August Hansen

c) i Dynt:

1. P e ter Philipsen
2. Johan Hansen
3. Trinich Christians
4. Asmus Asmussen
5. Anna Christensen
6. P e ter Jensen



Luftfotografi af Krammark set fra Syd 1950

Parcel 2

Parcel 2 var paa c. 60 Tdr. Land og laa i den Del af Østre 
Garkhøj, der var blevet tilbage, desuden en Del af Kobbelen 
Æ rm  og Lille Østerkobbel. Til Parcellen hørte de 14 østligste 
Fag af Laden paa K ram m ark.

Køberne paa A uktionen var en Sam m enslutning af 16 m in
dre Landbrugere i Dynt og Gammelgab. De fik Tilslaget for 
36 Rdl. 16 Mk. pr. Tønde

De 16 var: P eter Jensen, Christen Christensen, Claus Wolf, 
Nis Jensen og Carl Hoeck, alle K aadnere i Gammelgab, h e rtil 
de to Inderster i Gammelgab: Skræ dder August Hansen og 
Smeden Hans Schmidt. F ra  Dynt var følgende K aadnere med i 
Handelen: Lorenz Hansen, M athias Conrad, Jü rgen  Jürgensen, 
Iver Johannsen og Christen Nicolajsen, hertil følgende Inder
ster: Jørgen Tychsen, Laus Andersen, Truels Christensen og 
Ahrend Christensen Hoeck.

H ver af de 16 Købere fik en Parcel af det købte og lagde det 
samme med den Ejendom, de allerede havde. Disse Parcel
ler h a r gennem A arene væ ret Genstand for et udstrak t Køb og 
Salg, saa udstrakt, at det ikke her kan lade sig gøre at komme 
ind paa de enkelte Handeler. Kun kan det siges, a t efterhaan- 
den som Tiden er gaaet, har Størstedelen af denne Parcel sam 
let sig paa enkelte Hænder, selv om en Del endnu er spredt i 
m indre Lodder paa forskellige Lodsejere.
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Der var dog een af de nye Ejere, der byggede Hus paa sin 
Parcel. Det var K aadneren Lorenz Hansen (Nielsen) i Dynt, der 
havde købt, for a t Sønnen, Hans Lorenzen N ielsen, kunde faa 
en Ejendom. Hvem af dem, der lod Huset opføre, vides ikke, 
men Hans Lorenzen Nielsen døde paa K ram m arkskobbel som 
Parcellist i 1797.

Da hans Børn kun var smaa, m aatte  Enken styre det lille 
Landsted og iøvrigt klare sig gennem Tilværelsen til Sønnen, 
Johannes Nielsen  kunde fortsæ tte.

Han ejede Stedet til sin Død 1846, hvorefter Enken, Anna 
Dorthea, fortsatte  til D atteren, Marie, i 1859 giftede sig med 
Hans Knudsen  fra  Ragebøl. De overtog saa Ejendommen.

M arie døde 1886, og i 1888 giftede Hans Knudsen sig med 
Anna Gormsen fra Fyn. I 1891 solgte Hans Knudsen Ejendom 
m en og fly ttede til Broager.

Køberen var Daglejer Hans Petersen, kaldet Kollenborg. 
Han kunde im idlertid  ikke k lare  sine Forpligtelser, og Huset 
blev derfor stillet til Tvangsauktion i 1894. Paa denne fik Sag
fører Dr. M uller fra Flensborg Tilslaget.

Han solgte im idlertid kort efter til E jerne af K ram m ark: 
Claus W olf, Gammelgab, og Hans Hansen, Nejs.

Siden har Ejendomm en tilhørt K ram m ark. Jorden er ind- 
gaaet i Kram m arks, og Huset benyttes som G aardens Røgter- 
bolig.

GA 30 Parcel 3

Denne Parcel var paa c. 25 Tdr. Land, der var beliggende i 
den resterende Del af Kobbelen Æ rm  og i Lille Østerkobbel, 
endvidere tillagdes der Ejeren af Parcellen 7 Fag af »den nye« 
Lade paa K ram m ark.

Køberen var Møller Nicolaj Adolph M uller paa D ynt Mølle. 
Købesummen var 57 Rigsdaler pr. Tønde.

Han solgte Dele af Parcellen til forskellige m indre Land
brugere, men da der fulgte Bebyggelsesklausul med Parcellen, 
m aatte  han opføre et Hus paa den.

D ette solgte han i 1802 til Christian W eber i Skeide, som dog 
overlod Hus og Jord  til sin D atter, An M arie og Svigersøn, 
Johan Hansen eller Petersen, fra  Alnor, som i alt fik 12 Tdr. 
Land.

De overlod i 1839 Ejendomm en til Sønnen, Christian P eter
sen, der ved Siden af Landbruget drev Skomageri.

I 1862 giftede Sønnen, Johan Petersen, sig, men først i 1871 
overtog han Faderens Ejendom. Han drev ved Siden af Land
bruget en udstrak t Vognmandsvirksomhed.
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1899 gik han paa A ftæ gt og overlod sin Søn, Christian Peter
sen, Ejendom og Vognm andsforretning. Han og hans Kone 
døde først henholdsvis 1910 og 1912.

Christian Petersen havde Ejendomm en til 1932, da 
Sønnen, Christian Petersen jun., overtog den m ed sine Foræ l
dre paa Aftægt. Christian Petersen sen. døde 1947, og jun. 
ejer stadig (1951) Ejendomm en med sin Moder paa Aftægt.

Paa Parcel 3 ligger i Dag endnu en Ejendom. Den blev op
re tte t i 1868, da Johan Friederich Hansen købte 2 Tdr. Land 
af denne Parcel for at bygge et Hus paa den. Han havde tid li
gere bygget Hus, nem lig det lille Hus, der ligger overfor Dynt 
Mølle ved Vejen fra  Broager til Dynt. Det solgte han og fly tte 
de ind i sit nye Hus.

Han havde det til 1890 da Sønnen, Johann Hansen, fik det.
I 1925 overgik det til Sønnen, Nis Hansen, som i 1949 over

lod det til sin Søn, den nuvæ rende Ejer, Hans Hansen.

Knutzen, K ram m arkskobbel

Denne Ejendom bestaar af den 4. og den 6. Parcel af Ud
stykningen. Disse var udlagt dels i den nordøstlige Del af Kob- 
belen Søndre Garkhøj dels i den nordvestlige Del af denne 
Kobbel, ialt c. 20 Tdr. Land.

Køberen paa A uktionen var Boelsmand Rasmus Andreas 
Kraag (SKE 25) fra  Skeide, der fik Parcellen for 36 Rigsdaler 
pr. Tønde.

Han naaede dog aldrig at faa Købebrev paa Ejendommen, 
idet han overlod den til Boels- og Sandem and Lorenz Tychsen  i 
Dynt (DY 3). Denne byggede en Gaard paa Jorden, som, han i 
1811 overlod til sin Søn, Iver Tychsen.

Iver Tychsen havde Gaarden til A pril 1845, da hans Søn, 
Lorenz Tychsen  overtog den m,ed sine Foræ ldre paa A ftægt: 
M oderen til 1856, Faderen til 1870, hvor han døde 88 A ar gam 
mel.

Lorenz Tychsen havde Gaarden til 1883, da Sønnen, Iver  
Tychsen, overtog den.

Iver Tychsen — hvis Enke endnu i 1951 lever i Broager, 96 
A ar gammel — havde ingen Børn, hvorfor Gaarden i 1912 over
droges til en Søstersøn, Jes Peter Knutzen.

Mens han ejede Gaarden paa Kram m arkskobbel, tilkøbte han

G A  31

G A  32
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i 1925 15 Tdr. Land, saaledes a t den ved hans Død i 1936 var 
paa c. 44 Tdr.

Enken, Magda K nutzen , født Hamann, fo rtsatte  Ejendom 
mens Drift, indtil hendes eneste Søn, Christian K nu tzen , i 
Jan u ar 1951 overtog den.

Parcel 5

Denne Parcel bestod af den sydvestlige Del af Søndre Gark- 
høj og købtes af Boelsmand Nis Petersen Schm idt i Gam mél- 
gab (Se GA 14).

Som om talt byttede han Jordstykket med det, hvorpaa M ar- 
cussens Ejendom nu ligger. D erefter blev Parcellen tilskrevet 
Nis Petersens Ejendom  og har fu lgt denne, indtil den om kring 
1930 blev b y tte t med et Areal, ogsaa paa c. 8 Tønder, fra  Hen- 
ningsens Gaard i Gammelgab. Den 5. K ram m arksparcel hører 
derfor nu til Johnsens G aard i Gammelgab.

Parcel 7

I den østlige Del af Gammelkobbel blev denne Parcel udlagt 
med c. 40 Tdr. Land. Endvidere tillagdes der Parcelejerne de 
10 østligste Fag af Laden paa Kram m ark.

Det var a tte r  et Konsortium  af Kaadnere, der sam let op- 
traad te  som Købere, men dennegang var det fortrinsvis Kaad- 
nerne i Broager—M ølmark sam t en enkelt fra  Dynt, der købte 
»Tillægsjord«. Købesummen var paa 60 Rigsdaler 16 M ark pr. 
Tønde, og Parcellen deltes m ellem  Konsortiets 10 Deltagere, 
Hvem af dem, der fik Ladebygningen, vides ikke.

Disse Parceller har ligesom Parcellerne i Nr. 2 og 3 under- 
gaaet mange Forandringer ved utallige H andeler og U dbytnin
ger, som det ikke her er m uligt at komme ind paa, kun kan op
lyses, at det d rejer sig om alle Jordstykkerne fra Bønnelands 
Vej og mod Syd efter Gammelgab ned til K ram m arks og Sib- 
besens Arealer.

Parcel 8

Denne Parcel var kun paa 2 Tdr., og der fulgte derfor ingen 
Bebyggelsesklausul med den. Parcellen laa Nord for Bønne
lands Vej i det nordvestligste H jørne af K ram m arks Jo rder 
(Se K ortet Side 168— 169), og Køberen var K aadner Christian

172



Christensen  i Mølmark. Købesummen var paa 77 Rigsdaler for 
hele Parcellen.

Den har fulgt med Ejendomm en siden og har sidst væ ret 
ejet af Hans Nissen, nu Ernst Primdal (1951).

Parcel 9

Der fulgte heller ingen Byggeklausul med denne Parcel, der 
ikke var meget større end den forrige. Den købtes for 100 Rigs
daler 16 M ark af Johan Jensen i Dynt. Den h a r siden væ ret 
handlet adskillige Gange og ejes nu af G aardejer Tøge Zachari- 
assen i Mølmark.

Til S lut kan nævnes, at ved A uktionen over K ram m ark var 
der taget et Stykke Land fra, Øst for »Døve Eng«, som, For
pag ter M arquardsen fra K ram m ark fik tildelt. Dette Stykke 
blev efter M arquardsens Død købt af Matz M atzen og har si
den hørt til K ram m ark.

Endvidere kan det nævnes, at ved samme Auktion blev den 
Del af K irkestaldene i Broager, som tilhørte  K ram m ark, bort- 
solgt. Den nordlige Del købtes af Matz M atzen for 53 Rigsdaler, 
Resten købtes af Lorenz Nissen i Skodsbøl for 41 Rigsdaler.

Sam tidig blev K ram m arks Stole i K irken bortsolgt. Tegl
m ester Nis Lorenzen i Egernsund købte 2 P ladser i M andsstolen 
for 70 Rigsdaler, og Stam parcellist Hans Clausen paa Skelde- 
gaard gav 29 Rigsdaler for 5 Pladser i Mandsstolene. 2 af P lad
serne i Kvindestolene købtes af Fæ rgem and Daniel Friis i 
Brunsnæs for 46 Rigsdaler, og Hans Clausen paa Skeldegaard 
gav 10 Rigsdaler for 5 P ladser i Kvindestolene.

Hermed slu tter vi Gennemgangen af Gammelgab og Kram - 
m ark, der i den nyere Tid er blevet slaaet sammen t:il een »By«, 
Gammelgab, hvis samlede A realer nu er paa c. 1000 Tønder 
Land.
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DYNT
Landsbyen D ynt havde i M odsætning til de nu  allerede næ vn

te Byer: Skeide og Gammelgab, flere forskellige Jurisdiktioner. 
Det skal forstaas saaledes, at naar H ertugen paa Lycksborg 
var E jer af al Jorden og Fæsteejendom m ene i Skeide og Gam 
melgab, saa var D ynt delt m ellem  flere Ejere.

Størstedelen af Landsbyen ejedes af H ertugen paa Lycks
borg, men G raastenerhertugen havde ogsaa »Undersaatter«, 
ligesom, Hospitalet i Sønderborg havde en Gaard i Byen.

Tidligere havde endnu flere Adelsm,ænd haft Ejendom, i 
Dynt, men navnlig Hans d. Y ngre’s Opkøb af Jo rd  forandrede 
dette Billede. Vi ved bl. a. af et Pergam ent i R igsarkivet, at 
Hans d. Yngre i 1601 købte 2 G aarde og 2 K aadnersteder i 
D ynt af G ert Rantzau for 1500 Daler kontant. Ved næ vnte L ej
ligheder m aa de af Claus Emichsen, Syw erth  van Qualen, 
Godske Holck, og Voslef W obysser igennem  M iddelalderen eje
de Ejendomm e væ re gaaet over paa de to næ vnte H ertugers 
Hænder, idet disse — med Undtagelse af den næ vnte Hospitals- 
gaard — ejede al Jo rd  og Ejendom i Dynt.

Det kan m aaske paa dette Sted væ re rim eligt at bringe eri) 
Berigtigelse. I dette Værks III. Del Side 57 m eddeler M usæums- 
inspektør Råben, a t G aarden »Tøstrupgaard« i Dynt blev solgt 
af G ert Rantzau 1601, men at Gaardens Navn ikke m ere ken
des. Dette beror sikkert paa en M isforstaaelse, idet det ved 
E ftersyn i »Hude og Falkenstjerne« viser sig, a t Claus Em ich
sen havde Ejendom  i Dynt By, og naar dette  sammenholdes 
med, a t samme Claus Emichsen ejede T yrstrupgaard  (ved Chri
stiansfeld), og at denne G aard ved H andeler netop til sidst —
i denne Forbindelse — blev solgt til Gert Rantzau, er der dem 
allerstørste Sandsynlighed for, a t der er sket en Navneforveks
ling mellem Ejendom m en i Dynt og H erresæ det i Haderslev 
Amt. Der har sikkert ingen »Hovedgaard« af Navn »Tøstrup
gaard« ligget i Dynt.

Den Inddeling af E jendom sretten (Jurisdictionen) til Jo rd  
og Hus i Dynt, som, blev gældende helt op til den nogenlunde 
m oderne Tid (til 1854), ses a t have væ ret gældende saa langt 
tilbage, vi med Sikkerhed kan følge Tingenes Udvikling.

De ældste sikre N otater herom er »Tienderegistret for de 
lyksborgske K irker i Sundeved«, der gaar tilbage til 1718, og
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en Fortegnelse, H ertugen paa Gr aasten lod optage over al sin 
Ejendom i 1709.

Ifølge disse P ap irer bestod Dynt By af 11 Gaarde, hvoraf de 
8 var Helgaarde, og 3 Halvgaarde, sam t 12 K aadnere og en Del 
Inderster. Disse sidstes Tal voksede hurtig t, idet der ved Ud
stykningen 1778 kun fandtes 2, men i 1800 var der 7 og i 
1805 10.

Af de 11 Gaarde var 7 Helgaarde lyksborgske, 1 Helgaard og
2 H alvgaarde graastenske og 1 H alvgaard tilhørte  Set. Jørgens 
Hospitalet i Sønderborg. Alle Kaadene med Undtagelse af eet, 
der var graastensk, hørte  under Lyksborg.

Og saa naar Udstykningen ogsaa til Dynt. Da der er 3 Ju ris 
diktionsindehavere, maa der et Møde til m ellem  R epræ sentan
te r  for de tre  P arter. Den 30. Septem ber 1777 mødes Hofraad 
Todsen for Lyksborg m ed Hofraad H inrichsen og Husfoged 
Petersen fra  Graasten og Jacob Carstens, der repræ senterede 
Hospitalet i Sønderborg, og aftaler de næ rm ere Form er for 
Udstykningens Gennemførelse.

Der er im idlertid et Forhold, som giver Anledning til megen 
Bryderi. Skeide B y’s Bønder har fra gammel Tid 21 M ark Guld 
(1 M ark Guld var ikke Penge, men et Landareal) Jord  i D ynt 
Bys Jorder, og dette A real m aa først tages fra Dynt, inden 
U dstykningen finder Sted.

