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Alsiske Slægter

Familierne paa 12 Gaarde i Mintebjerg

Hørup Sogn 

omfatter bl.a. følgende Slægter;

Andersen, Bertelsen, Bladt (Blad), Bonde,

Christensen, Clausen , Jacobsen,Jørgensen- 

Madsen paa Kildegaard, Kaad, Kock, Laue.

Ved Christian Maibøll,

Jejsing, 1960.
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Hmm laues bondogaard 1 Mintebjerg hører til byens gamle ejendom agir* 
do med 31,7 ha.jord.

Christian Knudsens ejerrskke : 
antagelig JüäaafiUÜÜÄ* 
Www trifli dar døde 81 aar gammel 1704.

Jørgen svin
saan ok dot tha Kirstine jørgonsdatter

Mød*. amt &
Andreas Ja oo beau Maltet Jarxanaen.dad 48 aar gi.1783. 
23SZKmS5E2E237T*ødiaL3 ) 

W^X*X806

stedsønnen Mnu fTfUm AUfrfHft

1.1605
2.1660
3.1680
4.1700
5.1737
6.1740
7.1760
8.1784
9.1799

10.1806 ________________
H’H?? ‘ 1881 stedsønnen Mnu måWH
12.1861 ff. Monmark,gift med en datter.

Christian Knudsen anfører følgende stednavne paa g aar dens grind t
a) i Testermarken : Tof t,Holmamoao,stodsagor,Bramhola, gammelt navn: 

Brenholm og Bnønholmstoft,Haven,gammelt navn Haugen eller o Hsu|
b) i østermarken. Roslund,Bjavsosesager,Bjavmose gammelt navn Blauer« 

mose. - Hagenshøj.
Kogle oplysninger om gaardens forskellige ejere,smalet af O.M.:

1.Thomas svin,findes i prestons tiendollsto son nr.8 mod en ørtug 
.øg en øytug havre til kirken.
8*>.??**** 8v^a .født 0S.1623, antagelig søn sf formanden, døde 81 aar 
»*»«»«»»»»««> gammel 17o4,begravet 14 .p. trin .Hans hustru 1.1. døde 
76 aar gammel 1691, begravet septuagesima. Thomas Svin, der muligvis har 
varet gift to gange,findes endnu paa gaarden i tiden omkring 167o.
da den gamle jordebog blev skrevet .1664 skyldte han pra at en tro snap«

aar

I

3. J

byg ,aaret efter fire skapper byg,hvilket skyldtes de daarlige 
efter krigea 1639-60«
Børn:

aV JsraaTsvin. eftermand paa bondegaarden,se nedenfor III 
b) Peter Thansen S vin, mæske den Peter Thomsen ved MlntebJergn 

hav,der døde 70 aar gammel 1723,bgr.Maria Besøg.glit a)med 
Karen.der døde 47 aar gi.1703,bgr.torsdag efter l.p.trin. 
b) 17.p.trin.1705 med inser Jaräanadattar fra Sandslot,født 
1670,død 68 aar gammel 1738,begravet 18«p•trinitatis.

o) Rasmus yfrænæ gyin-faøt oa.1667,død sem Rasmus Thomsen ved 
Mintebjorghav 1739,72 aar gammel, b egr.peote.tr in. gift 20.p.trin 
1694 med Maren Hielsdattor.født oa.167«,død 68 aar gi.1740, 
begravet exaudi.

Peter Thomsen og Asmus Thomsen navnes i amtsforvalter le« 
bedans jordebog fra 1722 paa to kaad i Mintebjerg,der omkring 
1670 ejedes af i^iah Bialæn henholdsvis HUM dat«
ter af Rasmus Thomsen(Svin) Maren var gift ned Biels Mialsan. 
kædner ved Mint eb jerghav(se Maibøll-Slagten aide 111,nr.71.

ørgen svin ,født oa. 16.., formentlig død 1 tiden mel« 
jubilate 1728 og 3.advent 173o,ejer af 

faderena gaard fra 1680 til 1698,gift med Kirstin Jørgens i Minto« 
bjerg,der døde hos svigersønnen Jørgen Rasmussen 1732,bogr.l.p.opif• 
alder mangler. Ai deres børn kendes :

a) Dorthe Kirstins-fæt 1673,gift nod efternandsn I so nedenfor II
b) Maran.nmvnt som fadder 23.p.trin.1703.Onsdag efter reminisoero 

1714 begr.hendes olegfreddattor Mario, som hun havde født i nør« 
reherred og blev døbt i Egen sogn.

o) deal Ha. d«ht 2£.p .trin. 1691, holdt over daaben af Margrethe Jes« 
sen paa Majbølgaard.l.alteggang 17o3,fadder <uasim.l714.

d) dødfødt barn begravet den 1.marts 1693.
•) Mette.døbt S.paasMedag 1694,holdt ovor daaben af Bille Rudolphs 

psa Maj bølgaard »formentlig død son barn.
8o Maibøll-slngton fra Als,side 150,nr.238 - 239 III 

<«Jørg*® Rd"®®®®*® ,ejer af gaarden fra 1698 tu 1737,søn af gaardejor 
""" Rasmus Knudsen og Anno i Holballo, Sandslot sogn,
født 1669,død 68 aar gammel 1737,begravet exaudi.viet Hørup 1698 til 
Dorthe Kirstine, formandens datter,født 1675,død 79 aar gi.1754,bgr.

den 11.februar.

egr.peote.tr


i
Vod undersøg«1*«a af skøder og fæstebreve paa Sønderborg slot des 

23.april 1720 og følgende lags oplpees det,at Jørgen Aæuasen i Min« 
tobjorg kavde haft sin bendegaard i 22 ær,altæa fra 1498 af«

I jordebogæ 0 111 1,nr.122 stær han pu sidste plads blandt bøh« 
dorns i Mintebjorg ned 18 ørtug land.Man svarede 12 rdl.frlpenge.Bo« 
setningen angives ned fire hoste eg to kø er, den aarligo udsod var 2 
ørtag 6 akopper rug,2 ørtug 8 stopper byg,2 ørtug havre og fire shop« 
per arter og vikker«! jordobogen vod amtsforvalter Matthias Lobedants 
fra aarot 1722 navnes Jørgen Hasmussen ned følgende afgiftor:ordiner 
oontribution 1722 7 rdl.l skilling;hø«og halnpengo 1722 og 1723 2 rdl. 
21 l/4 skilling,magaslnkompomgo 3 rdl.20 akilling»Jerdobogafgiftorne 
var fø Igonde : landgilde 1 rdl .32 skilllag 1 penning, bo dosvin 1 rdl. 
24 skil* ,3 ørtug 2 shopper byg,2 ørt. 19 1/2 sk.havre.l 1/9 faar,ot 
lan,l 1/9 gæs, fen høns, 10 ag,l las hø og to las haln«

Jørgen Rasmussens hustru or sikkert opkaldt efter Dorothea Christi* 
ne,datter af herredsfoged Bertel Jørgensen og gift nod Rudolf Pried* 
rieh Jessen, senere ned Jens Jørgensen Møller,begge forpagtere paa Maj« 
bølgaard«

Af Jørgen Rasmussens og Dorthe Klrstlnes børn,født fra slut« 
ningen af aarot 1698 til 4«p.trin«1723 var ti dødfødte og te døde faa 
dage gamle «følgende ni har faaot navn :

а) Christen. døbt ny tear adag 1699,begr«f)r 4 .p.opifaulas samme aarj 
blandt fadderne:morfaderen Jørgen Svin og Hasmus Knudsens datter 
fra Holballe«

b^gamuM.dJbt 3.advent 1699*1«altergang 1716,foxn«død 1729 eller 
1730. bl • fadderne : Jørgen svin,poter Svins hustru, Mintebjorg}Ras« 
nus Knudsens hustru og datter fra Holballe«

o) Jdysen*døbt palmarum 1701,1.altergang oeuli 1717,form«død 1729 
eller i73ø« faddere mangler ill

б) jnæ,døbt 23.p.trin.1703,1«altergang 1719,form.død 1729 eller
1730»faddere : Bertel Jessens hustru fra Sønderborg}Jens Jørgen« 
sen,Jørgen Svin og datter,alle fra Mintebjorg« - Anna viedes 
19«p. trin.1727 til gærde jer InrfrfcfiMIMl 1
Majbøl, søn af Christen Ohrlsteæen lykkemand og første hustru 
Maren ast.døbt 22.p.trin«1696,død den 22. naj 1748,bgr.exaudi« 
Han var gift anden gang nod Syndet,forn«datter af gaardojor Ohrl« 
sten Ml ohelsen 1 Mj ang «Hun døde 1731 og gear den gik 1766 fra 
handos anden nand Jørgen Pedersen Kaad 1 arv til sønnen af før« 
ato o «t eskab.Hans Christensen.e) Qhrlatæ*døbt lTenadæ" 1" læte 1703,bogr.onsdag efter oantato 
lTOd.faddoro : Hans Kaad,Jørgen Svin,Christen Hansen,Poter svins 
hustru og Bilen Jørgensdattor,alle fra Mintebjorg.

f ) Kirsten, døbt quadragoolma 1708, førete altergang 1723,gift nod 
Jaeob Andersen og Mads Hansen - so nedenfor III

g) 8vnnot.døbt quaslm« 1714, død samme aar,bogr«onsdag efter quaeim«
h) Marie»Ambt latare 1713,Ingen oplysninger om første altergang« 
i5 Laurids (lårs),døbt lo.p.trinitatis 1719,død samme aar bgravot

1.advent«
Om de dødfødte børn findes oplysninger i Maibøll-Slmgten 
fra Als,side 129,nr.118 - 119.

3« Jaoob Andersen ,ejer af gaarden fra 1737 til 1740,søn af 
—gaRrdtjer JUd8XlLiA2fi)lM •« Hsnædat-

tor 1 Mintebjorg,født 1697,døbt 4.advent,død 1740,begravet anden Paa« 
skodag«

gift oa .1729 mod formandens datter

tobjorg, begravet den 26.maj.Her angivea seks børn,alle døde Ilt 
Bøyn efter kirkebogen : ____ , _ .

•) Dorothea .døbt 4.advent 1730,begravet la tare 1752.(Jaoob An«
I ) 'o

b) Dorothea.døbt 2.p.epifaniae 1733,konf.1749,død 1791 i Tomhavo. 
bgr.cantate«gift den 9 «november 1736 mod gaardojor JifgfM tøMTli« 
o tenson. Mlana( efter udskiftningen 2omhavo),søn af gaardojor 
Christen Hansen og Kirstin sst.døbt mikkelsdag 1729,død den 17« 

°) AdKâàdffîiiM&î^^Xô?^vnand 1 Mintebjorg,døbt don 13.fo« 
bruar 1733 - so nr«7 samme gaard,nedenfor 111 
åJtthgB 069^6811»kædnor 1 Lambjergskov, døbt remlnlsoro 1737, 
død 39 (?) aargl*1774,bgr«16.p.trin.gift den 7,juli 1761 mod 
Bilen.datter af Hans Rasmussen og Anna i Lambjorgskov.døbt 3.p« 
trin.1739, død den 16.jan.1813.



•) JøosbrHabt l.p.opifanias 1740,død 1731,bogr.6.p.trinitatis.
•♦Mads H • a ■ • n Xra Tandslet, set tomand paa bondegaarden 1 

fra 1740 tll g^n 4#4 ifeo,søn 
af geardejer Hana Hat isn eg Mette i Tandsfcaard, Sandelst sogn,fem« 
døbt 1710,død 1760 i Mintobjorg, begr • skartorsdag •

trolovet den 10. juni,riet den 23.november 1740 til 
J 899 bl (ae ovenfor under nr. 6 I!)

*) &NUUMA1*SA>døbt 1.advent 1741,konf.1757,gaardejer og synsmand 
1 Lebøl,Tandslet sogn,død den £7.deosober 1820 som aXtogtanand 
paa brodersønnens Jørgen Andersen gaard.Han eXtorlod hverken 
kone eller børn. Af sin betydelige formue legerede lian Soo rdl* 
s.h. o.,hvis renter skal anvendes til understøttelse aX husar* 
ne i Sognet.Han var gift tro gange:a) Sandslot den 3.juli 1771 
«sd syndetrdatter aX gaardejer sia gnaa og Kirsten i Hørup, 
døbtl.p.epif.l753,begr.den l.Xebruar 1778. b)Sandslet den 81« 

JZT? Mtf»»iWM ■ J18f»Mftf datter Xra Sandskot sogn,
Xødt 17S4(sidst paa aarot),begravet den 3.marts 1790.e) trol. 
Møru* den l.juli 1790 til gaardejer H«na io.k. enke i Høru*, 
datter aX gears jer lis Glansen og Anne i Kar, Ulke bøl sogn, 
døbt den So.juni 1748,død den 6. maj 1816(vattersot),begr.den 
lO.maj. Sannen hiels.født 1774,døbt den 3. juli.døde i smaakop- 
por den 87. januar 1797.og da der ellers ingen børn var i live, 
blev gaarden den £7.oktober 1806 overladt til brodersønnen 
Jørgen Andersen,der 1829 fulgtes aX sønnen Hans Andersen,som 
ned sin Hustru desuden fik to gaarde, Xørst en i Lambjorg og si* 
den en i Mjang.Hans Madsen blev den 28«september 1798 udanvnt 
til synsnand efter bonde Christen Jørgensen,Kildegaard i Minai 
tobjers«

b) Msxlft, døbt l.p.epifanias 1744,konf.1759 død den 10.april 1818 
paa ophold hos sønnen tf»f jÜTlfUfft MøUlK»daardej er, synsmand 
og tolvnand i Label,trolovet Høru* septuagesima 1763,viet Sands* 
let ld.ottober samme aar til gaardejer Jørman JørnensanfMaller). 
Xødt 1738,død i Lobølgaard den 29.deoamber 1804.

o) ZABI Kdlfrglaf.døbt 22.p.trin.1746,konf.1762,død i Lebøl,Tands, 
let sogn, den lS.dooember 1790, bgr. den 18.deoombor;trol. Hørup 
den 24.juni 1769,viet Sandelet den 13,september samme aar til 
gaardejer Hm1K8ILJ*SB8&1A 1 Lobøl,søn af HfiWTOl JømMfM, 8 aardejer og skoleforstander sat.og hustru Magdalene Jørgens.
atter(fra hintebjerg),født 1749,konf.1763,død den 27.november 

1887,bgr.den.2.desember. Om denne familie findes udførlige op. 
lysninger i Maibøll-Slagten fra Ale,side 90 - 91,nr.26 - 29 I ! ! 

d) Kirsten.døbt 3.advent 1749,konf.1765,død den 82.januar 1818,bgr. 
... trol.den 9.juli 1773,viet don 8.november samme aar til gård* 
ejer og tolvnand Peter Jørgensen Thoms«: i Mintobjerg, søn af 
gaardejer og tolvnand Jørgen Thomsen og anden hustru Maren X. 
Kook,døbt 3.advent 1746,konf.1762,død den 17.Xebruar 1818.

Om Mads Hansen og familie findes udførlige oplysninger i 
Maibøll-Slsgten Xra Als,side 105 - 107 ilt

nrTB^samne gaard,Jaoob Andersen og Kirstine Jør. 
gensdatter,Xødt 1733,døbt festo grat.aotionis(vist en slags bededag i 
februar,konf.quasim.1730,død 1783,begravet 17.p.trin.

trolovet Tändelet den 8.juni 1760,viet Hørup den 3o.oktober 
samme aar til Marie MiaiaAattar Xra Xgndsiat.hvis foreldre dot

ikke er lykkedes at finde,Xødt oa.1733, død 81 aar gammel den 3. august 
1816 paa ophold hos gaarde jer Hans Jaraensan i Mintobjerg(se nr.10 
samme gaard 11 )Blandt fadderne nonnes Miels Jørgensen Xra Jestrup 
(1766) og Jørgen Mielsen Xra Jestru*(1766 og 1775),1762 Kirstin Hiol« 
oos fra jostrup.

1858.
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M iA8SÈ>40bt 18. p. trial tatla 1768, døda 1 smaaflopper 1779,bgr.

l.p.opifanias•
• ) fli—lai »døbt 2O»p.trin.1764,begravet rogate 1766.
A) AffilW» ffftWM9Al4*M den 26.juli,d.p.trinitatis 1767,døde straks, 

begravet den 31.juli•
e) Mi—lai.døbt nis.domini 1766,begravet anden juledag 1778.
f) daat ftlWlMiSflAt den 17.november 1768,døbt den BO.novombor, 

26.1). trin »død paa Sarupgaard,lysabild aegn, den 28.deoember 1863; 
troløvet Hørup den 29.naj 1793,Tiet den 6.juli til ungkarl,ojon- 
damsbonde Andreas Christensen til Sarupgsard, der døde 67 1/4 
aar gannal den 6.oktober 1818,begravet den 11.10.,søn af bonde 
flfartrtin flhrtrttMWI °« Marie Blisaboth 1 Sarup,døbt 7.p.trin. 
1761. Anno Cathrine rar gift anden gang nod(den 17.okt.iqjU8) 
nod Hans Christi— Blholm.søn af pnstoindorste Peter Biholm
og Anno 1 Lyeabild,døbt lo.p. trin, d— 1766,død 80 ^4 aar gi« 
dan 12»april 1846,bgr«den 17.april. - Hn datter af første agte
skab, Anno Mario,født den 14«maj 1801,blev den 6.juli 1821 viet 
til Hana Mans— Maiball.senere gaardojor 1 Ulkebøl«

g) Andreas AnArseen.fadt Ann 11.naj 1773,døbt den Id.maj(rogato)
MToi 8HB.9 Wrt-lLl

h) dMgJUUi27fødtdoajél7oktoborl771,døbt den 27.okt.(22. trin. ), 
flonf.1787,død 1 L—bjergskov den 22.april 1800jgift den 14.juli 
1797 nod gaardojor Jørgen Christiansen Blad,gaardojor,senere 
tølvm—d i l—bjergskov, søn af gdr.Christian Jensen Blad og T*"- 
dot Jørgenadtr.sst.født den 18.aug.1770,død den 23.narts 1838, 
bgr.den 28.3.

1) Jargon Ander sen, aaarde i er i Lebøl, Sandslot sogn, født den 8. fe
bruar 1776,døbt septuagesima den 12.2«,gift i Sandslot don 8« 
nov—ber 1806 mod Mario Cathrine Paulsdatter.P— 27.oktober Xft 
aarot efter overtog Jørgen Andersen far bro dorens, Mads Hansens 
gaard 1 Lobøl,paa hvilken han den 2.naj 1889 efterfulgtes af 
sønnen Mans Andersen, sos ned sin hustru desuden fik to gaardo, 
on i Lambjerg øg en 1 Mjsng. - Jørgen Andersen og Mario Cathri
ne paulodatter havde en søn, der var bosiddende paa Kegxme; 
Jørgen Jørgensen Andersen, født den 13« juni 1814, død son af te g t- 
sand i Bredsten den 17.september 1893,begravet den 23. sept—ber, 
gift a)kegjons don 13« juni 1847 mod Magdalene, dat tor af paroel- 
list Beter knak og Cathrine Mario f.Aloisen i Holaflobbcl,født 
den lo»deo—ber 1823,død den 28«januar 1849,begravet den 2«2« 
gift b) don 22. juni 1861 ned Bisabe Cathrine Petersen,datter af 
parcellist Hans Petersen og Marie rotorsdatter i Lamkobbelj 
hun døde den 8»februar 1876»

8« frodorlk Christensen gned , ejer (mittemand) af gaarden fra 1784 
——————————— til 1799, tolvn—d, øøn af gaardojor Chri
sten Petersen amod og kar en Mielsdatter i Sarup, Ly sabl ld sogn, døbt
22.p.trinitatis 1743,død 7o aar gammel den 30•september 1813,bgr«den 
6»oktober«

trolevet søndag den 17»oktober,viet den 6«november 1784 til 
formandens anke Anne Marie Andreasen.

Vod skiftet efter krederik Christensen Smeds moder Karen den 4. 
juni 1794(landsarkivet) gives der følgende oplysninger em sønnerne: 
hanlal Christ ensen Schmidt , ka Amend i Bergen , JdXOfl. CAridltttllR 

SMtaüî,par cellist paa Kom s tPrederlk Christensen Snød.geardejer 
i MintobJ orm Christian Au^iat sulfit f a^yhft1 1 Brahetrølle«
bor«fChrlaten Christensen Sonmidt.skoleholder i Asserballe,afdød 
søn ,gaardojor synsmand og tolvnand i Sarup.

9. Andreas A n d r o s o n ,ojer af gaarden fra 1799 til 1806,søn 
nr.7.Aftdrfgf jAWfrdtn ©g Anne Ma

rio liiolsdatter,født den 11. maj 1773, døbt ro gat o den 16»naj,konfirmo« 
rot palmesøndag den 6.april 1789, død den 12» juli 1806, bgr»den 17. juli« 

viet Ly s abi ld den 6«juli 1799 til
Meris Qe thrlne. datter af gear dej er quieten ghrletea^am Snakker øg 

Anne Mario 1 Skovby,født den 18.marts 1780,døbt den 24«marts,død i 
barselseng den 18«september 1810,begravet den 23»september»(en Iro« . 
dør var set tomand paa skivogaard i Hørup) - hun blev gift mod efter
manden.

aAj.kJ
a) Andreas Priodrioh Andresen.født den 6. april 1800 -so nr 11 ne

denfor I ! !
b) en dødfødt søn født den 12.januar 1802,begravet den 24.1.



s
•) 4Mf den ».juni 1803,døbt den 6.juni,død den 22. april

1«»» 1 mintebjerg,begr.dan «8.4. Tlet den 18.juli 1888 til glrd- 
ejer Feter Hannen (koak).eau af gaardejer Feter Hansen Ko et og 
Zaren sat.født dan 1«.august 1801, debt 18.jp. trin, den 83. august, 
død den ld.maj 187». *

d) Christen xna-v—rtra-va-iav paa gtødager,Ulkebøl sogn,Xødt den 
S3.september 180».døbt den 89.9. afgangsliste 1888 nr.8. gift 1 
Ulkebøl den 87. Juli 1888 ned dune Marie, datter aX g aar de jer li- 
salai Hansen Mrd og Marie Glanedetter paa St Ager, Xødt sst.den"" 
18.januar 180Q,døbt den 19.januar,død den 80.januar 1884 (en dat
ter, der var eidssTag.lerede endnu i tiden før 1898).Christen An
dersen naa rare død før 1888,for i dette aar bier Anne Marie Kyd 
giXt anden gang ned ftAwlal F»tfgifft, edn af Jøyg» Wttita og 
Anne Marie i Grønmark,KegjQas,født den ld.noTember 1807,død den 
SS.deoember 1877 (Ingen børn).

Af skiftet efter bonde Andreas Andresen,dateret den 27.narts 
1808(LandsarkiTet ) Xr eng aar det, at enken ril gift sig ned Hans Jør- 
gensen fra kogaes.Mørn : Andreas fr. Andresen, 6 aar gi., Anne Marie, 8 
aar gi. og Christ en, 1/2 aar gammel. Gom auratorer nemes afdødes bre
der pnsteinderste Jaraen Andresen i Sandslet, afdødes søsternand 
bonde AAàZHMJ2âEJLlllhftiflL>8*xupgaard, afdødes søstermand Juraen Ohrt» 
Hf MIM Sldit» Lamb j ergskoT.

10. 1808 til 1888 Hans Jørgensen , sat tenand pas gear den, søn ——————————————navn—114— < Aa— Kan a—— 
og Anne Jørgens i Sønderby,Keg»s.født den So.deoenber 1778,dø^t den 
S.januar 1779,død den 88.april 1848,bgr.den 87.april.

Tlet den 19.juli 1808
til formandens fflkf hrlf KBltøffiM. den 18.september 1810,

begrsTot den 88.9. (ydårligere oplysninger side 4 II)
gift gang den 8. juli 1811 ned

Afifif-Jim»better af gaardejer TfonMflfiFUltMTH «8 Hustru Sin
det i MJang,født 1778,konf.1787.død den 2.januar 1861,bgr.den 8.1. 
(en søn og en datter,begge døde)

Hans Jørgensens broder anriaian 1 flrønmark,
Tar gift ned Kirstine Marie,datter af Jørgen Jensen i Hjørnenese, 
Hørup sogn.pores datter Anne Mario Jørgensen kon efter noderens 
død,fire sar gi.,i huset kos forbroderen hor paa gear den, hos hTøn 
hun døde den 14.narte 1836,bgr.den 82.narts(født den 11.naj 1880). 
Hun deltog kort tid i kenfirnatloasundOTTisningen,nen smatte af« 

etaa for aygdons skyld.
e) LmÅvin-.r-ae den £7.juni 1808,døbt den 3. juli,død lidt

orer 8 maanoder gl.don 17.marts 1809.bgr.den 22.marts.
») twaa født den 8.septmnber 1810,døbt den 9. september,

Tiet Hørup den 4. Juli 1888 til ungkarl HABfldäAM8ILXfi&A>kaadnor 
i Mintebjorg,søn af bonde Hum MrlltiftiWI ïili «8 inne Mladtr. 
ost «født den 17. april 180»,døbt sømme dag. familien flyttede don 
lb.marts 1838 til Sandsgaard, Sandslot sogn.X Hørup sogn fødtes 
to bømi Anne Mario don 17.februar 1889,og Jørgen Hansen Head 
den 8.Januar 1831.

o) Marti iithiirtaf>fto.april laid,døbt ?4â4:j^î 1 
tobJerg,Sandalet sogn,den 28.august 1842,bgr.den 1.9.71yttodo 
1834 til Sandslot,bror hun den lO.oktobor o .ear .Tiedes til 
sten Helsen, forgaster af en gaard i Sandslet og årring til on 
gaard i Srtebjerg.der ejedes af faderen u«na Miaisan.

11. 1888 - 1881 Andreas Friodrieh Andresen ,aøn af gærderne ejer nr. a mmannmmsBwawøn»w«xauBnø»ønøkaauMSMi  wmMmraøBnnanitnn 9 • JUftATSM JHULTMMI
Marie Cathrine Christensdatter,født den 6.april 1800,døbt den 8.4. 

død oom aftagtsmand paa bondegården (botendelse) den 10.april 1871, 
bgr.den 18.4. gift to gange :

a) den S3. Juni 1824 ned a-yj«. dat ter af gaarde Jer og
grnømani Jørgen Jaeobsen i Majbøl og anden hustru Marie Bliaabeth, 
født den 7.februar 1803,døbt den 10.februar.død den 18.«arte 1833, 
beg reret den 24. marto. b) den £6. oktober 1881 med •*
>717 JøaWtB aabMlH ©8 Charlotte !»****•• 
den lb.dooember 1808,døbt den 19.12.død don »0.marts 1886,bgr.30.3. 
aftegtskone paa Hane Laues bondegærd i Mintebjerg.



I Andreas Prodorlk Mireiiu tit 1829 visor fortegnelsen orar akatt«* 
arealet eg taksatlonssunmea følgende tal for «anna gaardi

49 tenter eg 7840 rigsdaler
Udskiftningen aX byens jorter tantt stet 17d8.0pnaallngen forsteges 

af landnaakor Andreas Christ ensen efter tet brugelige maal ; en tøn* 
<• lånt « 820 kvadtatrsder.I Mintebjerg fandtes fire bondsgaardo ag 
ette festegsardo.

Proderik Christensens bontegsart fik slae jorter sealetes :
Hustted og abildgaard 1 td.8 81 : 24 : 60
den Indhegnode have 1

Molmsmoso 1 • 6 W 29 • e 19 : 80
den lndhegnedo toft norden

for huset 4 f 3 w 24 •* 82 : 8
Selot paa Roy 1 • 1 • 18 • e 80 : 40
i Vostornarhta 38 • 7 « 8 : 60 : 13
Blauer Moes 1 • 2 w 38 •• 88 •• 60

1 alt 44 ’tdo*’ Skj. 28 *0 26 s 18
Udlagt til skologrund 20 •
tU snodoland 1 skj.19 •

tu Inderste Aørgen peter senioimand 82 *.om han hedder dot sene* 
ro, at han af «Le ti gaardo fik iali en tonde land.hane husstod og 

abildgaard 1 okj.12* 20 «
Andreas Prodorlk Androsen og Anno Marie f.Jaoobsen havde to datre :

a) AaBSJtøXlftUAttMftfeidtt den ll.marte 1824, døbt den lB.marts.
gift aod eftOTReedeft paa gaarden I ! !

b) Maria Katharina Andraaenrfadt den lO.november 1828,døbt den 28. 
november,død paa Klldogaard 1 Mintebjerg den 16.august 1898,

gift den 7. juli 1884 aot
bonds Mrta, WÀM.1MI MtAiMltfOtt 1 Vibøgo,Lyoabild sogn, ton 19. 
april 1828 son son af darerende gaardtorpagter ahrlsten Madsen 
(sonore ejer af Klldogaard 1 Mintebjerg) og hustru Marls Cathri
ne f .pans, død paa Klldogaard den £2.oktober 1909.

12.fra 1881 tU 1878 Hans Hansen Laue fra Kornmark, Lysablld sogn, 
gjf gaardejor Hans Han* 

sen Laue og Margrethe Mlelsen(sidstn.fra Lysablldskov),født den 8. janu
ar 1828,debt den 8. januar,død don 26.april 1878,bgr.den 80.4, ef tori. to 
Møønner •

viet Lysablld den 28«juni 1848 tU
formandens datter A PM u*Tier^dt paa gaarden i Mintebjerg den 11. 
narts 1828,døbt don IS.narts (vod vielsen betegnes manden sen ungkarl 
og boelsarving Hans Hansen Laue 1 Memmark,20 aar 8 naanedor gammel).

Af børn navnes 1 Hørup kirkebog kun :
——*,^*^***^g**** Ulf, født 1 Monmark den 18. januar 1860,kenflr> 

<aat 2«. juiii848,
døbi den 80•august,konf.Hørup 1883,datter af Margrethe Mario 
Lave,enke efter gaardejor Mans Hansen havejplejtf eder: brode
ren Hana Lave 1 Mintebjerg»

X Sønderjydake aarbøgor 1690,side 181 ,revnes ddUgJt JgfaLgY.f.,,» 
gaardmand 1 Bjert ved Kolding,født 1 Lysablld 1818,død 1689 1 grum 
vod Viborg,som medlem af den glosvigsko Porenlng.Pot drejer sig em 
on søn af pre st øg aardsforpagt er Peter Petersen og Prodorlkko Jote* 
sens,født don So.maj 1818,døbt den 4.juni*

Havnet Lave eller Laue or rot udbredt 1 Lysablld sogn 1 tiden 
mellem 1700 og 1800.Hans Lave af kornmark,der var en søn af Laue Shorn* 
sen sst.og debt onsdag efter judloa 1709,døde 68 aar gammel 1783,bgr* 
18.p.trin. - X henhold tU 0 IV.nr.481 fik gaardejor Hans Hansen Laue 
1 Mommark den 19.april 1792 en og tU istanden ttelse af sin lade(208) 
Sanne kilde nr.281 bad Laue Lauosen ,bolsmand 1 Mommark,om fritagelse 
for hoveri pas Werthemlne den 9.august 1793*

I tiden efter 1800 døde følgende af dette navn :
den 24. april 1618 H*aa Lnva.bolsqoholdsmand 1 Mommark.88 aar gi. 
den 27.august 1610HansLaub,kaadner og bødker 1 fjolby,78 aar. 
den 21.sept.1617 Hans Hansen Laue,gaardejor 1 Menmark,38 aar gi. 
den 16.august 1619 Kirstine,gift med bolsopholdsmand Poter Lave

1 Sarup, 72 aar gammel.



T
den 23. juni 1826 døde Poter Lave.bolaonholAamand i Sarup,80 «ar gammel.

23.april 1626 Hanan have.sen at afdøde gaardojor Hana Kan*
den Lava ag mna Maria Kanaan i Memmark,svindsot,26 aar gi«

28 .ok i .1830 Anna Mario lave,f.Hansen,gift ned gaardojor Hgnsctol« 
stian Petersen Lav« 1 Sarup,38 1/2 aar gammel

1.september 1842 Mans Hansen Lave,gaardeier 1 kornmark, 34 74 aar *1»
12. ok1.1847 /rederikke,gift ned diakonatsforpagtor Peter Pataraan 

have i hysabild.68 aar gi .Manden døde son enkemand eg indsidder 
i Skovby den 28. januar 1869.78 1/2 aar gi.

13. Hans L.Lauo, fra 1878 - 1901 (søn af nr• 12,har ikke efterladt 
oper i Horup kirkebog) 

gift ned Marie Blisaboth f.Jaoobsen

14. fra 1901 ,Mans Hansen 1 sue (drives af sønnen),født den 30. juli 
■»•«»■•«»■«•«fa.mMTT—w—,—»—wf1871(1 MonnarK),døbt dan 8.sept, 
konf.i Hørup don 18.april 1886,søn af gaardejer Hana Hansen laue og 

Mario Slisaboth født Jaoobson,død paa statshospitalet 1 Mønter borg 
don 3. nar to 1944, bgr .den O.narts.

viet den O.narts 1894 til 
dAMt Ifltflt *211» frajf jolbygaard »latter of gaardojor toM2A,flftyli1l 

anaan Malier og Mario født Jørgensen,født den £8.juni 1871,døbt den 
26. juli,k^f.dan 18.april 1886,død den 6.juni 1849(gravsten paa Hørup 

kirkegaard).
Børn (født i Mintebjorg)

M»Å9 ABM»<9gt den EØ.auguat 1894.døbt den 12.sept. s.
aar,død den 9.oktober 1894,bgr.den lS.okt. (faderen«bestyrer) 
Mlflt gli0ft>9.tfi,født den l.narts 1896,døbt den 6.april.(forpagter) 
inat MarlefeAt den 29.naj 189*,døbt 27.6.1897(her forpagter) 
Hinn HiiiHl, Jj.AH.Jt • 4«a k9.narte 1901,døbt den 19.naj -

gaarden« nuverende ejer - so nr. 16 nedenfor 1 ! l
OaWlTln» fridt»telt den 28.januar 1904,døbt den 28.februar 1904, 
gift den 1.april 1829 nod gaardojor jfmft Æfrtft.flMi i Tändelet, 
søn af gdr.Jørgen Berthelsen og Anno Kathrine f .Kryhlnand,født 
don 1.januar 1902,død den d.narts 1936.
gteliilM Wt»<ddt don 6.april 1906,døbt den 13.maj,død den 31. 
naj 1908,bgr.den 4.juni.
Hans Hansen isne, ejer af bendogaarden i Mintebjorg, søn af 

MwwsTOamMMMwmnMnMMBforaenden.født den 29.»arte 1901, døbt den 
19.naj, gift den 28.marts 1930 nod

fliWUf WtfrtXmjOtteraf gag do j or (22gy HtlWllM «6 Anno 
Kathrine f.Kryhlnand i Tandslot,født den 16.oktober 1907

1 2 I A-JL-
•) MIW »un* .MW.**«* *•» 1931
b) h>m Laue.født dan S.oktober 1932 
o) Jørgen haue,født den 8.september 1933.

*)

16.
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2.Andreas Kaads gaard 1 Mintebjorg

hører til byens gamle bondegaarde. I de sidste danske Arkiv Registra» 
turer nevnes 1494 en Jaa Koodt paa en bondegaard i Mintobjerg

Gaardens borne rko ;
Christian Knudsen har i sine optegnelser fra Hørup sogn følgende 

ojonskko paa denne gaard :
1.1678 JtøJLXtødi, sandemand i kintebjerg, i
8. 1406 - 1680 mty muligvis sønnesøn af 1. 3.Mia jpcyt
6. 1644 - 1708 Jargon Kaad.gift med foraandens datter. îoosHk han 

▼ed skiftet bond egaar don; han døde i Mintebjorg 1726, 93 1/2 aar 
gammel ;Han akal vare komaen fra Hans Kaads gaard i Mintebjorg» 

â»6» 1708 - 1733 Christen jar^f^ffoa xik 1494 skøde paa gaarden
og nedtog den efter skiftot;død 1744,78 aar gl»gift 1694 nod 
Anno Christenodatter af hobøl.

6.1733 - lTTO.idXMajyiUliiaMBJÜU^fl^ P«» gaarden 1734,havs
do tiltraadt den vod skiftet 1733;Han blev 1787 gift ned Maren 

Christcnsdattor af Mintobjerg.Hun døde 1761.Aarot efter blev han 
gift anden gong ned Margrethe fhonasdattor af Mintebjorg,der dø» 
de 1764,32 aar gl.Sammo aar giftede han sig tredie gang nod Kir* 
aten Matthiesesdatter i Mintebjorg.Anno 1776 døde Jørgen Kaad,73 
1/2 wr gi.

1770 - 1800 Hioolai J^rcnatn ïMdfik 1769 skøde paa gaarden.gift 
l.gang 1769 nod Anna Andreasdattor af Mintebjorg;2.gang 1778 ned 
Kirsten Marie, datter af bolsmand feter Kleinen Koak i hobøl.Mie. 
J.Kaad døde 1812,71 aar gi.sanne öwTMoEansenke^7 aar gi. 
1800 - 1837. dBAOÆi KM!
1837 - I860. Peter Andrasen Kaadrboede først i Monmark,hvor han 

friede sig ind paa en gaard til en enke.
10*1860 - 187q Andreas KaaA.aift mod Klioabeth,datter af synmand 

Jaeob Jargaa^an i Majbøl.Han døde den 14.Januar 1908,71 aar 
gammel.

?

8.
9.

Marknavne paa gaarden* grund :a) Ves termark: £1 toft .Polled .Haven. 
Kaasagor gi .navn Koroagor,Roulykko,gl.navn :Rouw-j»yoke,Raulyeke 
eller raulyoko.- Igostomp.suurlykke. Preisark.gl.navnzPreysarken 
olier Predemarken. Mølstop gammelt navn Møllstolb. - sprøkager.- 
Krogholm.- pothøj.» Xustoft.- I Mølstolp ligger en eng,aom hedder 
Bredmaj.gammelt navn : BreodamaJ,eg mellom Roulykke eg Kaasagor 
ligger engen Reissk jer. gammelt navn Roimelkior og Roimolh jer moso, 
sos ved et mellemliggende hegn deles i to dele.Sllohavs og Kapunhall 
er to amaa skove. — østermark: øvre og nedre P aal toft, "Mosen* •-

boglo oplysninger om gaardens enkelte ejere
1.1 sø ndorjydake skatte«og jordebøger fra aarot 1633 omtales AfidiXM 

Hiort blandt bønderne i Hint objerg nod 1 nark 12 skilling plov» 
skat. 1636 or han navnt nod følgende aar lig o afgifter: forskellige 
pengeafgifter 1 nk.8 akil.11 pg.jagtpongo 6 skil.,2 ørt.2 stepper 
byg. 2 ørt.19 1/2 sk.havre,1 ørt.2 sk.hvede,en trave rug,3 Iss hø, 
16 los brande,6 tønder kul,ot faar,ot lan.en gase,seks høna.desuden 
sammen ned Marten Christensen og iver Krulle i Mintebjorg et fsar 
og en gass.

2. 1672 Mis Hiort , sandemand i Mintebjorg. Anno 1672 var 
his Jort tho Mint eb ergo sandemand for Hønderherrod tilligemed tre 
andre sandemand : af aohoubuy,rfflygfa håKiWl
af Klholn og Klaus Kuet fKyd) af Wolderup.til stede paa tinget 
under forhandlingen af en strid solisn HfrW 4M ïnfflTf «8
Kronen angaaende en del jordegods paa øen,sos hin formante sig rot 
til.

3.1606 - 1620 feter Hiort.muliavis en sønnesøn af Mia Hjort,nevnes i 
prestens tiendelisto fra 1606 og underskriver i 1620 son poter 
Hjotth y Muntbebjorg sammen mod Laurits Hannen s. steds og do øvri« 
go tolvamnd kontrhhten med Jørgen Oluf sen.
om fremtidige tiendeydelser.

*• iie$ “*•••• rf9g41 fUtr 1692 sad Maren Hjort og døde i
yaabonhuset før px*diken,7o aar gammel, bog ravet 19.p.trin.maaake 

MJgrt i Mintebjorg.født oa.1633,død 69 sar gi.
1692.maasko His Hjorts yngre broderibegr.2.deo.).Datteren Inger 
Hjort blev gift mod eftermanden.
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•1631,skal efter Christian Hnud« 

sens optegnelser vare konuet fra Mans Kaads bondegaard i Mintea 
bjerg(fader: Christen Hansen Kaad) døde 93 1/8 aar gannel 1724,bgr.1. 
advent.Gift ned formandens datter Inner Hlørt.fadt outrent 1643. død 
62 aar gannel 170«,begravet 16.p.trin.

Anno 1666 den 29»oktober var der skifte og deling paa Miss 
Hjorts bondegaard i Myntbirg,da overlod han bondegaarden til sin svi* 
gersønl Jørgen Ko ed. Marvs rende vare : Hr. Buddf Jaasærherredafagad 
over sønderherrods ting,KMX Klaus Bot.forvalter paa Ka3balaærdfqim* 
»tÅlR BlIMtffl og Olkobøl.Jaaob Jaraenaen og
Mm a4,begge af Mlana.Jørasn Jebnen.aandanand i
Mlntebjerg,og Aflftrøp HM6fa»a and em and i Lebølle.

1) Af offentlig gsld skyldtes : 9 rdl.47 skil.,deriblandt kgl.naje« 
stats paa bud en krigskontribution 6 rdl. og herskabsgalden ot bede* 
svin,ansat til 1 1/2 rdl.jordgift 1 rdl.31 skil.et faar ■ 1 rdl.et 
lan * 1/2 rigsdaler.

2) den private gold beløb aig til 103 nark 12 skil.,deraf skyldtes
til flere send i Sø nderborg og til følgende i Mlntebjerg »Jaraam a»*. 
inn 1 nark 8 skil.,JjUUMJLKMå 9 Mark og HMW Ktf4 4 mark. “

3) Til at betale golden vurderedes en del af bohavet : 6 Rdl.24 skil, 
lybsk,og bondogaarden blev takseret til 29 rigsdaler,ialt 27 rdl.24 
skil »Heraf toges den offentlige æld forud, ogaaf resten naatte do 
private oreditorer fornøjes ned v skilling af hver nark lybak»

4) Til af tagt bestemtes for Ms Hjort og hans kone følgende agre i
narkon: en ager paa Langlykke 3 sknppor land;Prysagor 3 skäppor land; 
Rouwlykke en ager, paa Kongens toft en agor.Bt engskifte i Prs atonal» 
To køer on sommeren 1 gins hos husbonden, og on vinteren selv at holde 
don.Bt svin i gaarden.en gaas ned tillag»Bn halv sknppo land til hør 
og JUmul» pores bolig i ot kanner bag ovnen »Alt arbejde ned at saa, 
pløje og høste osv.skal husbanden selv besørge. - 1666 gav Jørgen Kaad 
to nark UÀ PJMUtlB*Ansorkning : Claus Boy havde betalt
do 6 rdl.krigøKontribution og fik i pant on ko,son blev vurderet til 
samme pris»

Jørgen Christensen Kend og Inger Hjort havde følgende børn : -
a) Ohrlsten Jørgensen Kaad.faderens eftersend paa bondogaarden,født i
b) Mielsijørkensen Kanu fgaardejer i Majbøl,født 1668,død 67 aar 6 

naanoder gesuael 1726,bgr.jubilate;viet 19.p.trin»1696 til Anno Po* 
tersdatter 1 Majbøl,rødt 1669.død 71 aar gannel 1740,bgr.26.p.trin4

o) Jemen Kaad.gaardoier 1 Majbøl,født 16».,død 1732,begravet den 29. 
deoenber søndag efter jul.Alder mangler i kirkebøgen;viet 21.p. 
trin.1714 til Kirsten,datter af gaardeJer jeb Hæaæ og Maren i 
Majbøl,døbt den 27.doo.1693,død 83 aar gi»1778,bgr. invouavlt.Hun j 
blev gift igen 19.p. trin.1733 ned Mgpg «MFltlmta <ra Kildogaard 
i Mlntebjerg, søn af bonde Christen Petersen og Blsbeth.døbt renin. 
1693,død 1 va&^y-ä.naamfca^r.^m Jara^SSa Kaad solgte 1782

d) Jans Jørgensen Hand.bonAeiidSste i StebJer^ødt 1Ï81,død 1747, 
begravet jubilate,viet £4.p.trin«17o8 til Anne,datter af gaardeja 
er ItYtttMRd eg Anno Christens i Maj bøl ,der
naa vare død 1729 eller 1730QLakuneô.Jens Jørgensen Kaad var senea 
ro gift ned Karen Jensls,der begr.62 aar gannel l.p.trin.1742,eg 
den 8.juli 1743 viedes han til Milen Jørgensdatter i Mlntebjerg, 
født 1689,ikke nsvnt i listen ever altersgsster 1704 eller 1706, 
dødi 72 aar gi.1761,bgr.18.p.trin.
Peter Jøyaeaaen Kæd, debt judiea 1687,første altergang latare 17o3 
død vod Høruphav 1762.bgr•den 23.februar;fornentilg sønand.Gift 4

•)

t)

6)

død ved Høruphav lT68.bgr.den 23» februar; fornen ti ig sønand 
gange i a) 18.p.trin.1718 ned Cathrine Jørgensdatter(død 1729/173Ç- 
Lakune)b) 1729/30 ned Maren,der bgr.38 aar gl»12.p.trin»1734;o) 
anden juledag 1734 ned IngoborgtInger) Petersdatter,der døde 49 
aar gl»l?47,bgr»l»p.epifanias»d23»p»epif»1749 ned Cathrine Jør « 
genadatter,der begr»23.p.trin.1763,62 aar gannel*
Han* Javgensen Kaad (nsvnt i Hkiftebrevet fra 17q8) riet 3.advent 
1719 til Anna Mansdatter i Majbøl.peros ehsbne hendes ikke* 
g ir sten Kaad.debt d.p.oplfanias 1691.første altergang 1706,navnes 
ved skiftet 1708,1714 blandt fadderne;Ikke gift i Hørup segn«
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6.Christen Jørgensen K a a d , selveJarbonde i Mintebjerg fra 17o8 

■—1733,fadorons eftermand,fik 1694 
akøde paa bondogaarden og modtog daa arter akittet,født 1666,død 78 
aar gammel 1744,begravet rogate.formentlig gift te gange: a) trolovet 
Tandelot 3.Juledag 1696,viet Hørup 18.p.trin.1696 t*iQhriatans» 
datter fra lobøl, der tomen tlig døde 1789 eller 173o(Lakune),b) mod 
Karen ,dor døde een Karen Christens i Mintebjerg 1746,begr.%uaslm« 
61 aar gammel.

I Siendelisten til prssten fra aarot 1690 etaer faderen Jørgen 
Kaad aed følgende afgift iZ stopper rug,8 stopper byg,16 stopper 
havre og to tarver tag.

Gaarden, der endnu er i slagtens eje,navnes i Jordebogen fra 1700 
ned 80 ørtug land,4 hoste,4 køer;udsød ;8 ørt.6 sk.rug,3 ørt. byg,4 
ørt .havre eg en tønde arter eller vikker.Omkring 17go(amtsforvalter 
Lobedants Jordebog) ovaredes følgende afgifter til herskabet:Land» 
gilde 1 rdl.3o skil.11 panning;bedesvin ■ 1 rdl.84 skilling:3 ørtug 
8 stapper byg,8 ørt.19 1/8 sk.havre;1 1/3 faam 1 rdl.16 skilling; 
1 lamlS skil.,1 1/3 gaas ■ lo skil.8 pg.6 høna.» 18 skilling; 10 
ng » 1 skilling 6 pg. - et las hø » lrdl.og et las haln » 84 skil, 
tilsammen 6 rdl.41 skilling 1 penning.

fra faderen til Sønnen: Anno 1694 den 17.desember nødto bonde Jør» 
gen Kaad paa Sønderherreds ting og forlangte skøde paa sin gasrd til 
sønnen Christen Jørgensen Kaadt i Mintebjerg.Herredsfoged David 
Igftd tilligemed do to sendemnd JfnmU 1 MillML <>6
Jebnen af Mintebjerg udstedte dot forlangte akøde.

Den 88.fobruar 1708 blev der holdt skifte os dalin» pas bonde 
ÜWWMl »litt A Minborg,vod hvilken lejlighed han formedelst 
alderdom og skrøbelighed afstod gaarden til sin søn Christen Jørgen» 
sen Kath.tarmrendo var kgl.amtsforvalter og herredsfoged hr. David 
Samland, tilg skriver en David Bor, f dg ende sando-og synsmand af sønder» 
herredtlliHfl HattMtB «6 HMI i Ulkebøl,Jgggfg AQdffKftW

1 Mlnt*bj*rg,Thq—lt IÎM8H88 »Mjang,

1) X contribution til ho. kgl. na Je stats kasse skyldtes paa denne 
b ondeg aard fra 1676 til I7o7 ialt 794 rdl.oourant.Donne post synes 
at have staaot paa alle boel og bondegaarde.cn gnid,der aldrig er bl« 
vet indbetalt og til sidst or blevet eftergivet af regeringen.

8 ) Udanlden beløb sig til 119 mark
3) ind«»idan og hvad der fandtes af ta og løsøre beløb sig til 188 

mark,sen der blev i behold S mark lybsk.
Den gamle bonde skal have sin oi>hoids-.laiiiahad ; de syv nordli» 

ge fag beads oven og noden i den vestlige lade og en indhegnet kaal» 
have nord for huset .Ligesom sin formand fik han ogsaa forskellige 
agro til dyrkning: ot stykke ved stenten eller steggod indtil lin» 
den,Pool toft,Haulyoke,Møistolp.l alt 11 1/8 füatpÿvr land, hvilket 
den unge husbonde skulle forarbejde for ham .Sil tyring og engbund 
fik han ot stykke i Preamay og Keolmay samt Reimeikjers Mose.

Sønnen Jens Jørgensen Kaad, der var halt og svagelig,fik for 
hans*vanførlighods skyld * fbero agre til sit underhold for livstid: 
to stopper land paa Gaasovold i østermarken og to stopper i Ruglyk» 
ko paa Vostemarken,i alt fire stopper bygland, som han selv maa pas» 
se og som vod hans død igen skulle logges ind under gaarden.Dot sko» 
to dog ikke,og huset var sikkerts det ene af de to,der vod udskift» 
ningen 1786 laa paa gaardens grund,da dattersønnen JfM JøygtMffl 
job navnes som ejer.

Den yngste datter Kirsten skulle vod faderens død have foztd 
for sine søskende on ko eller fem rigsdaler.De tre sønner «»na.j»r^ 
08 °6 feter, skulle vod hans død have en seng forud, son findes paa 
stedet.Don gamle anbefaler til sidst allo sine børn i alting smukt 
søskondeligt at anskikke sig imod hverandre.

Skiftet fra 1733 flnAaa nadanfar II!
Christen Jørgensen Kaad og Anne havde følgende børn :
a) KaKflbdøbt 1.advent 1698,første altergang 1714,død i Lambjerg» 

skov 1740, begr. startorsdag,48 aar gaamel.gift oa.1788 ned gaardejor 
og synsmand Jan» pataraan Hiad i Lambjergskov, søn af gdr.Peter Blad 
og oved ost.døbt 6.p.trin.l7o3,død 1763,bgr.3.advent.60 aar gi.
b) Tnaar ,dØbt 18.p.trin.1697 .bl.faddernetOhriatan H»n«anrLab»lt

bondegaarde.cn
rigsdaler.De


11
9a Christ en Mansen fra Label nemes blandt fadderne, er bamemede« 
ren sikkert hane datter« Desuden savnes Kirsten Christensdatter af 
Lobøl, foxm. barnemoderens søster.Inger findes ikke i regstoret orer 
forsto altorgsng,form«død som barn«

o) ilXKS&fdobt Judies 1702 (barnets narn mangl er) «forsto altergang 
1717«faderens eftomand paa bondegaàrden» oo nedenfor Hl

d) inner« dabt la tare 17o4«død 1706,begravet nis«danlni«
o) Kirsten.debt 18.p•trin«17o8.førsto altergang 1721,i lire red 

ökiftotl788.
f ) jflyatlliiB»hje®aodobt af pnoten,dødo 1709,begravet oyaudi.
g) AAAA«dObt onsdag efter 16»p.trinitatis 171S.forsto altergang 

den 28«fobruar1781, i lire red skiftet 1788« 
Skifte og deling paa bondog aar den 1738

Anno 1788 den 30.marts holdtes der skifte og deling paa Christen Jarw 
OHMMLLKMMAiI bondegaard i Minbiere,hvilken gaard han for svagheds 
skyld overlod til sin son Christen Jaraensen Kaad.be ren rande rar kgl. 
majeststo amtsforvalter og herredsfoged Poter Petersen «husfogod og 
tiigskriver Poter følgende sande^og oynmsnd af Søndozhor-
rods ting:Hm gfrwta 1 MbÜX(01hebel)>TIWM MUMi

flhnnmifia» Hørup, Thomas Petersen ef sell eras. Peter Jensen af 
Ker« og i stedet for lens J ara ensen af Mintoblera hans son nsrthel Jap- 
gfig«

1) kgl.restanser fra 1876 til 1782 : 1422 rigsdaler 24 skilling«
2) Qdgjold : 49 rigsdaler,deriblandt skyldtes i laanto penge fra

tid til anden af Jaraen Jabsan her i byen 81 rdl«40 skilling, 
rffM ligeledes her af byen 3 rdl« 82 skil«og Karen Chri
sten s 2 rdl«24 skilling«

8) indgjold : 78 rdl«12 skilling, deriblandt bondegaardon takseret 
for 28 rdl«2 mark lybsk«en gammel brun hoppe og en sort hoppe for 
6 rdl«,en sott hoppe for 7 rdl.,2 koer « 9 rdl«2 kvier - 7 rdl«« 
2 kalve » 2 rdl.Id skilling«en so - 1 rdl.16 skilling«en slibe
sten 20 skil«en gammel kvern og et dejgtrug 1 rdl«-2 gamle ringe- 
18 akillng.îil deling var altsaa 27 rdl«12 skilling«delt i fire 
dele molion Xaiim>ft_rgll|JfcUrlm 9Sk IMP WA2îtMto1Xt»hliver 
til hver part : 6 Rdl.39 skilling.

Christen Jorgensen Kaad og hans hustru faa til opholdsbolig 
syv fsg baade oven og noden af den vestre lade og to fag som ud
hus af den østso lade«18 stepper land, to koer paa g» s om sonaren, 
men om vinteren selv at fode dem.St faar«ligeledes gros om somme
ren« ot svin i gaarden« en gees mod tiling «nær faderen dør, faar 
konen kun det hakve ophold«»faderen tilsagdo hver af datrene en 
hoot og to koor«Kirstons part blev sat til 18 rdl«og année til 
19 rdl« «som broderen ved lejlighed paa deres for lang ende, vistnok 
near de blev gift« skulle udrede dem« enten in natura eller 1 rode 
penge«

Anmerkning: Kirstens og Annas stebne kendes lkkoxmeasko or do 
blevet gift 1 ot af nabosognene.Oplysningerne em Kirsten i "Vor 
Hjemstavn’' side 88 or ikke rigtige«

1738 den 18« oktober fik Jaraen flhri-t—n K-ad akøde paa 
tinge paa sin faders bondegaard i Mintebjorg, skønt han allerede 
nogle aar før bod skifte og deling havde overtaget denSilstodo 
paa tinget var kgl.amtsforvalter og herredsfoged Peter Petersen 
og do to sandemand fim gigg» tf âHOUiff, 9K LMT1 fitartflgpa tf 
Ulkebøl, der har udstedt skødet .De otte ar lige og lowmrdige syns
mand, som gik udenfor herredets fire tingstokko dunem herom at 
beraado eg efter velboraad Hu og Sind igen Indkom og paa doris 
s ro, tro og gode love samdrsgtig vundet, tøyet og sagt.at denne 
sag var i sin rette orden,vare : ly.pjt mpglpft 1 
ppm I9MWI1 Tandfflft,Hw Hlnri^ita I JJlhtbol.îtVtx. JorgtaagL 
J&JUL i PJelby, yøper IflPfc 1 mintebjorg,Hali ifTIMte
■« 1 o« titag
Ker«

7) Jørgen Christensen Kaad ,1788 - 1779, søn af formanden, døbt Judioa 
-4—*———— i70t.føy-to altergang 1717,død 78 1/« 
aar gammel dooembor 1778, begravet den 1« Januar 1778.gift fir- a-pg-1 
a)trol«12trin«1727,vlet 18«p«trinl7g7 til Maren, datter af gaardojor

Christen Hansen og Anna( Jørgen Ibsens datter) i Mint objerg, født 
17o8,døbt 21«p.trin«1.altergang 1719,død 48 aar gi«1761,begrave 
1 «advent«



lt
b) trolovet 2.p.epif.1752,viet doa 8.februar(9.) u*it «ar til AiÆ, 

iBFfWø ^mi—dattor «f Mintebjerg,datter af gaardejor flBIMfl Jtttlr 
1AA og anden hustru syndet Jørgensdattor 1 Mjang,født 1722, døbt an» 
dem pinsedag,kenf.iuaaim.1738,død >2 aar gamal 1754,bgr.dem 20. 
aorta.

o) trolovet langfredag 1764,viet dea 4.juni sanme aar til Kiratan na» 
thia^atto» Î oa.1714,død 44 aar gammel 1758,(gr.
den 8.aorta. (ikke fra Hørup soga)

d) trolovet «ia.doa. 1758,viet 10.p.tria.aaaae aar til aiTa h»». 
enke efter gaardejor Mfma i Mjang,datter af gaardejor Hana
Peteraen og anna i Lambjerg,født 1710,døbt judioa,død 87 aar glT"^ 
hos gaardejor Poter Jørgensen i Mjang den 22. januar 1797,bgr.den 
29. januar .(ingen børn)

X Jørgen Ohristenaen Kaads tid udgjorde den aarlige pm station» 
do; to stapper mg,8 stopper byg,15 stopper havro og to torver tag.

X taksationsinstrumentet fra aarot 1754 ,der omfatter Ladegaards 
og Rønhavos len,findes Mintebjerg ikke,da denne by hørte under Majbøl« 
g aard. X JâXàÜUMMB T®4 amtsforvalter lobedants fra 1722 gives følgem 
do oplysninger sordins r contribution for 1722 9 rdl.l7 skilling,hø»og 
halapengo 1722 og 1713 2 rdl.21 1/4 skilling,magasinkompengo for bog» 
go aar 5 rdl.20 skilling.Desuden naatto der regnes ned følgende aarli» 
go herskab safgifter: landgilde » 1 rdl.30 skil. 11 penning ; bodosvin » 
1 rdl.24 skil.,3 ørt.2 stopper byg,2 ørt. 19 1/8 sk*havro,l 1/8 faar, 
ot lan,l 1/3 gaas,soks høns,lo ag.et las hø, 2 vins haln.