I den Anledning mødes den 10. Oktober sam tlige Bønder fra  
Skeide m ed ovennævnte R epræ sentanter for M yndighederne 
sam t »de upartiske Sandemænd«: Asmus Clausen fra Rüde, 
M unkbrarup Sogn, og Jürgen  Lorentzen fra  Nybøl (som R epræ 
sentan t for H ertugen paa Lyksborg), Hans Jessen Tychsen fra 
Hokkerup og Georg Adolph Thomsen fra  Broager (repræsen
terende G raastener Hertugen) og P eter Johannsen fra Dybbøl 
(repræ senterende Hospitalet).

Sandem ændene ud taler som deres Mening, at hvis H ertugen 
vil lægge en Vej over Skeide Eng, vilde det væ re bedst, om 
Skeldebønderne fik deres Jord  sam let i Lysbro, Skov og Pflug 
(se K ortet Side 24—25). Hvis Skeldingerne ikke ønskede al 
deres Jo rd  paa disse Steder, skulde de have det i Gam m elm arks 
nordøstlige Hjørne.

D ette Forslag gik D yntboerne ind paa. Skeldingerne vilde 
nok have Jord  i Lysbro, men ønskede ogsaa Jord  i Gam- 
m eldynt. Dette satte D yntingerne sig imod, hvorefter det blev 
foreslaaet, at m an skulde træ kke Lod om Jorden, og dette For
slag blev foreløbig staaende, idet H erskaberne ønskede at over
veje Sagen.

K ort Tid herefter godkendtes Forslaget om Lodtrækning, og 
man antog Landm aalerne Hans Jürgen  Vogt fra  G uderup og 
Jens Iw ersen fra A sserballe til at foretage Opm aalingen og de
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næ vnte Sandem ænd til a t bistaa dem. Boniteringsm ændene 
toges i Ed (ganske som ved U dstykningen i Skeide), og Bonite
ringen paabegyndtes,

Den 5. December skulde Lodtræ kningen have fundet Sted, 
m an da det viser sig, at den foreslaaede Ordning alligevel ikke 
vil tilfredsstille nogen af Parterne, har Em bedsm ændene g jort 
sig Umage for at finde en bedre Løsning. Denne gaar ud paa, 
at Skeldingerne skal have deres 21 M ark Guld sam let i Gam- 
m eldynt, Lysbro og Skovskifterne. D ette gik alle P a rte r ind 
paa, dog for Skeldingernes Vedkommende med den Reserva
tion, at saa vilde de heller ikke betale nogen P art af U dstyk
ningsom kostningerne i Dynt.

Ved et Møde i A pril 1778 bestem tes det derfor, a t Skellet 
mellem Dynt og Skeide skulde gaa over Lysbro, Lokbjerg og 
Lysbjerg Ager til Vejen i Skov og saa i lige Linie til Vejen i 
den østre Ende af Gam m elm ark og ned til Vandet. Vi har her 
Forklaringen paa det for Udenforstaaende m ærkelige Forhold, 
a t det nordøstlige H jørne af D yntm ark slet ikke er D yntm ark, 
men Skeldem ark. Det er Stykket, hvor Stensigm osegaard og 
Mølskov ligger.

Samme Dag, som denne Grænse blev trukket, tra f m an A f
tale med Bysmeden, saaledes:

Bysmeden skal lave alt G rovsm edearbejde med Undtagelse 
af Beslag til Vognhjul, Økser, Bor og andre Redskaber. Derfor 
udlægges der ham 4 Tønder 6 Skæ pper boniteret Jord, som han 
selv m aa pløje og bearbejde. Endvidere faar Smeden hver Hel
lig Tre Kongers Dag af hvert Lyksborg-Boel 6 Skæ pper Byg 
og fra  det graastenske Helboel 7 Skæpper, hvorim od de to 
1/2-Boel og Hospitalsboelet kun skulde give 4 Skæpper. Klein- 
sm edearbejdet og overhovedet alt Sm edearbejde, hvortil der 
skal benyttes Fil, betales Smeden kontant. De Bønder, der fly t
te r  ud, har i P løjetiden med Hensyn til Sm edearbejde Forret 
for de, der b liver i Byen. I det Tilfælde, at Bønderne nu eller 
senere ikke skulde væ re tilfredse med Smedens Arbejde, staar 
det dem frit at lade Øvrigheden undersøge Sagen og i givet 
Fald engagere en anden By-Smed.

Den 2. Ju li 1778 faldt Afgørelsen om Udflytningen: 3 lyks- 
borgske H elgaarde og 1 graastensk Halvgaard skal flyttes ud.

Loddet tra f  Boelsmand Hans Petersen, der fly ttede ud i Lys
bro Skov (Stensgaard), Boelsmand Jürgen  Nicolaj sen, der fly t
tede ud til Villesholt og Gam m elm ark (Villesholt), Boelsmand 
Jens Johannsen, der fly ttede ud til Sm aahy Skov (Gaasbjerg), 
og den graastenske Halvboelsmand Johan Christensen, der fly t
tede ud til Gam m elm ark (Gammelmark).

Ved en Række M øder indrettede m an derefter Dynt By med 
Huse, Haver, Tofter og Jo rder om trent, som, vi kender den i
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Dag. Af N otaterne kan vi fastslaa, hvor de 4 udrykkede Gaarde 
har ligget, inden de blev fly ttet. S tensgaard h a r ligget lige 
Vesten for den andersenske Gaard (senere Odgaard, nu P e ter
sen), Gaasbjerg laa Nord for Bygaden om tren t overfor Strucks 
nuvæ rende Gaard, Villesholt laa lige Nord for Tøge Tychsens 
G aard og G am m elm ark om trent ved Købmand Lorensens For
retningsej endom .

Den 29. Ju li samledes m an til det afsluttende Møde. Der 
toges Bestemmelse om Nedbrydningen og Genopbygningen af 
de udrykkede Gaarde, ligesom der blev tru ffe t Ordning med 
Hensyn til den gensidige Hjælp.

De i Byen tilbageblevne skal betale de udrykkende 4 Rigs
daler pr. M ark Guld foruden 2 K nipper Tagstraa, som hver skal 
veje 14 Pund. K aadnerne skal yde hver 10 Dages H aandtjene- 
ste (dog bliver Skovrider Ehlers fri mod at betale Jürgen  Nico
laj sen 4 M ark 8 Skilling). Smed Hans Lorenzen, som h a r  3 
Kaad, yder kun Tjeneste for det ene hos Jens Johannsen i 
Haandtjeneste, for de 2 andre 8 Dages Spandtjeneste. Møller 
Nicolaj Adolph M üller, der har 2 Kaad, yder for det ene H aand
tjeneste hos Hans Petersen, for det andet hos Jens Johannsen.

løvrig t skal K aadnerne Christian Christiansen, Jürgen  Jü r-  
gensen og Jens Petersen forrette  H aandtjeneste hos Hans Pe
tersen, K aadnerne Hans Lorenzen, Iw er Johannsen og Chri
stian Nicolaj sen hos Jens Johannsen og K aadnerne Jacob 
Thomsen, Hans Hansen og Lorentz Nielsen hos Jürgen  Nico- 
lajsen.

Endvidere vedtoges følgende:
1. G raastener V2-Boelsm anden Johann Christensen (Gam

m elmark) skulde have 8 Dages H aandtjeneste af Kaadner 
Lorenz Jensen samt H aand- og Spandtjeneste for 5 M ark Guld 
af P e ter Christiansen og Jep Christensen.

2. Lyksborgeren Hans Petersen (Stensgaard) hjæ lpes af 
G raasteneren Jep Christensen for 5 M ark Guld og faar desu
den H jæ lp for 8 M ark Guld af Lyksborgeren A ndreas A ndre
asen.

3. Lorenz Tychsen og Asmus Petersen skal hjæ lpe Jens Jo 
hannsen (Gaasbjerg) m ed H aand- og Spandtjeneste.

4. Jü rgen  Nicolajsen (Villesholt) hjæ lpes af Asmus Tychsen 
og Hospitalsboelsmanden Christian Jürgensen efter 4 M ark 
Guld. Desuden af Smeden med 8 fulde Dage for sine 2 Kaad,

Det blev tillad t Bønderne at benytte  de gamle M arkskifter 
fra  Michaelis (c. 1. Oktober) 1779 og til Ju l efterfølgende Aar. 
D erefter skal Nyordningen endeligt træ de i K raft overalt.
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Og saa tog man fat paa Nedbrydningen af de til U dflytning 
dømte Gaarde, og Opførelsen af de nye Bosteder ude paa M ar
ken paabegyndtes. Den store Om væltning i A arhundreders 
T raditioner fuldendtes i Løbet af 1779—80, og Dynt By med 
dens Ejendomme og Jordens Fordeling frem træ der saaledes, 
som vi i store T ræ k kender den den Dag i Dag.

Vi gaar derefter over til a t gennemgaa de enkelte Ejendommes 
Historie og E jere og vil begynde med Gaardene, derefter kom 
m er K aadnerne og Indersterne og til sidst den Parcelbebyg
gelse, der s lu tter sig hertil.

De 7 lyskborgske G aarde var følgende:
1. Stensgaard
2. G aasbjerg
3. Lorenz Tychsens G aard i Byen (Johan Christensen)
4. Asmus Tychsens Gaard i Byen (Tøge Tychsen)
5. Andersens G aard i Byen (Odgaard, nu Petersen)
6. En nedlagt Gaard i Byens østlige U dkant (nu Ohrt)
7. Villesholt

De 3 graastenske Gaarde var:
1. Christian Petersens Gaard i Byen (Struck)
2. Holm
3. Gam m elm ark

H ospitalsgaarden ejedes af:
1. Christian Jurgensen (Anker Hansen)

DY i Stensgaard

Den ældste Ejer, vi kender, er Hans Petersen. Han h a r for
m entlig overgivet G aarden til sin Søn, Peter Hansen , da denne 
blev gift den 25. Oktober 1716 med B irte Jü rgensdatter, eller 
m uligvis har P e ter Hansen faaet Gaarden efter sin Faders 
Død 16. Novem ber 1721.

P e ter Hansen døde im idlertid allerede 1727, hvorefter Enken 
A aret efter giftede sig med Jürgen Christensen , der paa denne 
M aade blev Aartidsm and, indtil Sønnen af første Æ gteskab 
blev gammel nok til at overtage sin Fæ drenearv.

Dette Tidspunkt m aa væ re ind tru ffe t i 1745, for dette A ar 
gifter Hans Petersen  sig og overtager Gaarden.

Det var denne Hans Petersen, som, deltog i Udflytningen og 
byggede Gaarden, hvor den nu ligger.
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Han fik sine Jo rder udlagt i den østligste Del af Dynt, nemlig 
i Schulbrennlykke, Lockbjerre, Gam melmarks Kratskov, Lys
broager, Gaasbjerg, øster og vester Schulbjerre og Kohat. Des
uden et »Knick« ved K rum bæ kken og Husstedet. I alt fik G aar
den et Areal paa 60—65 Tønder Land,

K ort Tid efter, a t han var kom met i Gang paa sin nye Gaard, 
døde han, (1782 6/6), og hans Søn, Peter Christian Hansen, over
tog Gaarden. Han var ugift paa dette Tidspunkt, m en i 1784 
giftede han sig med Synnet, en D atter af Sandem anden i Smøl, 
F rederik  Tychsen.

Deres Søn, Hans Frederik  Hansen, giftede sig i 1828 og fik 
sam tidig Gaardens D rift overladt, m en først i 1835 fik Hans 
Frederik  Hansen Fæ stebrev paa Gaarden.

Det var i hans Tid, at det under SKE 32 om talte Teglværk 
blev fly tte t fra S tranden Nord for Spar Es ud paa Stensgaards 
Jo rder i Gam melmark. Hans Frederik  Hansen var in teresseret 
i denne Virksom hed og fortsatte  Driften, men den kunde ikke 
svare sig. Han ofrede mange Penge paa Teglværksdriften, hvil
ket form entlig var m edvirkende til, a t hans Økonomi kom i 
Uorden.

I 1852 opgav han og overlod Gaard og Teglværk til sin til
kommende Svigersøn, Christian Tychsen , fra  Skeldegaards- 
m ark (SKE 53), som i 1853 blev gift med D atteren Ingeborg.

Da den nye E jer skulde have Fæ stebrev paa Gaard og 
Teglværk, viste det sig im idlertid, at der aldrig var givet Kon
cession til et saadant Værk, og A m tet m eddeler derfor, at hvis 
han ikke inden 14 Dage søger Koncession, vilde V æ rket blive 
standset.

Han søger og faar det ønskede Fæ stebrev og Koncession i 
1854, men Forholdene er allerede fra  S tarten  saaledes, at han 
for a t holde det hele gaaende maa begynde at sælge bort af 
Jorden. I 1857 gaar det første Stykke, og i 1860 er han saa langt 
ude i Gæld, a t han m aa sælge til K reditorerne, hvilket vil sige, 
at Købmand Christian Karberg i Sønderborg overtager G aar
den paa c. 60 Tdr. Land sammen med Teglværket.

Det va r en ren  og skæ r Forretningstransaktion. K arberg 
overtog kun Gaarden for a t redde sine Penge. I Løbet af det 
Aar, han ejede Gaarden (1860— 61), søgte han og fik Tilladelse 
til at stykke den ud i 7 Parceller.

D erefter blev Parcellerne solgt saaledes:
Parcel I Stam parcellen: 25 Tdr. Ld. + 4 Tdr. Eng i Skel- 

degaardsm ark og Bygningerne til Jens Clausen.
Parcel II Teglgaarden med 13 Tdr. Ld. til Jens Clausen.
Parcel III 2 Tønder til K aadner Jørgen Petersen T o ft, Dynt.
Parcel IV 18 K vadratroder til Hans Jørgen Hansen, D ynt- 

m ark.
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Parcel V 5 Tønder til Hans Jørgen Hansen, Dyntm ark.
Parcel VI 6 Tønder til Jens Petersen  paa Gaasbjerg.
Parcel VII 6 Tønder til Jens Petersen  paa Gaasbjerg.

Jens Clausen havde kun Gaarden i 7 Aar, for i 1868 solgte 
han den til Mathias Juhler, en Gæstgiversøn fra Sønderborg. 
Ved dette Salg var der in tet Teglværk, saaledes at dette  m aa 
væ re nedlagt i A arene 1861— 68. En Del af Teglværksladerne 
skal, som det tidligere er nævnt, væ re blevet solgt til Teglvæ r
ket »Cathrinesminde« i Mølmark.

M athias Ju h le r giftede sig to Gange: først med en D atter af 
Gæstgiver Ehnstedt i Broager og siden med en D atter af P e ter 
A ndersen i Mølmark. Han havde ingen Sønner, og den D atter, 
han havde af første Æ gteskab, fik Gaard ved sit G ifterm aal, 
hvorfor det blev D atteren af andet Æ gteskab, Adeline C athri
ne, der sammen med sin Mand, Jørgen Hansen fra Skovbøl, 
overtog Gaarden ved G ifterm aalet i 1897.

Jørgen Hansen var en driftig  Mand, og han købte i de gode 
Landbrugsaar før den første Verdenskrig store S tykker Jord  
ind til Gaarden. Da han fik den, var den paa c. 40 Tdr. Ld., og 
han købte c. 30 Tdr. til, saaledes at han ved sin Død i 1931 ejede 
en Gaard paa over 70 Tdr. Ld.

Enken videredrev Gaarden med Sønnen, Mathias som H jæ l
per, indtil hun i 1938 overdrog ham Gaarden.

Dy 2 Gaasbjerg

Den første Ejer, T ienderegistret kender, e r Hans Hansen. 
Han har form odentlig haft Gaarden fra 1680—90. Han havdo 
ingen Sønner, saa det blev en D atter, gift med Peter Jørgensen, 
der overtog Gaarden ved Hans Hansens Død 1718.

Det gik im idlertid ikke P e ter Jørgensen saa godt. Paa den 
ene eller anden Maade kom han stadig bagud i økonomisk Hen
seende, saa han til sidst i 1745 m aatte  give op og skulde melde 
sig fallit. Men til alt Held var D atteren A nna’s Mand, Jens Jo- 
hannsen fra  Ragebøl, villig til at overtage G aarden efter at alt 
var taxeret, og Gæld m. v. betalt. Det lyder m æ rkeligt i vore 
Ører, at hele Gælden var paa 82 Rigsdaler, men rede Penge var 
en stor Ting i de Tider.

P e ter Jørgensen fik betinget sig A ftæ gt i Stuehusets ene En
de, og der boede han til sin Død 1754.

Det var Jens Johannsen, der flyttede ud paa det nuvæ rende 
»Gaasbjerg« og opførte Gaarden paa det nuvæ rende Bosted.

De 7 M ark Guld, som var Gaardens Størrelse, blev udlagt
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i Faulskjæ r, Lille og Store Gaasbjerg, Gam melmark, Strenge- 
bjerg, Øster og V ester Gam m eldynt foruden Husstedet.

Da Jens Johannsen blev ældre, overlod han sin Søn, Johann  
Jensen, Gaarden. Sidstnæ vnte døde im idlertid  allerede i 1792, 
kun 41 A ar gammel. Hans Enke, Anna Christina, giftede sag i 
1793 med Hans Jacobsen fra  Ullerup, der paa denne Maade 
blev Boelsmand i Dynt.

Af hvilken Aarsag han i 1816 fraskrev sig G aarden til Fordel 
for sin Kone, vides ikke, men han gjorde det, og Konen solgte 
straks G aarden til Peter Petersen  med Tilnavnet Schmidt.

Gaarden var nu i Slægten Petersens Eje i c. 100 Aar. I 1845 
skiftede den fra Faderen til Sønnen, Jens Petersen. Han døde 
re t tidligt, hvorfor Enken drev Gaarden videre, til Sønnen, Jens 
Peter Petersen, om kring 1870 overtog Fædrenegaarden.

Han havde ingen Sønner — og en D atter var gift i Haderslevs 
Omegn — saa da han blev ældre, solgte han Gaarden for 80,000 
M ark til en af Sønnerne fra Midtskov, Jens Hansen. D ette skete 
i 1913.

Saa kom Verdenskrigen 1914— 18, og da den var overstaaet, 
Genforeningen med D anm ark. Dette N ationalitetsskifte passede 
ikke Jens Hansen, der ønskede at forblive tysk Undersaat, hvor
for han solgte Gaarden og fly ttede syd paa.

Køberen var en Broder til E jeren af Stensgaard, Hans Chri
stian Hansen, der kom fra  Fiskebækskov.

Hans C hristian Hansen døde allerede i 1925, og da hans Søn
ner knapt var gamle nok til at overtage Gaarden, drev Enken 
den videre i en A arræ kke m ed Bestyrer.

I 1938 overtog de to Brødre Peter Hansen og Hans !Hansen 
Fæ drenegaarden. De delte den i to Ejendomme, hvoraf P e ter 
fik »GI. Gaasbjerg« med de gamle Bygninger, og Hans byggede 
sig et »Ny Gaasbjerg« ved Siden af.

De to Brødre er stadig Ejere. (1951).

Lorenz Tychsens Gaard i Byen

Vi kan følge denne Gaards E jere m eget langt tilbage i Tiden, 
idet vi fra  et Overladelsesdokument, der ligger i Landsarkivet i 
A abenraa, ved, at i 1723 har Ejeren Asmus Hansen overdraget 
G aarden til sin Søn, Tøge Asmussen. Asmus Hansen og hanø 
Kone dør kort Tid efter, saa vi kan med nogenlunde Sikkerhed 
regne med, a t han har væ ret eller e r født paa Gaarden om kring 
1670. Ja, der er endog den største Sandsynlighed for, a t Slæg
ten har væ ret her m eget længere, idet Fam ilienavnet Tøge 
(Tøgesen, Tuisen o. lign.) allerede figurerer i P lovskatteregi
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stre t for Dynt 1535 (Hude og Falkenstjerne) og sikkert e r be
vare t gennem  Aarene, saaledes som alm indelig Bondeskik var 
paa den Tid.

Tøge Asm ussen  (eller Rasmussen) havde 3 Sønner, Rasmus, 
Lorenz og Jep, og disse 3 Brødre blev Stam fæ dre til den store 
og vidtforgrenede Tychsen-Slægt paa Broagerland og Sunde
ved.

Tøge Asmussen døde 1770, men hans ældste Søn, Rasm us 
Tychsen, havde allerede i 1762 giftet sig Genboens Gaard til 
(DY 4) saa det blev den næ stæ ldste Søn, Lorentz Tychsen , der 
fik Gaarden ved Faderens Død. Den yngste Søn havde faaet 
G aard i Skeide (SKE 5).

Det blev saaledes Lorentz Tychsen, der kom til at gøre Ud
stykningen med.

Gaarden var paa 7 M ark Guld og fik sine Jo rder udliagt i 
Stenryggel, Øster og V ester Smaahøj, Søndre, Østre og Vestre 
Stackelssten, Høyum Eng, Gammelmose, Ivers Høj og den søn
dre Toft ved Gaarden, ialt knapt 60 Tdr. Ld.

Lorentz Tychsen drev Gaarden, til hans Søn af første Æ gte
skab, Tycho Tychsen , giftede sig i 1798, saa overlod han ham  
Gaarden.

Om Tycho ikke har væ ret egnet til a t drive Ejendommen, 
eller om han ikke har forstaaet at passe paa, eller om de svæ re 
Tider for Landbruget i Aarene om kring S tatsbankerotten  har 
slaaet ham ud, vides ikke. Men om kring 1810— 15 maa han af- 
staa G aarden og fly tte r  først til Iller og senere til E germ und, 
hvor han bliver B ræ ndem ester paa et af Teglværkerne.

Køberen af Gaarden i Dynt var Jørgen Nicolajsen. Han hav
de den, til Sønnen, Jørgen Nicolajsen, i 1842 gflftede sig og der
efter fik Ejendomm en overdraget.

Den sidstnæ vnte Jørgen Nicolajsen havde ingen Sønner, 
hvorfor han overlod G aarden til sin D atter, Cathrine Marie, og 
hendes Mand, Rasmus Peter Tychsen  1872.

Derm ed var G aarden a tte r  kom met i den oprindelige Slægts 
Eje, idet Rasmus P e ter Tychsens Bedstefader var Broder til 
Tycho Tychsen, der m aatte gaa fra Gaarden i A arhundredets 
Begyndelse.

Rasmus P e ter Tychsen ejede Gaarden til sin Død om kring 
1900, og den overtoges derefter af hans Søn ,Jørgen Tychsen.

Han havde den i en lang A ar række, men i de svære K rise- 
aa r om kring 1930 m aatte  han lade den gaa over til K red ito rer
ne, d. v. s. Laanekassen for Sønderjylland. Han bestyrede G aar
den i nogen Tid for Laanekassen, men i 1932, da en ny Køber 
havde m eldt sig, m aatte  han rejse bort.

Den nye Køber — den nuvæ rende Ejer — var Johan Chri
stensen  fra  Lundsgaardsm ark.
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Rasmus Tychsens Gaard i Byen DY 4

Denne Gaard var paa 8 M ark Guld og fik sine om kring 60 
Tdr. Land udlagt i Ø ster R avnkjæ r Ager, Raubjerg, Mølledalen, 
S ikæ r Ager, H aulsbjerg, Kohat, den store Øster ager og Skov
skiftet i Gammelmose. Desuden Husstedet med Tofter Norden 
og Sønden for det.

F ra  før 1700 sad Jens Christensen  paa Gaarden. I 1735 gif
tede hans D atter K isten sig med Christen Jiirgensen, og samme 
A ar overtog de unge Gaarden.

De fik ingen Sønner, m en en D atter, Marie, giftede sig i 
1764 med Genboens (DY 3) Søn, Rasmus Tychsen, som derefter 
rykkede ind paa Gaarden.

Det ser ud, som Rasmus Tychsen allerede paa dette  Tids
punkt ha r væ ret gift med en D atter af Naboen (DY 11) Chri
stian Jurgensen paa Hospitalsgaarden, idet han i 1762 holdt 
Bryllup m ed M arie C hristensdatter i Dynt. H ertil kom m er 
a t i K irketienderegistret for 1763 staar Rasmus Tychsen opført 
som Tiendepligtig for denne Gaard. Hans Kone døde im idlertid  
i Maj 1763 uden at efterlade sig Børn, saa Sandsynligheden ta 
ler for, at han derefter er rykket ud og fly tte t til den Gaard, 
hvortil han i 1764 giftede sig, og hvor han snart efter fik en 
Række Børn.

Den 27. Juni 1764 stod Brylluppet, og siden den Dag har der 
til Stadighed siddet F ar og Søn efter hinanden paa Gaarden, 
saaledes at der snart gennem, 200 A ar h a r fulgt 6 G enerationer
1 lige Linje efter hinanden.

I 1794 døde Rasmus Tychsen, og hans ældste Søn, Tøge T ych 
sen , overtog Gaarden, 26 A ar gammel. Han giftede sig i 1801 
med Teglvæ rksejer Frederik  Jensens D atter, Ann Marie, fra 
Egernsund, og i Slægtsgaarden vises endnu den store Egetræ s
kiste, hvori de 12 Apostle h a r væ ret udskaaret paa Siderne, 
som hun skal have m edbragt til sit nye Hjem m ed sit Udstyr.

1830 gik Tøge Tychsen paa Aftægt, og den ældste Søn, Ras
m us Tychsen, overtog Gaarden. Kun kort sad de gamle paa Af
tægt. M oderen døde 1831, Faderen 1835.

Rasmus Tychsen blev ikke gammel. A llerede som 51-aarig 
afgik han ved Døden, saaledes at hans Enke, Cathrine M arie 
M athiesen fra Ragebøl, m aatte  drive G aarden videre sammen 
med sin D atter og 4 Sønner som H jælpere. D atteren giftede sig
2 M aaneder efter Faderens Død, saa det blev væsentlig D ren
gene, hvoraf den æ ldste var 18 Aar, der m aatte  tage fat.

I Slutningen af 1863 giftede den æ ldste Søn, Tycho Tychsen, 
sig og skulde overtage Gaarden, men paa G rund af Krigen blev 
Fæ stebrevet og derm ed O vertagelsen først b rag t i Orden i 
1865.
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Hans ældste Søn blev født 1864. Han hed Rasmus og skulde 
have videreført N avnetraditionen paa Gaarden, men han døde 
1874, saaledes a t det blev den næ stæ ldste Søn, Johan Tychsen, 
der kom til at følge efter Faderen.

I 1901 overtog Johan Tychsen Gaarden, da Faderen gik paa 
Aftægt. Han levede dog kun som A ftæ gtsm and til 1904, da han 
døde. Hans Kone derim od levede til 1923.

Johan Tychsen havde Gaarden til sin Død 1933, hvorefter 
den ældste Søn, Tøge Tychsen, efter a t have væ ret B estyrer 
for sin Moder i et P ar Aar, i 1935 overtog Gaarden.

DY 5 Andersens Gaard i Byen

Denne Gaard var en Helgaard paa 8 M ark Guld, nøjagtig 
paa Størrelse med Stensgaard, Villesholt og Rasmus Tychsens 
Gaard. Den fik ved U dstykningen sine Jo rder udlagt i Sten- 
ryggel, N ørre- og Søndre Saas Ager. Store og Lille Graa Ryggel, 
A nkier Stykker, V ester Villesholt S tykker og Gammelmose. 
H ertil kom saa Hussted med Toft.

Den ældste Ejer, vi kender, er Peter Nissen . Han har for
m entlig overtaget Gaarden om kring 1703, idet han dette A ar 
giftede sig. Hans Kone døde 1730, og han sad paa A ftægt paa 
Gaarden hos sin D atter Ellen, der havde giftet sig med \Hans] 
Christensen  i 1732. P e ter Nissen døde 1739. Ellen døde 1754 
uden at efterlade sig Børn, og Hans Christensen giftede sig der
efter samme A ar med Syndet Tugesensdatter. Han levede dog 
kun 6 A ar — stadig uden at faa Børn — idet han døde 1760.

Nu giftede hun sig anden Gang. 1760 blev Anders Andersen  
ved Gifterm aal med Syndet E jer af Gaarden. Det fik hun kun 
Glæde af i 3 Aar. 1763 døde hun, og 1764 giftede A nders A n
dersen sig med An Jørgensdatter.

1790 overtog Sønnen Jørgen Andersen  G aarden med sin F a
der paa Aftægt. M oderen var død 1787, Faderen døde 1799.

Jørgen A ndersen blev en anset Mand i sin By og valgtes til 
Sandem and og K irkejurat. Han var gift 2 Gange.

1832 giftede hans æ ldste Søn, Andreas Andersen, sig med 
C atharina M aria Jepsen fra Skeide og blev derfor i 1833 skre
vet for Gaarden. Han havde den til 1860, da hans Sbn, Jørgen  
Andersen, overtog den.

Jørgen A ndersen drev ved Siden af Landvæsenet en udstrak t 
Hestehandel, men trods dette — eller m aaske netop derfor — 
gik det ikke for ham. E fter hans Død i 1895 fik hans Søn, A n 
dreas Andersen, dog alligevel Gaarden.
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Han var flittig  og dygtig og arbejdede G aarden op igen. I 
1930 døde han ugift, hvorfor Broderen, Christian Andersen, 
overtog Gaarden. Han døde allerede 2 A ar efter, ligeledes 
ugift, hvorefter Gaarden af A rvingerne solgtes til Christian 
Odgaard fra  Mors.

Han havde den til 1943, da han solgte Gaarden til den n u 
væ rende Ejer, Christian Petersen  fra  Felsted.

Den nedlagte Gaard

Denne Gaard laa i den østre Ende af Dynt Bygade og var en 
Helgaard paa 7 M ark Guld. Den fik sin Jord  udlagt i Øster og 
V ester Gam m eldynt, Øster pg  V ester B aster Damm, G rate- 
lund, Lille Hesselbjerg og V ester Holms Ager. Desuden et S tyk
ke K ratskov kaldet Dybbøl, en Eng kaldet Kohat og et Stykke 
af Gammelmose sam t Hussted og Toft.

Den ældste Ejer, vi kender, er Johan Clausen, der form odent
lig har giftet sig Gaarden til i 1713, idet han i dette A ar g ifter 
sig med »Jeppes Enke, Agnete, i Dynt«. Hun dør 1725, og han 
gifter sig anden Gang 1726 med Mariche.

Paa samme Dag, den 12. August 1731, dør baade Johan Clau
sen og hans Kone, og det ser ud som om G aarden e r gaaet over 
paa helt frem m ede Hænder, idet den næste E jer er Jens Tych- 
sen fra  Gammelgab, der er gift med en D atter, M argaretha, af 
Iver A ndersen i Skeide.

Jens Tychsens D atter, An Leonora, b liver i 1754 gift med 
Zacharias Samuelsen, der overtager Gaarden ved G ifterm aalet 
med sine Svigerforæ ldre paa Aftægt.

Begge Svigerforæ ldre overlever dog Svigersønnen, der dør 
1764. Enken gifter sig A aret efter med Asm us Petersen, der saa- 
ledes bliver Sæ ttem and paa Gaarden, stadig med Jens Tychsen 
og H ustru paa Aftægt. Jens Tychsen dør 1777 og hans Kone 
1781, saa de oplevede ikke D atterdatterens Bryllup i 1785.

D ette A ar holdt M arie Sam uelsen Bryllup m ed Jørgen Nissen 
fra  Gammelgab, og de unge overtog Gaarden med M oderen og 
Stedfaderen paa Aftægt. Asmus Petersen døde 1801, hans Kone 
i 1800.

I 1811 giftede Jørgen Nissens D atter, Anna Maria, sig med 
Paul Jensen, der derefter blev E jer af Gaarden, og herm ed be
gynder dennes Nedgangsperiode.

Paul Jensen blev Sandem and i Byen saa det ser ud, som om 
han har væ ret en ag tet Borger i Byen, men om det var de 
svæ re T ider ved Statsbankerotten, eller der h a r væ ret per
sonlige A arsager med i Spillet, er ikke godt at sige, men det
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udviklede sig saaledes, at i 1826 gik Paul Jensen fallit, og sam 
me A ar døde han.

Ved Tvangsauktionen over Fallitboet blev Gæstgiver Jens 
Christian Ehnstedt i Broager højstbydende paa Gaarden hvor
ved han blev den nye Ejer.

Gaarden blev paa en Maade paa Fam iliens Hænder, for i 1827 
giftede Paul Jensens Enke sig med Andreas Andersen Brix, og 
han købte Gaarden tilbage af Ehnstedt 1832.

Han ejer derefter G aarden til 1858, da hans Søn, Hans A n 
dersen B rix , g ifter sig og overtager Fødestedet.

Og saa gik det rask ned ad Bakke.
Den nye E jer var m eget ekstravagant og brugte mange P en

ge, m ange flere end Gaarden kunde bringe, hvorfor han be
gyndte at sælge af Ejendommens Jord  og pantsatte, hvad der 
kunde faas Penge paa. Stum p for Stum p sm uldrede den store 
Gaard væk m ellem Fingrene paa ham  indtil 1884, da der n æ 
sten ikke var m ere tilbage af den.

Størstedelen af den tillagte Jord  var borte, og Fæ stekvalite
ten blev derfor ophævet, og af Stam parcellen blev der et Inder- 
stested tilbage, som købtes af Hans Peter Jørgensen 1884.

Han havde dette til 1898, da Sønnen, Christian Jørgensen, 
overtog Ejendommen. Men allerede i 1902 overlod han det hele 
til et P ar Ejendom shandlere — Søren Jensen  fra  Nejs og Peter 
Jensen  fra  D ynt — og de parterede det hele, men overlod Huset 
med lidt Jord  til en Halvbroder til Christian Jørgensen, Anders  
Christensen, der ejede det saakaldte »Skovfogedsted« lidt Nor
den for dette Sted.