X Sønderhorrods akyldnog pantoprotokol side 583 findes udsigol» 
sen af 8.januar 1752 efter Jørgen Christensen Kaads forste hustru ga» 
ren;der navnes følgende børn : ahristen,Jørgon,£iøolai,Mans Christian, 
Anne Marie og Maren.Hvert barn skulle have en kiste og ot skrin.de fi» 
ro sønner hver en forsvarlig seng, sønnen,der skal have gaarden to dag« 
lige senge, døtrene hvor 50 nark og to seng o .Sana o kilde findea ogaaa 
udsigelsen efter den anden hustru Margrethe af 29.naj 1754.den eneste 
søn Shonas skulle have tre nark, 1/8 og en aeng, en kiste og et skrin«

o

a) AAA&»4øbt palmarum 1728,fomentlig død aom barn.
b) Ohgstan Jsraanaan kaad.fadt 1730, døbt 18.p.trinitatis,død 24 aar 

gammel 1754,begravet den 20.marts.
o) AAM,døbt sexagoslna 1734, f om. død son barn.
*) £SklJUEA»*«8r«7et «.juledag 1734.
e, Jørgen.dø/bt 23.p. trinitatis 1735,begr.soxagosina 1734.f ) Jminm Kfflrtb«©»* 4.adve&t Î737,konfirmeret IJM.død 29

aar gannel 1746,begravet letare;trolovet 19.p.trin.1743,viet den 
21.oktober saune aar til AAM CrttolM JdrfiåAfÅdtttt 1 Mintebjerg 
(kongelig dispens for slagtskab,søskendebarn).datter af gaardejor 
Jørgen Xbsen og anden hustru Kirsten Xhonasdatter 1 Mintebjerg, 
døbt 14 .p. triai tctILs 1743, død 1774, begravet den 11. juli .Hun blev 
gift anden gang ned fcOMMAi FrtAffXl 1 Bronølle.søn af
sognedegn i Tandslet ffe©4 Dorothea,født oa,173«,død
den 29 .januat 1810. Anne Cathrine døde i barselseng ned tvillinger« 

«> S.f.tnalUU. 1741,ku«.17B7
■ud ;u b<md.g»*«u __ »„MllMfar Mj. A J.IJ——_. „

M (MM Mjrtt KM«.«»* 17»,konf .17».1 •***
dag efter nytaar den 3. januar 1748 ned Christian Brfthelsan fra le- 
bøl,Sandslot sogn«

1) "-»» Ohrl.tlu lud.d.bt i. Bl.Jul 17M,koaflx>«r.t 17»,4M M 
aar gannel 1773,begravet ^uinquagoaima.

j) Maren kaad.debt lo.p.trinitatis 1751.konfirmeret 1744,død 40 aar 
gammel 1791,begravet anden pinsedag;trolovet den 14.august 1774, 
viet den 14.oktober sanse aar til gaardejor Jøraen Thoma en tokker 
i Mjang.søn af gaardejor TfrflMg H»MW ©4 Anna Kanodatter,døbt 15. 
p.trin.1747,døde af taring 1791,begravet stortorsdag 1792.Iavnet 
tokker efter faderens formand paa gaarden ! ! !

k) JWglMWl K JU..4L..4g»t 18.,.trialJati. 17 
palmesøndag den 19.marts 1749,gaardejor i Mjang,død den 27 .noven» 
ber 1794;gift a) den 24.sept.1782 ned Masgn.datter af gdr.Jjyrog, 
Rasmussen og Hiebe th i Mjang,døbt 21.trin.l758,begr.<lnquagesima 
178«. b)17.nov.l7ö« ned Syndet.datter af gdr.feter Ohristensea og 
dyndet vod kirken,født 31 .deo.1748,død 14.september 1837.

DKirstin Margrethe.debt 4.p.trin.1755,død s.aar,begr.10.p.trin. 
n)Kirstin Margrethe.døbt 2.p. opif .1758, begr. den 28.juli samme aar

skrin.de


IS
8« Hisolai Jirgmm K a a 4 ,ejor at bondegaard en fra 1770 til 18oo, 
««««•«•»««««««««•««««•»«a««««« søn af foraanden os førsto hustru Karen 
Qhristenodatter,døbt 3.p.trinitatis 1741, dad dm Bo.naj lSlg.begrTdea 
24.maj.

gift to gange :
a) dan 30.juni 1769(trolovelse gleat 1 kirkebogen) nod 4ABgt datter 

af gaardojer Andreas Petersen Kook og Maron disdattor 1 Mintobjerg, 
fadt 1748,datt festa purif«konfirmeret 1763,død 89 aar gemnol 1771, 
begravet BS.p.trin.tro sønner og an datter,1812 2 sonner 1 lira»
b) trolovet Sandalet don 7.august 1778,riot Hørup don 23.oktober s« 

aar til lUtllftt MWTlfi datter af geardojor feter meinen Koak og 
Mario 1 Lebøl, Tandslet sogn,fadt oa.1766,død soa opholdskono paa 
sennans,Andreas Kioolaiscn Kaads bondegaard 1 Mlntebjerg don 14«naj 
1812,bgr«den 18«maj.en datter,dodo ooa barn,en son,gaardejer i Lam 
bjerg.
On Hikolai Kaad Minder stednavnet i'Jiloolal Kaads Toft". * 

1749 den 12« januar fik hikolai Jorgenson Kaad Mduift P** sin faders, 
Jorgen Ohr is tonsea Kaads bondegaard i Mlntebjerg« Hans brodér »«ns 
stian Jaraenaan Kaad til sko dodo han i faderens stod gear don. Silstodo 
var fyrstelig kanmerskriver og herredsfoged feter Ohristhsn ünversast 
eg do te aandonondipttoF JW64R À hMlbifXKllP.v og HMF ?rQ,t 1 Sunds« 
nark.der har udfiirdigot og underskrevet shødet.De otte årlige og lov« 
vårdige sande-og synsmand, som gik udenfor donen at boraade/ nodx hin« 
anden vare fttftfl Jlftitt fra mi, XKB JJtilAlA »Hans
åtxxwM s.ftXMkiW.or JxAa«LJürjT^iRbj<>rhak9Y,lttn Otolitfan
Ug fra gaarden bag Horup kirke.flhriatan Hieinen fra M?awg;Waaa Wa"~ 
sen fra Vollorup og Lars Christensen af ülkebal« - lingot holdtes son 
tidligere paa Sønderborg slot.

Den 11.januar 1770 holdtes skifte os deling paa Jornen Kaads bqny 
dogaard i Mlntebjerg,vod hvilken lejlighed han tiltrandto gaarden.Til 
stede var paa rottens vogne karøerherre og herredsfoged Pater ahr.Tfr- 
H£lggl,tiMgskrlver Priedrioh Pults og folgende sande«og synsmand : 
Bertel Jensen,Mlntebjerg,Poter duus fra Lysabild,Hans Jørgensen Hør 
fra Sarup, poter Jensen fra Lsnbjergskov.potor Christ oasen fra Horup 

deriblandt opføres ogsaa det,hvad Jørgen Kaad 1762 havde udnindot si« 
ao børn af første ogteskab som en arvepart efter deres noder nod 37 
rdl.2 1/8 skil.foruden to senge,en kiste og et skrin,hvilket hvert af 
de andre børn ogsaa havde fæet. Indfalden var 430 rdl .14 skil, de ribi. 
6 hosto til 82 rdl«,11 køer ned kvier og kalve 76 rdl«en oo 4 rdl«,2 
faar » 2 rdl«, 8 gos • 32 skilling, vogne,plove,harve, sin der n.n« 28 rdl« 
6 tønder havre a 2 ak«10 skil«,14 tønder byg a 2 mk«12 skil«,bonde« 
gaarden ansat til 180 rigsdaler.i alt 430 rdl.14 skilling.Alteas bil« 
vor der til overs 318 rdl.27 1/2 skilling«Heraf bastante faderen Jør« 
gen Kaad,at datteren Maren,son endnu var ugift,ligesom søsteren skulle 
have son Medgift 73 rdl.16 skil«,Hioolal,som nu overtager bondogsam 
den, skulle have 48 rdl«,og Shonas fik 61 rdl «38 skilling .Tilbage blev 
87 rdl. 17 1/2 skil«,hvoraf hvert af do fdre børn til deres bryllup 
skulle have 20 rdl.,og faderen beholdt tilbage 7 rdl. 17 1/2 skilning, 
son den tiltro dendo bonde til enhver tid skulle wre pligtig til at 
udbetale han«Desuden skulle do andre børn have sinde af deres broder, 
sen summen var ikke besteet.

Hioolai Kaads aar lige tiende til sognepresten udgjorde 2 stopper 
rug,8 stopper byg og!8 stopper havre,dertil 2 torvor tag«

1786 blev byens jorder opnaalto og udskiftede.Opsamlingen forotogos 
af laandnaaler Andreas Christensen efter dot brugelige maal 1 tønde 
land « 320 kvadtntroder.Alkolai Kaad fik følgende jorder :

Husstod,Abildgaard og alle Juks ved huset 14 td.l sk« 18 : 40 i 88tofter
af Poter Jørgensens den vestre have

Testemarken
18 : 76

87 » 6 « 8 : 32 : 78

udlagt til skolegrund 20 * .til sin egen inderste Jans
jjJl °6 Hl Jørgen Iversens enke hvor en tønde,altsaa 2 tøto 

der,desuden til smedeland 1 stoppe 24 * •
■ ) Maren.fadt dan 3a.iu.ll 177ft.debt dan S.awrnat.8-n.trinltaSiaT 

død sanse nar ,begravet 11«p«trinitatis«

sh%25c3%25b8det.De


b) ittgflfeføAt den 18.april 1772,døbt dan go 
Add 9 uger gsamel,begravet £.p.trinitatis 

«)

A)

•)
O

14
een ao. april acts, tørt øen 20. april, æden paaakedag, 

uger gammel,begravet 8.p.trinitatis 1778.
KtfA»<Ødt den lS.narta 1774,døbt døn £0. mart a 

(judloa),konfirmeret palmarem den 28.nartø 1790,løvede beøtandlg 
ugift paa gaarden Moa broderen Andreas Kaad, til hvem han havde 
overladt bondegaarden,han oom aIdate søn havde arveret til,døde 
Aen 27.marta 1838,begravet don 1.april,68 aar gammel. 
Andrea» Mloolalaen Kaad.født dan 2.aeptomber 1776,døbt den 3.9. 
faderens eftermand pæ bondegaarden - ae nedfar nv. 9 i1 ! 
Anno Mario Kaad.født den lo.Juni 1779,døbt den 20.juni,3.p.trin, 
død don......... 1780 , 3/4 aar gammel,begravet l.p.trlnltatla.
Peter Mioolaiaen Kaad.født den So.»eptomber 1780,døbt 19.p.tri
nit a tie den 1.oktober,gaardojor 1 lamb jer g, gift den 82 .oktober 
iaoa ».a bond, hbm flurirtl« J.wtMta
(<Ad««wi),r.dt tu l.aprll 1779,d.bt langtr.dag den 2.april, 
konfirmeret 1794,mætte 1812 aolge gaarden til møller Bertel Bor« 
taløen 1 Hørup .Han beholdt en parcel paa omtrent ni tønder og 
byggede en nyl ejendom mellem Lambjerg og Augustenborg,som han 
efter nogle ears forløb ogsaa maatto salge.Det kalde» »enere 
«Grynmølleren» Sted« og ejede» af grynmøller Christen kleløen, 
der var gift med en søster til biskop Jørgen Hannen 1 Guderup. 
Poter Mleolalaen Kaad og hustru or Ikke døde 1 Hørup sogn.

9. Andrea» Mloolalaon Kaad , ejer af bondegaarden fre 1800 til 1838, 
•«■««»«—«————«———— 1881 tolvmand.søn af rw»»den og ferm 
»te huatru,født den 2, september 1775.døbt don 3.september,konfirmeret 

palmarup den 28.marte 1790,gik paa aftagt den 1.april 1838 og døde den
12.juli 1848,bgr.den 16.juli.5 sønner og fæ døtro,1 øøn og 3 døtro 1 
live.

gift den 8 .mørtø 1800 med 
AAgg^dattor af gaardojor Peter Jørgensen oa Anne Kathrine f.Kaad 1 
Mintebjorg.født den 11.januar 178o,døbt H.p.splfsnlas den 16.Januar, 
konfirmeret 1794,død den 14.oktober 1838,begravet den 17.oktobor.en 
søn og to døtre i live.

Andreas Hloolalsæ Kæd tiltxædto 1800 faderens bondegaard,og 
den 17.september aarot efter fik han paa Sønderhsrrsds ting.der holdte» 
pæ Sønderborg slot,skøda pæ gaarden.Paa faderen» vogne tilskødede bro
deren Jørgen Kaad ham gaarden.Skødet blev »tadfiiatet og underskrevet af 
herredsfoged Heinrich Johann kat thi oøen og do to sand< 
stensen vod Hørup kirke og Christen Laøøen 1 Ulkebøl.

Ved folketellingen den 13.februar 1803 holdtes on karl (laus Iversen/ 
og to piger Anne Kirstins Kaad (23 ær,fra Majbøllykke),Mette Kathrine 
Jørgensen(datter af Jørgen Shomaen Stoffer ved Høruphav,16 ær gi) pæ 
gaardæ)Beaudæ navnes ejerens »Idro brodér Jørgen Bloolalaæ Kaad.fado« 
ren Hioolal Jørgensen Kaad og stedmoderen Kirsten Marie Kaad paa axtngt. l 

1889 gives dsr følgende oplysninger om Andreas Bloolaiøanl Kaad» I 
bondegaard 1 Mint eb j erg j ]

Skatteareal 49 tø^er : t^øøtloq.aum ; 7840 riya^ler. I
Andreas Mieolalsen Kaad og Anno havde følgende b 0 r n I

1) Mloolal.født don 18.dooæber 1800,døbt den 81.18.døde 14 1/9 aar gl* I
den l.junl 1815. I

2) ffr Andreeæ Kaad. født den 3. ok tobor 1802, døbt den 10. oktober, - I
faderens eftermand pæ gaarden - aenr. loi i t i I

3) dtot Kajftrtttf KMU (▼•d daaben kun Katharine),født den 18.december I
1804,døbt den £3.18.,død den 19.november 1884(gift den 7.april ned I

(1881)nod ungkarl Mn*en Blad, gaardojor 1 Mintebjorg.søn af gdr. I 
Hans Blad og Kathrine Margrethe øst .født den 31. januar 1798. døbt den I 
4.februar(septuagesima),død den 3.august 1876. Guldbryllup 1871. I

nd Peter Ohrl«

4) AflAt KlMtiAAt den 18. juli 1807,døbt samme deg.død i Maj bøl Aon S.næ 
▼ember 1849,begr.dan 8.november}Viot den £4.oktober 1894 til gærd« 
ejer og øynææd A Majbøl,søn af gærde jor I
Jørgen Jaoobsen og Marie Bliaaboth,født 1 Maj bøl d&n 17.marts 1807, 
døbt den 18.marte,død den £9.marte 1879.
datter 1.H..født den 31.oktober 1809,døde atrake efter fødslen,be« 
gravet den 5 .november.
ifltfrrlM Marit Kiiia» <AAt den 81.januar 1811,døbt den «7.1.,død 1 Maj 
bøllykke den 84.april 1898jgift don 13.okt.1837 med ungkarl,oenero 
gdr.Hans Ghristensæ Kæd, søn al OhrieteaHAk Ghristensæ Kaad og Bl— | 
len aat.født den 8.10.1809,døbt 18.10.død den 4.november 1864. |

«)
«)



I»
*) *•» ms,døbt den so.t.død 74 aar

gHMl den 81 •■art« 1814,begravet doa 87.marts,føret klghoBto,saa 
■y rti»»g^r»

8) Mim* MIMI mrtb**«* *•* 99.m9o 1813,døbt den 2?.3.,døde af 
skarlagensfeber den 88»august 1833,begr.den 88.august*

9) den ».januar 1818,døbt den 11.1.,død

10) 4JajUdaïà±-Mâ4,^** <«n gr.aaj 1880(faderen her TolVMaud),døbt 
den 4» juni, døde ugift hos fomldreno den d.deomabor 1844,begr.den 
11.deoember.

10.Poter Andresen Kaad ,ejer «X gaarden Xra 1838 til 1880,agn af 
w««».«.»—»-»»«-»-.«-»iorttaa4ea|X#4t dan 3.oktober 1802,døbt den 

10.10.,død eoa aXtagtaaand den 16.september 1880,begravet den 81.9« 
Han var først gaardejer 1 kornmark,lyoabild sogn,1838 til 1838,hvSr Man 
friede sig ind paa en gaard til an enke.

Vielse Lysaoild den 81.juli 1838 til
6MR9 llimt B8M«» tatter aX gear do jer J&jrMfMRftt og Cathrine Msris 
Jensdatter,født i kornmark den 19.december IdoS.døbt den fØ.deoember, 
død 1 Mlntebjerg don 31.naj 1867,begravet den 4.juni.Hun var farst 
giXt ned (1888) ned flmitiBMM Itølifider dødeSl sar 6 means«
der gammel den 80.september 1831,begravet dan 26.soptsmber. j

a) HF* Qkriatenean Hende ,født den 7.juni 1888,dabt den 19.juni«
b) Qhrdstan Hanean ahristensea B 8kA<_.fadt den 8.februar 1883, 1

djbt dn 88.februar. i
1838 blev gaarden i kornmark bortXorpagtot,der XKM tilfaldv aldg; 

ste egn af hustruens farsto agteskab.
Mftrtffil».

•) Annaj^rieXgg4,født i kornmark den 4.oktober 1833,døbt den 3.no« 
venbor,viet i Hørup den 14.oktober 1869 til Christen Lorentsen fra j 
Mjang, gaarde jer i Vestemark, Uikebøl sogn, son af gear dej or Hym 
ran»an og Kirstine Margrethe i.Jensen,fadt den 89.juni 1828, døbt 
den o« juli,dad i Ksr-Vestermark i august 1908jveteran fra troaars* 
krigen, opholdt sig vod folkets Ilingen I860 pen gaarden i Mjang .Bu« 
struen afgik vod dåden i Kar den 31.narts 1981.

>) ulnu__ LAX-A .*•** i <•» W..Kt0i>.r 18», A.kt i. S.
november. — eftermand paa gaarden i Mlntebjerg 1111

so nedenfor nr.ll I !
o) Vattrrina Karle Kaad , født i Mlntebjerg den 8.juni 1839,debt den nSTjuaifded 1 lambjergskov den 6.december 1897jgift den 14.oki 

tober 1864 mod gsardojor Jarsen Christensen Blad i lambjorg* 
skov,sen af gaardejer Christian Jorgensen Blad og Kathrin« Mari« 
Bertelsen,født i Lambjergskov den 26.nart« 1838,døbt den 1.april, 
død den 6»oktobor 1910.(Gravsten)

11.Andrea« K a a d ,ejer af gaarden fra I860 til 1893,født i Mommark,
Lysabild sogn,den 23.oktober 1636,døbt den 3Q.okt« 

søn af formanden,død i Mlntebjerg den 14.januar 1908,bgr.den 2O.janu« 
ar,en søn og tro døtte i live.

Viet i Hørup den 19.oktober I860 til 
daat Marit,datter af gaardejer og synsmand Jacob JaraenmanJaaabaan 
og gnns dødt Kaad (so nr. 9 samme gaard),født i Majbøl den 19.Juli 
1840,døbt den 26.Juli,død i Mlntebjerg don 10.februar 1980«

Børn
a) fetor Andresen K a ad, født 1 Mlntebjerg den ».november 1861,

døbt den 8.decamber - eftemaud paa fødogaarden og gaardejer 1 
Vo 11 er up, Qlkobøl sogn. se nedenfor nr. IB II !

b) iaM Marie Kaad ,født den 25.februar 1864,døbt den 23.marts,død 
paa Hørupris den 3Q .november 1948jgift den 4. april 1889 med Jacob 
Petersen Jacobsen,ejor af Hørupris fra 1893 til 1986,eux af gdr. 
Jørgen Jaoobeen og aille Marie f.Jørgensen,født don 27.marts 1866, 
døbt den ...,død den 11»juli 1947,oa.88 aar gammel.

o) ABRf htWIftt Km4»*0<** den 26.februar 1868, døbt den 22.marto,gift 
den 26.maj 1894 nod gdr.jHølf feTlitSAldR hmgffih Mjang, søn af gdr. 
Jørgen Kielsen og Anne Kathrine Christensen,født den lo. jan.1872, 
døbt den 88.2.,død den 4,maj 1962,bgr.den 8.maj.
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6) Kathrine Mafia 1£.©ktober 1881, døbt du d.deooshi

ber saune aar,dø4 69 aar gl.den 13.sept «b bar I960;gift daa ft, 
oktober 1905 aed bonde «ana Jaaahaaaføøa af bonde Hano Jacobsen 
og Marie Kirstine lorenæn i l»asbjergekov,født den l.novenbor 
1878,døbt den 8.deo «aber,død 1 laseret 1 Bouthen den £«deo taber 
1914.

«Sw«««f « «■■■■■■«_*** bontbgaarden i Mintebjerg fra 1883 
til 1901,aenoro ogsaa ejer af svigerfadørehs 

gaard i Vollerup,sønh af fornandnn.født den P.novenbor 1861 i Kinte« 
bjerg,døbt den 8.dooenber,død i Vollerup don £9.april 1933,begravet 
den o.naj.

Hustru : Anno Xlratiae Marie KaOL*<a*ter af gaardejor Hana mi«- 
sen Knøs og Kirstine Mario f.Kaad i Vollerup, født den 86.sorts 1867. 
død den 4.oktober 1946.

Børn:

•) AMX9AK. 1L1 » <•* 11.december 1890 - vod faderens
død ejer af gaarden i Vollerup - eftersend paa bondegaarden i 
Mintebjerg - .19, MtÀWtfftK Mill 111

b) fltni, 319998. .. K, 1 1 å»»kødt den ll.oktober 1893 faldt i frank« 
rig den 80.september 1914 (døbt den ll.nov.1893)

On gaardejor Peter feed,Vollerup,findes rot udførlige oplysninger j 
i sprogforeningene almanak 1934 (41.argang),side 67 - 69,ved Andre« 
ao Brau.

13. Andreas K a o d , ejer af bondegaarden i Mintebjerg.oøn af formands 
paa gaarden i SBkXsnp Mintebjerg don ll.de« 

oember (naosko dog paa gaarden i Veotomark,oon faderen havde i for« 
pagtning fra 1889 af)

gift nod mat aiUfXiwit datter af gaardejor Jprgfh fif 111XMB P* 
fonbølgaard, Ulkebøl sogn.

£• Anno Kirstine Marie Kaad,født don 3.januar 1819.gift den 86. 
■«««««««■»«««««««»««««««««««« aarts 194£ nod Jaoob wrang fra Sande« 

hede,Sandslot sogn,født sot.den £9.august 1911.
Andreas Head har meddelt mig,at noderan sad i uskiftet bo son ej« 

or af gaarden i Vollerup til don 80.marts 1948,da hun overdrog 
den til sin sønnedatter Anno Kirstine Mario Kaad og hendes nand 
Jaoob wrang.Bt billede af Vollerup-gaardens stuehus findso i Denial 
Bruun :*Dansark,iand eg folk«, 1919. Billedet af gaarden i Vollerup 
findes ligeledes i bogen en skotøjsfabrikant Jørgen Petersen og 
Meta Mario frost,deres forfadre eg eftorkonaoro,ved Ohr.Maibøll.

X andledning af Andreas Kaads 6Ô sars-fødselsdag den 11 .dooesbor 
1950 skrov •plenaborg Avis* følgende i

« Sognefoged, fhv.sogneraadsfomand Andreas Kaad i Mintebjerg paa 
Als fylder mandag 60 aar. Andreas Kaads største indsats i hjem« 
stavnens arbejde or øvet paa dot kommunalpolitiske omraade.I oa« 
30 aar var han sedlen af oogneraadet og var forsand for Hørup sogne« 
raad Indtil i for såret. I sange aar var han sedlen af vorograadot 
og af kontrolkoniteen for Sønderjysk Hypoteklaanef ond.£n overgang 
var han forssad for venstre i Augustenborg-kredsen og for venstro 
i den sønderjydske storkreds,ligesom han i sin tid var opstillet 
sos kandidat for venstre ix Sønderborg-kredsen.I en sarxakko har 
Andreas Kaad varet forsand for A/S "Dybbøl-Poeten*."



I. J a • o > i 1 a i • gaard 1 Mintsbjerg,Hørup sogn

gaarden har fra gsaael tid mrot en føstegaard.
£MM3aX4tø^UMJUA88K>Avernakø,(tødt i Metting kro) har efterladt 

sig to bind mod optognoloor fra Bøn* sogn(bind XVX og XVXX),som haa b 
gyndte at skrive hos broder en,Knud Knudsen paa bysholm, den ».november 
1888.

Ban har her leveret følgende. 7j9mftMW.4fW7.6HTl. I
I860 - 1890 Peter Ke»A 
1890 - ----------
1708 - 
1730 -

1. 
8.
3«
4.

176© -

8. 176
17.

8.
9«

10. 
11. 
18.

1788 -
1830
1831 -
1843 -
1848 -

1’0« SMB PtUXfffl 1863
1788 HÅST HinfffH IM8Å
1760 Hang mtT6ta Xøédt gift 171» ned Syndith Rasmusdatter 

fra Mintebjorg ihan døde BfernangsaaatTfrSiBr  taga enken* 
1776, ganaol 98 1/« aar-.

1766 ftSfr H8B8». X A H i«1** x’<» ■•« dndersdattor 
fra Mintobjerg|han døde 38 aar gammel 1766, og enken blev 
gift aod de to følgende ejere »

aod jargon ahrlatanaan (fejl, so nedenfor J )*,
1786 med Hans, piyip.er^q^ausøn,ogsaa ititt n«na fllonn^ 

den aldre, son døde 1793 ,66 aar gammel «Oved døde samme 
aar,81 aar gammel.

i«» lltolslKtimm
hans enke.

1843 jfrtJg. AlaÔiilWA QlSMBtB
1846. enken.
18’0 idOft» flød.fj*. ffiWUh

Boglo oplysninger om gaardens ejere efter kirkebogen

6

1.

£.

og andre kilder i landsarkivet vod ø.Maibøll
Peter taad oa denne mand haves ingen oplymingorjhan 

naa vore død før 1890.

3

I860

HflM miTMA iiU »antagelig søn af formanden,født oa. 1643,døde 
17o8 i oa alder af 63 aar,begravet jubilate.
Mans hustru AUiA»dor vod aln død 1697 betegnes som Peter Beads no« 
der alien Paters i Mintobjorgidagen mangler.alderen ligeledes, 

por har foruden eftermanden formentlig varet følgende barn i 
•) SfirUtlB fadder 84.p.trin. 169© thans breder

Christen Kaad,da Poter Beads søn Jørgen i Mintebjorg døbos. 
>akar Hmyean Kaad , søn af formanden, ejer af gaarden fra 1680 
til 1788,formentlig død 1789 eller 173© (lakune 1 kirkebogsns bo» 
grevslsesregistor)- gift to gange i
a) før 1690 mod Maren.formentlia datter af gaardojor Jørgen Ibsen 

eller Jo*oen 1 Mintebjorg,født ea.1648,død 67 aar gammel 1716,bgr 
»■»s»» efter 81.s.trinitatis.

b) trolovet l.p.opif .1716,viet septuegesime semme aar til »Hen 
M»»ya»tter i gintobjorg.født ea.1673,død 76 aar gi.1748,begravet 
judioa.

Vod undersøgelsen af skøder og isstebreve paa Sønderborg slot 
april 1780 oplyets Peter Hansen Kaad, at han havde haft gaarden i 
40 aar.Desuden meddelte han, at han havde botalt 3 spooiesdalor 
for Astobrsvet uden at faa kvittering for beløbet.

X jordsbogsn 0 XXI 1,nr. 188 fra aarot 17ø© ømmes Peter Kaad 
mod 16 ørtug land.Man betalte sårlig 18 rdl. trip enge. Besetningen 
var paa fire hoste(ingen køer);den aarligo udsed var j8 art.rug, 
8 ørt. byg og 8 ørt .havre, desuden 4 skepper arter ot vikker.

BU.JU.,
1) hans Petersen K m a d.eftermanden paa gaarden,født oa. 

1683 - oonedenfor II!
B) J««»

CM. 1708,4.4
na.

3) Christen, døbt

n Kaad.født 1690,døbt 84.*.trin.,førsto alter» 
87 aar gl.1718,begravet onsdag efter Soxageoia

8.advent 1496,første altergang 1711 - 
hana aknbno kendes Ikke 111

Pedersen Kaad .søn af formanden,født oa. 
>»«M»»»»«»«»»w»«»»£gg3,4ø£ 98 aar 8 naanedor

1788 til 1766 Mane

gammel 1776,begr.dom.trinitatis. gift to gangs :
a) trolovet Sandslot 1713,riet Møru* 7,p. trin, samme aar til ÿXBf^ 

di th Rasmuodattor fra£rtobjerg,født oa.1686, død 7g aar gl.1767, 
begr.8t.Stephana dag.form. søster til Mads Rasmussen af Jostre**. 

(so nedenfor)
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b)trolovet 4.p.opifanlas 1758,riet sexageslma samme aar til XgUft 

lillaM. >formentligenko efter 1 LambjorgTder
dodo 175Q,begr»4.advont,42 aar gammel.Hun betegne* vod doa førete 
violee den 1»januar 1733 eom Karen Hansdatter og døde 1745 1 en 
alder af 45 ær, bgr. 19 »p. trinitatis.

I jordebog en vod amtsforvalter Lobodants navne* Man* Petersen 
Kaad med følgende afgifter : ordinär contribution for 1782 ;4 Rigsd» 
1 shillingjhø-og halnpengo 1722 og 1723i 2 rdl.81 1/4 skilling page» 
sinkornpsngo 5 rdl.20 skilling,desuden følgende herskabsafglftor : 
Landgilde 27 skillingjbodesvin 1 rdl.24 skil.,) ørt»4 shopper byg, 
3 ørt»havre,to ø»s,tro høns og 10 ag,

1) £8tøK,æ^t 6»p.trinitatis 1714 (blandt fadderne;Mat* Rasmussen 
fra Jootmp),død sanne aar ,begravet 16.p.trinitatis»

2) Li*beth-aabt 6»p«trinitatis 1716,blandt fadderne Peter Petersen 
Kaad,død ot aar gammel 1716,begr.onsdag p »quadragesina.