Im idlertid  bræ ndte  »Skovfogedstedet«, og da Anders Chri
stensen for den udbetalte Assurancesum  skulde genopføre Byg
ningerne, fik han Lov til a t bryde de gamle Bygninger i denne 
Ejendom ned og opføre nye Bygninger Syd for Vejen. Da han 
var en dygtig og in itiativrig  Mand, købte han Jord  ind til sine 
nye Bygninger, saaledes at han til sidst næ sten havde genop
re tte t den gamle Gaard. Han naaede at faa sam let 40 Tdr. Ld, 
sammen, hvorefter han i 1912 solgte det hele til Hans Peter 
Christensen Schm idt fra Sottrup.

E fter Genforeningen solgtes Ejendomm en til Peter Petersen 
fra Stenderup. Han døde, og Enken videredrev G aarden med 
sin Broder, A ndreas Hansen fra  Holm, paa Als, som B esty rer 
indtil 1932, da Gaarden blev solgt til den nuvæ rende Ejer, Carl 
Ohrt, fra Lysabild.

186



Villesholt DY 7

Denne G aard var en Helgaard paa 8 M ark Guld og var i Jord- 
tilliggende nøjagtig saa stor som Stensgaard, Andersens og 
Tychsens Gaarde i Byen,

Den ældste Ejer, vi kender, er Peter Michelsen, men vi ved 
in te t om ham udover Navnet.

I 1745 bliver hans Søn, Nicolaj Petersen, gift og overtager 
samme A ar Gaarden. Hans Kone dør 1760, og han gifter sig an
den Gang. Men i 1767 dør han, og Enken gifter sig derefter med 
Christian Petersen, der b liver Sæ ttem and, til Nicolaj Petersens 
ældste Søn, Jorgen Nicolajsen, i 1775 gifter sig og overtager sin 
Fæ drenegaard med S tedfader og Stedm oder paa Aftægt. De 
lever til hhv. 1809 og 1802, saa det var et endog m eget langt 
Aftægt, Jørgen Nicolajsen kom til at yde.

Det var Jørgen Nicolajsen, der gjorde Udflytningen med, og 
det var saaledes ham,, der flyttede ud til Villesholt.

Han fik sine c. 65 Tdr. Ld. udlagt i Damrns Ager. Kallsieg 
Ager, Gam melmark, Villesholt Stykker, Villesholt Damm, 
Gammelmose og et Stykke K ratskov kaldet Lyspold, endvi
dere Husstedet og Have.

Jørgen Nicolajsen døde 1809, samme A ar som sin Stedfader, 
og Sønnen, Nicolaj Nicolajsen, overtog Gaarden.

Han døde kun 43 A ar gammel i 1822, hvorefter Enken drev 
Gaarden videre, indtil D atteren, Ingeborg, i 1830 giftede sijg 
med Mathias Thomsen, og de unge kunde overtage Gaarden.

M athias Thomsens D atter, Anna, giftede sig i 1864 med Chri
stian Christensen  fra  Traasbøl, og samme A ar overtog de G aar
den med Foræ ldrene paa Aftægt.

I 1867 bræ ndte Gaarden, og da den skulde genopbygges, fly t
tedes den lidt længere mod Sydøst til dens nuvæ rende Plads. 
Man ser endnu paa det gamle Sted et Æ bletræ  staa tilbage som 
Resten af den tidligere Have.

Christian Christensen havde Gaarden til 1878, da han m aatte 
give op, og den overtoges af K reditorerne bl. a. de to Svogre: 
Thomas Thom sen  i Skeide og Tøge Tychsen  i Dynt. De drev 
G aarden til 1882, da de solgte den til Chris-tian Jensen  fra 
Skodsbøl, der var gift med en Søster til Tøge Tychsens Brodér 
Rasm us’s Kone, Anna Nicolajsen. Først havde de dog taget 
c. 25 Tdr. Land fra, saaledes a t G aarden kun blev en Halvgaard.

I 1915 afstod C hristian Jensen G aarden til sin Søn, Frederik  
Jensen, den nuvæ rende Ejer, som i 1921 købte saa m eget Jord  
ind til Gaarden, at den nu er paa c. 52 Tønder Land.
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De graastenske Gaarde
Paa G rund af den Fortegnelse, H ertugen paa G raasten i 1709 

lod optage over sit Jordegods, ved vi noget m ere om de g raa
stenske Gaarde end vi ved om de lyksborgske.

Han ejede 1 H elgaard (Struck) og 2 Halvgaarde (Holm, og 
Gammelmark). Desuden endnu et Kaadnersted.

Dy s Strucks Gaard i Byen
I 1709 var Fæ stebonden Christen Jepsen. Han var 45 A ar 

gammel og født paa Gaarden (f. 1664). Beboelseshuset v a r paa 
16 Fag, og han havde 6 Heste med 2 Føl, 9 Køer, 1 Kvie, 4 K al
ve, 11 Faar og 4 Svin (Bemærk det forholdsvis store A ntal 
Heste i Forhold til Kotallet). Hans Udsæd er følgende: 3 Tdr. 
Rug, 4 Tdr. Byg, 15 Tdr. H avre og 2 Tdr. Boghvede.

Hans Kone dør i 1716, men A aret e fter gifter han sig igen 
med Botel Jeppesdatter. 64 A ar gammel dør Christen Jepsen'. 
Han er ved sin Død K irkevæ rke for Broager Kirke.

Enken gifter sig A aret efter med Peter Jessen, der bliver 
Aartidsm and, men han dør allerede 1732, og Botel, der nu  er 
Enke for anden Gang, g ifter sig tredie Gang med Lorenz Seb- 
besen.

Ved Moderens Død 1762 fik Christen Jepsens Søn, Jep Chri
stensen, Gaarden, saaledes at det var ham, der ejede den ved 
Udstykningen,

Gaarden var da Dynt Bys største: paa 10 M ark Guld. Den fik 
sine M arker udlagt saaledes: i Sæ dem arken 34 Tdr., i Villesholt 
M ark 20 Tdr., i M øllemarken 8 Tdr., i D yntm ark 4 Tdr. og Hus 
med Have og Tofter c. 10 Tdr. i alt om kring 80 Tønder Land.

Jep Christensen døde allerede 1782, og hans D atter Catha
rina M argretha, overtog derefter Gaarden sammen m ed sin 
Mand, Peter Hansen, med Moderen, E ster paa Aftægt. Catha
rina M argretha døde i 1815, og A aret e fter giftede P e ter H an
sen sig igen.

I 1825 døde P e ter Hansen uden at efterlade sig Børn i noget 
af Æ gteskaberne. Hans Enke giftede sig i 1826 med Christian 
Petersen  fra  Surlykke i Dybbøl Sogn.

Christian Petersen var en frem træ dende Mand og en dygtig 
Landm and. Han gjorde sig sæ rligt bem æ rket ved sit lyse og 
lystige Sind. Hans spirituelle Festta ler v a r berøm te vidt om 
kring. Som et skatte t Medlem af Sangforeningen »Harmonien« 
fejrede man ham under stor Fest og Deltagelse ved hans 80 
Aars Fødselsdag i 1880.

Da havde han dog afgivet G aarden til sin Søn, Christian Pe
tersen. Selv døde han i 1887.
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Christian Petersen havde ikke Gaarden som Ejer i forfæ rde
lig mange Aar, for 1901 døde han, og tredie G eneration Christi
an Petersen overtog A rven efter sin Fader.

Han var en frem træ dende og dygtig Landm and, som m an 
ventede sig m eget af i Sognet, men til alles store Forbavselse 
tra f  han den Beslutning at by tte  sin store og veldrevne Gaard 
m ed Ejendomm en »Palæet« i Graasten, netop som den første 
V erdenskrig brød ud den 1. August 1914.

»Palæet« ejedes af Nordslesvigs Kreditforening  og bestyredes 
af Hans Struck fra  Blans. Ved Bytningen overgik sidstnæ vnte 
til at blive B estyrer paa Gaarden i Dynt, der dog i de efte r
følgende A ar blev en Del form indsket ved Bortsalg af Jord.

E fter Krigen og Genforeningen købte Hans S truck  den til
bageblevne Del af Gaarden, og han havde den til sin Død 1945.

Enken driver nu (1951) Ejendomm en videre.

Holm
Ved Hertugens Opgørelse i 1709 sad Jep Nissen som Fæ ste

m and paa Gaarden. Han v a r født paa Stedet 1666, saaledes at 
hans Fader altsaa ogsaa har haft den. Det var et halvt Boel 
med et 16 Fags Stuehus og en Besætning paa 4 Heste, 1 Føl, 3 
Køer, 1 Kvie, 2 Kalve, 6 Faar og 2 Svin. Han havde baade Søn
ner og Døtre, men de døde alle i ung Alder, saaledes at Gaarden 
ved hans Død 1728 overgik paa frem m ede Hænder.

Efterfølgeren var Christian Asmussen, om hvem  vi ikke med 
Bestem thed ved, hvorfra han stam m er, men der er størst Sand
synlighed for, at han er en Søn af Asmus Hansen (DY 3) og saa
ledes en Broder til Tøge Rasmussen.

Christian Asmussen døde allerede 1740, og Enken, Ann 
Cathrin, giftede sig samme A ar med Jacob Jepsen, der blev 
Aartidsm and, til Sønnen af første Æ gteskab, Peter Christian
sen, skulde overtage Fæ drenegaarden.

D ette skete form entlig i Forbindelse med hans Bryllup i 1772 
eller kort derefter. Han havde sin S tedfar paa A ftæ gt til 
1778 og sin Moder til 1788.

Det blev altsaa P e ter Christiansen, der kom til at opleve 
Udstykningen. Han fik udlagt sine Jo rder i Holm Mark, Garn- 
m eldynt Mark, Smaahøj Mark, Saad M ark og i Gam m elm ark 
foruden et Stykke i Dynt Mose, i alt c. 25 Tdr. Land.

Han døde selv 1797, og hans Kone 1811. Deres D atter, Anna 
Catharina, overtog G aarden og giftede sig samme Aar, som 
Moderen døde, med Nis Jepsen (Conrad), som saaledes blev 
E jer af Gaarden.

De havde ingen Sønner, saa D atteren Anna og hendes Mand,

DY 9
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hvem  hun blev gift med i 1836, Lorentz Conrad, overtog G aar- 
den i 1851 med Nis Jepsen paa Aftægt. Han døde først i 1867 
over 90 A ar gammel.

I 1863 giftede deres Søn, Nis Jepsen Conrad sig, og de unge 
overtog derfor Gaarden. De havde i nogle A ar foruden Faderen 
og Moderen ogsaa B edstefaderen paa Aftægt.

Nis Jepsen Conrad overlod i 1897 Gaarden til sin Søn, 
Lorentz Conrad, men da saavel han som hans Kone levede 
længe, blev det et langt A ftæ gt Lorentz Conrad kom til at 
svare. Nis Jepsen Conrad blev ligesom sin B edstefader 90 A ar 
gammel og døde først i 1926. Hans Kone var død i 1919.

Lorentz Conrad var K om m uneforstander i Dynt i 30 A ar 
til sin Død 1919. Han overlevedes af baade sin Far og Mor. Ved 
hans Død overtog Børnene og Enken G aarden med Sønnen, 
Jens Conrad, som Bestyrer, indtil de i 1924 solgte til Købmand 
Johannes Ohrt i B roager og G aardejer Hans Tychsen  i Dynt,

De havde den dog kun et halvt Aars Tid. Saa blev G aarden 
solgt til Hans Christian Johannsen  fra Gramby, som havde den 
til 1926, da han solgte til G aardejer Christian Veler Hansen 
Jensen.

I et Aars Tid ejedes G aarden derefter af F ru  Anna Cathrine 
Davidsen. I 1929 blev Gaarden ved Fogedudlæg købt af Helene 
Jessen, som havde den i 2 Aar, indtil Henrik Davidsen købte 
den.

Han havde den i 10 A ar til 1941, da Handelsm and Peter Ja
cobsen, Skeide, købte den. Ved en B yttehandel med en E jen
dom i Ravnskobbel blev den samm e A ar overtaget af F ru  
Maria Madsen, som dog straks solgte til F irm aet Ohrt & T ych 
sen i Broager, der har væ ret E jere siden.

De har drevet Gaarden ved forskellige Bestyrere. Paa G aar
den sidder stadig Lorentz Conrads Enke paa Aftægt.

G aarden ligger nu lidt uden for Dynt By, men den har 
tidligere ligget inde i selve Byen. Paa et ikke næ rm ere bestem t 
T idspunkt i 1700-Tallet b ræ ndte G aarden og blev fra sin da
væ rende Boplads enten Øst eller Vest for Lorensens Køb
m andsforretning fly tte t ud til sin nuvæ rende Plads,

dy io Gammelmark
I 1709 var Fæ stem anden Hans Christensen. Han var fra  Als 

og havde giftet sig G aarden til med sin Kone, som vår født paa 
Stedet. Beboelseshuset var paa 18 Fag, og der var 4 Heste, 2 
Føl, 3 Køer, 1 Kvie, 6 Faar og 2 Svin. Hans Udsæd var: 3 Tdr. 
Rug, 4 Tdr. Byg, 10 Tdr. Havre og 2 Tdr. Boghvede.
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Hans Christensen havde ingen Sønner, men 3 Døtre. Det 
blev D atteren, Syndit, der fik Gaarden samm en m ed sin Mand, 
Iw er M atzen  i A arene om kring 1725. Hans Christensen døde 
1730, og hans Kone 1729.

I 1752 giftede Iwers D atter, der var opkaldt efter sin Mor, 
sig med Christen Johansen, og de fik overladt G aarden med 
Faderen og M oderen paa Aftægt. De døde begge med 14 Dages 
M ellemrum  i 1763.

1776 overtog Sønnen, Johan Christensen, Gaarden, og det 
blev saaledes ham, der kom til at fly tte  ud af D ynt By og ud til 
den nuvæ rende Boplads paa Gam melmark.

Gaarden fik alle sine Jo rder udlagt i G am m elm ark m ed c. 40 
Tdr. Land. Desuden beholdt han et A ftægtshus i Byen paa det 
Sted, hvor han tidligere havde haft sin Qaard.

I 1820 solgte Johan Christensen G aarden til Peter Gregersen 
fra  Skeide (se SKE 26), men efter kun 9 Aars Forløb solgte 
han videre til Iver Henningsen, der fik Fæ stebrev paa Gaarden 
den 12. Februar 1830.

Han havde den til sin Død i 1860, hvorefter Sønnen, Hans 
Christian Henningsen, overtog Gaarden.

Han var im idlertid  svagelig, saa han kunde ikke passe G aar
den til Gavns, og om kring 1870 m aatte han beslutte sig til  art 
afhæ nde den. A fhændelsen foregik paa den Maade, at han b y t
tede Gaarden m ed en lille Ejendom i Skodsbøl, der ejedes af 
Hans Christian Hansen, kaldet Bødker. Hans Christian Hen^ 
ningsen fly ttede til Skodsbøl, hvor han døde snart efter kun 38 
A ar gammel.

Hans Christian Hansen, eller Hans Christian Bødker, under 
hvilket Navn han var bedre kendt, fortsatte  saa Gaardens 
Drift, m en han var uden økonomisk Støtte, saa i Løbet af en 
A arræ kke kørte han fast. H ertil kom, at Gaarden b ræ ndte  i 
1876, hvilket ikke gjorde Tingenes T ilstand bedre. Han holdt 
ud til 1886, da han m aatte lade K reditorerne overtage hele 
Ejendommen. Selv rejste  han med hele sin Fam ilie til Amerika.

Hovecfkreditorerne var Korff i Sønderborg og G aardejer 
Rasmus Peter Tychsen  i Dynt, og disse overtog derefter G aar
den. Det var Tychsen, der drev Ejendommen, indtil den i 1891 
blev solgt til Peter M ikkelsen  fra Skodsbøl.

Han havde den til 1899, da Christian Petersen Caspersen 
købte den. I 1938 overtog Sønnen, den nuvæ rende Ejer, Chri
stian Caspersen, Gaarden.
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DY 11 Hospitalsgaarden

Denne G aard ejedes saa langt tilbage Oplysninger forefindes
— og sandsynligvis m eget længere tilbage i Tiden — af Set. 
Jørgens Hospital i Sønderborg, og Fæ steren  betalte  Fæ steafgift 
til H ospitalet sam t var undergivet dettes Jurisdiction.

Det var en H alvgaard paa 4 M ark Guld, og Tilliggendet var 
paa c. 35 Tdr. Land. Disse var beliggende i V ester R aukjæ r, 
Søndre og Nordre Ende af Stor Ager, Hagelsbjerg, Øster Hol- 
næs Ager, Gammelmose og Gam m elm ark K rat. Desuden hørte 
der til Ejendomm en en Toft, der laa lige Norden for Gaarden.

Den første Ejer, vi m øder i T ienderegistret, er Christen  
Jørgensen, som m aa væ re født c. 1670—80, og som har faaet 
G aarden om kring 1700. Hans Søn, Jørgen Christensen, g ifter 
sig 1726 og overtager Gaarden, hvor Faderen dog allerede dør
2 A ar efter, 1728.

Jørgen Christensen dør im idlertid allerede 1734, og hans 
Enke driver form entlig Gaarden videre, men dør 1741. Deres 
Søn er da kun 14 Aar, saa Gaarden overdrages Anders Casper- 
sen (gift 1741 med Syndet Henningsdatter), der form entlig skal 
bestyre den til Jørgen Christensens Søn bliver gammel nok til 
at overtage sin Fæ drenearv. Men Anders Caspersen dør a llere
de i 1746, og Syndet g ifter sig med Claus Christensen, der nu  
bliver Gaardmand.

I 1756 gifter Christen Jørgensen  (f. 1727) sig og overtager 
nu  selv Gaarden. Han har den til sin Død 1779, og det er 
saaledes ham, der gør hele den store Om væltning ved U dflyt
ningen med.

Efterfølgeren bliver Sønnen, Jørgen Christensen, der har 
G aarden til 1815. I dette A ar gaar han og hans Kone, Marie-, 
paa A ftæ gt og tilsk river deres eneste D atter, Anna Christine 
og hendes Æ gtem and Rasmus Rasmussen  fra  Brandsbøl, G aar
den. Selv sidder de to gamle som A ftægtsfolk lige til 1834.

I 1831 sælges G aarden til Inderste Jens Carstensen fra  Bus- 
holm, m en han dør allerede 1835, hvorefter Enken, A nna Ca
thrine, født Jørgensen, overtager Gaarden. Hun gifter sig i 1837 
med Christian Andersen  fra  Skeide (SKE 12).

De ejer derefter Gaarden til 1851, da C hristian Andersen af- 
gaar ved Døden uden at efterlade sig Børn. Enken gør derefter 
en energisk Indsats for at redde Gaarden for Familien, og hun 
søger derfor Sønderborg Hospital om Tilladelse til at overdra
ge Gaarden til sin afdøde Mands Broder, Aindreas Andersen. 
D ette lykkes, trods det at han allerede h a r en Gaard i Skeide 
(se SKE 27 sammen m ed SKE 12, 20 og 26). Men m an forstaar, 
a t Forudsæ tningerne for denne Tilladelse er, a t han skal vide- 
reoverdrage Gaarden til sin D atter, Cathrine Marie, og hendes
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J. RABEN

OVERSIGT OVER DE ARKÆOLOGISKE 
FORHOLD PAA BROAGERLAND

Broagerland i Oldtiden.
N aar der skal tales om H jem stavnen i O ldtiden, m aa vi 

gaa langt tilbage, til den Tid, da den faste Indlandsis dæ kkede 
vo rt Land, for ca. 15—20.000 A ar siden.

Fra N ordøst havde Ism asserne skudt sig frem til den Linie, 
der endnu ligger som kendelig  Randm oræ ne og s træ kker sig 
fra Flensborg Fjord over Stagehøj ved Kollund, Søgaard, Sdr. 
H ostrup og nordpaa, hvorfor det bakkede Land falder brat 
m od Vest.

H er var Isen stoppet op. Ø st for denne Linie laa den døde 
Is som i Polaregnene, En pludselig og stæ rk  K lim aforandring 
bragte  Varme. Isen begyndte  at smelte, og stæ rke Sm elte
vandsstrøm m e sattes i Bevægelse.

A lt hvad  der va r indefrosset i Ism asserne: Sten, Grus, Ler, 
Jo rd  o. a., og som m ed Isen var ført hertil fra det skandina
viske Grundfjeld, løsnede sig under Sm eltningen. Sm elte
vandsstrøm m ene rev  alt med sig, jo større Stenen var, des 
næ rm ere b lev  den liggende ved Udsm eltningsstedet. M indre 
Sten, Sand og Grus førtes videre, indtil de hist og her aflej- 
redes som store G rusbunker. Det er Sm eltevandets rivende 
Strømme, der paa denne M aade har form et vort Broagerland, 
ophobet de store Banker og udvasket de bugtede Slugter og 
brede Dale. De har dannet vore  Fjorde og Bugter og givet vor 
H jem stavn den storslaaede N atur »med Dal og Bakker fagre«.

Da Isen var sm eltet, v a r altsaa et ny t Land tonet frem. 
Der herskede endnu i lang Tid arktisk  Klima. Dværgbirk, Po- 
larpil og Rypelyng va r den frem herskende V egetation. Rens
dyret strejfede om kring paa den danske Tundra.

A llerede dengang, da R ensdyret strejfede rundt, har der 
v æ re t M ennesker ved vore Kyster. De m aa væ re  kom m et 
sydfra, om strejfende Jæ gere, der i Tundraens korte  Sommer 
har fulgt Renens T ræ k m od N o r d .------------
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En lille halv  Snes Tusind A ar f. Kr. er Danm ark beboet. 
Det er Jæ gere  og Fiskere. Fyrreskove breder sig nu over 
Landet, og m ed den V ildtet: Urokse, Bjørne, H jort, Vildsvin. 
Det første Husdyr, Hunden, dukker op. Det er den æ ldre S ten
alders prim itive Kultur, m ed V aaben og Redskaber af raa t 
tildannede F lin tstykker eller Slagvaaben af H jortetak.

Om kring 5000 A ar f. Kr. b liver vort Klima m ildere. H avet 
stiger. Eg, Elm og Lind fortræ nger Fyrren. Ved K ysterne op- 
staar Bopladserne m ed deres Skaldynger eller K økkenm ød
dinger, som vi kalder dem. Befolkningen, endnu Sam lere og 
Jæ gere, slog sig ned paa de Steder, hyor Fangsten var bedst. 
Om end K ulturforholdene i K økkenm øddingtiden var m eget 
prim itiv, bringer denne Periode et m æ gtigt Frem skridt: de 
første Lerkar kom m er frem.

Endnu i det 3. A artusinde f. Kr. var Ø stkystens Bakkeland 
dæ kket af store tæ tte  Egeskove. H er havde M ennesket be
gyndt at gøre lyst. M ed Ild og Ø kse havde m an ryddet Skov
land, saa der var en Plet, hvor m an kunde blive boende, »Bon
de« i O rdets re tte  Forstand.

H er gaar vi ind i den yngre Stenalder, og der begynder 
en Stortid i N ordens Oldtid.

Folket var da ikke læ ngere Jæ gere  og Fangere, de havde 
udefra læ rt at dyrke Korn og drive H usdyravl. Okse, Faar og 
Svin optræ der som Husdyr. Paa den store Stenalderboplads i 
Bundsø paa Als har m an fundet forkullede Korn af H vede og 
Bycf og M æ ngder af Knogler af næ vnte  Husdyr. Indførslen af 
A gerkorn og K væ gavl er vel det største  Frem skridt i vo r O ld
tids H istorie. Pottem ageriet tager et s tæ rk t Opsving. K arrene 
er kunstfuldendte i Form og O rnam entik. V aaben og Redska
ber faar ligeledes Form og Skønhed, og beundringsvæ rdig  er 
den fuldendte Teknik indenfor B earbejdelsen af Flint, G ranit 
og Ben.
sæ tte de døde i m ægtige Stengrave, Dysser, der efter nogle

Om kring 2500 A ar f. Kr. b lev  det herhjem m e Skik at bi- 
H undrede A ars Forløb afløstes af de endnu m æ gtigere J æ t
testuer. Det har væ re t en udefra kom m ende religiøs Strøm 
ning, der har m edført denne Gravskik.

M an skelner m ellem  Langdysser og Runddysser. Langdys
sen er den langstrak te  Jordhøj, m ed eet eller flere D yssekam 
re, m ens Runddyssen kun  gem m er et enkelt Kammer. Begge 
Højform er er om sat af en Fodkrans af ofte ret store Sten, dels 
for at stø tte Jordhøjen, dels for at hæ ve den m onum entale 
Virkning.

Kort før 2000 f. Kr. ankom m er et ny t Folk fra Europas 
Indre til Jy lland, og gennem  de følgende A arhundreders Ud
vikling glider vi over i O ldtidens andet store H ovedafsnit: 
Bronzealderen.
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18— 1500 f. Kr. læ rte  m an M etallet at kende. Det første 
M etal var Kobberøksen, der indførtes hertil fra M ellem euro
pa. Det blev  snart alm indeligt at blande lidt Tin i Kobberet, 
denne Blanding kaldes Bronze. Om kring 1500 f. Kr. var Bron
zen træ ngt igennem  herhjem m e som det fornem ste M ateriale 
til V aaben, R edskaber og Smykker. Af dette  M etal lavedes 
der K ostbarheder, som den døde fik med i Graven, m edens 
m an endnu i lang Tid anvendte Flint til m ange af Dagliglivets 
Redskaber.

I Landbruget anvendes nu Ploven. Foruden Hund, Okse, 
Faar og Svin holdes nu ogsaa Hest og Ged som Husdyr. Ved 
Siden af H vede og Byg dyrkes Hirse.

B isæ ttelsen af de døde i store Stenkam re hører efterhaan- 
den op og ersta ttes m ed Enkeltbegravelser i Egekister under 
store Jordhøje. Fra denne Tid kender vi de store Fund fra 
Egtved, Skrydstrup o. a., der har g ivet væ rdifulde O plysnin
ger om Bronzealderens K læ dedragter og G ravskikke.

Fra Tiden ca. 1000 f. Kr. fortræ nger Ligbrændingen efter- 
haanden den æ ldre Bronzealderskik. De bræ ndte Ben b lev  
nedlaqt i simple S tenpakninqer eller nedsat i en Urne under 
flad M ark.

Bronzealderens Kunst i Form og O rnam entik naar sit H øj
depunkt mod Slutningen af den æ ldre Bronzealder; ca. 900 f. 
Kr. kom m er Form kunsten i Forfald, baade hvad Vaaben, 
Sm ykker, O rnam entikken og Lerkarrene angaar.

Om kring 500 f. Kr. læ rer man Je rn e t at kende. M an havde 
læ rt at udvinde Je rn  af M yremalm. Je rn e t var ikke alene bil
ligere end Bronzen, der m aatte  im porteres, det var ogsaa s tæ r
kere  og bedre egnet til N ytteform aal. Bronzen benyttedes dog 
ved  Siden af som Pynt og Sm ykker. Denne æ ldste Je rn p eri
ode er fundfattig. En Ligbrændingsskik uden synderligt G rav
gods er eneraadende. Denne Tids Grave frem træ der ofte som 
smaa Høje (Tuegrave), der ligger sam let i store Grupper. I 
N ørreskoven paa Als kendes saadanne G ravpladser med hen 
holdsvis 40 og 30 Sm aahøje. F ra denne Tid stam m er ogsaa 
»Hjortspringbaaden«, N ordens æ ldste Baad, der i 1921—22 
blev udgravet i H jortspring Mose ved  Svenstrup.

Om kring Kristi Fødsel begynder en ny Periode, den ro
m erske Jernalder, der varer indtil M idten af det 3. A arhun- 
drede. D anm ark faar en livlig H andelsforbindelse med de 
provinsial-rom erske Egne i N ordvesteuropa, og den rom erske 
K ultur gør sig stæ rk t gæ ldende her. I den Tid har vor Egn 
v æ re t stæ rk t bebygget. Folkene boede i Byer og drev  frede
ligt Landbrug. K ulturen udvik ler sig, K eram ikken opnaar a tter 
et H øjdepunkt. Tiden v iser igen stor Sans for Prydkunsten. 
Bronzen bruges endnu til Pyntegenstande, Sm ykker, Bøjle- 
naale og som Beslag og Pynt paa m ange Ting.
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I Stenalderen bestod Sm ykkerne af Rav og Ben, i Bronze
alderen kom m er Guldet frem, herlige Sm ykker, fra den fint 
vundne Spiralring af G uldtraad til svæ re Arm - og Halsringe. 
I Jernalderen  m øder vi Sølvet, Guld findes sjæ ldent i dette 
Tidsrum. Perler, Sm ykker og andre Ting af farvet Glas dukker 
op, G enstande som Rom erne bringer hertil ad Handels vej ene.

L igbrændingen fortsæ ttes, og de bræ ndte  Ben m ed Grav- 
godset b isæ ttes i U rner under flad M ark, undertiden ogsaa i 
O verfladen af æ ldre Gravhøje. U rnem arker kendes i stor Ud
stræ kning, hvor K arrene kan staa i H undredevis, og oftest er 
de udsty ret m ed G ravgods af Je rn  og Bronze.

G ravform er og G ravskikke veksler, ved Siden af U rne
gravene kom m er ogsaa Jordfæ stelsen  af ubræ ndte Lig i Brug.

Bopladserne fra denne Tid findes hyppigt. V ed Jo rd arb e j
de, V ejan læ g og D ræ ningsarbejde finder m an K ulturlagene 
som m ørke P letter i Jorden. Det er Ildsteder eller askeblandet 
Jord, hvor Affaldet fra Dagens Liv ophobedes, snart i tynde 
Lag, snart i kunstige eller naturlige Fordybninger. Der findes 
Knogler af Dyr, Lerklining fra H usvæ ggene og M æ ngder af 
Lerkarskaar. Der findes Skubbekvæ rne af Sten, som m an 
brugte til at knuse Korn i. Bopladserne findes ofte ned ad en 
Skraaning eller ved Randen af en sum pet Fordybning.

I den efterfølgende Folkevandringstid  (Indtil 500 ef. Kr.) 
v iser P rydkunsten Begyndelsen til en egen nordisk Stil. Den 
ro terende K væ rn b liver kendt, og de første Runer begynder 
at vise sig. G ravform erne og Bopladserne er i det væ sentlige  
de samme som i den rom erske Tid. Fra den Tid stam m er det 
store Fund fra N ydam  Mose (Sottrup Sogn).

O m kring 500—800 ind træ der en ny K ulturperiode, den 
germ anske Jernalder. Efter det rom erske Riges O pløsning op
hører Tilførslen af provincial-rom erske V arer. Det er nu ho 
vedsagelig  den vestgerm anske Kultur, der paav irker Norden. 
De fleste af O ldsagerne er dog hjem ligt A rbejde m ed en egen 
K unstretning i D yreornam entikkens Stil.

Den følgende V ikingetid  (ca. 800— 100) er N ordens G lans
tid. Forvovne Søfarter førte V ikingerne til fjerne Kyster. M ed 
rigt Bytte, erhvervet ved fredelig H andel eller ved Rov, vend 
te de hjem. Store H andelsbyer som H edeby stod i livlig H an
delsforbindelse v iden om, særlig med Rhinegnene og den nord
vestlige Del af det karolingiske Rige. En rig Kultur kom til 
Norden, uden dog at V ikingernes eget, stæ rke Præg gik  tabt. 
Der ligger samme Kraft i V ikingetidens Stil og O rnam entik 
som i V ikingefolket selv. Fundene g iver os et væ rdifuldt Ind
blik i denne Tid, der er Brydningstiden m ellem  H edenskabet 
og Kristendomm en.

Vi kender G ravpladser fra denne Tid. G ravene ligger for 
det m este under flad M ark eller i G rusbanker (Ketting, Bo-
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stedvraa, A vnbjerg, Sottrup m. fl.). Kun sjæ ldent har m an 
bygget en Høj over Graven.

Ligene er bisat i T ræ kister. G ravgodset er ofte rigeligt, 
svarende til den store Tid, M an har g ivet den døde Sværd, 
Stigbøjler, Sporer o. a. m ed i Graven. Kvinder fik deres Sm yk
ker med; m ed rørende Omhu er de lagt til den sidste Hvile.

Bro Vold paa Als med sin en Gang betydelige H alvkreds- 
vold er et Byanlæg fra denne Tid, m uligvis kan  O pførelsen 
af Smøl Vold føres tilbage til den senere V ikingetid.

V ikingetiden er O ldtidens Slutning. Efter den glider vi ind 
i vor h istoriske Tid.
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B roagerland har haft en stæ rk  Bebyggelse i O ldtiden, der
om  fortæ ller de m ange M inder, baade fra Sten-, Bronze- og 
Jernalderen.

Paa det store arkæ ologiske Kort i M usæ et paa Sønderborg 
Slot er der indtegnet 230 O ldtidsm indesm æ rker paa Broager
land. Men næ sten  alle disse M indesm æ rker er ødelagte, over
pløjede og næ sten  udjæ vnede; de frem træ der nu kun som 
svage H øjtom ter i Landskabet.

I den nordlige Del af Sognet ligger de m est enkelt og
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spredt. En lille Gruppe af Bronzealderhøje har ligget paa M ar
ken  m ellem  Stenbæ k og Vemmingbund.