3) Poter,dabt quasim.1717,faderena eftermand paa gaarden - *o ne- 
donfor I ! I Blandt fadderne : Mat* Rasmussen fra Jestrup,og lige
som 1714 ; Jørgen Rasmussen,bonde 1 Mintebjerg»

4) KftUft» døbt anden juledag 1719,første altergang 1734,død 1 Minte
bjerg 178».bogravet torsdag den 4»junijglft to gange :a)d*n 87» 
september 1748 mød gaardejor Jøygafl iBÅin« 1 Mintebjerg,søn 
af gaardejor anders Jaaabnan og Karen Hansdatter,døbt 4.p.trln» 
1708,død 1763, bgr.l.p.eplfaulasjb) l.p.eplfanlas 1744 mod jtøft 
Miolaan aar>Ba«.mi af gaardejor Miels Sørensen og Anna Markuæ 
datter 1 Majbøl.døbt anden paaskodag 1736,begravet den 18»juni 
1783» so Maibøll-slmgten fr* Als,side £0 under o) I il 
B a s n u s. døbt 22»p.trinitatis 1782, ukendt staebno llil

ikke blandt de ttørste alternseter Hl 
ahriston. døbt 14»p.trinitatis 1784,død 1726,begravet 
quasim» 
inn» Mayle, døbt reminiøoere 1724,efter gammel vis kirkegang

* r ww UHU W« jwubiS't* > w 6*«B« ift/HWI •
september 1748 med gaardejor Jøriafl ÀMdWtft i Miat «b j erg,søn

6)

•)

*)___________ ,
a«d »tort felae;27 merktest solv» konflrneret quasim»1748,død 
pa* opholdt paa Jørgen Kaada kaadi Hint eb J era don S.decæber 
1806,bgr»den 12»dooæber|glft den 82»maj 175» aed enkemand og 
Kaadnor Hw margaa aaU i Mintebjerg,aøn af PøAtK fiBtf 1 
Majbøl,døbt judlea 1717,død 66 aar gammel 1781,bgr.langf rodag» 

1711 aalder klykebmaæ .at der begaves to bara af Hane r^ftd 
1 .,fftd9. tf, FiXMSnWI 9g XfBtimalllWU

6. poter Hansen Kaad ,anføres af Ohr»Knudsen som øjer af gaarden 
—————— i7ö0 til 1765, søn af formanden, døbt

quasin. 1717,første altergang 1732,død 38 aar gannel 1765,begravet den 
10»oktober»

gift den 80» juni 1749 ned ftttÅ AftlfMAaWX £» Mintebjerg,dat
ter af gaardejor 4H.7K» J ovenfor under 4) og Karen Hansdtr.
1 Mintebjerg,døbt 19»p.trin»1712,død 81 aar gammel 1793,begravet den 
l.naj»

X aste 0 IXX 1,nr.17 oplyses under 82»april 17*6, at Hfm* 
stansen i Mintebjerg faar Høste paa Hans Petersen Kaada boel for ot 
tidsrun afio aar (svigerdatter Auo Poters og hendes brudgom Hans 
Christ ensom, ikke son skrevet af Ohr »Knudsen Jørgen Christensen) Sønnen 
Poter Hansen kaad, der havde to bøn, or død.Hans Christ ensen, der ogsaa 
kaldes Hans Christensen Clausen.bliver gift ned Peter Hansen Kaad* 
enke.* Poter Hansen Kend har muligvis slot Ikke fæet feste paa gaarm 
den.

Poter Hjumen Kaad oa Qvod havde falmende :
•) dyndet.debt reminisoere 17So,død samme aar,bgr.den il.marta. 
b) Mafifte døbt den 10.marts 1761,død 1756.begravet ö.p.oplfanlas» 
• ) üethrine.dsbt U. p. trinit at le 1763,konf.palmarum don 19.3.

1769,gift med steddlderens eftosænd pæ gærdea» so nr»7 111 
d) Øvndet.døbt 18»p.trinitatis 1766,konf.1770,død den 24.april 1806, 

begravet den 27.4.boede i ot lille hus,bygget pæ søstornandens, 
lieolal Clausens grund 1 Mintebjerg» - Tod fo laets Hingen den 13» 
februar 1803 navnes Syndet Kæd sammen yed sin søn 
tersen Christiansen paa gaarden(14 aar gammel).Han fødtes den 80« 
september 1788,døbt dagen eftor( 18»p.trin.),barnefader Christian 
Hansen fra Borup,tjener hos pr»Christensen,Mintebjerg,død den 10» 
juli 1868,kaadnor ved Mint eb jorghav; gift den lH.juMl 1817 ned 
Anno Marie,datter af Christen Jørgensen i Tostorkobbel(Kognss), 
38 aar gansai»



8.K a^^y ^o h j 1 s t e n s o y,y»yaa kaiye ji«ma
MM, trolovet anden pinsedag 1788 viet den IS.oktober sena 

no aar til cved Tatars 1 Mlntebjerg ,onko efter Tatar Hansen Kaad 
fra denne geard(forlovere :Peder Jørgensen,hysablld,og Mads Hansen 
i MintebJerg), sattenand paa gaarden fra «2.april 17ö6(eo alda 18) 
til 1.marts 1787,da dar 1 henhold til skyld-og pantebøgorne,side 

481 tier skrevet eftsgtskontrakt sad eftermanden Mioolal dansen, 
soa var gift nod Tatar Hansens Kaads datter Anno Cathrine.

Pa den ene forlover or fra Pysablld,ligger dot nor at sogo 
Hans Christensen Clausen i dette sogn,og at Han er an søn af Ohri* 
sten Clausen.Pa gsns Christensen Glansen dodo 88 aar gannel 1798, 
begravet 18.p.trinitatis,er han «den tvivl en soa af gaardejer og 
synsmand Ohristen Clausen og Maren f.puus i Vlbøgo,der faar ot barn 
debt nia.doainl 1788 (barnets navn glant III)

Ovod dodo sanno aar asn aanden(1798),81 aar gannel,begravet 
don l.maj.

Hans Christensen Clausen og Ovod efterlod aig Imran barn
7.1 i o o 1 s i Glan s o n , ejer af gaarden fra 1788 til aln død 

lo »november isse-fagr.. dan I8»nov.
son af inderste Claus fllaumanf sadvanliy : Claus Skreder) og Anno Jargons 
datter 1 Sarup,Lysabild sogn,fodt den 6.september 1748(Hørus kirkebog) 
døbt 14.p.trinitatis 1748. trolovet Højrup den 16.deoamber 1778,viet ast. 
don 18.Januar til

. 4M» Gittrlftt IfltKHiHltftT KMi af Mlntobjorg(eo aldo 18 under ! 
nr.6 o II),født 1783.døbt ll.p.trinitatis,død den 10.oktober 1881,bgr. 

den 14. oktober,paa ophold hos sønnen Toter Glansen 11 oolal sen,gaardeJ« 
er 1 Mlntebjerg.

Vod udskiftningen 1 Mlntebjerg,sen fandt sted 1788,blev der 
tildelt boelamand Mioolal Glansen følgende arealer i

Huoetod,ablldgaard og tvende tofter 
af gaden

Ved den vestlige side i Vostemarken 
vod den østlige side paa Kongenstoft 

og østor 
af Christen Jørgensens MosovHauvo 

sin ogen Moso-Hstuvo

8 tdo 1 akj • 6 : 80 : 00
88 i 88

11 « 8 w 8 : 88 : 87

18 w 6 w 19 i 87 : 48
1 • 1 w 8 c 11 : 88
1 w 8 « 18 i 80 : 88

86 td. 7 skj.78 : 1 : 861 alt
afgivet til Inderste Jørgen Petersen leimend 88 *, Bkologrund So« 

og som amodoland 1 skj.ll ««
Opmaallngen forsteges af landnaalor Andreas Christensen«X beamrknlnm 

gerne til Jordebogen findes blandt endet følgendo g Bør i byen østen 
for jiloolai Glansens hua ligger en dan vod forten, son or hele byens 
eje .pen or underskrevet Mlntebjerg den 81. sop tenbor 1788.

Mosefcavorne blev allerede udskiftet 1781. Herut o aar den 28.sop« 
tomber har do santlige naboer boniteret doros moser, son ligger vod 
Sandslot og lobøl mark.pisso noser har navn af Biauormoos.østormoos, 
Igeholms Mai, Igeholms Tlølland.piøuanoso og Almlnnlngen.Pisse delte 
byens wnd nellen sig anno 1781 .Pastor Brolund,Andreas Jacobsen,üoo« 
lal Kaad,Hans Sørensen,Hans Missen,Poter Shomsen,Ohristen Jørgensen, 
Hans Glansen,Ohrioten Kaad,Christen Koek.petor Jørgensen, Synder Hans 
Clausen.Chr.Andersen. Aotun Mlndtberg 1781 den 86.september.

Christian August Schmidt,landnaaler.Troduoerot Augustenborg
den S.november 1781. M.kartensen.

.1 f EA
•) Peder, fadt 1 Mlntebjerg den 8.narts 1778,døbt don 10. mart s, død 1 

Sarup, lyeabild sogn,seks uger gammel.begr.Jubilate 1778.
b) Peder.fadt i Sarup 1777,døbt Lyaabili septuagesima,konf.Hørup 

1798 • eftermand paa gaarden i Mlntebjerg - se nedenfor 111 
o) HM» flfarlBttsn (eller dloolalaen),født 1 Sarup 1779,døbt

18.p.trin.konf.1 Hørup 1798,lovede og døde hos broderen.gaardejor 
Poter olausenCeller Iloolalaen) 1 Mlntebjerg.Paa sin dødsdag den 
8 9. maj 1888 var han on formiddagen til kirke .Bftor mlddagsmaaltl« 
dot lagde han sig paa sengen,uden at beklage sig ovor ildebefin» 
dondo.KL.4 fandt man ham død,sandsynlig af en rørolse,dog havde 
han longe varet epileptisk.begravet den l.Juni 1888.



d) * Mint objerg dan lo .naj 1783,døbt anden
Pinsedag don ld.maj,konfirmeret 1808,viet i Hørup dan 19.juni 
1817(havde da forpagtat kro an i Mjang) til Maria Margaretha,dat« 
ter af væver eg oal.præstoindersto Jens Qhristonaon(Kaad) eg øn» 
na Margrethe jensdatter ved Hørup kirke(Søster til Hans Christi« 
ansen Maibølle hustru),født dan 89.april 1794,døbt ais.denial. 
1819 bopol i Sundved,flyttede til Sandbar (Sandbjerg ?),novnes 

1838 sen kaadner 1 Stoonsgaard.kaldes ved skiftet efter noderen 
Mioolai Clausen, kaadner i Stoenssaard.

•) 4Mmi flOLSlSM, **dt den «©.juli 1790,døbt den 86.juli.konfir» 
noret palnarum den 3O.narts 1806,ved folketællingen 1860: under* 
holdes paa gaarden, tungsindig, jhan døde don 16.februar 1871,bgr.dl 
88.februar,noget tangsindig fra ungdommen af, alderdomssvækkelse.

8. fra I860 til dun 6.april 1831 enken Anne Kathrine Clausen, født« Kaad.
der døde den 10. oktober 1831,begravet den 14.oktober. 1831.

Skiftobrevet efter hende af ld.narts 1838 findes i landsar» 
hivet eg giver bl.a.følgende oplysninger:

Søn : Poter Mioolaieen Clausen,gaardojor i Mintobjerg:
* : Hans Christian Clausen i Mintebjorg j
• t Mioolai Clausen, kaadner i Stoensgaard)
« : Andreas Clausen, formynder : inderste Jürgen loymann

i Mist objerg.
pen S.oktobor 1889 angives følgende taxationssun og akattcereal 

for Poter Mioolaisens gaard i Mintebjorg :

9. Poter Bioolalsen Clausen, ej er af gaarden fra 6.aprjL|^|831 ti| |in»død 
den,født i 3arup,iysabild sogn,1777, døbt septuagesima,kônf.Hørup 1793, 
død i Mintebjorg den 1.oktober 1843,bgr.den 4.oktober;

gift i Hørup den 3.november 1886 nod 
tdÄSKjJMLMBIMMISÄl-IftlM, datter af dAmt YMfc «6 dunder Asmus» 

sen i København( efter angivelse ), født i København don 18. februar 1786, 
konfirmeret i Sandslot 1800 i en alder af 14 1/* aar,døde paa aftægt 
hos svigersønnen,gaardojor Poter Blad i Mintebjorg den 88.juli 1848, 
begravet don 86.juli.

Moder til to efterlevende døtro ti
• ) ånns raîftsrUa flUMMfttWt den t.joli 188?,døbt d n 16. juli - 

gift nod nodorens oftonand paa fødogaardan ill! se nedenfor ! 11 
b) r*th«*ina Maria Qiyam.fsdt dy 14.noyember 1888,døbt den 83.

november,gift den 10.april 1839 ned AfttofM jogsasM SMpTHSBl 
fra Xandslet( tjener paa Majbølgaardjfødt dan 18,fobruar 1888 
som søn af gaardojor J afgift, teiyttftitft SÜYIMMI dnno Margro« 
the ;do havde vod folkets Hingen I860 deres tilhold paa gaarden 
i Mintebjorg,men flyttede il 
Bn søn^Jj 
don l?.ji

10. fra 1843 til
Vock for

11. J a o o b

braaret samme aar til Aøeerballo.
ryn akav^ns r rsat i Mintebjerg daa 16. juni 1869,døbt

9.april 1847 aad Kathrine Margaretha fllanaam.f,
gaardaas atyra.

B 1 a d t ,fra 9. apr il 184? til 187© og følgende aar, 
«»•••—••»» født i vibøge,lysabild sogn, dan 84»sartsjJbFWv A 9 vwqM|

1884,døbt den S8.narta,søn af afdøde gaardojor Jaraam Petersen Bladtog 
og Anno Kathrine Jepsen,konf.den 18.april 1840,død den 81 .august 1886, 

begravet den 86.august.
gift don 2.juni 184? ned

formandens sidste datter dnr* Kathrine Olamaan.født don 7. juli 1887, 
døbt den 16. juli,død den l.juni 1894 som aftægtsenke hos svigersøhhen 
i Paradis(Lambjorgskov) danxkxgMMixX8M,begr.den 6. juni.Af 10 børn i 
live to sønner og fire døtro.

B 0 r n t
1) ** datter fadt den 10.august 1847,ikke døbt,døde samme aar den 

10.september,begravet den 16.september.
«) Kathrine Marie Blad.fadt den 7.august 1849,døbt den »^tonbor. 

girt i Hørup don 81 .marts 1878 mod CAfj. flftflit tglf*. IM*» * J » 
nostekarl i Paradis,født i lambjergskov den 9.juli 1844,døbt den 
88. juli, søn af «sardeler Hane Christensen Kp ok °6 Anne Mario Jon» 
son,vod faderens død 1886 gaardojor 1 Asserballe.

8) Poter Blad.fadt don 10.maj 1861,døbt den 16.maj,død d^en efter, 
begravet den 88.uaj.

4) Anne Kathrine Blad.f.don Bb.febr.1868,døbt 88.3.død s.aar 86.jo’ 
begravet den 1.august.



v*

• )

10)

12.

») OtHrlli <•» 20.august 1868,døbt du 11.september,
død den 1.november 19£8}glft den 84.oktober 1878 med gaardejer £tn 
lir ifram •< «aardij« jäaMüäk&a.

, og Ann« Marie Jensdatter 1 lambjorgokov.født tea 
64,døbt tea lo«dooember,døt tea 80«dooenbor 1918«

(delvis efter noddeleleer fra sønnen og dennos Hustru Jamen Para» 
tis om Hustru Anne Marie faulten i Maneren 1988.C«M«)

6) Inna flamreihe Mad|. fail ten bïmal 1867, ttbt ten 7.juni sanse aar,
▼iot i Hørup ten £1.november 1881 til Maas jMgfftm. JftM <fa fjol« 
by,Lysabild Mgn,født ten 1« september 1888, tabt ten 3. september, 
een af gaardejerMim Mm« BM .. . .

7) Jamen Bladt.fatt ten 18.inni lMO.døbt ten ££« juli, død ten 80« 
januar lSei,begrar«t den 6.februar«

0) Jaeab Matt .fatt ten 4«fobruar 1888, tabt ten 4 «marts aaeute aar, 
taterens eftermand paa gaarden------11 .QttaXftg JUJ
6 » g W ten £6.februar 1886, døbt ten 1. april, tø t ten
J frill fiuj.ti gf<t ten M.naj 1887, tabt ten 23. juni, Ast paa 
sygehuset i Sønderborg ten 88« juli 1917 rammten) .gaarde 1er i 
MintaMiernîaift ten 16«marts 1898 net Anne Marie Zhonaen. tatter af 

»Uaai tua««» og Kathrine Marie i Mlntebjerg,xøtt ten 
89« juni 1870, tiet ten 84,juli.død ten l«teeenber 19«8( gr ersten)« 
tørgen Matt betegnes 1897,1899 og 1901 son boolsfospagter i Maj« 
bøl«(telrls efter mettololsor fra svigersønnen.gdr.Chresten Ghri« 
stensen JCo«k,ïornMO«egaard,Maneren 19S8«C.M«) 
Jaoob B 1 a d t ,møøn af formanden,født ten d.februar 1888,tøbt 

ten 4.narts,døde i Augustenborg ten 4« september 
1988« Ted vielsen 1886 bo el serving, ve t daaben samme aar tjenestekarl 

gift to gange:
a) ten 11.september 1880 net Anne Kathrine Lassen fra Hørup,datter 

af gaarde jer Mans Christ ansen lassen og Anne Margrethe f.puus, 
født den lu.oktober 1869,døde hos moderen i Hørup den 27.nev. 
1887,begr.den 3. deo amber.

b) den 7 .maj 1891 med Anne klrstine Jaaobaaq fra heabjergskov.dat« 
tor af gaardejer Hans Jauobecn og Mario Kirstine Lorensen,født 
den 1. august 1866, døbt den lo .september, død i Augustenborg den 
16.februar 1988.

11X1 1
a) JnMb Bladt. bearded er i Mlntebjerg, født don IS.oktober 1888, 

tøbt den 2£.november.
Overlod 1988 gaarden i Mlntebjerg til sønnen af samme 

navn(AVianotits juni 1980)«
b) a^firlna Mattffedt den 12.august 1898, døbt den 18« 

september, død paa Hospitalet i Sønderborg den 14« september 
1981,var gift mod gaardojer Jaman fe tersen i stevning, 
Svenstrup sogn«

«) Hmi1 At.ten 3o.september 1898, døbt den S.november, «M 4« «f...,tMk.T dû 4..ktO.r. *

da henvendelse til gaarden« ej«r I960 blev ikke besvaret ti!



81
4. Klldogaard 1 Mintebjerg

der i aaret 1910 1 mindst 3oo aar har tilhørt min nornors slagt,hører 
til byens gaule ojemdomagaardo.Da jag i sommeren 1938 var paa rundrejse 
i elegtens hjemoegn,noddolto Hans Michelson nig, at gaardens areal var 
godt 33 ha.

Dagbladene berettede folgende : kustode Harboo vod museet paa 8øn« 
dorborg slot har opdaget en oten med skaalformodo fordybninger i Mints* 
bjerg paa hjørnet af en lade paa kildogaarden,der tilhører gaardejor 
Mans Michelsen.stenen har engang tjent aom slodstolpo.Paa dobs skranfla* 
do findes 17 skaalformede fordybningertot stykke af stenen or afkløvet. 
Mod dette fund kendes 41 af disse oldtidsminder paa aIs og Hundevod,3to« 
non omtales af J,Rabeh i •Oldtidsminder fra Als*.side *9,«Pra Als og 8un* 
de ved, kiv hofte.

Christian Knudsen har i sine optegnelser fra Hørup sogn følgende 
A|A8 ASU.fM^9g4v^M^d 1 Mintabicra :

8. 1*78 - 1708 død 1708,38 aar gammel.
3. 1708 - 1717
4. j—an Qhriø______ 33*da han dødo 1 en alder af 49* aiurTgiit 1717 mod Anno Chrietensdattor fra Mintebjerg. «Dot 

stod naardt og lunge, inden han fik sin noders samtykke dertil, 
saadaut oom dot var,giver elg nod hvad lykke".

3. Hansen.der 1733 blev gift mod enken Anna Jørgens,1733 -
I™}’- AlU^llMUMlEMMttMbhXAsmand.
1798 - 1888 Mgflp iiTftMM 
1889 tU 1833 Christen Madaan.nift mod Marie Cathrine, dat tor 
al synsmand Jørgen puas i Visøge,lysablld sogn.

1833 tU 1879 Mg*«. AittlAltMMI M**9tl«18*9 valgt til kirkesid* 
sie.

«aardens bomarks, et skibsanker, or anbragt over indgangsdøren ud nod 
vejen genne* landsbyen Mintebjerg. - Moder har fortalt mig,at en sti 
i meget gammel tid skal have ført gennem gaardens køkken.

Kogle oplysninger om do enkelte ejere samlet af Chr.MaibøU

«.
7. 
e.

».

1« Christen Hannen, selvejerbonde pan Klldogaard i Mintebjerg,navnes 1 

tidligere varet ejer 
der forst er boreret 
genet tabt.Hustruens

tlendellstomo fra 1**O til 1*78,non har uden trlrl 
af gear den ihnen dadalaid findes ikke 1 kirkebogen, 
1rs 1890 af .m aldre kirkebog savnes,een nas vare 

aet tabt.Hustruens navn kendes Ikke.X Christen Hansens tid (oa.l*7o) nitte der regnes ned folgende afgifter 
til herskabet.do senne ,ooa gear Igen 1 do sonore Jordeboger: landgilde: 
1 rdl.33 skilling,6 penning}3 ørtug 8 shopper byg}8 ørtug 19 1/9 slupper 
havre,ot bedoovin 1 rdl.84 skilling|1 1/9 faer,et laa.l 1/3 gæsj3 hans, 
10 •<>•8 las h# og 8 las halm.X tiendolisten fra anret 1*03 svarodoo der 
sårlig en ortug byg og en ortug havre til kirken.(en ørt.lyg ■ 12 akap« 
por,en ortug havre « 80 shipper).

Af doros barn kendes ned nogenlunde sikkerhed folgende :

a) «âœ
dodo 81 aar gammel 1727,begravet 13.p.trinitatis.

b) H 1 a b o t h , fedt Idol, gift nod of tornanden paa gaarden Christen 
Pataraen - so nedenfor 111

«) ilKtt Mtf lltlftlWI i Mlnteblerg ,nevnt son fadder ved Christen Pe
tersons oan Peter 4.p.tnn.l*91 eg betegnes her son barnots norbro« 
der.Hans sonore skabne kendes ikke.

Under nit besag pea Horup kirkogaard i Junl 1983 traf jog sannen 
ned en dame fra sognet,og da jeg spurgte on navnene paa kirkens ur f 

Christen Jørgensen og karen Chr istens, fortalte hun Mg, at Christen Jør- 
gensen havde en pro ot blandt sine anor .Min kusine Anna Andersen havde 1 
trediverne haft samme oplevelse,og der er sikkert noget on dot.Af skiftak 
efter degnen Ohrlstian Cmokor i Mørup( Provst o-protokollen, side U)from* 
gear dot, at denne er en egn af ovennevnte Poter skolemester i Mintebjerg. 
Dot ojsldno navn Slab o th, der kun brugtes af fanilion paa K114egaard,vid« 
ner muligvis ogsaa on denne afstanning.Desuden or Poter Skolemester,hans 
hustru og sonnen Christian Degn flere gange blandt fadderne vod Christen 
Petersens og Blsboths børn.Pa Hørup kirkebog begynder ned anret 1990 og



88
notmark ned lW8,w dot umuligt at tindo tor bindel son Mila do to slag- 
ter.I Motnark fandtes vod donne tid en Chrlstæ skolemester 1 Helved, der 
boede 1 Helved« Don S.dooæbor ( 2«advent) 1089 trøløvedeo an-i-t— nhwi» 
stansan Skolemester og deren Jørgensdattor Daniels, son var lidt beslag- ' 
t edo( vielse 1 «p • opif anlæ ) «Man var en datter af iMQUKJtonto&iflbhvlo ra- 
der Daniel Oruekow var født 1 Motnark pxustegærd eg salig hr.door<11 
cruoowio sidste son«

stamfaderen,Jørgen Qruokow.var pro et 1 Motnark fra I860 til slh død 
den 30 «naj 1000.I følge indskriften paa gravstenen, dsr 1887 endnu fandtes 
1 kirken.var han gift to gange :a) nod Maren Raæmsdatter, der døde 1380} 
b) ned Birte Jørgensdattor,der afgik vod døden 1023«Jørgen Cruokows eld* 
sto søn,ihwalfl flTMfttoWi var gaardojor 1 Motnark paa ejendoææ Kling* 
bjerg og aevnoo hor frå Idol til 1031,fra 1818 af son klfkovr>rgo«Ban havt 
de seks sønner : potor«Jaoob,Jørgen,Mans Daniel og Klaus, endvidere en 
datter Kirsten,der alle boede 1 Botnark sogn,poter soa gaardojor,Jaoob, 
Jørgen og Klans son kaadnero«

J ørgen Cruokows anden søn.IrtdgiXM,,,, tfFWiPIU blev fadorons medhjel
per 1896 og fra Idod til 1048 efterfølger 1 såbedet soa sogneprest i Bot* 
nark«Ians enke blev begravet den 84,april 1074«Af deres børn skal her 
navnes følgende : a) Jørgen oruekow. ,født Idlo,død den l.juni 1088,oog* 
nopre st 1 Motnark fra 1048 til sin død,gift ned Margrethe, datter af Bioo« 
laus Brandt,sogneprest i Sgen; b) S*Qel ^ederiksen flruafcowfæanedaæ 
1 Ulkebøl fra 1048 til 1704, født l£37død 1704, bohavet fastelavns søn
dag, vi et i Magæbjorg den 8« juli 104S til Agathe,datter af sogneprest i 
Ulkobøl Paul Knald og Cathrine Johanne odat tor Monrad «Deres sønnedatter 
var gift ned sognedegn Paul Hanner i Ulkebøl,en af H«r «Hanssens tiptipola 
defedro« o) Peter aruakawrvist i Sønderborg den 28«oktober 1087 til inns 
Matthiasesj d) Anna Oruekow,viet 1 Sønderborg den 4»november 1427 til 
Poter likghMUB JUorson( snarest Iversen)jo) Dorothea,sal«Fr»Cruokows dat« 
tor fra lotmark,viedes den 8.februar 1000 til Bfndll. tfldtraiR KøUtf i
f) Berta Oruekow, viet 1 Sønderborg don So. .ianuar 1088 til Jo at Thansen. 
senere rædmæd, formentlig breder til rædmæd Shonas Shonsen Kr snor |
g) an datter M«B»1 henhold til Bordberg kirkebog 1083 gift nod Jane navn 

(Janus oorvlnus)
2. Christen Petersen, ejer af Kildegaard fra 1678 til 17o8,født oa« 
-——«--«»—»■«—« idøg gød 82 aar gammel 1708, begravet d.p.epifa- 

nlas.gift ned Blsbeth Christens,formentlig datter af formanden,født ea« 
1061,død 80 aar gssusdl 1737,begravet 3»pinsodag»

X jordebogon 0 XXI 1,nr «188 fra anret 1700 oplyses følgende on 
gaarden:Christen Petersen havde 80 ørtug land og betalte 12 rigsdaler 
frlpengoi bosetning oa var fire heste og fire køor:den ærlige udsed an
gives ned 8 ørtug rug(a 10 shopper),3 ørtug byg (s 12 stopper),4 ørtug 
havre (a 20 stopper) og en tønde arter og vlkkor«

Af Christen Petersens og Blsbeths børn kendes følgende :
a) Jsraæ moderens eftermand pæ gærdæ« so nedenfor ! 11
b) MlKlB,født 1088, døbt als«domini,første altergang sexagesiæ 17ø3, 

død i Mjang 1788,begravet den 6«januarjglft 11«p»trin«1717 mod gær| 
ejer Tha—a ohytatenmæf siahalaan) i Mjang, søn af Christen Mlohol- 
sen og første hustru Keren,født 1080.død 1748,begravet 4«advent.Man 
havde før varet gift to gange : a) 22.p.trin.1711 mod Kirsten, dat
bor af steghan gned og Kirsten 1 Mjang,født 1084,begravet quin<æ- 
geoima 1716; b) 82«p.trin« 1710 med Inger,datter al gaardojor Jamen 
^|atan^an om Margrethe 1 Mjægfdøbt 9.p.trin.16»3,begr.trin.gønd«

o) frftyr. fl^ldttolMUiaardejer i Majbøl ,døbt 4.p.trin.l6»l(faddere: 
morbroderen Jørgen Christenson,Peter Christensen Skolemester jHans 
Kæd,Mans Smed,Hæs Hæsene kone), begrav et septuagesima 1768, Man 
var gift tro gange :a) 7.p.trin.1723 med 4BIM*«hke efter gaardojor 
Christen Mathiæætdød 1723). datt or af bonde OØ Ma
ren i Mørup, døbt 7»p « trin.1090, begr »ræinieoore 1768} b)8«paaskodag 
1764 med Anne Mario, enke efter gærde jer Chrlstæ meinen 1 Læ 
bjergskove død 1783). datter af Laurids Snedker oa Marie Lisbeth ved 
kirken,dø bt oeull 1091,begr«invooavlt 1761; o) la tare 1703 med en
ke Karen Jørgens,der døde 1709,begravet dæ 2.april ,60 aar gammel» 
gærden købtes 1818 ef Chr.Chr.Blad fra Lambjergskov.

d) Bom gftrløltaøwi! gærde jer i Majbøl, døbt r æinieoore 1096, begr »Fer. 
3vpasæ.l7S8« (faddere :Kmd Mæsæ, Sønderborg ; Jürgen J eb sen, Jürgen

Kæd og hane søn Christen Kaad« Jens Jørgensens kone «prs stans dat
ter Dorthe Cathrine).Han viedes den 19« sædag efter trin« 1733 
til gaardojor Jøraæ Kæds enke Kirsten 1 M-ibai. •* Jeb



“Tiff“1 OÄ Maren 1 kaj b øl, døbt 8«juledag 1698,f arate altergang 17o8, 
begravet 85 ear gasøsol 1778 paa søndagen invooavit. Gaarden, senere 
Majbølroi,solgtes 1788 af flm JtrgfBMB KMd £IU&ll*nJUk8Lftffil 
fra x>yndved,Bgen oegn«

•) AfiAM>døbt palmesøndag 1698(faddere : feter Qhristensens hnstru^ske« 
lerne at er ene -,Jens J arg ensen,Chris tlen negn(aruokow),Mørnp{Karen 
Andersis(gdr.Anders Jaoobsene hustru, vist datter af Hane Christen« 
sen Kaad i Minteb jerg),kiols Jørgensen eg Maren Manndatter) -første 
altergang 1714,begravet 7.p.trinitatis lvSSigift 1788 ned Juraen 
£lKEjjtfüMMMMJ&lMB»*aBrdojer og synsmand i Mintebjerg,søn af gærd« 
ejer Christen Hansen og Anna(Jørgen Ibsens datter),døbt exaudi 1898 
begravet S.p.opifanias 1754.Han var gift anden gang (24..pirin 
1788 nod Kirsten, datter af gdr.lMfinaÂJLftflftlUUMI *8 Mynnet i Mjang« 
døbt trin.søndag 1708,første altergang ÏTgl’begravot den 17.novem« 
bor 1768«

8 b) Baken Elsbeth Christens stod^for gaardens styre fra 1708 til

8« Jargon Christenaen, agn af formanden , ejer af Klldogaard fra 1817 
BMnwBaBMMuwMMinBtxi sin død 1788, begravet den U«aarta«født oa« 
1684,trolovet Høru* judiea 1717,viet 81«p«trin«samme aar til

Anna christonsdattor fra Mintebjerg,datter af fsstobonde 
Ohriatan aielæm og Magdalena i Mintofcjerg.født 1891.døbt 18.p«trin. 
Xørste altergang 17ø7,død 75 aar gannel 1768,begravet 7.p«trinitatis« 
Bf tor Ohrietlan Knudsens optegnelser har Jørgen Christensen overtaget 
bondegaarden vod gifternaalet 1717,nen vod undersøgelsen af skøder og 
fostebreve i watet Sønderborg don 83.april og følgende dage hedder dot 
on Jørgen Christensen:that ein Bondeguth und die nutter halt hausffom 
holdet nollen noder og søn man have wro lidt spandt«Gifternaalet nod 
Anna Ohristeædatter,der var født paa en af byens fb st eg aar de, var i 
hvert fald ikke efter hendes ønske ,før pxasten har vod vielsen skrevet i 
*atoet lange nok før hand fik sin noders samtykke, saadant son dot var 
giver sig nod Bred lyk«« Slige bemerkninger findoo ellers aldrig i kim 
kobogen, og noderen, der døde fire aar efter sønnen,navnes ikke >landt 
fadderne,da sønnedatteren Elsbeth døbtes og heller ikke vod de øvrige 
børnebørn«

I jordebogen vod amtsforvalter Lobedanta fra aarot 1788 navnes 
Jørgen Ohristensen nod do tidligere nevnte afgifter til herskabet «Hem 
til kannor : Ordiner oontribution for 1788 9 rigsdaler 17 skil ling, hø« 
og halmpongo for 1788 og 1788 8 rdl«81 1/4 skilling,Magasinkornpengo 
for de samme aar 5 rdl«38 skilling«

Jørgen Christensen og Anna havde følgende børn :
•) MMKdiklBM(®Bkaldt after aormedoron),døbt den 8« jsnuar 1719,første 

alt ergang 1734(faddere : Maren Christens,Ohrioten Bielsen(barnets 
morf ader), Chris ten Manson Kaad {Oved Jørgens og Karen Christensdtr« 
alle fra Mintebjorg),trol«Mørup 17. p. trin.1748, vi et Sandalet til 
gaardejor »aanna jw*««æ i Lobøl, søn af gaardejor Jørgen Mansen 
og Christin Rasausdatter sanne stods, født 1711, død 1775, begrav ot 
den 7. januar «Magdalene døde 1771, begravet den 80 «februar« Rasens 
Jørgensens og Magdalenos oldSte søn Jargon »>mm««ib er fader til 
Mada Jarsanaan.der overtog Klldogaard efter Christen Jørgensen og 
Karen Jaoobsdattor,der ikke efterlod aig børn (so nedenfor under 
f III!)

b) ohriatan.debt oexagosina 1781,døde straks,begravet dagen efter 
fastoonsdag«(faddere: Botor Chr ist ensen, Christen Ml el sen( morfaderen 

Mans Christensen og Anno Chris tensdatter, allo i Mintebjerg {Shonas 
Christensen,Mjang(faderens svoger),Anna Christens fra Lambjorg.) 
•) niafceth (opkaldt efter faraodoren),født den 86«februar 1788.døbt 

onsdag efter 8«p«opifaniao(faddere :Anno Christensdatter,Christen 
Wilier nod hustru,Jørgen Chrietensen.Karen Chriotensdat tor, alle af 
Mintebjerg{Mans Helsen vod Møruphav)konf.1788,død i Mjang den 84. 
april 1800,bgr.den 87.4. gift den 30« juni 1758 ned gaardejor JlftfiX 
Helsen, oan af gaardejor Miels Rasmussen og Maren samme stods.døbt 
den 85.februar 1788,dødM den 29. januar 1800,begravet don 8«februar« 

dkJUUMU. a*** 9«p.trin«1784 (faddere:Karen Ohristensdatter,Christen 
Helsen,Kirstin Misaos,Anna Christensdtr.allo Mintobjorg{Botor Chri. 

stansen,Maj bøl, Jørgen Hansen, Lobøl), konfirmer ot 1740,døde ugift 
1757,begravet jubilate«
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• ) AaxiA» debt qulnguagooina 17976Paddoro:Maleno ChristejMdatter,Jta 

eob Christensen Xud.illtt Chris torndat ter, elle Mlntebjerg, Pet or 
Christensen 1 Majbollbarnets farbroder). Qhr i st en snot, Cathrine Jox 
sens i Kobol,Sandslot sogn.) konfirmeret 1748. dod i HOrup 1798,bo« 
gravet ten 11 .november ;glft ten 8.oktober 1784 mod selvejerbonde 
Christen Jaoobsen i Horup,san af boats Jacob Christenson og syn* 
net Misdatter,dobt 23«p.trln«1718,dod 179c,begravet 1.sondag efter 
helligtrekonger«

f) Christen J ergenaen, *81118 Stedfaderens eftermand paa bondogaarden, 
se nedenfor ander ar« lin

4. Mioolal Knasen ,mittemand paa Kildegaard fra 1788 
«•*—»«»»»» til 1788,Ogsaa kaldt Mianlal Mamaen 

Kanaanrtrolovet ten 13-aprll 1733,viet 18.p.trimltatis sanns aar(son 
forlovere: Jens Jorgensen i Mlntebjerg og poter Christensen i Mompjtil 
enken Anne Chrlotens. Mioolal Hansen lasson stanser nuligvis fra lognes 
og er vol nok identisk not den Mioolal Hansen lassen, son don 81«oktober 
1778 trol.(viet 21,nev.samme aar) til KlTill ifTKiMUtliTiMlntebjerg, 
fodt 1 lobollykko den 18«eugust 1747 sea datter af Jorgen Sakker og lir» 
s tin, dot son opholdsenke i Mlntebjerg den 1 .nov sober 1810, begravet den 
7 «november «Per netdeles har, at 8isolai Hansen lassen dodo tro sar efter 
Vielsen i Philadelphia. Son vidner vod trolovelsen navnes Christen Jer» 
gemsen i Mlntebjerg og gaardojer Mens Madsen i hobol.Klroton blev den 
17«december 1794 gift anden gang nod enkenand.tidligere bonde i Mita 
tobjorg CATjLltW »88888 ElMi W af Hans Christensen Kaad og Maren sot., 
fgdt den 80«januar 1781,debt Septuagesima, dod den 9.narts 1818.

I sgteskabet ned Mioolal Hansen lassen herds Kirsten en detter vod 
navn M8KH* , fodt den 21.februar 1779,tobt den 5.mart s( faddere :Mario ca» 
thrine Hansdatter og Christen Hensen lassen fra Kogan s, Christen Kaad af 
Mlntebjerg og Merle Jgrgensdattor)

latteren Maren blev den 18«naj 1801 gift mod Mans Maranaen Paon , 
efter angivelse son af gaardnand Horen og Mario,fodt 1784 i prodoriks* 
mose, lo r ni jag sogn, Jylland, forlod 18 aar gannel sin fode egn, blev efter 
angivelse 1 Polsted antaget til konf irnation, tjente der paa egnen, i ser 
i Movrup,flyttede ned den nuvarande sogneprest,Pastor Chr«Sekvensen 
(1798) fra Adsbcl til Karup,tjente han i soks aar og modtog derefter 
(1801) det al han kobto presto-inderst eet od Igemoso paa Herop narkØnav* 
net Dann efter Kgomooedan.Hans Sorensen Hamn havde ir* 1807 til 1819 
lejet en gaard paa Kog* e,hvor datteren Kirsten fodtos den 96« januar 
18Ö8.Moderen betegnes vod slh dgd sen jordemoder.
8« Christen J orgonsen , selvejerbonde og synsmand paa Kilde*

— guard fra 1788 til 1798,debt 14. p. 
trinitatis 1732,konf «1748 dod don 14« juli 1814,begravet onsdag den 80« 
juli:trolovet invoeavit 1784,viet den 24«september sanse aar til Karen. 
sostor til Blsbeths nand,fodt i Mjang 1729,debt 1.advent,dattor af 
gaardojer Miele »asmussan og Haren,dod i Mlntebjerg den 8«februar 1809, 
begravet don 19«fobruar. efterlod ingen born«! Horup sogns oldste kirke* 
bog,der paa 889 tntskrovno sider enfetter aarene fra 1490 til 1798,find 
dee paa side 844 folgende linier t »Paa Klrkouhrote Skive under Havne* 
no Christen Jorgensen og Karen Christens 1784».Vod hans dod har pastor 
Chr.Sohwonsen skrevet folgende : «Opholdsnand Christen Jorgensen paa 
Mats Jorgensens Bondegaard i Mlntebjerg.forhen bonde og synsmand, an egn 
af sal« Hondo Jargon Christensen sammesteds og debt 14.p.trin«1489,levo» 
do siden 84«8optembor 1764 1 barnolost Mgteskab ned Karen Mielsoo af 
Mjang.son dodo den S.Pehruar 18ø9. Han har i Anret 1784 skjenket en bo* 
tydelig Pengesum til Kirkourvsrkots forsto Anskaffelse«perfor Isses og* 
sus hans og Kones Havn paa Skiven,son 1 nuvarande Aar (1814) paa Kirke* 
kassens Hekostnlng overtrekk os ned en lakeret Kobborplado.Mfter hans 
Anordning have Arvingerne efter hane Pod udbetalt til Sognets fattig* 
kasse 88 Xbd.golv. • - I 1798 naatto Christen Jorgenson pas grund af 
Svagelighed nedlegge hvervet son synsnand,og efter hans forslag blev 
Mans Madsen af Kobol den 88. september isat sar udasvnt af hertug pro* 
dorik Christian« - Christen Jorgensen har i henhold til optegnelser 1 
Kildegaards arkiv( samlet af Hads Jorgensens oonnoson Christen Modsen, 
dod 1984) 1 aarot 177ø delvis opbygget goarden, alt nod ege tru s tenner 
og bindingsverk« - gkyld*og Pant obo gerne for Augustenborg herred viser, 
at christen Jorgensen har varet on velhavende bonde,og han har haft 
sange goldsbrevo 1 alt chatols hemmelige gemsof ag« Christen Madsen har
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i arkivet nedlagt en bestemmelse en,at et maleri af den gamle synuaand 
og et bonholmorar.dor kar varet 1 alagtens eje olden Christen Jørgen» 
aena tid, ikke naa fjernes fra gaarden.Malerlet er sandsynlig udfort of« 
ter en farvelagt blyantstegning,der opbevares 1 VlndsbJerggaard 1 Maj« 
>01(1 gammel tid kaldt kykkegaarden),ejer s Jens Mansen Meek,hvis ha • 
s tru Anne Cathrine er en datter af gear de jer Mans Mansen 1 lille Mo»» 
nark og Anno Cathrine fra Kildegaard (oldstnavnto Christen Madsens øø« 
ster.)Marle Brodersøn, født Madsen,har neddelt mig, at *Bornholmeren*,der 
viser Mua« paa en stjernehimmel samt dato, er et vsrk af urnager S.hev« 
son 1 Maa el tander og skal vare lavet son en gave ved hans datters tryl« 
lujp.1 afhandlingen "Let ganle slesvigske Urnagorl og dets Udøvere* af 
H.HeJeelbjorg Paulsen (SønderJydsk Maanedsskrift,£7•aargang,1931,side 
146 - lgdjanvnos gønnik Boysen,o.17Te’orne.Møgeltander,i oversigten 
over nordslesvigske Urmagere,som selv har tilvirket standure.
6. Mads Jorgensen , selvej erbande paa Kildegaard fra

til 1888,født 1 Lebøl,Tandslet 
sogn,don £5.Juli 1773 (trykfejl i "Maibøll-Blsgten b IB.7)dobt den IS. 
august,son af gaardojor Jorgen Rasnusecn og Anne Cathrine Madodattor 
(sidstesvnte fra Laues gaard 1 Mintobjerg),konfi»erot 1719,død den >• 
november 1189,begravet den 1 .novemberj

trolovet Momp den 80.Juli 1791,vlot den IS*september sanno aar 
til dM9 iittalatiflatter af gaardojor eg Anne Chriøteai

datter paa trompetorgaard i Karup.født den l.narts 1773,døbt den 14.3. 
død 1 Mintebjorg den 16.februar 1841,bgr.don 81 .februar,paa ophold hos 
sønnen Christen Madsen«

Mads Jørgensen fik gaarden som ej enden den SS.marts 1791 efter far« 
noderene brodor.ayasmand Christen Jørgensoa.Pra Christen Jørgensens 
tid skal hor endnu meddeles følgende on ifllMIWagM X MlMlrt1mtter 
fandt stod 1 aarot 1784.

Christen Jørgensens bondegaard fik da tllmaalt følgende 
Hussted, Ablldgaard og alle

vod huset
Raanlyeko 

toldemals Mave 
1 Østermarken 

froimarkea paa Langbeneko 
i Kjøbsk 
øster~og Vester Mosen

r 1 alt

haver
:
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til skolegrund 80 * , til inderste Jørgen Pedersen Leimend 88 * 
og til emodeland or afgivet: 1 stoppe 19 •

Christen Jørgensen blev 1 den bevegede tid fra 1807 til 1814 Ind« 
kaldt til soldat ort# eneste, laa meget inde og blov derved svekket. Han 
genvandt aldrig helt sin sundhed ,og 1 vinteren 1888 / 89 blov han al« 
vorllgt syg,saa den sidste søn i fan aar havde vs«
ret forpagter paa evig erfader ene gaard 1 Vlbøgo,maatto vende hjem og 
overtage fødegaarden.Ved kontrakten, der blov skrevet dem 88.marts 1889, 
skulle Christen Madsen udrede 488 rdl.sølvBiønt til faderen,480 rdl »til 
broderen Jørgen, 180 rdl.til søsteren Karen(gift 1 Aosorballo) og onde« 
lig 833 rigsdaler til den yngste søster Anne Mario (so nodenfor nr.8)

ayril 1810, faderens eftermand paa Kildegaard - se nedenfor nr. 7 111 
«) 4889 IlWritt.tø<t den 81.Juli 1798,døbt den 84.Juli,død den 18.

september 1797,begr• den 80• september• (onsdag)•
s) 4889 liUTUt»**** l.novembor 1798,døbt den 4.november(88.p. 

trinitatis,død den 8.Juni 1804,begravet den 17.Juni.
<) iattia Ä1Å1.JL1 . i ®»gl* aar gaardeJer 1 Ulkebøl,tU sidst * 

daglejer vod Høruphav,født den 6.august 1801,døbt den 9.august,død 
vod Høruphav den 7.Juni 1849,begravet den 10.Juni,til leje paa 
Christian Hansens lndorstestod.gift to gange : a) Hørup den 3o.de« 
eember 1888 mod aarethaa Kirstine, datter af kaadner Jens Thomsen 
og Anno Mario 1 Kgehave paa Lambjergskov nark,født dan d.narts 
1809,døbt den marts,død 1 Vollerup,Ulkebøl sogn,den £8.oktober 
1838,begravet den d.aovember. b) 1 Ulkebøl den d.soptember 1838



mod Anne Mario,tetter af laterale feter fetereea eg gillo Christens* 
tetter 1 Mølby,Ulkobøl oegn,født den. £1.møt taber 1811, debt tea 84» 
11,dtd 1 Sønderborg dea 2.epril 1866,begr»den 7.april»Jørgen Madsen, 
der 1 Mauserte 1826 rar Ted regimentet 1 Aarhus,købte den 81 »april 
1889 tea gaard i Ulkebøl, der ejedea af Ä*£tl*|tegB8JttXXtetlLJÜNML 
QfirlaUia |Mdm6i»foy tete rdl.18 skilling eller 4887 rbdlr.sølvmøn 
Kø beren udbetalte 1800 rdl.,overteg en >ild paa doo rdl.til melgo* 
rene fader Andreas Christensen og et krav fra smigerens søa Andreas 
Andresen pas 80 rdl« i endvidere skulle kan MUtegM betale de forfald 
ne skatter(Bigobank-,grund-og benyttelsesskat) aed 100 rdl.Jørgen 
Madsen kunne ikke klare sig.og 1833 aaatts kan overlade gaarden til 
skovfoged Mans Maasen Maibøll fra hasbjerglund«Jørgen Madsen boede 
senere i Voll trup, Mølby. Sønderborg og Høruphav.

0) r a r a a , født i Mlntebjerg den 8o.februar 18o4,døbt den 29.fobr. 
konf«1819,død 1 Aateorballo den 31.august 1869,begravet doa 4.sop« 
tomber;gift 1 Asserballe den 11.Juli 188S aed gaardojer urnet Jsaob* 
HH ,søn af gaardojer Jacob Brast (broder til Christen Brast) og An* 
no Kirstine Potorsdattcr.født 1 Asserballe den 6.december 1794,døbt 
den 7.december,død den 17.juli 1869,bgr.Aeserballe den 80«juli«

6) ajUlI____M A JT.l JL., M 1 ti. 11 ,født paa Kildegaard 1 Mints-
bjerg tea 87.oktober 1811,døbt ten S.novembor. konf «1886 (noget gode 
kundskaber),død i Sundsmark,Ulkebøl sogn.den 12.april 1869(Vatter* 
sot).Kun var i tjeneste kos broderen 1 Ulkobøl og blev her den 11. 
november 1831 gift nod landmand gm ffttr MllUtltl 1 Sundsmark, 
søn af kaadnor Jørgen Mathiesen og Cathrine Podoredatter ost .født 
den 8»februar 1806,døb* den 9«februar,blev syg i Sønderskoven og dø* 
de efter halvandet døgna lidelser (tarmslyng) den 18 »oktober 1861, be* 
gravet den 22.oktober»

Oa denne femilie findes udførlige oplysninger 1 Maibøll-slag* 
ten fra Als,side 78 - 80 ! ! I

7. Christen Madsen ,ojor af Kildegaard fra 1889 til 1863, 
—n —g formanden, fØdt ten 17»maj 1794. 

døbt den 18.maj,konf.den 16.april 1810.fra paaæe 1884 til 1889 for
pagter af svigerfoxaldrones gaard 1 Visøgo,døde af et slagtiltelde 
den 7»juni 1866,begravet den 10»Juni»

viet 1 Hørup den 3. august 1881 til gtflt KitelM »HUM■datter 
af gaardeJer og synsmand Jørgen Christensen Duns og Maren Christen 
Paulsens datter,født don 81 »naj 1801,døbt andsn pinsedag,død den 3» 
Juni 187o(vattersot),begravet den 7»Juni.af soks børn var to sønner 
og tro døtro 1 live»

1889 var Kildogaards skattoaroal 46 tønder og vurderingssummen 
7368 rigsdaler«

B ørn «
a) Anna Kathrine, født den 22»december 1881 1 Mlntebjerg.døbt den 86» 

december, død i Holballo, tändelet sogn, den 86 »oktober 1884; vi ot i Mø* 
rup den 80.oktober 1843 til ungkarl lÎOTilj Ij191119te>»0» af parcel* 
list Jørgen Bioolaiste og Kirstine Mario f»KLlcy paa KegmshøJ,født 
den lg.november 1880, døbt den 18»november.død i Holballo den 2»okto
ber 1896»Mio»Mioolaiate overtog 1 foræret 1844 en gaard 1 Holballo, 
Tandslot sogn»I sine "Minder fra Sandslet Prsstogaard I860 til 1867» 
( Bønder jydsko Aarbøgor 1986,alte 201) nevner general A.P.luxen dioole 
fiioolaisen og hustru blandt te mango smnd og kvinder,hvis navne han 
bevarer 1 venlig erindring,og ten te 8o-earige eneste søn Jørgen 
Mdoolalsen og hustru hørte til hane personlige venner»

>) Mtflf 1 Mlntebjerg deu 24.december 1883,døbt den 28.
dooember,død i iysabild den 2.juli 1908,begravet den 7.juli,viet i 
Lysabild den 84. Oktober 1846 til Aady* ætersæ .sæ af
gaardojer tejLBLAteMKUM og Anno Cathrine Hansdattor 1 I»y o ablid, født 
den 2»marts 1816,døbt dan 6.marts,død den 8»november 1898.begravet 
den 12 »november, of tori. en søn,gaardojer Poter A »Andersen i hysabild«

e) Mate Christensen Madsen, faderens eftermand pen Kildegaard » 
aa æs**far under nr. 8 ill__

,gaydojori
født paa Kildegaard den ».oktober 1829,døbt den 11 »oktober,død 6te 
18»juli 1903;gift den 6»juli I860 med Anno Marie,datter af gaardojer 
Hans Missen Kook og Anne Cathrine Jaoobsen i kaj bøl, født den 6«naj 
1838, døbt dem 13. maj, død dan 30. te comber 1908. Jørgen Mateen,min 
noders lb ttor,blev vod sit gif temaal ejer af don gaard, der har 
givet Maibøll-Slsgten navn«



•4 er af Klldogaard 
fra 1833 til 1887,

87
a) Annf Martif MMålMb*0<* P** Klldegaard l Mintebjerg den 28.august 

1832,døbt dan 18.september,død i Balla,Lysablld sogn,daa 4.juni 
1894,begravet daa 8« juni,aftarlod aa datter,gift aed gaardejor 
JU&ABlJUtøllM 1 Skovbyjviet 1 Lysablld kirke dan 21.september 
18öd til «aar da jar Andreas Jergea»^n dom i Balla, sen af gdr.Jør» 
gen Jørgensen Duus og Kirstine Marie fodt Bladt i Balle,fadt daa 
24.maj 1829.debt dan 31.maj,død som aftngtanand i Skovbyballo den 
14«august 1910,bgr«doa 18.8.

f) flaUtflBf Millf <ddt i Mintebjerg den 28. fob ruar 183d, debt
den 13.marts,døde ugift den 87«aarts 1867,bogravotdnn doa 1. april«

8. M a d s m q h r i s t a n s a n _ M a doen t <

sdn af formanden,født i Vlbøgo, Lysablld sogn,d?j& 19. april 1888, debt 
den.................død den 22.oktober 1909.begravet den 28.oktoborjgift
i Hørup den 7.juli 1834 aed Marie Kathrine,datter af selvejerbonde gn» 
dress rr.Androsen og Anne Marie født Jaoob sen i Mintebjerg, født den lfc 
november 1888, døbt den 23.november, død don 15. august 1893«

Mads Christensen Madsen var kendt som en dygtig bonde,og som en af 
danskhedens førere 1 sognet valgtes han 1889 til kirkes Idsto*Don 8.ja» 
nuar 1849 indkaldtos han aom rokrug til 1.bataillon 1 8ønderborg,mod 
hvilken afdeling han deltog i felttogets to sidste aar.Moppe nok var 
rekrut skolen gennemgaaet, førend do kom 1 ilden paa Dybbøl banke den 17. 
april 1849 og der erobrede to saksiske kanoner.Aarot efter var Mads Ma4 
sen med i slaget vod Xstod den 84.og S3, juli,ved Mysunde den 10«sept« 
ber og ved Møhlhorst den 31 «december, den sidste kamp i tresår skrig en.

Mads Madsens dagbog fra 1849-51, som han kalder "Rejsebeskrivelses 
Bog” 1849-31 findes i landsarkivet i Aabenraa .Man omtaler, at han ot 
par gange har besøgt søsteren Anne Marie i 3undsmark(nin mormoder). - 
I kildogaards arkiv opbevares et minde fra denne tid, et brev, een Mads 
Chr.Madsen nogle aar senere modtog fra sin gode ven og kammerat 1 
krigsaareno,den lille hornble ser. - X landsarkivet findes endvidere 
nogle breve ,som Mads Madsen i aareno 1883-87 har modtaget fra K.L. 
Skau, Mariegaard.

W BXtliW af den gamle slagt paa Bjørnmosegaard
i Majbøl sendte mig den 2U«april 1958 følgende digt paa vort alsin» 

germaal :
M Male Xortol (Andreas Linsohau.Majbøl) ;
g ve herdreng ved min Par.
on pau i o Maboby vi var (Kintobjarg)
De udvendig skul vi mal vse en Bond,da jet Mads, 
M Lo ho vi sat hen o sin linds 
og o var kommen op med min lensel aa e Malepot. 
Men o o Jua tet derved 
otud Mada aa faatold,mln Par hør to. 
«De var te ot aa fyrre et Vb son e Dan, 
varmt gik de to,vi var midt i e Sisu, 
ho var dengang ved General By, 
vi lo it leant fro Slesvig By.
B fyokero var nargoend,de tov te i 2al,
o stud ved o die ov o General.
ii Gr anade iluj, o Kulle di pif, 
K General blev roivxld,o kun sie han va kief. 
Da sov han mo,aaa so han stras i 
’Hvad aka vi gyo,kvad men do hads ?" 
» & tant ve m ejøl,de aka do haa med", 
g flyt sm bare et Irin nen ad o e Le, 
men e le aen vmlt,e rot biøv vend, 
• hovso eau nvo a støt min £nd". 
Min Par sksidt ud,sikken Redelighed, 
men hvad Mads ho sva fiak • Mlle aa veed."

Made ohr.Madsen hørte til de ledende mand vea oprettelsen af Band» 
bjerg Højskole 1889.Han blev den 27.januar nevnte aar medlem af Al
singernes udvalg,som ellers bestod af Hie.Ahlmann,proprietor Møller, 
Gammelgaard,Hano Lassen,Lysablld,Jørgen Rasmussen, Mjang og Johan Møl» 
1er paa Lysmoso,Ulkebøl sogn.Sidst i februar stiftedos "Højskolofor 
ningen for Als og Sundeved" ved et møde i gønderborg.TH foreløbig 
bestyrelse valgteo : Ahlmann,Mads Madson, J.Møller, O.P.wolf »Gammelgab 
og Gorritsen,Hybel mølle.(SønderJydsk Maaneds skrift,1943, side 120» 
181).

I



88
Hf tor Mads Madsen« død fandtes 1 «Plensborg Avis” (nr. af 31.okto» 

bar 1909) at ««akt oftexæle,der sluttede «ad følgende linier j’læ 
kunde fortøIle «aa Mad« C«Madsen«Med forbavsende sikkerhed kunne hæ 
endnu husk« og fortelle tildragelser under troaarskrlgen«Mads Madsen 
▼ar all« «in« dag« «a gad dansk nand,eg han «la* val aldrig helt den 
tanke,der stod so« han« ungdoms stoltest« meal,ot enigt norden fra Bj« 
deren til Mordkap••

Christian Knudsen bringer i aine optegnelser fra Høru* aoga(Afia 
skrift ved Chr.Maibøll,æm findes i Sønderborg Bibliotek og i Langærm 
kivet i Aabenraa) følgæde stednavne *æ Klldogaards grund : a)7ostsx* 
«ark i *in.-»toft« b) østermark t Kaldmal og Keldmalslyk,hl.navn Koolnaj 
og Kioldæay;Vialykko,Prun8ager gi .navn pryss»Aggor,Braadholn,9vorbalki 
Lef felloi(Lebøllod),Kjøbok ( skov), øst er-og Vestornoso* X frelmarken 
ligger Langbenk.

Mads Ohr«Madsen og Mario Kathrine havde følgende føn b s r n :
•) Mtrt9 QfltttfjJH MgdKttitødt den 1.oktober 1835, døbt dæ A.novømber, 

død 1 Lille Monnark,Lysabild sogn, den ld.deoemoer 1900; gift Idea 
lâ.novæber 1878 mod gærde jer Ham« Hæaæ i Lille Kornmark, søn af 
gærdei er gøag CAKlflÛM „HaiMa og Kirstine Marie f.Blad samme 
steds,født i Majbøl den 31«august 1833,død den 88.oktober 1980«

b) gtoiitta JLAÅAJLfl » faderens eftermand pæ Kildegaard «----
se nedenfor nr« 9 11 ! I

•) daa 1808,døbt den 0.juli,død i Bgøa
den 13« juni 19dojgift i Møru* den 18«narts 1887 ned 
sen Kno s. gaardojor i Bgæ.søn af gourde jer Hans Mansæ Knøs 
og Dorothea Christine i Møru*,født dm 3o«maj 1858,død den 19*00» 
oømber 1938«0hristæ Sansen Knøs blev i 1938 udnsvnt til dæebroge* 
nand*Jog mindes, at noder engang har besøgt disse slagtnings 1 Igæ«

d) Anna Kathrin« fggt dæ O.æj 1803,døbt den 11.juni.død 1
for*,Snsted sogn,don 10«august 1936;gift den 26.so*tomber 1883 nod 
ghriolfa iaarata iTWliM« tid ædenlmrer i »øm*, søn af gærd« 
ejer QnlTtM M8M88 TT9T88M •« Mario Kathrine f. Jørgensen i Møn» 
kys.ggvad sogn,født den Ø.novæber 1839,død i Aabenraa den 17«au» 
guat 1938,ligesom hustruen begravet pæ Bnsted kirkegærd.Chr« J* 
Iversen besøgte seminariet 1 Sønder (den dansk« af deling ),ek«æinæ 
ret 1881,fik 1883 anæ tt el se 1 Ladegær dskov, siden 1 Xraasbøl,hvor 
han virkede til efter genforeaingen*Mans hustru blev kendt vod sit 
srbojdo i fredssagen« tjeneate.Deros 8øn »Mad« ivaraærkætarahaf 
i Statistisk Departement,Dr.rer.pol. 8« Kraks blas Bog,1938,side 
030 Ulli

o) andrem« Madæn. gærde jer i Blans(Lillo 8 jo), Olien* ægn, født d« 
lTfebruårim.døbt den IB.nart«, død..................................
gift to gange « a) Møn* den 8«narts 1893 ned Mario Cathrine Vo» 

<«tt«v «£ gærdforpagter i 9uderu*,oenore gaardojor 1
Mjang,Mathias Vogelsang og Mæl« Cathrine f.Rasmussen,født i øu» 
derup den 17«august 1871,døbt den 81«aeptomber,død af tuberkulose 
den 81.november 1897; b) dæ 18«naj 1899 ned Mario fetoraen fra 
ânogbak mark, Sottrup ægn, datter af par oeillet Chr. Pet er aen og 

Mario f.Miælaiaan«
Blandt børnene t Maria nadaæ. formand for Dansk ûygeplojræd, 

født don 3o«narts 1900«Biografi i Kraks blæ Bog,1950,side 900- 
907.

Andreas Madsens og søskendes mødrene slagt,Marie Kathrin« An» 
dronens Anetavle,foreligger udarbejdet af 0«MaibøU«

9« 0 h r 1 « t o n Madsen ,ejor af Kildegærd fra 1887 til 
»»»»«»»•»«•-•»-»«•«»«»•-»•••-•«»- 1981, søn af formæden, født døn 81.