M eget tæ t ligger H øjresterne paa M arkerne ved Dynt ud 
mod V illesholt og ned m od V andstedbæ k. Der har paa disse 
M arker væ re t flere Langdysser. En Del H øje ligger m ellem 
M ølm ark og Iller-Brunsnæs, en større Gruppe findes V est for 
Gammelgab. Om kring Skeide og ned mod Vigsmose findes 
m ange Grave.

I Skeide Kobbelskov er 13 O ldtidsm indesm æ rker bevaret, 
om end et Par af dem er noget forstyrret. Desuden findes Spor 
af en helt ødelagt Langdysse i Skovens nordøstlige Del, og en 
ligeledes fuldstændig ud jæ vnet Runddysse lige Syd for den 
bevarede Langdysse (Nr. 7, se Kortet).

Skovens anseligste M indesm ærke er Langdysse Nr. 7. Den 
er 18 m lang og ca. 6  m bred mellem Randstenene. Jordhø jen  
hæ ver sig ca. 1,5 m over det om givende Terræ n, og den er 
om gærdet af 33 sm ukke Randsten.
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Diagrammer over Gravene Nr. 6, 7 og 8

Indtil 1941 laa M indesm ærket i en stæ rk t forstyrret Til
stand. Randstenene var skredet ud, v æ lte t eller forskubbet 
af Trærødder, Kam rene var ikke synlige. N æ vnte A ar foretog
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N ationalm usæ et og M usæ et paa Sønderborg Slot en R estau
rering af forskellige M indesm æ rker i Skoven. Broager Sog- 
neraad  viste stor Forstaaelse for Sagen og ydede et Tilskud 
til A rbejdet. Saa godt det kunde lade sig gøre paa en forsvar-

£&e/cU ?Co6é>e/s&or
J fy st tsb m  r ^ u srU c tp ss«  A H ?

Diagram over Dyssestuen: Dysse Nr. 7

lig M aade, b lev  M indesm æ rkerne sat i Stand, R andstenene 
b lev  rejst, og Kam rene aabnede, og hvor det var nødvendigt, 
re tte t op. Et Par D æ ksten blev  lagt paa Plads, og saaledes 
ligger nu G ravene som den yngre Stenalders stolte M inder om 
en Tid, der fører tilbage til to A artusinder før vor Tidsregning..

V ed R estaureringen af Langdysse Nr. 7 fandtes 2 Kamre 
i Højen. Det vestlige Kammer er uden O verligger. Den har 
ligget synlig og er b levet fjernet i tid ligere Tider. K am ret har 
v æ re t udgravet, antagelig  da D æ kstenen b lev  fjernet, og med 
Tiden er det a tte r b levet jordfyldt. Den ene Sten i Langsiden 
v a r væ lte t ind i Kamret.

Kam ret er 1,7 m langt, 0,7 m bredt og 1 m dybt. Det bestaar 
af 6  Sten, to i hver Langside og een for hver Ende.

3 M eter fra den østlige Ende fandtes det andet Kammer. 
Det er langt og smalt. En lille Top af D æ kstenen v a r synlig 
i Overfladen. Den har ikke kunnet dæ kke over hele Kam rets 
Længde, hvorfor den nordlige Ende af K am ret var overdæ k
ke t med en flad Sten. Kam ret var tilsyneladende urørt, m en
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1 Forgrunden Langdysse Nr. 7, bag den t. v. Østenden a f Langdysse Nr. 6.

der fandtes in tet Gravgods. D æ kstenen blev  a tte r lagt paa 
Plads, saaledes at Kam ret nu er helt lukket.

Kun 10 m læ ngere mod Nord ligger den lille Langdysse 
Nr. 6 . Det er en ganske svag Forhøjning, 13— 14 m lang og ca. 
5 m bred. Kun tre  smaa Randsten paa N ordsiden synes at 
ligge paa Plads. Der ligger to Kamre med ca. 3 m M ellemrum. 
Det østlige var udgravet og uden Dæksten. Det vestlige Kam
mer, der ogsaa har væ re t udgravet tidligere, laa jord- og 
stenfyldt. Ved R estaureringen blev  H øjen sat i Stand. V est
kam rets Dæksten, der laa ved  Siden af Kamret, b lev  lagt paa 
Plads.

Ved Ø stenden af Langdysse Nr. 7 ligger en lille smuk 
Runddysse, Nr. 8  paa K ortskitsen. Der findes enkelte Rand
sten. Midt i H øjen findes Kamret. V ed R estaureringen i 1941 
blev  Kam ret undersøgt. Det har v æ re t udgravet en Gang før. 
Det eneste, der nu fandtes, var en 10 cm lang Flintsten. D ette 
Kammer er uden Tvivl om bygget og udvidet i den senere 
Stenalder, m aaske i Jæ ttestuetiden , og jeg  betegner den der
for som D yssestue/)

*) Sammenlign »Sønder jydsk Maanedsskrift« 1940, Side 266 ff »Dys
sestuer paa Als«.
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En anden Runddysse (Nr. 4) ligger næ r ved den yderste  
Spids paa Skeldehoved. En lille Høj, 6  m i Tvæ rm aal m ed en
kelte  Randsten, gemm er et Kammer, der har bestaaet af fire 
Sten. Stenen, der har dannet den østlige Langside er borte. 
D æ kstenen er bevaret, den dæ kker det m este af Kammeret.

Østkamret i Langdysse Nr. 6
D ækstenen er løftet op, saa man ser den aabne Grav.

En smuk Rundhøj ligger i Skovens sydøstlige H jørne 
(Nr. 3). Den har flere Randsten bevaret, og i H øjtoppen ligger 
flere Sten, der sikkert hører eller har hørt til Kamret. H øjen 
er ikke undersøgt, m en antagelig har den v æ re t en Runddys
se, da der foreligger Beretning om, at en stor Sten paa H øj
toppen, form entlig Dækstenen, er b levet fjernet om kring 1880.
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Vestkamret i Langdysse Nr. 6

I Skovhjørnet ud mod G aarden Frydenlund ligger to ve l
bevarede Rundhøje. En ødelagt Runddysse findes i det yder
ste nordøstlige H jørne, hvor V ejen fra Skelde støder til S tran
den (Nr. 13). En anden Høj (Nr. 5) er ligeledes forstyrret.

Fire H øje (Nr. 9— 12) m enes at væ re  Grave fra Bronze
alderen.

* *
*

Paa Hans Tychsens M ark, V est for Gaarden, som før til
hørte  Kom m uneforstander Conrad, Dynt, har ligget to Lang
dysser og en Runddysse. De ses nu kun som svage Tomter.

De to Langdysser laa Side om Side med kun 6 —7 m M el
lemrum i Retningen Ø st-V est. De var ca. 32 m lange og begge 
om gæ rdet med tæ tslu ttende Randsten. Desuden stod en Ræk
ke større Sten i Sænkningen mellem de to Højrygge. Begge 
D ysser har haft to Kamre, m an ser endnu den bræ ndte Flint 
i Jorden, hvor Kam rene har væ ret.

M indesm æ rkerne er i Tidens Løb blevet ødelagt. Om kring 
1907 har Kom m uneforstander Conrad fjernet et Kammer i 
V estenden af den nordlige Dysse. Det var uden D æ ksten og 
bestod af fire Sten, det laa  paa tvæ rs af H øjens Læ ngderet-
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ning, med en lavere T æ rskelsten mod Syd. Efter Lærer F. 
A ndresens Beretning fandtes nogle Stensager, som Conrad 
foræ rede til Sadelm ager F. Ihle i Broager.

Da Sønderborg M usæum  blev indrettet, foræ rede F. Ihle 
sin Oldsagssam ling til M usæet, men desvæ rre  var der ingen 
O ptegnelser om Findestederne.

Endnu i 1933 har Hans Tychsen fjernet nogle store Sten, 
baade K am m errester og Randsten fra H øjene, disse har han  
foræ ret til M usæ et sam m en med forskellige Flintsager, han 
Tid efter anden har fundet paa sin M ark.

Den danske Regering har allerede for over 100 A ar siden 
væ rne t om vore O ldtidsm inder. Ifølge en Forordning af 5 . Fe
bruar 1811 blev  der udarbejdet en Fortegnelse over M indes
m æ rkerne i Hertugdøm m et, og der blev  udnæ vnt en sæ rlig  
Kommission, som skulde tage sig af dem. Denne Liste er try k t 
i »Erster Bericht den kgl. schlesw.-holst.-lauenb. G esellschaft 
für die Sammlung und Erhaltung vaterländ ischer A lterthüm er«, 
1836: Sønderborg Amt.

N ybøl Herred, Broager Sogn: Paa en Kobbel, hørende til 
Skeide By, i en lille Fordybning, et A lter m ed en stor D æ k
sten, der hv iler paa 5 Sten, der staar i en Runding.

I samme Sogn, paa en under Dynt hørende Kobbel »tre 
lange smalle Forhøjninger og Fordybninger ved Siden af 
hverandre, hver indeslu tte t af Sten, saa at Stenene forløber 
i 3 Rækker.«

V ed sidste Beretning er m ent de næ vnte  to Langdysser: 
de to S tenræ kker paa H øjens Langsider og S tenræ kken m el
lem de to Højrygge.

H vor »Alteret«, som D yssekam m eret kaldes, har ligget i 
Skeide, vil væ re vanskelig t at faa oplyst. Der har væ ret ikke 
saa faa Dysser om kring Skeide.

Der er altsaa allerede den Gang taget H ensyn til, at disse 
M indesm æ rker blev  sat under den valgte Kommissions Be
skyttelse. — Nu kan  og m aa en saadan Ø delæ ggelse ikke fin
de Sted, efter at vi har faaet Fredningsloven af 7. Maj 1937. 
Den har ingen H uller og Bagdøre. Der s taar i dens § 2:

»Alle jordfaste Fortidsm inder, saasom  G ravhøje, G ravplad
ser, S tendysser og Bavtastene, V oldsteder og lignende gamle 
Befæstningsanlæ g samt Ruiner, er fre d e t.« ------------

Der er altsaa alt indbefattet, hvad der hører O ldtiden og 
M iddelalderen til. Under Bavtastene forstaas ogsaa Stene med 
H elleristn inger og Skaaltegn.

Vi haaber, at denne Lov sker Fyldest i Fremtiden!
* *

*

Paa Hans Tychsens M ark Øst for G aarden har ogsaa ligget 
Stenaldergrave. Tychsen fortæ ller 1939:
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»Det har v æ re t om kring 1900, da min Far tog en Del Jo rd  
fra  Skraaningen for at opfylde et S tykke Eng. Derved fandtes 
paa  to Steder sm aa Forhøjninger, i hvilke der var store Sten 
og en Del Oldsager: 6  F læ kker, 3 M ejsler og vistnok 6  Kiler, 
a lt af Flint. Desuden fandtes ogsaa smaa gennem borede Rav
stykker.« —

Disse F lin tegenstande havde Tychsen i Behold; han for
æ rede dem til M usæet, m en R avstykkerne var b levet borte. 
Der er ingen Tvivl om, at der har v æ re t to Dyssekam re. H øj
ene er dog helt udjæ vnede.

Paa Stensgaards M ark m ellem  Hans Tychsens G aard og 
M ølskov fører H egnet over en Højtom t. M idt i Hegnet, næ r 
Landevejen, ligger Resten af et Dyssekamm er. Nu er kun 
Kam rets to Langsider tilbage, den østlige Endesten, der har 
v æ re t Kam rets Tæ rskelsten, b lev  fjernet i 1933. Samtidig blev  
en Del af Højens Randsten taget bort. De endnu bevarede 
Sidesten har en Længde af henholdsvis 1,40 m og 1 m. Paa 
samme M ark ses desuden Spor af en Langdysse og to Rund
høje.

* *
*

Et ødelagt Dyssekam m er fandtes i 1934 i Skelde-O verballe. 
O m trent 200 m Øst for Jens Peter C lausens Gaard, i Skellet 
m ellem  Clausens og Enkefru G regersens M arker, ligger en 
stor Højtom t.

Ved Pløjningen stødte m an paa Sten, og M usæ et paa Søn
derborg Slot foretog en Undersøgelse. Kam ret var ødelagt, 
idet Langsidernes Sten var taget bort. Kun de to Endesten 
stod paa Plads. Flintlaget i Bunden var bevaret, og paa dette 
fandtes et Forarbejde til en Flintøkse. M an har aabenbart v il
let snyde Guderne! D esuden fandtes i Fyldjorden i Kam ret 
B rudstykker af en Flintøkse og en M ejsel. A ntagelig er de 
slaaet i Stykker, da m an har taget Kam rets Sidesten op. En 
Del af H øjens Randsten b lev  g ravet op for nogle A ar siden.

* *

*
Gude bere tte r (i sin »Bericht von der H albinsull Sundewitt, 

1778« om en U dgravning ved Dynt:
»--------at det baade er tilladeligt og ny ttig t at aabne de

gamle hedenske G ravhøje er eftervist. V ed Dynt, ved V ejen 
til det højfyrstelige Jag thus Freileben (Skeldegaard) b lev  den
20. O ktober 1736 to G ravhøje aabnet under H ertug Frederiks 
N æ rvæ relse. Der b lev  fundet m ange U rner eller sortbrunlige 
Lerkar (Todtenkriige), 30 Kiler, alle af Flint og næ sten  alle 
ens, foran brede og skarpe, bagud m ed en stump Spids. Lige
ledes fandtes S tykker af en gulbrun M aterie, der form odentlig 
er sm eltet samm en af de bræ ndte  Sager og Røgelse, som, naar
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det b lev  kaste t paa  Ilden, udbredte en behagelig  Lugt som 
efter bræ ndt R a v --------«.

Det drejer sig om de to Høje, der ligger sm aa 200 m paa 
begge Sider af Landevejen V est og N ordvest for Dynt Skole. 
De ses endnu tydelig t som store overpløjede H øjtom ter. Den 
af Gude næ vnte  »gulbrune M aterie« har sikkert væ re t Rav
stykker. Det lyder dog lidt fantastisk med 30 Kiler i to S ten
aldergrave.

H ertug Frederik, der foretog U dgravningen, var H ertug 
Frederik af G lucksborg (født 1701), der regerede fra 1729 til 
sin Død den 10. N ovem ber 1766.

I »Schlesw.-Holst. M agazin« Bd. 1, berettes:
»Omkring A aret 1755 blev der udgravet en Langdysse ved 

Broager. Den var 130 Fod lang, 10— 12 Fod bred  og randsat 
med Sten. O m trent i M idten laa en stor Sten (Dækstenen), 
som m aatte spræ nges for at faa den fjernet. Under denne fand
tes en G ravkiste, bygget af Sten, m ed en A abning for den 
ene Ende. Den var 6  Fod lang og 2 Fod bred. Rummet var delt 
i to A fdelinger ved en to Tommer tyk Sandstensplade — et 
øverste  og et nederste  Rum, hver to Fod tyk. Begge A fdelin
ger var fyldt med Jord, dog kun det nederste  har v æ re t be
n y tte t til en G ravlæ ggelse. Under dette  laa en Brolægning af 
firkantede Sandstensfliser og paa denne laa Resterne af Ligetr 
Pandeskal, Tæ nder og nogle Knogler. Fødderne vendte mod 
G ravens Udgang. Ved H ovedets venstre  Side stod et flaske
form et Kar af fint brungult Ler, ca. 8  Tommer højt. Den lange 
Hals var ca. 3 Tom mer og kun IV2 Tomme bred. Fra Foden 
til H alsen var den ornam enteret m ed indridsede, fingerbrede 
Linjer. V ed A rbejdernes Uforsigtighed b lev  H alsen slaaet af 
Flasken. Den indeholdt A ske og nogle sm aa Ben. Den flade 
Sandstensplade, der skilte Kistens to Rum, blev  knust m ed

Kraveflaske fra Dysse ved Teglværket 
Minde i Egernsund.

(Paa Sønderborg Musæum)
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Spaden. Om der fandtes m ere i den udgravede Jo rd  er ikke 
bekendt.«

H vor denne Langdysse har ligget, vides ikke. Det skal lige
ledes væ re H ertug Frederik af Glucksborg, der lod H øjen 
g rave ud. —

De flaskeform ede Kar (Kravflasker) er m eget sjæ ldne. For 
nogle A ar siden fandtes K arskaar i en overp lø jet Høj ved 
T eglvæ rket M inde ved Egernsund, hvor der har væ re t et Dys
sekam m er. Skaarene b lev  givet til afdøde Carl Lund i M øl
m ark (han boede den Gang i Blans), som senere foræ rede dis
se Skaar til M usæ et paa Sønderborg Slot. H er b lev  Skaarene 
sat samm en til en næ sten  fuldstændig K raveflaske.

Fund fra Bronzealderen.
Da G aardejer O tto M athiesen i Gammelgab i E fteraaret 

1933 pløjede paa sin M ark, der ligger ved Landevejen til Skei
de, stødte han paa en Del større Sten, som hindrede P løjnin
gen. En ovalform et Stendynge, ca. 6  m lang, b lev  taget op. 
Den indeholdt en Grav, med et smukt, 24 cm langt, Spydblad 
af Flint som Gravgods.