«eptæbor 1858,døbt dan 17«oktober,død den 81 .august 1938; gift dan 
89«juli 1887 ned

Marit QaWllt JøgAdMtM»^tter af gærd«jer Jomm itf»» 
eg aæ og hustru Anne Mari« født Jørgensen i Sarup.Lysabildægn, 
født den 31. oktober 1858, døbt don S.deoæbcr.Mun døde ægle aar of» 
ter udsendelsen af bogen on *Maibøll~Slsgten*

Christen Madsen var optant fra lO.novæbor 1870 og blev først 
1907 prøjsisk statsborgor«I vinteren 1873 - 78 var han olev pæ 
Sandbjerg Højskole« Man har udført et stort arbejde nod at samle 
Kildegærd« arkiv fra midten ef dt syttende «århundrede til anti» 
og mange af de her givne oplysninger skylde« hæs utrettelige flid« 
Høru* sogn« klrkeur,der 1987 led af ulde,lod hæ istandsatte og s*»- 



nale.X museumsinspektør gens Bakens Weg "Bra l«n> Sogn« Mar Ohri« 
a tea Madae* giret en fengslende akll trlag af det gamle kylar 1 gin» 
tobjerg.

Qh ri a ten Madsen og Marie Katarina harde tre børn;

a) MNEXft Kathrine nadaen-f^dt i Mlntebjerg den kl»oktober 1888, 
døbt dan 26.november,gift den SS. juni 1910 mod frita Broderaan 
ejer af ^geskovgaard ,Avnbøl,Ullerup aoga,født aat.dan 14. aite 
guat 1886 som søn af gaardojer Ohriatian liro der a en pan Rgoa 
skovgaard.

Bgeskovgaard hed i henhold til fra* "he sønder jydsko land* 
dele" hangoskorlund,ned bøndorgods i Avnbøl,Blans.3ottrup og 
ånogtek|dan kalden ogsaa Sohrandisgaard 1649, da Sivert v.Quao 
len boede hor.1689 døde fru Margrethe v.Qualon,hans anke,efter 
hvem den gik i arv til datteran Anna.gift ned Wolf Høk. 1690 
solgte hana svigersøn givert Sehestod den til hertug Hans,der 
mageskiftede den til Bidrik Høk nod ot bol i Blaus.

Ben nuvnrendo slagt paa gaarden kan føres tilbage til JgflÛL 
ghanan-aftn* blev viet i november 1TS9 og døde i maj 1758.Søn* 
aen gm rfaW»8M>>født i januar 1784,blev gift nod
Birreth Agnes. Mans friodrioh iaoobaen,der betegnes atm boels« 
nand og kirke jurat, havde kun an datter Hedvig, kaldet Helvig, 
født den 26.november 1785,der blev gift nod dhriaton hrndaraan. 
født paa grynnøllerens stod i gvabøl»heros een Jea inodores* . 
født don Sl.aagust 1818, or igen fader til øvenanvnto gaarlojor 
Christian Brodersøn paa ggoekovgaard,født don S.ooptenbor 1848.

frits Brodersen og Mario Madsen har haft følgende bo rjn
a) qfiriatian Mrodarnen.kriminalassiotent.Marius Hola tgade 7, 

Horsens.
b) gulf*•< rep» sentant ggHi Yl841IMh>f» 

nors Mango 6 ** tn. Hvidovre.
o) en søn faldt nem premierløjtnant i Rusland.
d) » *«<• *Bh* otteearig af mening!«

>) dam Bgit 88<8MI»tødt den 10.november 1891,døbt don 18.dooen> 
bor.døde ugift den 89.aovenber 1918.•) Kalfelat 18tott»*ø4* i MinJobjorg den 8. nar te 1894, døbt den 9. 
april,døde af et slagtilfalde den 2.februar 1981,efter at hua 
dagen før havde varet nod til farbrödernas,Andreas Madsens,89 
nars fødselsdag i øl and.

gift nod Mana Miahainen fra Klin ting, son overtog Kilden 
gaard don l*»pril 1981,søn af gaardojer dørgen Michelsen og 
Anno Mario f.Bonefeld(viot Sl.narts 1981),født den 80.september 
1894.

pa der ikke var bøn i dette agteskab, er Kildegaard til» 
skrevet søsterens sønnesøn,der or uddannet son landmand.

Jejsing , den 88.august 1949
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4. poter Mathiesen* Xhonseæ gærd i Mintebjerg

(1938 ejer: Alfred Xasnuæen) (ikke besøgt)

Oanrdæ hører til byens goule fe stegær do og ligger syd for dot tid
ligere Ryeæinde ædelæojori.

Christian Knudsen giver i sine optegnelser fra Hørup sogn følgen«
do oplyesinger on gaardens ojerr*kke :

1. 1400 - 1489 Kis look. 
1482 - 1728 
1730 - 1739. 
1739 - 1781 
1781 - 1811 . „

Maron Koek, født 1744 o, 
han døde 1818, 71 aor gi 

1811 - 1844 Matthias Poters«

£•
3.
4.
3.

Peter K o e k
> Jargon Koak
i Jørgen ,gift ned enken ©vod Jørgens,myr/mmw fywMf Of Jørgen Bhonsæ og 

Ko ok, født 174« eg 177» gift ned Kirsten Madsos x 
‘ ~ i el.

Skansen .”Hans purohlauoht* 
kaldte han altid blot Petersen.

7.1849 og følgende aar Poder Matthlosen Shannon

i.

Kogle oplysninger on do onekelte ejere og deres fæilior efter klin 
keboj^——...............~ —

l.sia Koak.der findes son ejer af gaarden i den ganlo jordebog fra
tiden oaJurin* 1 «7$, skulde udred« felgende herskabsafgiftor slsado 
glid« 27 skilling, be destin 1 r dl. 24 skil«,3 ørtug lig 4 shopper byg, 
3 ørtug havre, 2 ges, 3 høns og 10 sg.Mæ nas vore død før 1390.Anden

dos ikke i kirkebog 
i dødoroi

vel i april 1720, at havde haft gaarden ; 
speoiesdaler for Astebrevet og 17o7 igen 3 daler. - X Peter Kooks 
tid biendte gaarden 1724 1 henhold til 1
berettes i protokollen 0 XXX l.nr.9,at na sten alle kreaturer bxendte 
akønt dot skete nidt on dagen, non alle folk var paa narken .Pen 2 .naj

80 **«7*ni* •|PO9W «••««■» 4MB« «W« æ«Jb AVØVlftilB«

juledag 1494 begravedes hans hustru Kirsten.»la Kooks i Mintebjerg, 
74 aar gannel.

2. Poter Kook , sikkert søn af fo manden, da en af døtrene 
»»wMMMwwwaaMs ey opkaldt efter ædoræ.Hæs dødsfald fin» 

« i kirkebogen, saa han antagelig or død 1729 eller 1730(lakune 
_jglstorot)igift to gange: 
nodjtøMlrtjjdor døde 44 aer 4 naanedor gannel 1724, bgr. jubilate ; 
(vielse før 1490) 
trolovet 4.p.trin.l788,vlot 8.p.trin.sanne aar til^MWBUUUUtXX 
tfirtn JfrKW44tt4K»oo Hvis herkonst der nanglor oplysninger. 
Sn Maren poters i Mintebjerg døde 69 aar gi. 1740,begravet een* 
tete,on enden Maren Poters 1741,43 aar gannel, begravet invooæ 
vit.

Peter Kook oplyste vod undersøgelsea af skøder og festetare» 
april 1720,at havde haft gaarden i 38 aar}1496 betalte han 3

tsstuer agioter  et. On ulykken

1724 anvises tro,saa gaarden kan genopbygges inden høsten.per var den« 
gang et brandgilde i amtet.1706 nedbnndte to gærde i fædalet,der 
tilhørte Christen Julnan og Hane Mateen.Alle ætets undersætter • 
281 hole boel skulle efter gannel sødvane levere 8 neg tag,ialt 112 
traver 8 neg .hvor gærd endvidere fire halve eller korte lugter a 3 
alen,i alt 642 hole hele lugter. - X jordobogæ ved amtsforvalter 
Mettons hobodants fra 1722 er Poter Kook juøvnt nod 9 rdl.17 skilling 
ordiner Kontribution før aaret 1722,hø»og halnpengo for 1722 og 1723 
2 rdl.21 1/4 skilling,og seks rigsdaler for nagasinkompongo i de to 
to aar.

.1, 2 J.M.JL
a) Jøraen Petersen Knak .født æ.l484,oftomand pæ gaarden fra 

1726 af - ao nedenfor under nr. 3 i
b) jMUCklklMt^Øbt oa.1489,første altergang latare 1704,fSnetlig 

død son Christian Petersen i Majbøl 1740,begravet 23.p.trin.72 
ær gannel : viet 19. p. trin. 171« til Syndet Ohristæsdatter i Maj« 
bøl,(forlovere : Jørgen Manson og Poter Kook),datter af oh»iæ»n 
Ohristensen i Maj bøl, døbt om Valborgetider 1493, død 81 ær gi. 
1773 'son''salig Christen Paradisos enke Syndet i Majbøl,bgr.oeuli.

o) niaoX«n«>dabt gd.p.trin.1492,første altergang 17o4.Miælai Peter« 
føn fys Mintebjerg blev 1724 indskrevet for afdøde Christen Jørn 
gæsene kæd i Bojun(Sundsnork).Ulkebøl sognxKiælai Pot ersehe 
første hustru Syndet døde ea.1744 og efterlod eh datter Anna



byg,3 ørtug havre,fire stopper arter og vikker.

•)

>)
•)

«

SI 
porothsa(døbt den 24.juni 1736) .111eolal Petersen,Bojes.der mas w« 
ro død før 1707,trolovede« 1 Hørup fastelavns søndag 1768 til Mer* 
grethe Hansis af Mjang.der døde 84 aar gansai das 16.april 1798/ 
bar.Vlkobøl don 2i-april.

d) K i r a t o n .døbt quasi*.1695,død 8 aar gammel 1793, bgr. quasi* •
e) M a y 1 e . døbt 2. advent 1698,første altergang 1714. sto bue nkendt»
f) A n n ø , fator looks dattor fra Mint ebjerg, navnes ses fadder 1» 

advent 1708 - nkendt shabno -
*« Jørgen Petersen X o e k .ejer af gaarden fra 1723 til sin død 

-mw-m-f—1769,Søn tf fOSnædSU Og førøtO hUStVU 
Syndet,født oa. 1686,døde 64 aar gassel 1769,begravet quasi*, 

trolovet 2.paaskedag 1718,viet 17.p.trinitatis ossso ear til 
oved faad. datter af selvejerbonde Christen Sansen Kaad og Anno (Huri* 
stensdattor,født 17oo.døbt feste purif.Maria,første altergang 1716, 
død 48 aar gannel 1745, begravet den 61 .naj (gift nod of tossendes) 

Jørgen Petersen Ko ok overtog gaarden efter faderen 1786 og betal* 
den 16. november sanse aar 18 rigsdaler tostepengo. (Pmstesager)

X jordebogen fra faderens tid (17oo) g III 1. nr .122, gibes følgende 
oplysninger i 16 ørtug land,18 rdl.fripenge ærlig, besetning <4 heste 
og tro køer,earllg udånd : 2 ørtug 2 stopper rug; 2 ørtug 6 stopper

Jørgen Petersen Ko ok ogQved Kæd havde følgende barn s 
s v n d e t h , døbt 4. advent 1726,død 1 Mjang 1779 i en alder af 
64 aar,begr• 26.p.trin«,gift a) den 6»juli 1763 sod Poter Jør»**««* 
gaardojer i Mjang»*6* af gdr.Jørgen Helsen og Syndet StephmsdtrT 
sot.døbt 26•>.trin. 17o9,bogr»den 1 .oktober 1761 .syndet blev gift 
anden gang den 6 .november 1762 ned flhriatan Maø*em Kae*,«** af 
gaardojer Hans Koek og anden hustru Marie i Mjang,døbt 23»p.trln» 
1731,død den 16.august 1817 hos sønnen,gdr.feter Christensen Koek 
i Mjang» 
Karen, døbt 19.p.trinitatis 1729,konfirmeret quasi*. 1743 - 
hendes shsbno kendes ikke — 
1HBM, døbt 14.p.trinitatis 1732,konfirmeret 1748,40de ugift 26 
aar genne! 1768,begravet 14.p.trinitatis.
et lille b*m døde 1734, begravet ferie.2 pasoh. alder mangler» 
J s r < a n. født efter faderens død, døbt don 16»oktober 1739, død 
sen Jørgen Jørgensen, on ung søn i Mlntebjerg,12 aar gannel,1731, 
begravet anden pinsedag»

4. Jørgen 9 h o n s o n ,ogsaa kaldt ddUMBJgteHMMåaibMaardojor og 
x Mlntebjeng,søn af gaardojer låfiMH. 

Jaoobaen(død 1744) og anden hustru syndet Jørgenedtr.i Mjang,døbt Hø* 
rup 20»p.trln.l711,død 1781 i en alder af 79 ear eg soks næneder,begr. 
i fasten onsdag den 21.- gift to gange :

a) trol.17.junl 1789,viet den 3.august sanne ær til 
formandens enke oved Kaad. der døde 1743 i en alder af 43 aar,bgr.

den 21.naj.
b) trolovet d.p.trinitøie 1743,viet don 30.oktober samme aar til 

jurM-dittw af gaardojer Peter Knak og Anno i Mlntebjerg,født 1729, 
døbt 22.p.trinitatis,død 90 aar 6 naanedor gannel den 16.fenruar 
1811, begravet don 24»februar, døde hos sønnen, tolvnand Peter fhomsen
i Mlntebjerg. fire sønner og tre dø tro, i live to sønner og 1 datter» , 

Jørgen 2nemsæ(Koek) betalte tostebrevet pas gaarden den 17. 4» 
1739 og har muligvis beholdt dan til sin død. 
aiCirJLn-dabt I7»p.trin»1742,konf.1767-død 1782 i Mintebjerg.bgr» 

in tare i trolovet 2 .p. trin, den 29. juni 1778, viet den 26.november 
samme aar til AdPllid MdBBMiPæ Peberb jerg.kæAner,krö
nend og tømrer i Mlntebjerg,født paa Peberbjorg 1746, søn af Hans 
Christensen og Anna Kirstine Ohristlæs,konf .1740, død i Hints* 
bjerg den 19.september 1814,bgr»den 23.sept.Han var gift igen 
(trol.27.marts 1782) ned Anno Margrethe,datter af *7°

Anne Kathrine vod Høruphav,døbt judiea 1739,død 
dSA 3XojuXl AM

b)JÜMB6A»døbt den 20.marts 1746,døde 1786,begravet 3.p.opifanlas 
sal. Jørgen fhomsens søn i Mint abjerg, hans elendige,ne aten 30 aar 
uden vid oa sans * * søn.

alPeter Thomsen. døbte, auvent 1746, konf .fer. 3. pasoh.1762 - faderens 
eftermand paa gærden 11! 11 JUHUUUttbH nestor nr. 3 ilil



sa
A) Anno Marie Thonaaajøbt 18. p. triait atia 1769,død 1731, bgr. 6.p. trial» 

tatli|to aar gammel.
•) 4«pW|4*bt i.p.trinitatis ITM, konfinorot feria.3 pasoh.1768, 

AfA 1773,begravet torsdag den 86.august.
f ) ÀfiMJUUUUb døbt 7 .p. triai tat ia 1734,død S 1/4 aar gammel 1759, 

begravet Aea 4.novombor.
g) IUutfj8AflBJUMHMUB»Aøbt den lo. juli 1759,konfirmeret 1774,gaardej« 

er i SaaAagaarA,Sandalet sogn, hvor kan døde Aea SO.narta 1834{gift 
to gange: a) trolovet Tändelet den lo .februar 1779,viet dea 8«jw> 
11 somme aar til OathriAe.datter af «aas IHM Mataea,fedt 1755, 
Add Aea 7.oktober 1804 { b) viet Tändelet Aea 14. juni 18o5 til

Hørup,konfirmeret 178A.de A 1 Tändelet aogn doa 14. oktober I860« 
Christian Thomsen var kendt son kvaksalver - ae «sygdom og lage» 
hjalp paa Als 1 gamle dage« 1 «logen on Als*

h) aaeh^e Holgonsdag 17<l,konfirnoret palmurum 1776
maasko hende,son trol. Hørup 2.pinsedag 1798.viet Megans Aon 13.jua> 
li sanne aar til Mans Christian Clausen, ungkaldt fra Mognas,soa af 
degn Ham QHrtAllan fllaHAAH og Kirstine Margrethe paa Kogans,fedt 
1763,bosiddende i Vosterkobbal,Aod paa Mognes den 19.oktober 1831. 
oen yngre Hans Christian Clausens hustru kan ogaaa vore Anno one 
thrlne,,datter af kaadner Jørgen Kook i Mintebjorg,der Aebtes Kri» 
sti himmelfartsdag 1767,konf.1783.

6. Meter Jorgensen Thomsen ,kaldes vod daaben 1787 Peter Jeraan» 
aa«am*.ramnnn«..*mMM**aMM.||i KOOk.MU af fOVnandOM Ok «"dan 

hustru,Maren Kosk,fedt 1746, debt 3.advent,konfirmeret feria.S.pasoh. 
1768 som feter Jørgenson.død 71 aar gammel Aea 17.februar 1818«Bjor 
af gaarden fra 1781 til 18U,tolvnand ligesom fadoren.Petor Thomsens 
Ker,et vandsted 1 Mintebjorg.or muligvis opkaldt efter ham.

trolovet den 9.juli(4.p.trin.l775,viet dan 8.november o.aar 
bil kirnten, datter af gaardojor snAn Hannen i Mintebjorg og hustru 
Kirsten Jørgensdatter,døbt 3. advent 1741. konfirmer ot 1763, dodo Mane 
aar son manden don 88.januar 1818,paa ophold hos sonnen,gaardojor 
Matthias Petersen( Thomsen) i Mintebjorg.

B ø r n :
S) Matthias Petersen Thommanrfadt den 18.august 1783. faderens ofe 

tønuuid • MdenXox ub&mt £?• • III
b) IMrKani » ggfb den25.apr il 1776,debt jubilate den 88.april, 

konfirmeret 1791,AøA 1 Vibøge.lvsabild sogn ,don 88.aovember 
1838,viet 1 Borup doa 9.august 1799 til ungkarl iAKURJUlfll 
Wulf,kromand i Vibøge, vod dødsfald daglejer,(ved hustruens død 
kaadner )fien 5 .februar 1885 dodo Jørgen Bansen Wulf, kaadner af 
Vibøge i ea alder af 49 aar,bgr.den 13.februar{Styrtede ,da han 
beruset rod hjem fra Sønderborg af hesten paa Vibmk banke og 
oløg sig Ihjel paa stedet,Han var agn af Hans Wulf 1 Vibøge og 
døbtos oantato 1776«

o) J a r a a a. født Aen ...... 1778,døbt mis.domini dea 3.maj,kon» 
finaret 1794,AøA den 89.juni 1796,begr.Aen 3.juli,6.p.triaita* 
tis,18 aar gammel«

A) UfAtjJlt MATlt » tddt den 5.maj 1787,AObt den 6.aaj( oantato ), 
døde samme aar , begravet 14.p.trinitatis«

•) HrilUli Hirtt >ftdt den 88.juli 1788,AObt den 2T‘4uli.lO.p.tri- 
nitaSo ,koaf« doa 11. april 1808, død paa Mognes don li.oktobor 1846 { 
gift i Hørup den 15.august 1818 nod ungkarl chriatiam nimu 
Ug fra Kognso,oon har hyret et kaad 1 Stenholt.Ulkobøl sogn, 
søn af paroollist og smed Olaus Jorgensen og Cathrine i Txmngot 
(i 88 aar ingen børn){gift anden gang ned rrftflAlil HaMMi søn af 
kaadner Hans ProAoriksen og Magdaleno Sophie Ivers fra lysabild 
( i 11 2/9 aar ingen bøn)
feter Jørgensen Thomsen kaldes vod Kirstine Marios daab 1787 pe* 

ter Jørgensen Kook.I henhold til skyldaog panteboggb side 1030 
overlod han den S.oktober 1811 gaarden til sønnen Matthias

sen«
Vod udskiftningen af Mint «bjergs jorder 1786 fik gaardojor 

Jørgensen udlagt følgende jorder:
Hustod, Abildgaard og alle haver ved huset

4 tdr. 4 «hipp er 
østermarken ud for

sit lod 1 •

Beter*

Beter

13 23 38

39 54 50

e e i

: e

178A.de
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Hosthave mod Busk 1 tønden 7 stopper 10 : 00 s 74

Mør Bøium 8 ■ 8 • 31 : 87 : 84
1 Vestemarkon 38 w 7 « S3 i 89 : 58
1 østor Moosen 1 * 8 • 84 « e 84 t 90

i ali 41 Wir t itojpex 81 t Ö8 : 40

afgivet til skologrund £0 •
tu ftltr ffgnuta iggfrain •«•» inderst» en tende land 

til amadaXanJ 1 »toppe 19 '
0m dann» Peter Hansen Kost oplyser Jordobogen allara felgend» : 

husOtod og abildgaard 1 stoppe 34 ♦ 10 • Bo** .Maa flic i Vester» 
nark af boelsmand Peter Jørgensen aa tønde land.Posforuden har Po« 
ter Mansan look indlagt i det stykke,som bier udbaret ved markens 
»•paration 1 alt 38 * 39 * 80" ••

Paa dann» gnards grund findes følgende stednavn» : Vestermark : 
Lillehave.Storehav».øvre og leder Hestehave,gammelt namsHosthsuffae, 
hordon og ved Hoathaffao,Hesthanw. - Bu Jura, gammelt nam Solun.via« 
kol.Mosestykko.Bjamoso. Boyun. Hestehave (skov). Boium ■ b»jon kan» 
das ogsaa fra Ulkebel sten.

4. Matthias Petersen Shomsen, ogsaa Matthias Petersen, af hertugan kaldt 
»wmswmamMMMMWMMWMW Pot«rsSJlJÔr*WJSS3an fpa dOtt 8.0kt0b»T 

1811 tu den 81.Juni 1844(gkyld»og pantobog aide 1030),son af forman» 
den Peter Jørgen« en Skossen og Kirsten Madsdat tor,, født 1 Mintebjerg 
den 18.august 1783,døbt fredag den 88.august,konfirmeret den 4.april 
1800(faderen betegnes her son tolmand),død den 10.april 1844,bgr.den 
IS.april, en søn og en datter efterlever.

viet den B.novembor 1811 1 Høru* son ungkarl Matthias Petersen 
til Oeeille,datter af gaardejor og synsmand Jørgen huns og Maren(<Jhri* 
•ten Paulsens datter fra Skovby) 1 Vibøge,lysablld sogn, født den 87. 
naj 1798,døbt feste trin.,død 1 Mintebjerg den lS.oktober 1838,bgr. 
den 17.oktober.

1889 oplyses, at gaarden onfattede et akatt»areal paa 41 tønder 
og taksationssummen var 464o rigsdaler.

Mørn :

•)

I

f9.1«. Ma|WUUtM*^Ødt den 84.juli 1813,døbt den 31. juli - faderens 
eftermand paa gaarden son fol« MglWUtith gtøHMiH »• nedenfor 

under nr. 7 III
8 BT 18 Ï4W14T1M » fddt den 87.november 1814,døbt den l.dooenber, 
gift 1 Møru* den 14. maj 1841 ned Mig g flhîAtWB, døUtttm^arl af 
hebølgaard,Sandalet sogn, søn af gaardejor Hans Ohr .Møller og hustru 
Anno Marlo lassen, født 1 Lebølgaard den 8. april røft, døbt den 8 4. 
april 1804. Af deres børn fødte» 1 klintebjerg : X0W*

1) AfiM. WXt, MittffiXødt don 8. Juli 1841,døbt den l.august. 
«J ÏÉÜjMÜwt den 8. Januar 1844, døbt den d.fobruar.
3) ilMtolrtl4MMøUfI»<0*^ den 83.fobruar 1844, døbt den 89. 

april. familien man derefter vore flyttet til lobølgaard.
7, poter Mathiesen ghonøen »ejer af fødegaarden fra den 81.Juni 1847 
• aln 1871, søn af forsianden,født den

86.juli 1813,døbt den 31.Juli,død den 80.april 1871,bgr.den 84.april, 
gift den lS.oktober 1844 som Poter Matthloson,tjenestekarl 

1 Mintebjerg,mod A*me Maria jaaobamn. ønttar af afdøde g aar de jer jftgm 
nas Jaoobsen og anno Kathrine (hendes fader døde den 84.oktober 1830) 
1 f jolby,Lysablld sogn,født den SB.deoember 1881, døbt den 30.de» .kon» 
fimoret den LB.marts 1837, død den 89.juli 1840,begravet den 1.8. 
efterlod en søn og to døtre.

Vod folketellingen 1840(rigsarkivet) sovne» foruden fanllien 
(fem personer) : Hans Hansen,tjenestekarl fra Kegms(80 aar),Hans 
Jaoob Knabo,tjenestekarl fra Kotting(83 aar),Kleonoro Kllsaboth Kna» ; 
bo, tjenestepige fra Kettlng(85 aar) og Ann» Marlo Wolf fra Lysablld 
eogn,tjenestopige(20 aar).

•) jrøMM Petersen ihnmsen.født den 8.januar 1847 - faderens oftere 
isand usa gaarden — so nedenfor nr. 8 ilt

b) Qopllie Thaaeea.fedt 1 Mintebjerg den 28.juni 1849,døbt den 82. 
Juli,gift don 1. september 1878 mod ungkarl, seminarist Anders 
bioisen steonholdt,søn af gaardejor Hiela Andersen Steenholdt 1 
Højrup og Christine porothoa Hansen,født den 16.okt.1847 ------



84
døbt <«n £1 .november samme aar,konfirmeret den 27.april 1867,besøg
te seminariet i Tøader(d«n dansk« afdeling) og eksamineredes 1849, 
▼ar 1 tro aar endenla rer 1 Hørup, blev kaldat til skolelmrer i 9«bb 
*•1 ladegaard, Hammelov sogn,hvor han kun virkede 1 halvtrodie aar, 
idet han døda af hjernebetandelse.l egtoskabet var der ingen bøn« 
Hane enke oseille stoenholdt traadte godt ot aar otter nandene død, 
den £ «naj 1876,ind 1 diakonieeeetiftolaen i flenaborg oom prøvosø« 
ater«Anret efter, den 17.aaj 1877,blev hun novioe og don 8.oktober 
1879 diakonisse.I do tørste aar var hun knyttet til moderhueet og 
blev sat til at pleje le gaule i "Gotthard øg Anna Hansens stiftel« 
!•“ .gfterhaanden viste dot sig, at hendes gaver laa i retning af 
smaabørns opdragelse.Derfor donates hun til pogeskolen i Aabenraa 
for der grundigt at lore denne gerning.fra 1880 til 1888 var hun 
vod pogeskolen i kgesnførde,derefter kort tid i Tönning og blev saa 
leder af frue sogns pogeskole i Haderslev,oos hun bestyrede samen 
nod en modhjalpor,aaa lange hendes krafter tillod det. Ved siden af 
sin gerning ved pogeskolen fik hun oprettet en "Jocifru-og rig ©fore
ning* i Haderslev,sen der noppe var sagen til i nogen anden by;den 
bions trode op undar hendes ledelse, Kfterhaanden blev hendes sundhed 
vaklende,og dxakoniasostiftelsens leiolse mente,at dot ville bero 
gavnligt for hende at skifte arbejde.pen 28.september 1898 blev hun 
flyttet fra Haderslev til moderhuset,hvor hun skulle rekreere sig 
og vod siden af gøre den gavn,hun kunne.Hendes tilstand forverrede« 
imidlertid ,og den l.maj 1899 kon hus son syg paa kvindostationen 
og døde hor efter on tung lidel s os tid 14 naanoder senere. (Hendes bi« 
ografi ned billede finde« i -kordelesvigsk Kirkeliv 1888 - 198ow 
ved M.fonneaen,sogneprest i Hoptrup, side 88 - 88)«

o) Aflat ÜWfof WWj*<t i Mlntebjerg den 87.april 1898, døbt 
den 6.juni,død af skarlagensfeber den 81«deuembar I860,begravet 
anden juledag«

8«1878 - 1888 Matthias Petersen Thomsen ,født dan 8« januar 1847, døbt d« 
-—«M-M««—Jx. januar ,blev 1881 kromand 1

BromøUe,«r i henhold til moddelelae fra gaardojer Chresten Qhristen
sen Kook paa fornemosogaard død i Amerika.

gtft to gange : a) viet Tandslet den 88.april 1878 til 
hpWM 8JJIi9Xa»<h?ter afgaardojer Jørgta dfidTtHM IHIiff 

holm og hustru Christine Marie bladt paa Store Biholm, Tandslet sogn, 
født den 4.marts 1849,døbt den 82.april,død i Mlntebjerg den 18.au
gust 1877,begravet den kl.august«

b) i Hørup den 7.oktober 1879 med gfipn &
gaardojer Christen Jørgensen Koak og Kirstine Mario Mleloen paa Tor« 
nemosogaard i Hørup,født den 17. februar 1881,døbt den SO «marts, død 
i Amerika«

&JLXJLX
•) Ay ttarl« Kirstine Thomsen.født den lo.august 1877,døbt den 

88«august« vielse se nedenfor fitB) -------- - - - ..............................-

•)

d) Kimla« Marit »
1888,døbt don 81«oktober

•) J

A«na M-jHL« Th«—-f-dt den 17.deoemb«r 1879,døbt den 18. 
januar 1880«
ISSfdøCt^en*^ ^rt?**'**** 1 Bromølle Kro den £6.februar

4WV|tipvv uwa ibKtvmevvug* B&MRS &&T« 
fl-^le fadt den 18. juni 1886, døbt den 19. Juli
ae nar«

født 1 Broaølle kro den 14. august
samme aar«

9« 1888 til 1897 poter kassen fra lysablld,ojer af gaarden i Mlntebjerg

Under «.oktober 1888 har Christian Knudsen efter dagbladene med« 
delt følgende :

Kromand i Broaølle Matthias Petersen Thomsen kar i disse 
dege solgt sin gaard i Mlntebjerg , stor 88 ha, til guerdons hidtilvm« 
rende forpagter Botor haseon fra lyaebild for 64 000 mark.Køberen har 
atter afbundet et Jordstykke paa rigelig syv tønder land til gaardojer
Hans Blad i Mlntebjerg for 900 mark pr.tønde land« - Bn del af gaarden 
buøndte den 8«oktober 1884«



m ge.yru 1877 ▼iodes i lysabiit fftttr Miam hiettn» »a af
gaardejor Man* hassen 1 Lysabild,20 aar gammel, til

åiM Mtflt Imtl MlUtTi datter af afdøde gaardejor 1 Klinting, 
Ulkebøl sogng Jaoob Hansen Møller •Danna nae vare identisk aod Jaoob 
Kanoen Moller, gaardejor i Klinting,søn af Hana Peter Ja oo bo en Møll/er, 
død 40 aar gannel af svindsot tan 1.april 1840,begravet ...,gift don 
£0» juni isøl .poter hassens hustru Anno Mario døde 1926 i København og 
of torlod sig to nonnen Jaoob l»a*sen i København og Maas haosen 1 dnori» 
ha. -Men ld.narts 1897 blev gaarden i Mintebjerg af konkureforvalter 
advokat Jaoobsen,Sønderborg,solgt til hr.koneteldt fra Jootrup for 
bb.OØO nark.Areal « 14 ha. 4 ar. lottondbytte 900 nark.
lø. ejer fra 1897 af :Ungkarl,gaar4ejor Jaoob Hansen Monofeld i Min* 
*""^^5g7«î^2^âârï^w"TowbTE!ÏMÂ*En23d"2i",SSiïtSo Mario 
født Poteroen paa Jestrupgaard, Sandslot sogn,født don lø.dooesbor 1170, 
døbt don 4.februar 1874,koniimeret dan SØ.narts 1888, viet den 10. 
juni 1197 til

IM1 lim Firmat Tfcfflim »w* 1 Mintebjerg don 10.august 
1877,døbt don 20.august, konfirmeret i Sandalet,døt tor af gaardens tid
ligere ejer Matthias pot arsen thonsen og første hustru anno Kathrine 
Kirstine født Mlholn«

19S1 ejedes gaarden af Alfrod Basnæsen (Meddelelse fra gaardejor 
*"* **"**"**Hans MaæooTKnøs^den'ySre i Hørup.



S«
Bladte8. Kano Hansen gasrd i Mintobjerg

hører til byens genie Äetegaardo.hvis historie sat nogenlunde sikker* 
ha« ken føres tilbego til earot 1M.

taardens aller slagtons bowrke var at korst «X
der findes indridset i tallerkener fra nsrot 178c» 1

1. 1880 - 1890 iFittlft X>m tllfl JtlMB>dødo 1898 hurtig og Mor. 
varende,71 aarx gamnel.Han rar cynanand»

1893 - 1788 flhriatsn Haimsn .1J>8 gift sod fornandene datter 
Anna Jörgens»

1730 - 1734 JpxKiRflitfAptypon Mier pBMi fctf dt ItiM »ttar norfa. 
deren,død 1734. 38 aar ganrnel»

1733 - 1788 Jargon nhyiMta^.en Maller, gift 1733 nod anken Klr* 
sten Jargons 1 Mintebjorg«

1787 - 1787 Christeninderoen, »am døde 48 aar ganmel 1787{enken blot 
gift ned den nnsto ejer»

- 1798 : JfTftft ffronsan. son at gaardojor Skonas Jorgensen og 
Kathrine i Mintoejerg.født 1761 og bier anno 1787 gift nod 
Kathrine Margrethe reter ed et ter fra Vibøge i hysablld sogn. 
Anno 1798 dodo han, 33 1/8 aar gammel.

- 1888 g— fflMig xra Zandagaerd gift 1798 nod
enken Kathrine Margrethe Potorsdatter»

- 183. , Hane B.*san ,3 1 a d t »aif t nod Anne Katiurine Kaad 
en dattor af Andreas Mioolaiaea Kaad i klntobjoxg.fador 
til efternendes og til Andreas Hansen Bladt, gaardojor i 
Vibøge»

“ 1879 lim 5888» ,..K À .A 4.1 » •* gift nod en datter af
gaardojor Kasans Hansen i Majb^l.

ASM rining : an-rlatlan r^fan her akwt Mas a.daff^lffar 
giasw. .bwmlX higyMtfi» tf AflTjUtrdifxai

3.
4.

3»
d»

7.

8.

9.

1787

1880

1857

8 •

Oplysninger on gaerdons ejere efter Jclrko bøgerne og andre
akild<»r ^i^landoarMvo^i^Aabonray (vod Chr»Meibøll )

1» Jop Jer gens e s , gaardojor i Mintebjorg .findes i pre stens 
fra aarot 1805 (Afskrift fra 

1893 i aota A VI 809 i landsarkivet i Aabenraa)Hor anføres Jop jør. 
gensen ligesom flere andre af gear dej em e i list objerg aed en ørtug 

byg og en ørtug havre«
8« 1680 til 1895 Jørgen Ibsen eller Joboen ,født ea.1624,døde neget kur 

^^g og uforvarende 1695 i 
en alder af 71 aar, begravet 4» advent »Jørgen Ibsen havdo kepollaniots 
grund paa Mintebjorg aark i faste si kapellen Kåben Jaeobsan og bo. 
talte aarlig fire nark lybsk»pa kapellanen døde,fik Jørgen Hansen 
kaad ogaaa denne grand paa Mintebjorg aark i Äste af presten Johs» 
Krag doa aldre for fire mark lybsk on aarot»Jørgen J oboen var syne, 
nand og sandenandjJkan medvirkede son saadan ,da der den 89.oktober 
1888 holdtes skifte og deling pas Mis hjorts gaard 1 Mintebjorg»

a) AHftH » gift nod oftarnenden paa gaarden » se nedenfor 11!
b) Mpgfn.født oa.1648, død 87 aar gammel 1715,begravet onsdag el. 

tor 21.p.trinitatis.gift før 1890 nod gaardojor
KagdjL Mintebjorg , søn af Hans Petersen Kaad og Milen sot* 
død 1789 eller l?3ø(lakune i dødsrogioterot).

3. Christen Hansen ,ejor af gaardeh fra 1698 til 1788,mas wre død ea. 
1729 011 ST 1730»

trolovet Feria. 2. pane» t 1893 til AJUMb Jørgen Ibsens datter, 
dor sandsynlig or død samtidig med sanden.

Vod undersøgelsen af skøder og ästebreve i april 1780 oplyste 
Christen Hansen, at lun havde haft gaarden i 24 aar .han betalte 4 spe. 
olesdaler 1895 og 17ø7 igen 3 daler for Ä »tebrevet. I jordobogen C III 
1,nr»188 gives følgende oplysninger oa gaardeniaroal 18 ørtug (18 rdl» 
fripenge aarlig,fon hoste og fire køor;aarlig udsed:3 ørt.rugjS ørt» 
byg,4 ørt»havre og 1 tønde erter oller vikker»

I ogtockabet var der følgende børn :



ST
a) NUM» døkt palmesøndag 1690 ,blandt fadderne svogeren patar Kaad 

nat hustru, synes at tara død son barn«
b) Jaryaa flhyi_«tannaa.aah-t; exaudi dan 84«naj 1696,første altergang 

1711.6ad aom Jaraen ibaan 1 Mintebjerg 1754,begravet S.p.eplfanias.
faderens eRemanTpaa gaardenBffi i .

o) Mana oh-riatanaMt. daht mls.donlnl 1699,f ørat a altergang 1714, død 
1747 i an alder af 48 aar son iMftJUbUL * Hørup, begravet den 16. 
narts.trolovet 8«p.opifanlao 1787 Mans Christ ons m, son har skilt* 
od vod Knøsis boel,viet 6 •>• trin .samme aar til Anna Bnnasatear. 
datter af gaardejor Mans Petersen og Kilen 1 hambjerg, døbt 3.p« opl* 
fanlas 1696,første altergang 1711,døde 49 aar gammel 1744, bogran 
vet septuagesima«

Hana Christensen Knøs er stafadar til dan numranda alnat
i Mønte 11 ! 111

d)an»int£Mn ««UH 1708,ingen Meddelelse an første altergang,
antagelig død son barn •

•) Maran, døbt 81.p.trinitatis 1ToS,første altergang 1719,trolovet 
18.p«trin« 1787,viet 16 »p«trinitatis sanse aar til ejendonsbonde 
Jargon chrlatonaen Kaad 1 Mintet jayg, sen af Christen Jaraenean Kaad og Anno^cSlstenådattor ost .født 17o8,4øbt judloa,død 1 sluta 
aingen af dooombor 1775,begravet den 1. januar 1776.Maren døde 48 
aar gannel 1751,begr.1.advent.

f) Qhriaten ah^iMtenean. døbt mls.donlnl 1706*første altergang 1788, 
formentlig Identisk nod kaadnor Ohr.Christensen 1 Mintebjerg,der 
døde 63 aar (7) gannel 1767,begravet 15.p.trin.den 84.september, 
viet den 31«januar 1737 til Anne Christenedatter 1 Mntobjerg,født 
oa.1716,muligvis datter af Christen Jørgensen Kaad,døbt onsdag ofa 
ter lø.p.trln«1716,død 1747 1 slutningen af dooenbor,begr«den l.jan 
1748,38 aar gammel.gn datter Anna,døbt oaxageslna 1737,døde den
17.maj 1818 og havde varet gift ned Jørgen Iversen 1 Mintebjerg og 
ned gaardejor Poter Jørgensen 1 Mjang«

g) JU11A» døbt kyndelmisse 1708, første altergang 1783, døde 17 aar gans 
nol 1785*boarevet indlas«

h) Anna , døbt 1«advent 1710,første altergang 1786,na*ske hende, 
der den 88.søndag efter trin.1736 1 lysablld viedes til Johan Ja* 
oobsen 1 lysablld (7)«

i) flhviseiia .amMo skørtorsdag 1713,døde to aar gammel 1716,begravet 
onsdag efter l.p«trinitatis«

j) vivat am. døbt ooull 1716, første altergang 1731, fomentllg trolevet 
i Mørup den 7. februar 1736 til Mg jfcjJtlMM» <er ophdldt elg 1 
lysablld(vlolse 1 lysablld ooull sanse aar)«

k) Marie.døbt trodie pinsedag 1718,antagelig død son barn«
I jordebogen ved amtsforvalter Matthias hobedans findes Christen 

Mansea 1 Mintebjerg med følgende afgifter : ordiner oontrlbutlon for 
aaret 1788 9 rdl.17 skillingjMøaOg halmpenge for aarane 1788 og 1783 
8 rdl«81 1/* skilling;magaslnkornpenge for de sanse aar soks ril«per* 
til kon saa de aarllge herskabsaf giftortlandgilde 80 skilling; bodo* 
svin en rdl.84 skil«3 ørt. 4 shopper byg;3 ørt .havre, to øm. tro høns 
og ti ag« - hlntobjerg hørte sannen ned hobølgaard til hajoølgaards 
len.Bønderne og kaadnernø var altsaa hoveripligtige paa denne gaard.

4«*Jørgen Ohristensen,ogøaa kaldt Jørgen Ibsen efter morfa4eren|Ojor 

til sin død 1764, søn af fomanden, døbt exandl 1696,første altergang 
1711,døde 1754, 58 aar gammel,begravet 3«p.opifanias« 

gift to gange t
a) vielse oa«l?88 til gao^Udatter af selvejerbonde Chriatan Pa* 

sen og Klsbeth paa Klldogaard 1 hlntobjerg,døbt palmanun 1698. 
første altergang 1714,død 35 aar gaamel,begravet 7«p.trinitatis 
1733«

b) trolovet 18«p.trln«1733,viet 84.p.trin«samme aar til itiratanrøat- 
ter af af gaardejor 8te888 iliflteMI «6 «jnnot Jørgensdattor i 
Mjang,født 17c6,døbt trinitatis søndag,første altergang 1783,604 51 
58 aar gammel 1758,begravet den 17«november(8e Maibøll-Slegten 
fra Als,side 149 under o foroven)Mun blev gift nod eftomanden ill

Jørgen Chris tensen Ibsen, der 1763 betegnes son synsmand, betalte 
dan 6« juli 1788 18 rigsdaler fbstopengo.Caarden bmndto 1738 eller 
1739.Under 16.april 1739 beatmte amtmanden(hertug Christian August), 
at Jørgen Jobs en, der var blevet medlem af det nyoprettede brandgild*>}



•)

b)

•)

mA «a taksationssua paa 400 nark,skulle have dotte beløb soa er» 
statnlng.Medlanaerno skulle betala følgende i for 80 mark 1 skill.
I penning,fer SO aark 1 skil.7 1/8 pg.,for 40 mark 8 skil.« pg., 
for 48 mark g skil.6 1/4 pg.,for 8© aark 8 skil.8 1/8 pg.,for <0 
uark 8 Bkil.s pg.,for ec aark 4 skil.4 pg.og for 100 aark 8 skil,, 
8 pg.deauAan skulle hvert boel i astet lerere 8 stk.Sohoff.(vist 
Sag til takning),fen stk.lngter og tro kørsler.

Jørgen Ibsen havde følgende da to agteskaber :
AABft* døbt 88.«. trinitatis l?8S,,døde 1731,begravet Kristi hlaael» 
fartsdag,Jørgen Ibsens barn i Mntebjerg,ingen aider angivet. 
Qhristan. døbt de o «aber naaneds bededag 1734 den 1. des taber »døde
II aar gannel 1748,begravet 4. søndag efter helligtrekonger» 
2fittUML^.døbt fer.g.paeshat.1738,konfinteret 1758,død son Xtøgaa 
Jaraanaan. i kintebiara. 87 aar gannel 1788,begravet palaariM.gM 
via« Hl «—råen 11|. Thoaas Jørgensen, der ogsaa kaldes Thomas Chri- 
stensen trol.Sandelet den l.junl 1760,viet den 4. juli sanne aar

«•trinitatis.Hun var gift anden gang ned gear dens ejer nr.d.Chrl- 
sten Andersen.Hendee søster Marie ,død den 9. jan. 1804,var gift 
ned gaardejer Mans Jørgensen i Majbøl.

(1) fflMMMUjdøbt fer.3.oasoh.l788^^a^aaardena eder nr.
(8) født 1 fandsîeî.konl.Mørap palna-

rtsa 1779, død pas K egns s den IS.oktober 1818, Han var gift ned 
Iver Christensen wolfs enke Kirsten Jensdatter fra Isabjerg 
(so vielse Mørup 8.februar 1788),datter af gaardojer igns 
Chrlstonsen i ganb9org,døbt 81.p. trinitatis 1781, død den 81. 
februar 1809.
siddt i deoeuber aaaned begravet gi AdttKt Wtt Jørgen Ib- 
1 kiat ebjerg.

<)
•)
f)
«

1738
sen

fnn« datArinald-ht trinitatis fest 1741,døde straks,begravet 3.p. 
trinitatis.
Aiana n.thiHni-øah« i4.p.trinitsts 1748,konfimerot 1789, handos 

eksbae kendes ikke.
1M& begravet 88•«• trinitatis 1748. 
døbt 18.«.trin.17bl,(faderen keldos her Jørgen Christensen) 

konfirmeret 1787,døde 177g 17 1/3 ser gannel, begravet Quadragesima 
den 4.narts.

ltdd^Jørgen Christensen Møller,O|saa kaldt Jørgen Ibsen søn 
af Christen Møller og Maren Jensdatter i Mlntebjerg,døbt latare 

1719,første altorgaog 1734,død den S3.april 1798 son opnoldsaand paa 
Hans Blada gaard,begravet ooull den 89.april,gift to gange :

a) trolovet ......... vist ooull 1783 til formaadeas enke KluMft
Jørgens 1 Mlntebjerg,datter al gaardojer Shonas Jaoobsen og Syndet 
Jørgensdatter 1 Mjang,døbt trin.søndag 1708,bogr.den 1?.adventer 
1788.

b) trolovet «luinquageslaa 1739,viet den 4. juli sasne aar til AAK 
HalflM «tflBjaaiflatf« <L atoji>.1 m» datter af Christian Sned,født 
oa.l788,død 36 aar gannel 1777,begravet l.p.splfanlao.Hun or anta
gelig datter af Christian Jepsen og Morothoa,døbt oktober bededag 
1788 fra Mjang og form.konf.fra Mlntebjerg duaaln.1738.Hendes fomla 
dre,Ohriatlan Sned fra Bevtoft og Dorothea Jaoobsdattor,viedes 4.p. 
trinitatis 1714.

Børn:
Han« M.a-at den 8b. juli 1769(Jørgen Ibsens søn),konffr

ueret Hørup tuasin.1774,døde i Tandslet den 17.august 1798,begravet 
den 80.august, 33 aar 1 masnsd genual.

6. 1767 - 1787 christen Ande r s o a .broder til Jørgen Andersen 
pas Troopetorgasrd 1 Hørup, 

søn af gaardojer Anders Jørgensen og anden hustru Anne Marie Christens- 
datter 1 Balle,lysabild sogn,døbt nis.domini 1739,bgr.Mørup 88.«.tri
nitatis 1787,viet Hørup den S.fobruar 1786 til o-thrinarank« efter den 
ovenfor nevnte boelsarving Shonas Jørgensen,datter af gaardojer Jørgen 
Hansen og Kathrine i hobøl,født 1738,død 17.november 1796,begravet den 
80.november (8e Maibøll-alsgten fra Als, oide 107 - 108 !! l)



s»
Christen Andersæ eg Cathrine havde felgend« * « * m l t

•) TMnr? Qh*i«t«M*»f geardejer 1 Mintebjorg, døbt’18 lp. trinitatis 
1700,konfirmeret palmarum 1788, død den 8. Juni 1844,begravet den
7. Juni,opholdsnæd hos sønnen gaard««)er Christa* Thomsen 1 Hint«* 
bjergjgift den 11. Juli 1798s«d flhyhrtff totttr Mints,
bjerg,datter «f gaard«jar Christ«* Jaoobsen Koek og Dorothea Kaus« 
datter,fedt den ø.februar 1778,død dea 87.juli 1820,bgr.den 31.7.

b) Andrea«, .fadt den £2.deo«aber 1768,døbt anden Juledag,død 9 uger 
gammel 1709,begravet den 1.marts.

®) ■«vie amthviæ. født dea 8.september 17fo,døbt dea 9.oopt.l3. p. tri
nitatis, trolovet Hørup onsdag den £8.maj ,viet den 5.juli sømme aar 

„ til ungkarl Christen Jørgensen fra Ærtebjerg,Tandslet sog.n.
d) Q*^*1»»* født den 20.maj 1773,døbt den 83.*aj,exauel,ftonfir« 

meretpaimeaøndag 1788,ded 1789,begravet trin.fest.
•) Mlonlalyfødt dea 13.juli 1770,døbt dea 14.Juli(ø.p.tria.)død same 

aar,begravet 10.p.trinitatis.
Stiftet efter Magdalene,gift med opholdæand Jørgen Møller paa 

Christen Andersens gaard 1 MintebJara.dateret dea 89.april 1777, 
udviser,at hun havde to brødro : nemlig smedemester Jørgen Ghri« 
•tlansen i Miatebjerg,og shipper Jaeob Chris tiansæ, der for tiden 
farer pea Hollowd.

I henhold til skyldaog pentebogg* side 009,fortest side 1747, 
mas enken 1 nogen tid have staaet for gaarden« «tyre, da hua den 10. 
juli 1788 overlod den til sønnen ef første sgteskab Jørgen Thomsen,

7. Jørgen Thomsen ,ejer af gaarden fra 10. juli 1788 til 
*****~*»w»*Mn*m~m*»»***wm hans død 1790, søa af bo el «arving 

mas Jørgensen og Cathrine f.Hanse*(se siden før under « II),født 
1703.døbt feria £.pæohat.,død først« pinsedag den 16.maj 1790,bgr. 
dea 19.maj,33 aar gammel ,efterl.enke og to børa.

trolovet lysabild den 23. juni 1783,viet samme steds de* Ø.ægæt 
IIS 
den 21.januar 1880,begravet dea 31.januar,gift aed eftenandea paa 
gaarden.

Christian Knudsen meddeler, at udskiftningen 1 Mintebjorg fore, 
toges 1 anret 1780.Opmaling«* foretoges af landmæler Andreas Ohri. 
stansen efter dot brugelige maal 1 tønde land « 380 kvdratroder.Od. 
skiftningen synes først at wre bragt i orden,idet Jørgen Thomsen 
navnes som ejes

Huseted,abil

Vestexmsrken
Testermosen

s først at wre bragt i orden,idet Jørgen Thoi 
af denne gaard.fiaa fik sine Jorder com følger

49 
91
19

:
Husstod,abildgaard og alle haver ved huset

:
i
:

18 tønder 1 stoppe 3 
88 •
1 •

o
:
i

3
3

« 13
• 38

samlet areal 19 tønder - shipper 9 : 51 t ib
til skolegrund efgaves 80 »,til Inderste Jørgen Petersen loi. 

mand 38 * og til smodeland 1 shoppe 11 ’•
Inderste JmøR KtlfTif, IitfBIMl fik af de ti bo el i alt e* tøn. 

de land,hans hussted og abildgaard 1 stoppe 18 * 80 *
Christian Knudsen meddeler følgende marknavne paa Hans Bladte 

gaard j østermarken : Mai, Paaltoft, gammelt nav* f o el toft, fohlt offt 
eller Poltoft;i»effelei,gl.navn heveley,i>ebellel lebUllei,Aorden 
lobtillei .Kali «have. Hestehave. Pr aulaen .Haven. Mosen .K jarret ( Skov) • 

Jørgen Thomsen eg Kathrine Margrethe havde følgende b a r * : 
«•» T.trtniw 1TW> <U«(

sima),død« 1791 som Jørgen Thomsens datter Cathrine Margrethe 
(fejlskrivning) 1 1/8 ær gammel,begravet onsdag den SS.sep. 
tomber.

b) JÜMMMML» -fddt den 84. apr il 1794, døbt «uæim.dæ 27.april,dødo 
to aar gammel 1790,begravet l.p.trinitatis de* 89.maj.

8. Hans Hansen lindt, ejer af gaarden fra 1790 til d.
80 .mad 1*20 « fr« Tandæaard 1 

Tandslet sogn, efter omgivelse sø* af gærde jer Hans Christensen eg 
Kathrine Chrietense*,Taadsg***<»*øA* 4ta 8.februar 1707,døbt de* 10. 

f«bruar,havde ophold hos sønnen Hæs Bladt pæ gaarden,men opholdt sig 
hos sin yngste søn,kaadner Jørgen Blad,hvor hæ døde de* 16. ærts 
1844,begravet dæ 80.marts.
trolovet Hørup 23.oktober,88.p.trin.1790,viet dea 18.november sans' 

ær til



to
twaurttot* Jørgen Uou«m enke Kathrine Margrethe Potorodattor» 
datter af gaardejor feter Blad og Anæ luele dndroædatter( sidst» 
ævnte fra Broager sogn) 1 Vlbøgo,iyæbild sogn,døbt oouli 1788, 
død dea 81» Janær 1880,begravet dea >1.januar,1 dette ngtoskab 
fire sønner og ea datter,to sonner 1 live 1880»

X henhold til skyld og pætobogæ kette Hans Hansen Bladt 
dea BH« april 1806 ot pæ a teindo retested af Haas Christ ensen Skip« 
por i Mintebjorg.Ohr.Knndsæ skriver hertil i Pra denne tid har 
det Bestandig hart til dette bool;han fik Hoste paa stedet af 
passten og Betalte ærlig a) for haætod • nark. b) for hostdag 
B skilling,o) for en tønde land 8 skilling,og d) for to tender 
land 84 mark, ialt : 88 mark b skilling»

Proses angæendo gærdes i Mintebjerg 1798 (efter Christian
Knudsoæ optegnelser, side 808)

Anno 1798 klov ungkarl Hæs Bladt fra Sandelet gift ned Kathrine Har* 
grothe podorsdattor, enke efter sal.boolæend Jargon Thomsen i Minte» 
Bjerg »forlovere: Andreas Peterses fra lysablld og Christian Shoæaa fra 
Mothenhof(Kogæs)»Hæ var fra tandsgærd af stsndordoputorot Hæs 
Bladts familie, der tidligere har fort navnet svin« Hans kones ferste 
næd dodo,og hun Blev gift æden gang nod Jørgen Shansæ af ot andet 
Boel i Byen»Bfter hans død agtede hæ 5) Hæs Bladt.(dot or,sæ dot 
frægaar af dot tidligere anførte,ikke rigtigt,at hæ havde teret gift, 
for hæ og todo Jørgen Thomsen,hvis fader,boelsarving Shæas Jørgensen, 
km stammede fra denne gærd) »Paa dage efter gif tommelet døde hendes 
søn af ædet(rigtlgt første) ngtoakab(hæ var død fæ naanodor før) 8 
aar gammel,og æn skulle tro,at modoræ æ mætte arve sit Barn»Mæ 
den ædæ( rigtig første) nææ slagtninger, laer fra tegns s, Begyndte en 
pro oes imod Hans Bladt .Hans advokat fra Sønderborg kom en dag til pæ 
stor sah»*n»an og bad hæ om at fornæ Hæs Bladt til at indgas ot 
forlig mod modpar tiet, da prooeooæ efter al rimelighed ville gæ hæ 
imod.Begge parter var formælede pæ Kogæagærd,MBHt hos hr. Jørgen 
Andersen,og hor kød Hans Bladt do ædro ot neget ætageligt forlig | 
næ disse stillede doros fordringer saa højt,at hæ ikke ville gaæ 
ind dorpæ»Porligot Blev giteas ikke sluttet,og hæ ventede nu at tæ 
bo prooosson»pæ gamle skoleis rer Brik (skal vare Bdvard) paa»ns»æ 
i lobøl,der var gift mod Hæs Bladts moster,og til hvæ hæ æ aftæ 
men, selv efter at hæ var blovæ gift,gik ned 1 aftenskolæ,var altid 
ved godt hæb og sagde til hæ,at hæ ikkhi mætte indgas paa forlig, 
da hæ nok skulle kærne til at vinde prosessen» Hvad der gik over dæ 
tilbudte sum,ville okololnreræ Betalejlæ sikker var hæ i sin sag. 
21 dage derefter kæ der underretning oa, at Hans Bladt havde vundet 
sagæ.ønkostalngorno ver løbne op til omtrent 1400 mark lybok.hvilkot 
nodshtaderno skulle Betale,næ da do ikke kunno.pætog Mans Bladt sig 
at udrede halvdelen deraf»* (Mundtlig fortolling)

a) Mama Hanaæ Blad t. født dæ 31.januar 1798,døbt septua»
aftewumd nas gærdan -ae nr.9

b) Peter.fadt dæ Ib.april 18øo,døbt dæ £7.april,døde sanne ær 
dæ 16. juni, bgr•88» 8.

•) Poter.fadt dæ 18»dooæber 1801,døbt den 80»18» død dæ 88. dæ 
oæber ææo aar,begravet dæ 3. januar 1808»

4) ÜW» ».MM M..4n.r)
født dæ 8» juni 180», døbt dæ 18» juni, død son aftogtæand hos 
sønaæ,kaadner Hans Blad 1 Mintebjerg,dæ S7»aov»1888,bgr»8.dæ 
oæber;gift dæ 27.juni 1829 nod Maria Katharina, datter af afdø« 
do gærde jer Jørgen Andersen i lobøl, født don 80» ægæt 1807. 
døbt don a.sept.konf.1888,død dæ 2.april 1889,bgr» dæ 8. april» 

•) mat IlflUriMiiddt dæ 80.aprill80«,4øbt den senne dag,død i 
Hørup (barselseng) don 89 »november 1887,bgr.dæ B.deoæbersgift 
dæ 8. juni 1888 mod Bonde |1| WlitSaBta EMfrsøa af 
steææ Kosk og Kirstine Mario æt »født dæ 19»februar 1797, døbt 
dæ 81» 2», død dæ 80 .november 1878» Bf tor faderens fornavn skul« 
lo hæ egentlig kaldes Mis Miaaæ Kook ,ojor af Skivegærd i 

Hørup»
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9» »Mans Hansen Bia 4 t , ajar aX gaarden 1 Mlnteb jerg Xra dan SO* 

maj 1880 til den BO*april 1884,aøn aX Xor» 
bi enden, Xødt 1 Mlntebjerg dan 81.januar 1798,dart dan 4.Xobruar(sep» 
tuagooina).død son aXtegtanand hoa sønnen dan 3.august 1878.Bgr.dan 
8 .august .lig tai a 1 kirkeni

viet 1 Hørup dan 7.april 1881 til
HM I1WI1TÀMI Î M 1J ,datter aX Banda og tolvnand Andreas man« 
lalaan Kaad as anna X.Jaraanaan 1 Mintobjerg,Xødt dan 18»dooonber 
1804,døbt dan 23»doeenbor (kaldes her kun Katharina).dada dan 19.no* 
vonbor 1884 paa eXtegt hoa aønnoaønncn , g sar da jar Andreas Bladt 1 
Mlntebjerg,begr»den 83 »novembar.

1889 dan B.oktober søgtes oplysninger hos kasserer-Xuldasgtig 
Markussen paa August anbarg angaaendo geardenes størrelss.Mans Blads 
gaard 1 Hintebjerg anføres 1 fortegnelsen hoa Christian Knudsen 

a ad at skattoareal paa 49 tønder,nona taksatlanssunsan rar
7480 rigsdaler.

Hans Hannan Bladt og Anna Kathrins Kaad havda følgende 
.llXK.L

a) rathmrima bMTiigfthg, nidd.X+dt dan 31. marts 1883,døbt den d.april, 
J" ^♦•9^ 1 Bsrup nod jlfli WMrMUiaililfTMmiaj I

san aX davurende gaardojer 1 SkaartoXt paa Maj Bel nark 
i.f.lWC ilftm o« Anna Kirstine Hanses,Xødt den 84.oktober 1819, 
debt den 31.oktoberjHan Blur gaardejer 1 Hlaunark, Svenstrup sogn, 
Mai. des 1 henhold til Ohr »Knudsen ogsaa liais Paratlflr«»»a»jaw> 
1 Hinnark»

*) 11 * A *«* 7.september 1888,debt den 11.september,
dada den S.deoamber sanme aar,bgr»den 11»9»,13 uger gannel»

o) Aadraaa B 1 a d.Xødt den 27»Xobruar 1887,debt den 4.narts,var 
sygelig,døde aX et krampeslag den 8.april 1888,begr»den 13.april, 
1 aar og an maaned gannel»

d) w*nn ri*ffen Blad.faderens eXtemand paa gaarden,Xødt dan 10» juli 
1889 — ae nr» 10 nedenfor I ! !