Om kring G raven stod en slu ttet Kreds af m ellem store 
Sten. Fire M eter uden om denne stod atter en Kreds af Sten, 
der har dannet H øjens Fodrand. De var sat sm ukt op, som 
vore nudags Stendiger. Inden for denne Stenmur, i H øjens 
Østside, stod et B ronzealderkar, stø ttet af flere Stenspalter. 
Det er et 35 cm højt slankt Kar. Det indeholdt bræ ndte  Ben og 
en lille Bronzenaai, 4,8 cm lang. Fundet b lev  overladt til M u
sæ et paa Sønderborg Slot. Hele A nlæ gget hører til den æ ldre 
Bronzealder.

I samme M ark, lidt læ ngere mod N. 0 ., har der ligget en 
lille Høj, hvor der for en Del A ar siden er fundet et Bronze
sværd.

* *

*

T eglvæ rksejer Hans Tychsen, Skodsbøl, fandt i 1934 ved  
A frøm ningsarbejde i Lergraven to  Ø kseblade af Bronze. De 
stam m er fra den æ ldre Bronzealder, ca. 1500— 1300 før vor 
Tidsregning. Tychsen overlod Fundet til M usæ et paa Sønder
borg Slot (K. Nr. 3197/98).

T eg lvæ rksejer Tychsen bere tter herom : »Nede i Leret var 
der en ca. 6  m lang og 1 m bred  Udskæring. Den v a r fy ldt 
med blandet Jord. I Bunden laa der ildskørnede Sten og nogle 
sorte Lag, der saa ud som Aske. I disse Lag fandtes de to
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Bronzegenstande. H vor bred denne Grube har væ ret, kan ikke 
angives. Hele O m givelsen er i Tidens Løb b levet afgravet.«

F lere Steder i N æ rheden har m an fundet sm aa Ildsteder.
En 6  m lang N edskæ ring m ed Ildsted og A skelag kan 

m aaske hentyde til en Hustom t fra Bronzealderen.
* *

*
»Søhøj« ved Stranden Syd for Brunsnæs har i O ldtiden 

ligget paa en lille 0 .  Nu ligger den som en høj Knold i S trand
kan ten  mod Landsiden om givet af en lav Eng. Den vestlige 
Del af Øen og H øjen er nu bortsky lle t af Havet. H øjen har 
haft et Tvæ rm aal af ca. 14 m. V ed H øjfoden mod Syd staar 
endnu tre  Randsten paa Plads. H øjen er fra Bronzealderen.

I E fteraaret 1937 skred en Del af H øjen ned paa S trand
bredden, og i den nedstyrtede Jo rd  fandt Fisker Peter H an
sen, Brunsnæs, to B rudstykker af et Bronzesværd.

M ed de gamle forkrøblede T ræ er byder H øjen et sm ukt 
Landskabsbillede.

* *
*

V ed Bygningen af Landevejen Gam melgab—Skeide i 1934 
afgravedes en lille næ sten  helt ud jæ vnet H øjtom t Øst for 
Gammelgab. Der fandtes i en Stendynge en Bronzedolk og et 
lille Lerkar. K arret var dæ kket af et Lerlag. Det indeholdt 
bræ ndte Ben og nogle sm aa B rudstykker af Bronze, saa vidt 
det kan skønnes, af en Bøjlenaal.

Fundet blev  afgivet til A ugust Rossen i Egernsund, som 
senere foræ rede det til M usæ et paa Sønderborg Slot (K. Nr. 
3200/01).

* *
*

I en overpløjet Høj ved Enkefru G regersens G aard i Skel- 
d e  afdæ kkedes i 1933 en Bronzealdergrav. M an havde be 
gyndt at tage Stenene op — og uheldigvis paa det Sted, hvor 
G ravgodset laa — da M usæet paa Sønderborg Slot b lev  un 
derrettet. Der fandtes et Svæ rd fra den æ ldre Bronzealder. Det 
var desvæ rre  itubrudt (K. Nr. 2603).

G raven har i sin Tid v æ re t om givet af Stenringe, den ene 
ca. 8  m fra Graven, den anden 2 m uden om den første Ring. 
Disse har staaet som H øjens Fodkrans. H øjen har derefter 
Jhaft et Tvæ rm aal paa ca. 20 m.

* *
*

I H øjene ved Stenbæk er der fundet Bronzesager, ligele* 
des i forskellige H øje V est for Gammelgab. O ldsagerne er 
Tcommet paa frem mede H ænder.
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I K ieler M usæets Beretning for 1905 m eddeler Professor 
Johannes M estorf, at M usæ et har købt en H alsring af Bronze, 
fundet ved Smøl Vold. En næ rm ere Beretning om Fundet fo
religger ikke. Det er en svæ r Bronzering, 15— 16 cm i Tvæ r- 
m aal og 2  cm tyk.

N ord for Vigsmose ligger en stæ rk t udpløjet H øjtom t »Ber- 
teshøj« (Barteshøj, Bethøj). Om denne Høj bere tte r M ontør 
P. Petersen, Sønderby (Kajnæs) 1934:

»Min Bedstefader, der i sin Tid ejede Højen, har gravet 
den ud i Tiden m ellem  1830 og 1835. H an har ofte fortalt, at 
der b lev  fundet Bronzegenstande i Højen.«

a. Bronze dolk, fra Høj tomt mellem 
Gammelgab og Skeide.

b. Bronzesværd, fra Højen ved Enke
fru G reger sens G aard i Skeide.
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Fund fra Jernalderen.
Da G aardejer Jens Peter C lausen i Skeide i 1914 byggede 

en ny Lade, stødte m an ved U dgravningen i Byggegrunden 
paa  en IV2 X I X I  m stor Sten. Den m aatte  spræ nges for at faa 
den fjernet. Under eller ved Siden af denne Sten fandtes et 
stort Kar fra Jernalderen , en flad Sten laa over A abningen. 
Der skal ikke have v æ re t noget Indhold i Karret, og der ken 
des ingen næ rm ere Beretning om Fundet. K arret er 40 cm højt, 
og Bundfladen har et Tvæ rm aal af I 8 V2 cm, H alsaabningen 
22 cm. Under den høje  tilbagefaldende Hals er det forsynet 
m ed fire Hanke. K arret opbevares paa M usæ et paa Sønder
borg Slot.

I Efteraaret 1939 fandt H julm ager A ndreas Hansen, Broa
ger, ved  G ravning i sin H ave et G ravkar. D irektør Bøse, der 
kom  til, anm odede H ansen om at lade K arret staa  urørt, indtil 
M usæ et kom til Stede.

K arret stod ca. 0,40 m under O verfladen, paa alle Sider 
stø ttet af m indre Sten. Det indeholdt bræ ndte Ben, m en in te t 
Gravgods. Den øverste  Rand af K arret m angler, det er an ta 
gelig b levet ødelagt ved  tidligere G ravninger. Dets H øjde er 
18 cm, Tvæ rm aalet i den yderste  Runding 24 cm.

O m trent 5 m V est for K arret fandtes en lille Stensæ tning, 
der i en Hulning i M idten indeholdt b ræ ndte  Ben af et Barn. 
En flad Sten dæ kkede Hulningen.

Nogle A ar læ ngere tilbage fandt A ndreas H ansen et andet 
Kar i Haven. Det gik itu og blev  ikke gemt.

Et G ravkar m ed bræ ndte  Ben blev fundet, da Kommune
sek re tæ r Skjold byggede sit Hus ved Skodsbølvejen.

V ed Prøvegravningen paa Smøl Vold i 1932 fandtes i Sø- 
gegrøften, der førtes tvæ rs over Banken, et G ravkar. Den 
øverste  H alvdel v a r ødelagt. Det indeholdt bræ ndte  Ben og 
en lille Bronzering. K arret har staaet i Jo rden  før V oldbanken 
b lev  anlagt.

Et Fund fra Vikingetiden.
I E fteraaret 1935 fandt A rbejder H erm ann W ohlgem uth fra 

Skodsbølm ark ved A rbejder i Kommunens G rusgrav, Øst for 
Laaddenm ose, en G rav fra V ikingetiden. Den laa som en m ørk 
Plet i Sandet, ca. 1 M eter under Overfladen. W ohlgem uth 
saa, at der laa Jerngenstande i Graven, Sværd, Spydspids og 
Økse, m en ved at grave disse Ting ud skred G rusvæ ggen ned, 
og hvad  der ellers har væ re t i G raven er gaaet tabt. Efter 
Finderens Beretning har der staae t en rund G enstand midt i
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Graven, enten en Spand eller et Kar. Det b lev  dog ikke red
det. Ved en senere Eftersøgning i den bortkørte  Jo rd  fandtes 
B rudstykker af Sporer og nogle Sm aastykker, v istnok af en  
jernbeslaaet Spand: den »runde Genstand«, som Finderen 
havde iag ttaget i Graven.

W ohlgem uth afleverede Fundet til M usæ et paa Sønder
borg Slot, hvorfra det indsendtes til N ationalm usæ et for at 
faa det konserveret.

De fundne Genstand« e r alle af Jern.

1. Svæ rdet, re t kraftigt, 63 cm langt
2. Spydspids, ca. 40 cm langt m ed en ca. 15 cm lang 

Skaftdølle, pyn tet m ed indlagt Sølv og K obbertraad 
og en Række gennem gaaende Sølvnitter.

3. Jernøkse  af alm indelig V ikingetidsform .
Desuden de næ vnte  Brudstykker af Spore og Beslag. 
(Katl. Nr. 2802 ff).

Det er kun beklagelig t at denne saa in teressante  og yderst 
vigtige G rav ikke kunde faa en sagkyndig U ndersøgelse.

Efter Forhandling m ed N ationalm usæ et overlod M usæ et 
paa Sønderborg Slot det sjæ ldne Fund til N ationalm usæet, 
hvorim od Sønderborg M usæum  fik gode Kopier af Svæ rdet og 
Spydspidsen.

Smøl Vold.

Smøl Vold m aa betrag tes som et M indesm ærke fra Tiden 
om kring O ldtidens Slutning. Om den tilhører den sidste V i
kingetid  eller Begyndelsen af M iddelalderen er ikke afgjort, 
m en uden Tvivl er V olden et æ ldgam m elt Forsvarsvæ rk, en 
Folkeborg.

I Folkem unde blev  V olden før kaldet »Svenskeskansen« 
ligesom  Bro Vold paa Als, og m ange andre Steder findes den
ne Betegnelse for gamle Voldsteder. H vor m an ikke kendte 
nogen H istorie kny tte t til Stedet, h ar m an ret ofte tilsk revet 
Svenskekrigene disses Oprindelse. Det kan ogsaa væ re m uligt, 
som O verleveringen beretter, at Svenskerne, da de laa her i 
Landet i 1658, har haft en U dkigspost paa den høje Vold, og 
at N avnet derefter er fremkommet. V olden har i sin O prin
delse dog ikke noget m ed Svenskerne at gøre.

Gude bere tte r i sin »Bericht von der H albinsull Sundew itt, 
1778« om Volden: N ord for Byen (Broager) ligger Smøl Vold, 
antagelig  en tidligere Skanse eller V agttaarn  re tte t mod V en
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derne, for at iag ttage Skibenes Ankom st, og naar en Fjende 
næ rm er sig. M aaske har denne Høj tjen t som Bavne, hvor 
man kunde blusse, n aar F jenden næ rm ede sig, for at Befolk
ningen kunde samle sig og afvæ rge en Landgang. Rundt om 
H øjen ser man endnu Stenvolden. O verfladen b liver p lø jit.«

Stabslæge Dr. M eisner skriver 1881 i »Zeitschrift für 
schlesw ig-holsteinische Geschichte«, X Bind:

»Denne m ellem  Skodsbøl og Smøl beliggende Borgvold 
har jeg  besøgt flere Gange. U ndersøgelserne vanskeliggøres 
derved, at Kronen er afgravet, og Jorden  kaste t ind paa  M id
ten  for gøre H øjp latauet brugbart til A gerbrug. En G ravning 
paa  1 M eters Dybde paa det laveste Sted har ikke ført til n o 
get Resultat; der b lev  ikke fundet Skaar. T ilgangen til Borg
volden er endnu kendelig  i den tilsyneladende oprindelige 
Form«.

Johannes v. Schröder (Topographie, 1837) hæ lder til sam 
me M ening om Smøl Vold som Gude, og fortæ ller bl. a. »at 
der under den sidste Krig (Krigen m ed England 1807— 14) har 
staaet et V agthus m ed Signalstang paa Volden.«

Dette V agthus skal væ re  bygget af K ystm ilitsen 1813.
M arken kaldes »Rismark«, hvoraf m an kan  slutte, at S te

det før har væ re t bevokset med Krat. Af den Stenvold om
kring Højen, som Gude bere tte r om, er in te t Spor, og Egnens 
æ ldste kan heller ikke huske, at der har v æ re t Sten.

Det har ikke sin Rigtighed, naar C. C. Lorenzen fo rtæ ller 
i sin »Carl G ustav i Sønderjylland«, at B randenburgerne har 
bygget Skansen.

Den store om trent kredsrunde Banke har et Tvæ rm aal paa 
ca. 60 M eter og er indeslu tte t af b ratte  Sider. Om Randen for
oven ses endnu Rester af B rystvæ rn eller Voldkrone.

I 1932 lod N ationalm usæ et foretage en P røvegravning paa 
Volden ved  M agister Hugo M athiesen. Den gav, om end m eget 
sparsomme, dog in teressante  Oplysninger.

Det frem gik af Gravningen, at V olden er dannet om kring 
en naturlig  Bakke, saaledes at den nuvæ rede Volds no rdvest
lige H jørne har dannet H øjens Top, hvorfra den skraanede 
ned mod Øst og Syd, og denne Skraaning er da opfyldt, saa 
der inden for B rystvæ rnet opstod en u jæ vn  Flade, der endnu 
har bevaret lidt af sin oprindelige Hældning. V oldskræ nten 
er efter al Sandsynlighed sat af G ræstørv. Paa G ravningens 
sidste Dag viste det sig, at V olden yderligere har v æ re t be
fæ stet m ed en Grav, hvis Dybde under det nuvæ rende Jo rd s
mon varierer fra IV2 til 2 M eter. A t H egnene om det til V ol
den hørende Jo rdstykke mod Syd, V est og N ord i ko rt Af
stand følger den ydre  Rand af Graven, lader formode, at den
ne G rav endnu har staaet kendelig t helt til Udskiftningen i 
Slutningen af det 18. A arhundrede. Denne G rav har delvis
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væ re t opfyldt ved, at V oldskræ nten i A arhundredernes Løb 
er skredet ud. M en det er ikke usandsynligt, at Fylden over
vejende skyldes, at B rystvæ rnet, hvorm ed Volden har væ re t 
forhøjet, er fyldt ud i Graven, da Jo rdstykket er taget under 
Plov, efter at det ved  U dskiftningen b lev  Enkeltm andseje. 
Den fuldstændige M angel paa K ulturaflejringer godtgør, at 
V olden aldrig har v æ re t Fundam ent for en Enkeltm andsborg, 
m en at den, som m an ogsaa i Forvejen formodede, har v æ re t 
en Folkeborg, bag hvis Grave og B rystvæ rn hele Egnens Be
folkning kunde søge Beskyttelse, naar fjentlige Indfald truede 
H alvøen. Den næ vnte  M angel um uliggør im idlertid ogsaa en 
næ rm ere Tidsangivelse for Forsvarsvæ rkets Opførelse. Det 
kan væ re  fra V ikingetiden, men lige saa godt fra V endertiden 
i det to lv te  A arhundrede. Dets Bygning og A nvendelse har 
jo  Lighedspunkter m ed flere V æ rn her i Landet, saavel som 
m ed A rkona paa Rugen.

I de æ ldre Beretninger er det Gude, der i sine B etragtnin
ger er kom m et Sandheden om Voldens O prettelse nærm est.

I M usæ et paa Sønderborg Slot opbevares et B rudstykke af 
et Jernsvæ rd  fra V ikingetiden. Kun G rebet med et kort S tykke 
af Klingen er bevaret. Det er fundet i N æ rheden  af Smøl Vold.

H ertil bere tte r Læ rer Suberkriib i Skodsbøl 30. 5. 1918:
»For om trent 50 A ar siden fandt m an paa M arken Ø bjerg 

tæ t ved Smøl Vold, ned mod en Mose, et Jernsvæ rd . Efter 
M eddelelse af A ftæ gtsm and M ichelsen i Skodsbøl laa det 
mellem Potteskaar og andre O ldsager. Svæ rdet havde en 
Længde af 32 og en Bredde af 6  Tommer. Sværdet, som blev 
opbevaret i Hjemm et, gik itu ved Rengøring, og de tynde 
S tykker af Klingen gik  tab t i Løbet af Tiden. Ved Siden af 
Findestedet laa en Samling af ildskørnede Sten.«

Om dette Fund staar i Forbindelse m ed Smøl Vold, kan 
ikke siges.
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Her, som overalt i Landet, har man i de svundne Tider 
ikke haft Ø je for, hvad  vore O ldtidsm indesm æ rker er værd. 
M an har bru talt ødelagt, hvad  der i Dag vilde væ re  Sevæ r
digheder af stor Betydning og af uvurderlig  V æ rdi for vor 
Fortidsforskning. Af G rave og Bopladser fra H edenold kan vi 
læ re meget. Bopladserne fortæ ller om Forfæ drenes Daglig
dagsliv. Stenalderens »primitive« Kultur, som vi kalder den, 
er ikke saa prim itiv, som vi m ener. Den er et K ulturstade, 
som aftvinger os Beundring, naar vi studerer den fuldendte 
F lin tteknik  og Lerkarrenes fine Ornam entik. Bronzealderens 
Kunst er ofte af betagende Skønhed, Lige saa stor er Je rn a ld e 
rens Kunst og K ultur og den Kraft, der ligger i V ikingetidens 
Form dannelse og K unstretning.

Heldigvis har de svundne A artusinder ikke ødelagt alt. 
V or H jem stavn gem m er m eget i Jordens Skød. Vi skal kun 
læ re  at se og forstaa at læ se m ellem  Jordlagene. Jo m ere vi 
læ rer vor H jem stavn at kende, desto dybere b liver Forstaa- 
elsen for dens Fortid og vor K æ rlighed til Fæ drenes Jord. —

Lad os derfor væ rne  om de faa O ldtidsm inder, der endnu 
er bevare t paa Broagerland!
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Herregaarde og Voldsteder paa Broagerland.

Sotai overalt i vor Landsdel har der ogsaa ligget H erre 
gaarde spredt over Broagerland.

M iddelalderens Junker er ofte groet frem af den frie Bon
destand. For een eller anden Daad kunde Kongen som Beløn
ning forlene en M and m ed adelige Privilegier og V aabenm æ r- 
ke og ophøje ham  i H errem andsstanden. M en det var ikke 
altid  til Gavn for Bondestanden. H errem æ ndene forøgede 
deres Jo rder paa Bøndernes Bekostning.

Junkeren  var for det m este haard  og søgte at udsuge Be
folkningen, hvor han kunde. Han tilegnede sig Jorden, ofte 
m ed bru tale M idler, tvang  Bønderne til H overiarbejde og p aa 
lagde dem økonom iske Byrder. H errem æ ndene af Sm aaade- 
len v a r ikke bedre end Storadelens M ænd. R ixtorperne, Rant- 
zauerne, A hlefeldterne og m ange af A delen ejede store Dele 
af Broagerland. Desuden var m ange G aarde i Kronens, Ry 
K loster eller Dom kapitlets Eje.

Ikke bedre end A delen var H ertug Hans d. Y. af Sønder
borg (1545— 1622), der ved D elingen af H ertugdøm m ets kon
gelige Del 1564, fik Sønderborg m ed Als, Sundeved m. m.

Efter sin M oders, Dronning Dorotheas Død 1571, tog han  
sin Residens paa Sønderborg. Hans H ovedopgave v a r Kam
pen om Jorden. Efter en foreliggende Fortegnelse over H er
tugens Jordkøb i Tiden fra 1571 til 1601 har han paa Als og 
Sundeved e rhvervet 259 Gaarde og 230 K aadnersteder. Af 
disse havde 224 G aarde og 216 Kaad tilhørt Adelen.

Efter næ vnte  Fortegnelse købte H ertugen paa Broagerland:
1584: en G aard i Skodsbøl og et Ø deboel i Dynt af Daniel 

Rantzau paa Søgaard,
1585: 2 G aarde i Smøl og 2 Kaad i Skeide af Sivert Sehe- 

sted.
1590: 1 G aard i Smøl, 1 i Skodsbøl og et Ø deboel i Dynt af 

H ans Blohme til Gam m elgaard og H elvedgaard, og to G aarde 
i Skodsbøl af Bertram  Sehested.

1600 og 1601: 2 G aarde i Dynt af G ert Rantzau til V ester- 
bæk. 3 Gaarde i Gammelgab, 1 i Skodsbøl, 1 Kaad i Smøl, 4 
G aarde og 1 Kaad i Skeide af Hans Blohmes Enke, en G aard 
i Skeide af Frederik  Ahlefeld, en G aard i Skeide af G regor 
Ahlefeld og to G aarde i Skelde af M arquard Lund til Tands- 
gaard.

1583 havde han  erhvervet 9 G aarde i M ølm ark og tre  i 
Skelde, som hørte under Ry Kloster.
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Da H ertugen døde paa Glucksborg den 9. O ktober 1622, 
havde han  faaet næ sten  alt Adelsgods paa Als og Sundeved 
i sin Haand. Der var kun to, der form aaede at trodse H ertu 
gen: Hock paa A vnbølgaard  og M agnussen paa Blansgaard, 
de b lev  siddende paa deres Godser.

Tiden ændres. H errem æ ndene forsvandt, Junkergaardene 
b lev  igen frit Bondegods og H usm andsbrug. Udskiftningen og 
Bondens Befrielse fra  Fæ stet til A rvefæ ste og Selveje g jorde 
Bønderne til fri M ænd paa deres egen Jord.

Af de G aarde i Dynt, som H ertug Hans 1600/01 købte af 
G ert Rantzau, kaldtes den ene Tøstrupgaard.

Johs. v. Schröder bere tte r i sin Topografi 1837 (under Dynt): 
»Statholderen G ert Rantzau solgte i A aret 1601 Godset 

Tøstrupgaard  og to Boelsteder i denne By, hvilke han  1599 
havde købt af Godske Ahlefeld, til H ertug Hans for 1500 Rdlr.«
— G aardens N avn kendes ikke mere.

Paa Christian den Førstes Tid næ vnes en Claus Rixtorp, 
der havde store Ejendomme i Sundeved og paa Broagerland.
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H an sluttede sig til Kongens Broder G erhard i dennes Oprør, 
besatte  Duborg og Flensborg og gjorde herfra en Tid lang 
M odstand mod Kongen. Følgen heraf blev, at Claus Rixtorp 
blev  dømt fra Liv og Gods, og dette  b lev  den 7. Januar 1474 
g ivet i Len til Kongens Gemalinde, Dronning Dorothea, som 
i Forvejen havde Sønderborg Slot og Len i Pant af Kongen. 
R ixtorpernes Gods, der laa overvejende i Sundeved, bestod af 
over 30 Gaarde. Af disse næ vnes paa Broagerland: G aarden 
i Skeide, G aarden i Smøl, og den store Skeldegaard.

Gaarden i Sm øl b lev  senere givet i Len til D orthea W ons- 
feld. Den er forsvundet, m en G aardtom ten ses endnu. Den lig
ger i Byens U dkant paa Landmand G. K allenow sky’s E jen
dom og ses som en om trent firkantet, ca. 60 M eter lang og ca. 
50 M eter bred Forhøjning, om givet af en ca. 12 M eter bred 
fugtig G ravsænkning. G ravens Skraaninger er i de sidste A ar 
p lø jet stæ rk t ud, m en er endnu kendelig  mod Vest, N ord og 
Øst. M od Syd er den udjæ vnet. G aarden har sikkert v æ re t en 
Junkergaard , før den kom i R ixtorpernes Eje. En V oldgrav om 
G aarden var ikke alene anlagt til Forsvar, den var ogsaa et 
Tegn paa den »adelige Værdighed«.

* *
*

Gaarden i Skeide  m aa væ re den nu Peter C lausen tilhø
rende G aard i O verballe. Den saakald te »0« er en Del af 
V oldstedet, det er en om trent cirkelform et Banke, ca. 2,25 
M eter høj, hvis Tvæ rm aal paa O verfladen er ca. 8 M eter, ved 
Foden ca. 14 M eter. H øjen er om givet af en 6—8 M eter bred, 
tildels vandfyldt Grav. E jeren har i 1933 ladet V oldstedet

,,Øen“ ved Peter Clausens Gaard i Overballe
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fredlyse under N ationalm usæ et. Paa »Øen« har »Taarnet« 
staaet, hvor m an kunde søge Tilflugt og forsvare sig i Ufreds
tider, m edens selve G aarden m aa have ligget paa den n u v æ 
rende Gaards Plads.

Skeldegaard  blev, efter at Dronning D orothea havde hafi 
den i Pant, g ivet til V olm er von der H erberge. H an m aa væ re  
af samme Slægt, som den der i det 16. A arhundrede ejede 
»Snogbæklund«, en lille Junkergaard  i Sottrup Sogn.

Om Skeldegaard har væ re t H ovedgaarden for de Rixtorp- 
ske Besiddelser, vides ikke, men det kan antages, da den ka l
des »den store«.

1507 næ vnes en W olf Rixtorp til Skeldegaard, de følgende 
Ejere kendes ikke.

I April 1601 købte H ertug Hans d. Y. Godset. Han lod et 
ny t Hus bygge, om givet m ed Grave, og kald te G aarden »Frei- 
leben«. Samme A ar erhvervede H ertugen ved  Bytte to Dom- 
kap itte lssteder i Skelde mod to Steder i M ølmark, og lagde 
dem under Skeldegaard.

Efter Hans d. Y. Død 1622 overtog hans Søn H ertug Philip 
Skeldegaard samm en m ed Gliicksborg og den sundevedske 
Del. H an døde 1663. Sønnen, H ertug C hristian af Gliickborg 
(1663— 1698) overtog Arven. Dennes Søn og Efterfølger, H er
tug Philip Ernst (1698— 1729) om byggede H ovedbygningen. 
Den følgende Ejer af Skeldegaard var H ertug Friedrich (1729
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— 1766), og hans Søn, H ertug Friedrich H einrich W ilhelm  
(1766— 1779), lod 1773 H ovedbygningen forbedre og alle A vls
bygninger blev ny opførte m ed Brandmur. M ed denne H ertug 
uddøde den æ ldre gliicksborgske H ertuglinie og de gliicks- 
borgske Godser kom under Kronen.

Det fyrstelige »Jagthus Freileben«, som det kaldtes, blev 
nedlagt 1783. 1783—84 blev Skeldegaard udparcelleret, og 
Bygningerne delvis nedrevne. (Se endvidere første Del, Side 
70 ff).

H vor H ovedbygningen har staaet, findes endnu gamm elt 
M urvæ rk ved Pløjningen. I Begyndelsen af det 19. A arhun- 
drede laa endnu Ruiner af Bygninger. G aarden har væ ret om
givet af V and paa tre  Sider.

I V interen 1933—34 fandt G aardejer Bock ved Gravning 
Fundam entet af det gamle Slot. Det har væ re t en anselig Byg
ning, 43,5 M eter lang og 17,3 M eter bred. Fundam entet bestod 
af en 1,40 M eter bred  G ranitsokkel, som laa  bevaret i hele 
U dstræ kningen. Fundam entets Styrke og Størrelse tyder paa, 
at det m aa væ re  fra selve H ovedbygningen, der har ligget 
ca. 55 M eter Ø st for det nuvæ rende Stuehus.

V ed O verskov  skal der ogsaa have ligget en Junkergaard . 
V oldstedet laa Øst for Gaarden. I V in terhalvaaret 1878—79 
b lev  den sidste Del af V olden gravet bort, en om trent rund 
Pold, ca. 1,5 M eter høj og ca. 30 M eter bred i Tværm aal, om
givet af en G rav og en lav  Ydervold. I 1853 blev der gravet 
M ergel paa Stedet, og M urfundam enterne fjernet af den da
væ rende Ejer. (M eddelt af M ontør P. Petersen, Kajnæs).

N aar Trap i sin Topografi (1864) næ vner et V oldsted ved 
Gammelgab, hen tyder han sikkert til dette  Sted.

I flere Folkesagn næ vnes »Broager Slot«. O gsaa Chr. Lo
renzen (»Gamle og nye M inder fra Sundeved«, 1859) henlæ g
ger sine Sagn om Broager K irketaarnes Tilblivelse til Broager 
Slot, og ikke, som andre Fortæ llere, til Smøl Vold.

At »Broager Slot« ikke er identisk m ed Smøl Vold, frem- 
gaar af Gudes Beretning (1778), hvor han ta ler om et V oldsted 
N ord for Broager:

»Auf dem Broacker N orderfeld ist in einer Holzkoppel 
noch ein von Erde erhabener Ort, rings herum  mit einen G ra
ben versehen, so aller V erm uthung nach ein Edelhof gew e
sen«.

Da Gude i samme Bog beskriver Smøl Vold som en Skanse 
m ed V agttaarn, re tte t mod V enderne, kan der ikke væ re  Tale 
om en Forveksling af disse to V oldsteder.
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Det gam le V oldsted næ vnes ogsaa i Topografierne af Johs, 
V. Schrøder (1837) og Chr. W ollesen (1854):

»Nord for Byen (Broager), i den saakaldte Skovlykke, som 
før var begroet m ed Skov, er en med en G rav om givet Plads,, 
paa hvilken sandsynligvis har staaet en Borg«.

I Trap, Slesvig, (1864) hedder det:
»Flere Borgpladser findes i Sognet, saaledes ved Smøl, ved  

G aarden O verskov og Gammelgab, N ord for Broager og 
Skeide«.

Der næ vner Trap altsaa  ogsaa en Borgplads N ord for Bro 
ager foruden Smøl Vold.

I 1911 skrev Forfatteren  af disse Linjer til Pastor Schu
m acher i Broager angaaende dette  Spørgsm aal og fik føl
gende Svar:

»En Borgplads Nord for Broager — derm ed kan, da Smøl 
Vold er sæ rlig t næ vnt, form odentlig kun  væ re  tæ nk t paa en  
Plads ved Smøller, hvor nu Byllem os’ Landsted ligger. H er 
skal før have væ re t en Gaard, altsaa vel et H erresæ de. En 
Afgift for et »øde Boel«, der blev afløst for nogle A ar siden, 
henviser paa dette  Sted.

Broager, 20. 11. 11. sign.
Pastor Schumacher.«

Da G aardejer Lorenz Jessen, Smøller, for nogle A ar siden 
foretog nogle G ravninger ved den saakald te »Byllemos’ E jen
dom« fandt han en Jernplade i Jorden, som efter Rengøring 
viste sig at forestille to V aabenskjolde med en Krone over 
og Bogstaverne: G. F. G. Z. W. og E. C. G. Z. W.

V aabnene er W aldeck’s og N assau’s Skjolde, og Bogsta
verne betyder: Georg Friedrich, Graf zu W aldeck og Elisa
beth  C harlotte, Gräfin zu W aldeck. De to næ vnte  blev gift 
1643. Georg Friedrich (1620— 1692) b lev  R igsfyrste 1682. Eli
sabeth Charlotte, død 1694, var D atter af W ilhelm , Greve af 
Nassau-Segen.

H vorledes Pladen m ed V aabenskjoldene er kom m et til 
G aarden ved Smøller, og hvilken Forbindelse, der kan væ re  
mellem  G reverne af W aldeck og Byllem os’ Gaard, vides ikke, 
men det kunde se ud, som om der v irkelig  har væ ret en Jun- 
kergaard  paa dette Sted i forne Tider, en Gaard, der var saa 
frem trædende, at den kunde huse en Greve.
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Skodsbølgaard
eller »Nienhof«, en hertugelig  A vlsgaard, som blev  oprettet 
af H ertug Philip (død 1663) af seks Gaarde, som var b levet 
lagt øde i Svenskekrigen 1658—60, laa indtil 1785, da den 
b lev  udparcelleret, i det sydøstlige H jørne af Skodsbøl Skov.
I 1769 blev  G aarden om bygget af H ertug Frederik W ilhelm , 
m en da han  døde 1779 uden at efterlade sig A rvinger, gik 
G aarden ligesom Skeldegaard over til K ronen og blev  ned
lagt.

Paa en Bænk paa Pulpituret i Broager Kirkes Nordfløj 
fandtes indtil den sidste R estaurering følgende Indskrift, som 
en af H ertugens Fogeder paa Skodsbølgaard havde skaaret:

Iw er H ansen Voegt
up den N yenhof 1667.

Skjoldet, som blev fundet 
ved Byllemoes’ s Ejendom
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Der er ingen Rester tilbage af Skodsbølgaard, men man 
kan  endnu se nogle Forhøjninger og Fordybninger i Jo rd s
m onnet paa det Sted, hvor G aarden har ligget.

Nu er kun  M inderne tilbage. I Dag er den Bonde, der sid
der paa sin gamle Slægtsgaard, vor H jem stavns Adel.



S T A M T R Æ E T

Ved Udarbejdelsen a f  nærværende Hefte er en Mængde per- 

sonalhistoriske Oplysninger fundet frem . Hvis De har Lyst 

til at faa  Deres SLÆGTSTA VLE udarbejdet, henvend Dem 

da til mig. Prisen er overkommelig.
A UG. KORSE.
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