•) MIM Mark Ml«9 (6.barn,tre i live)Xødt dan 18. januar 1888, dobt 
den 28»januar,døde aX kighoste den 18.marts 1833,begr»den 84.3.

*) AftarMM lU|»wt den 88.januar 1834,debt den £6.januar,dod den
18. juli 1838 1 on alder aX 8 1/8 aar, begravet den 19» juli»

g) daflrtM BnMtn BXdÅtid^dojer 1 Tibøge.lyaabild sogn,Xødt 1 Min- 
tobjerg den 88»septenber 1838,døbt den 8»oktober - Andreas Bladt 
købte 1888 an gaard 1 Tibøge Xor 17.ooo rigsdaler»

h) Agna ïaUartaa MM1 »fedt l Mlntebjergden lB.novenber 1839.
døbt den 17»nov«abor,død den 14. august 1898jglXt den 7» juni 
1887 ned gaardejer * Bjørnenese (Majbøl),Xødt dok
18»januar 1838 1 Balle,ïysaella sogn,son søn aX jens Jorgenson 
(senere ejer aX Bjørnenose) og Kirstine Mario,døet denl.narto, 
død dan 18.april 1897,bogr»den £2.april. Han kaldes vod sin dødi 
tom rftmen imiMia ♦

18» Hans Hansen Blad t,ojer aX gaarden 1 Mlntebjerg Xra den 80* 
april 1884 til den 87»naj 1884.søn aXXomanden,Xødt dan 10. juli 1889,døbt den 18.Juli,død den li.deoenber 

1883,begravet den 18»desember.(datoon den 27»8.1884 stamner Xra skyld» 
og pantebegon) gift to gange ;

a) den 7»oktobor 1888 nod
Maria Ba—uaaen- dattay aX gaardojer 1 Maj bøl Bwff»

og hustru Maren £homasdatter,Xødt den 8» januar 1832, døbt den 18» 
januar,døde aï tering don 16»Xobruar 1871,begr»dan lØlXebruar»

b) den 30.april 1872 ned
AHM Marit Samman datter af kaadnor jfM Blad , JiMMI iBMHjMM 
og Inger f.Sørensen paa Aghøj,Hørup sogn,Xødt den 18.marte 1838, 
døbt den 1.april,død paa amtseygehusst 1 Sønderborg den 8»januar 
1908.bomravet den 9.januar»

Ted folketellingen 1880 (Rigsarkivet) savnes følgende paa gear« 
den: Hans Blad og hustru Anns Mario Rasmussen, børnene Anno Oathrl» 
no og Andreas Blad, Christen Christensen Kaad, Xødt i Majbøllykko 
13.4»1848(fødested rigtigt Moansrk,lysablld sogn),son tjeneste pi* 
ger : Kj es tino Mario Hansen, Xødt vod Høruphav den £7.nov«ber 

1841 og Marloka lassen, ligeledes Xra Høruphav,hvor hun fødtes 
don 18.april 1844»
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Hans Hansaft Bladt havda 1 sit første egteskab følgende 1er ni 

(ved hustruens død 1871 fen tørn,deraf en søn og en datter 1 live) 
• ) Hannen Bladt. fadt den M.aarts IBM, døbt den 14. april, død 

sanne aar den3ö.maj,begravet dea 8. juni.
b) Hy »^fflifteaen Bindt.fadt den 16.april 1855,døbt den «2.april 

(hjemmedøbt),død søm« aar den 6. juli, begrav et den 8. Juli.
o) dMf ïflWlMl den 84.januar 1867,døbt den 1.februar,

døde af tyfus den 12.september 1864, begravet den 16.september.
Ä) dtalfll i llU .iLpMttTaMj ne. <•» 22.ua j 18«,

døbt don 23.juni. M-taMM&Mr. «jll
e) dw <•» 27.august 1866,døbt den 83.septan»

ber.død den 17.narts 1898,gift den lø.deoonbor 1884 nod fftllX 
flbydatanaaft Baada .aaagøa iaa 1 Mintebjorg,!ødt i MOnmark,lysa« 
bild sogn,dea 86.februar 1861,søa af gaardojor flhriatan ohri ■ 
ta6888AJMMta( sonore Klntebjerg) og Marie BlrotSo Pavldoea, 
død i Miniebjerg den 26.aarts 1986.

11. Andreas B 1 a 6 t ,gaardojor i mintebjorg fra 27.naj 1884 til 
1911, da han overlod gaarden til sønnen, søn af 

formanden, født don 22 .naj 1861,døbt den 83. juni, forn .død 1988.
gift dea 83.uaj 1884 ned sin fjerne slagtning 

guddatter af gaardojor Bleis dhrlstlansaa Stammen og Kathrine Margro* 
the f .Bladt i Hlamark(fra Bjerggaarden i dv stistrup), født dea 19. nart s 
1868,døbt den 18• april,tanf.1878 - so side 49 under 9 a) III

X "gprogfor aningens Almanak” findes en rot udførlig biografi vod 
r.K. (poter Kaad.Vollerup-gintebjerg) 1929, side 70-71,af hvilken tar 
meddeles følgende»korte uddrag »bosøgto skolen 1 lebølgaard,senere 1 
Broagor,latabrugestalen 1 Odenso.34 oar gammel af Sønderborg kredsdag 
valgt som aeolen af landbrugskamret for provinsen 31osvlg~Holsten,fra 
1896 i 26 aar formand for den alsiske landboforening,! mange aar ned« 
lem af Sønderborg kredsdag,formand for dan alsiske brandforsikring 
for løsøre,efter genforeningen skyldraadsformand for Sønderborg amt 
og vurderingsformand for Als,kirka»ldste i Hørup,formand for Minte» 
bjerg mejeri.modien af Augustenborg byroad og do alsiske amtsbaners 
bostyrelso.fildder af Panøbrog.

• ) Hana^Jadt. født don 13.april 1885,døbt den 14,maj -faderens ef
termand paa gaarden—

b) dftMf tarit BÅHtif.taa 88.aug.1887,døbt den 88.sept.død den 10. 
september 1906,bgr.den 14.9.

•) aiadt.t.dan «2.Juni 1886,døbt den 26.juli,død sanfte
den Sfi.november,begr.den SO.nov.

4) 4* 24.JU14. l«0.4*kt i« l.njut,
død den ld.oktober 1891,begravet den 81.oktober.

•) a*th*taa tararathe Bladt.fadt den 28.okt.1898,døbt den 4.december
18. Hans Bladt.født don 13.april 1883 son søn af forsands*,døbt den 14.*a 

—*t5er gaarden fra 19U af,blov 1 maj 1938 ridder af De»
nebreg,død den 3.oktober 1843(forulykkede paa on oyklotur),begravet 

Hørup den 8.oktober.
gift den 23.marts 1911 sod taWåta tartt M 1 i , datter 

af gaardojor Andreas Kaad og Christiane født Korsatsen paa Agorled» 
gaard 1 Mjang,født den 16.juli 1886,døbt dea 15.august samme aar.

Gaardojor Andreas Rasmussen i Mjang(Agorledgaard) har meddelt mig,at 
Hans Blad 1 fpraaret 1943 sammen mod sin hustru flyttede til Augusten* 
borg.at AØF iRHtft >ar«e

22.ua
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V» Mans Ohristensen I ø a 4 • i gaard 1 Mintebjerg

Gaardejor Haos Hansen Knøs jun. .Hørup,noddel to alg 1 sosse« 
roa 1938, at Peter Bonde havde solgt gaardea til dea nuvurende 

XläULXftlttlflU
Gaardens eller slag t ens borarko : fre Bertel Jensens tid t 
etter dens labenibonerker fra Hø eg Sundeved, Sønderborg Z|N
1949,alde 94,tavle V,nr. 34.

Gaardens ej en» idee efter øhristisn Knudsens optegnelser fra Hø
rup sogn,sar erst 1848 og følgende aar

1.1448 til 1488 tf mm ilffllHMH« i«93. gannel 77 aar.
!• è$S? til 173« Jans a** 1744,83 aar gannel.
3. 1739 - 1748 Borthel Jensen, arnnaand ligesom tadores,gift 1738

aed Mario Ghriotensdattor af Mintebjerg.Anne rining hertil t 
Anno* 1799 døde Mario Borthele 1 Mintebjerg,on datter af boelo- 

send 4M »yndith 1 hebel,født anno 1711,
gift anno 1739 nod ovexmnvnte Borthel Jensen.

Bønner jl.jLlMJUUttÄliJUa, bo elsnand i Baabjergj 
g*M8M, boelsaaad i Mintobjergj
3.Borthal Berthelaaa.1749 gift aod Karen,datter af 

nollor Christen Kaad 1 Kørup,og aod hende fik han 
Bøllen.

4. Hana Berthelsen fra 1748 til 1769.gift 1748 ned Anne Kathrine,en
osotor til broderens koae;han døde 1749, kun 87 aer geanel.

6. 1778 - 1798 Beter Jøyg«^«. soa 177o blev gift ned enken.Kan var 
fra Kognss og døde soa tolvnsnd 1798, 64 ær g easel. 1811 
døde hans enke,der var en datter af Bøller Christen Ohri» 
stansen Kaad og Anne 1 Hørup,født anno 1743 og død 47 1/t 
aar gannel.to døtres Anna,gift ned bonde Aatfrtgg IlMlUp 
■en Kaad 1 Mintebjerg,og Karen,gift ned eftermanden Poter 
Hansen Keek,boolsaand 1 Mintebjerg.

4. 1794 - 1888 Petra genera K^k
8. 1847 - 1870 Mans flhSatânâaaBondo havde en gaard 1 Moanark og 

fik dette bool i Mintebjerg ned konen,hvorfor han flyt
tede til Mintcb jerg.Han er stedsøn af bonde Peter Andre
ae« kaad i Mintebjerg.

Heale oplysninger oa gaardens ejere »g dores familier efter kirkeeøuorne og anare dokumenter i landsafklvoi i Aabenraa...
vod okristian Maibøll.

l.Hans Jørgensen,ejer af gaarden fra 1460 til 148<tfjao nodenforj, 
—ea. 1418,døde 77 aar gammel 1493.bgr.86.p.trin.

gift ned H.B.født oa.l483,død 73 aar gaanel 1693,begravet 
tredie juledag(Hans jørgenoens kone i Mintebjerg,navnet mang
ler.

8. Jena J ør g o no en ,ejer af gaarden fra 1484 til 1738.gaard« 
—u——————— ejer synanandC aklftosag Kaad 1708:

oand»and),raligvie søn af gaardejor og synsrand Jørgen Ibsen i Min- 
tebjarg,født oa.l441,død 83 aar gannel 1744,begravet qjkaoln.
gift te gange <a) før 1488 ned Maya .fadt oa. 1646,døde 40 aar gi. 
1786,begravet ld.p.trinitatie.b) trolovet hyoabild,vlet Hørup 3. 
advent 1786 til Ktftft JBtikjldØltlX af Lyeabild.der form, or identisk 
ned den Maren Jennie af Mintebjerg.der rogate 1647 1 Hørup trolove- 
vedea med Jørgen Hansen fra Moraark,! lysablld kal dt Jar een H Ara 
Maller.aaardeler i Monaiark,dor døde 79 aar geanel 1770,bgr.81. p. 
trinitatia.gn Maren Jørgens af Moarark begr.l.p.opif.1734 i en al
der af 73 sar.

Jons Jørgensen oplyste i april 1780 ved undersøgelsen af skøder 
og fæstebreve,at hen havde haft gaarden i 34 aarj1489 betalte han 
4 spoolesdaler og 1493 14 apeeieodaler for fastebrevet.! jordebogon 
0 III 1,nr.188 findes følgende oplysninger on gaarden:16 ørtug jord, 
14 rdl.fripøngo; bese thing 6 hesto og 6 kø or. ear lig ud ae 4:3 ørtug 
rug, 3 ørtug 6 aJuipper byg,4 ørtug havre og 1 tønde arter eller vik
ker.



44
J «as Jørgensen havde følgende b _ø. r n :

a) fm* Jeaadattar.fadt oa.1477 (sikkert datter af en førete «kendt
hustrn),dø4o 88 aar gannel 1739,begravet 1.p.opifaniaa(trolovet 
P.p.epif .17(>8,viet 7?? til flftrmUM. IfJUUOMMI <*a Lambjorg,gaard
ejer,aøn af gaardojer Poter Ohrlst ensen og Syndet aat.,født oa. 
1477, død 88 aar gannel 1749,begravet aanman nod hustruen.pot 
drejer elg en gaarden ,der vod udskiftningen flyttedes til lam 
bjergland*

b) »*«dt 1488,døbt 19.p.trin, første altergang soptuagoaina 
1798.død 88 aar gannel 1774,begravet 81«p .trlnltatla{trolovet
9.p.trin.1714,viet 19.p*trln*aanne aar til kaadnar chyiatan 
lig * Mlntebjerg, øøn af Sia» HUtf eet .født ea. 1489, førete al« 
tergang esto nihi 17o6,død 44 aar gammel 1788,begravet b.p.opi* 
fanlas .1718 boede en Christen Møller paa Majbølgaarde vandnøllo*

o) Jørgen i iyaabild,født 1498,døbt anden pinse*
dagkorets altergang 1707,død 43 aar gannel 1733,begr.18.p.tri* 
nltatla,viet Lysabild feste trla.1719 ned IfiMLJklKld,datter af 
bonde og aynanand poter WW 1 Lysabild,døbt 83.p.trin*17oi,død 
80 aar gannel 1781,begravet S3*p. trin .Kun var gift anden gang 
ned Poter Jørgensen,der fik tilnavnet pans efter svigerfaderen, 
(viet lysabild fer,3.P.1734) 1 aeta 0 III l,nr.L4 oplyses dan
7. november 1733: synsmand Poter puas,lysablid,74 aar gansel, nas 
overlade bestillingen til svigersønnen Jørgen Jensen*Onder 8* 
januar neddales,at (1734) poter puns har varet synsmand i 37 
aar og olderoand i 83 aar.sldotmvnto hverv skal han beholde 
yderligere tro sar*

4) *•* d*narts 1494,første altergang 1711, død 1781,
bearavotandoa ølnsedaa*

o) B*»» Jen*nn. wRAaia* i Lebøl,Sandslot sogn .født 1499, døbt 
fastoenadag efter lotaro.førsto altergang 1714,var død vod skifl 
tet efter broderen Ohrlotion Jensen den 17*doo*1788,trolovet 
fes to. pur if .Maria i Hørup 1788,vlot i landal et til Anna Shonas* 
datter fra Mjang,foro.datter af gaardojer Shonas Koek,døbt fa* 
stolavnssøndag 1494,første altergang 1711*(forlovere: Ohrioten 
Møller i Mlntebjerg og Jørgen hanroen fra Mjang)*

f) âfXtilltettMüJ___ d 7 a 9 8.JI »faderens ofteroand paa gaarden,
synsmand og sandemand, født 1708,døbt l.p.trin.

19.. AtdMtfftr WrôfT flTt g III
g) flftrllUm ifMMa»4øbt reniniseoro 17o7,førsto altergang 1781. 

Gaardojer 1 Lebøl.Sandelet sogn,død før den lV.dooembor 1788, 
gift nod Kirsten,datter af gaardojer gjtflPtflLghrUlfMMI og 
Sindet i Lobøl*Ved skiftet af 17*dooonbor 1788,ao® findes 1 
landsarkivet, oply oos følg ands og hans og hendes søskende og Ae* 
res esterais gt:

u*** søskende:
Î œïÂîr 

hans enke Anna nod børn: Christen Manson, bioo lal Kanoen og An
no Marie fik til deling jb)lgxgfc, enke efter geardo jer Mlaalai 

i Majbøl,som arvedes af børnene:gaardojer 
Lamb jorgskov, Anno Mario Bladt sot.,og gaardojer dMXgfl 
s 1 Maj bøl, børn af føroto agtoskab ned Maren Bladt* 

8) Søster Maren.liseledes død,gift sød kaadner Qhrlmtea Maller 
i iJntebje^børnjJjaj^iaJUMåtaJUMBMJtaUJX iMint ebjerg, Mag* 
dalene,gift nod prootelnderste mtF. fit tmfttBTMTJlK) i Bø» 
rup(Bgonose) og Marenf død) gift ned efterladte Christen vetos» 

i Hørup.
3) odor Jøraen Janaam.gaarAaiaif 1 LysAbild: barm Peter J araen*

■an am« 1 Jøraam*am ÿma 1 Vibøge(Opkaldt"Ofb
tor morfaderen) og Cathrino(død) gift ned Jøraan Missen i lys* 
ablid*

4) brodér "*»» Jan***,død son gaardojer i Lobøl ibørmiMXginJIte
KfftftF*"™** * i h**“ «»fen koek i Lebøl, Maren, gif i noi
kaadner Poter Jørgensen i Lambi oroTrodvanlia Poder Snedker) 
Hesten,enke efter gaardojer shaman M*aaaa 1 Mjang*Anno Ma • 
rio,gift ned Christ** i Majbøllykko*

3)broder gaardojer i Mintebjergjbøro: Jena
Bertelsen i Lanbjorg or død,Bortel Bertelsen,møller i Hørup. 

KMMBULMXjfidlX, eneste søster Marie, enke efter adr.Christer 
look i lambjorg,Hørup sogn



. Bertel (
46
»ejer *£ gærden i klintebjerg fra 1732 

' ill 1768, sandemand og synsmand,døbt 1» 
If • trinitatis 1762,opkaldt efter den senere raadnand Bertel Jessen 1 
8ønderborg( dengang forpagter paa Majbølgaard),ferste altergang 1717. 
dad 76 aar genual 1776,begravet oouli«

▼let 4.p.trin«1732 1 Hørup(trolovelse sikkert Sandslot) 
til Mttrie-.dattay af gaardojor Christen eg gyndlth 1 £0»

bøl.fMt oa.l7il(ikke i dæbsrogistorot i Sandslet,der er sjasket 
ført),ded 1 Mintebjorg den 14«septomber 1799,68 sar gammel,begravet 
don 19«september,i 41 aar 9 sønner og en dattor,der alle or døde, 
saa enke 1 2 1/2 aar,gift anden gang den S.novæber 1780 aod enke« 
nand Qhristæ Jargansen Knok 1 hanbjerg,søn af Jørgen koek den gamle 
og Syndet Ohrlstensdatter koek 1 Lambjerg,døbt 12«p.trinitatis 1713, 
død 1782,begravet den 2«oktober «Marie opholdt sig 17 1/2 ear 1 løste 
bjerg,kun do sidste fem aar i hintobjerg«

Don 19.februar 1764 fik Bartel Jensen bestalling son srnsmand i 
Mintebjorg i stedet for afdøde Jørgen Jobsen sanne stods,udstedt af 
amtmand Johann Wilhelm,baron Teufel von Plrahensee. ( 0 Ill 1,nr.17).

Dan 23. august 1766 fik gaardojor MangKanaen, penser sgaard. og 
kaadner 1129111 iffhMIMIIi Taskland tilladelse 411 at overlade I 
shopper henholdsvis 2 skäppor land (det sidste er 2 1/* ek.havrolahd) 
son do har paa Lebøl nark,til bønderne i Lebøl.Til stede var syns« 
og sandemand 7**06«>ffm ftW, rjolby,ftW tfWiW—
bild, Og Bertel ». j

. B s r ni
den gaard 1 Lanbjerg,der sonore flyttedes 

til hanbjorglund,døbt trin« søndag 1733,konflznerot 1748, død 64 
aar 6 maanoder gammel 1787, begravet 18 «søndag efter trinitatis« 
▼let den 8« sop tenbor 1766 til Kirsten poters, enkäefter 
æn og rtlfT flftnattaaiaC^ØlØØ* lo. juni 1749 og 13.nov.1763), 
datter axgaædejæMMlJifiM Inger 1 Lamb jerg,døbt 24 .p. trin« 
død den 21.april 1894 1 hæbjerglund,begr«den 29.apr 11,paa op» 
hold hos sønnen Olaus potorson(Bertelsen).Skiftet efter Jens Bore 
teisen, dateret den 26.september 1788,flades 1 landsarkivet« Der 
navnes bl.a«,at don afdøde brodér Christian Bertelsen.forhen gard» 
ejer i Lobøl har eftori.en søn Christian anrlstiansæ,ll aar gi, 
og den afdøde brodér Jøraan aertaLaaa.gaardelar 1 Sandal et,havde 
en søn Bertel Jørgensen, 16 aar gammel.

b) køræ-døbt palmarum 1736,døde 1787,to aar gammel,begr.exaudl.

Lobøl (æ ovenfor under a III
d) d araen ,døbt dan 22.januar 1740,døde ot aar gammel 1741,bgr. 

invooavlt.
•) dødfødt æn begravet 19.p.trinitatis 1741« 
f ) «»ma Berthelsen.født 1742, døbt 83«p.trin. faderens eftermand paa 

gaarden 1 Mintebjorg - so nedenfor nr. 4 111
g) ot eædt barn (æn3 begravet nie.domini 1746
h) Jørgæ Berteleanrdøbt trinitatis søndag 1746,gaardojor i Sands» 

let,konfirmeret Hørup fer.3 pasehat. 1761,var død den 26.sept om» 
ber 1788 og havde efterladt en søn Bertel Jørgensen,16 aar gi.

h) 2«p.trin«.konfirmeret
død 1788 i Hørup mølle,begravet Quadragesima. trolovet lB.p.trln. 
1769,viet den 16. september samme aar til Karen.datter af møller 
OhriatanKagd og Anne Christensdattor i Hørup,døbt den 30. juli 
1749,konf.1764,død 29 aar soks maauoder gammel 1779,bgr. 2«søæ 
dag efter opifanias jBertel Bertelsen, der fik møllen mod hustruen, 
blov gift anden gang (trol. la tare 1779, viet den 22. juni særno ær 
til Karen, datter af gaardojor |æ»æ Petersen eg Anne dhristanæ 
datter 1 Hørup,døbt 2.p.opif.1761,konf«1766,død don 27.oktober 
1822,bgr.den 31.oktober.Hun blev den lo.okt.1788 gift anden gang 
mod møller £æUJhrl|tanæn,søn af bonde Chrlstæ Missen Koek og 
Mario rdulsdatter 1 Hørup,«øbt feste, visit .Maria 1762,død den 6. 
deo embor 1801.

i) Mere, døbt trinitatis søndag 1786, konfirmeret 1771, død 20 aar
gammel 1776,begravet den 2.august«

oooooooooooooooeooooooooooooooooo



4. K a a a 1 a r t À • 1 a a a ,ejer af gaarden fra 17»8 - 1769,søn 
«—”—»»■■■■■■■■■■■■■ i Tn -i-n uf foraanden, født 1742,døbt £3« p-

fWftrttBBt trinitatis, konfirmeret 1767,død £7 aar gannel 1769,bgr. i 
den 6.september.

trolovet den 31.juli(9.p.trln.)1768,viet den 14.september 
•« tu ga^JÜptalÉta Jatter af møller Otolstenflhr. M.U 

og Anno QMrletenadatter paa Horup nolle,fedt 1743,døet Ï£.p.trlnlta« 
tis,koni.l768. døde <7 ear 0 naaneder gannel den 17.marts 1811,bgr. 
den 24.marts.(øøstor til broderens hustru)

B o r n
a) H ane, født efter faderens død (dagen mangler),døbt l.p.epi« 

faniae 1770, døde samme aar ,begravet anden pinsedag,£1 uger 
gammel«

Ù i « 1 * Ä tkO OS.1739, dØdO
aem tolvmand i Mintebjerg, 34 aar gammel, 1798,begravet tirsdag den 
£1.august.

trolovet den £ltfebruar 1770,viet den S.oktober samme aar til 
formandene enke,der son ovenfor xwvnt 1 Mintebjerg don 17«narts 
1811,begr.den 24.marts,fem døtro,deraf to i live vod moderens død« 
_3_0 r_n_
a) Anne Marie.født den 19.april 1771,døbt don 21.4.(jubilâte),konf. 

1799,død i Majbøl 1798,83 aar gammel,begravet onsdag don 29.au« 
guet{trelovet don 9.juli 1789,viet dan 18.september samme aar 
til Mis Jøra«naan earanaanrgaardejor i Majbøl,søn af gaardejor 
Jøraen Mi el s en åereneenog første Hustru Inger Kook,født 1709, 
døbt 3.paaskedag,konfirmeret quasim.1774,død den £4.november 1
1808,begravet den £8.november, so Maibøll-slngton fra Als,Slagt« 
gaardens Historie,side 88 - 83 Ilt

3) OKlft»*ø4t don 87«marts 1774,døbt skørtorsdag don 31.marto,konf« 
palmesøndag den S.april 1789,død 83 ^4 aar gammel den S« doeen« 
bor 1797,bgr.den lo.doo.8.advent«

• ) AB&2Jlfi3&Xl&9>3ødt den 28.marts 1777. døbt langfredag den 89«3« 
konfirmeret palmarum 1792,død 1793,16 aar gammel,oegr.rogate«

d) Anna.fadt den 11.januar 1780,døbt S.p.opifanias den 16.januar, 
død den ld.oktober 1868 i Mintebjerg(gift den 8«marts 1800 nod 
bonde Andreas Mleolaisen Kaad i Mintebjerg, eøn af bonde lioolal 
Jørgensen Kaad og Anna Andreasdattor set .født den 8« september 
1773,døbt lH.p.trln.den 3.9.,død den 12.juli 1848,bgr.den 16. 
juli.

•) Karen.døbt onsdag den 9«april 179»,alft ned eftermanden
ae nedenfor nr. 6 i LI

»•feter Hansen K o o k ,i Henhold til skvld«og pantobogen ejer af 
fra l.juli 1796(7) til don 4«narts 

1833,født den £3.marts 1759 i lambjorg,døbt den 18.narts(3.paaskodag) 
konfirmeret palmarum 1786,søn af gaardejor H^na Jørgansan(Kook) og Ma« 
ren Hansdat tor, død son opholdsmand hos sønnen i Mintebjerg den 82« ju ■ 
11 1842,begravet den 86«juli«

gift to gange i
*) don 1.november 1800 med formandens datter K^arim.født 1783,døbt 

don 9«april(onsdag),konf.1798,død don 13«maj 1819,begravet •••• 
i dette mgteskab seks sønner (af hvilke do to var døde 1848) og 
to døtro(i live ved faderens død)

b) den 13«november 1819 ned pige a«n> riratina.datter af opholds« 
nand Anders Bødker i Skovby,lysablld sogn.(47 aar gl«,altsaa f« 
oa.1772,død den 2.juli 1861,bgr«don 6.juli. - ingen børn -Handos 
foraldre er vist identiske ned Anders Botersen, som den ».novorn« 
bor 1770 viedes til Oathrlno Hlnriobbdatter af Tandslet,hvor in* 
no Kirstine sandsynlig er født.

▼od udskiftningen i Mintebjerg 1786 fik feter Jørgensen følgende:

ialt 41 tønder 2 slapper 26i 38: 4©

Huasted,abildgaard og alle haver
13 83vod hueot 4 tønder 4 sk. •0 : 39

Østermarken ud for sit led 1 w 39 r 34 : 30
Ho 3thave mod Busk 1 * 7 H 10 c — : 79

Bør Bøium 8 * 8 M 31 : 87 : 84
i Vestermarken 3© • 7 • 83 : 89 : 39

i østormoosen 1 • <8 • 24 : 84 : 90



Boolenand Betar Jørgensen Mar afgivet til ekolegrund 20 •, 
til Fater Hansen Kook,sin egen inderste, ea tønde land, desuden 
til onodoland 1 sksype 19 * •

Skiftet efter Feter Haussa Koeka forete hustra,isteret Kea 
27,oktober 1819 ,flaies i landsarkivot.Af tora ravnes i Feter 18 
aar,Christen 12 aar,Maas Feter 9 aar, Jørgen 6 ear,Anno Cathrine 
6 aar ,og Marie Cathrine 2 sar« soa slagtning« : Andrea* Mioolal* 
een kaad 1 Mlntebjerg eg Thomas ChristsnseBj,Mlntebjerg»

a) Feter, fadt den 16.august 18ol,døbt den E3.aug.(lk.p.trin.), efter*
nand paa gaarden 1 Mlntebjerg - ae nedenfor ar« 7 III

b) ÜNUb <*dt den 31 »august 18y4,døbt den 2.aeptember,død 37 uger gi« 
den lb.maj 1806,begravet den IH. maj.

o) Mggg,*ødt dan lo.marts 1808,døbt den 16«marto,død 11 uger gannel 
den 31.naj sanne aar,begravet den 4«juni«

d) flhyiaean Maasen.fadt den 26.juli 18y7,døbt den 2.attguat,vlot i HO* 
nw den I2«maj 1832 til pige gagg jjgrmtfcft datter af pra-
otelndorsto ggfgfi Mtlam og karle ranisen 1 Ljsablld.hvor 
hun fødtes den 28«ap ril 180d« do flyttede til Lysabild segn ill

e) Feter .født den 13«maj 1810,debt dan 1Ö«naj,flyttede 1846 til
Vlboge,iysabild sogn,hvor han den 20« juli samme aar riedes til 
AW fldWtot» datter af af dodo gaarde jer A^dr*** >st*y**n i 
*gz|Hhun var dengang 38 $4 ær ganaol« svigerfaderen naa wre den 
Ahdreas Feter seeded 2.okt.1840),sow den 28.okt.1707 blev gift 
nod Sara Mario,West! Begborgs datter fra 8srup

f)
& )

h)

dAMJU&iKAMt**** den fodt den 20«naj 1813,debt don «3.naj,dod

,dø den 10.juli,,død son aftegtanand den 84.februar 1898; 
gift i Ulkebol den 23.naj 184b(for tiden i lysabild) ned Inger 
Hansen Brook( eller Koek), da ttor af gaardojer Hans Hamann Koek og 
.................  i Klinting,født dan 18«aaj 1882,død den 4.april 1838,
begravet den 11.4«
Marie Kathrine Koek.fadt don 22.deoember 1817,døbt dan FB.dooraber, 
gift i Hørup den 15. juni 1838 nod ungkarl Pater Hya flhffrtaM—. 
een af kaadner flm QmotiHa WilHdUMa og Wie letaraen i 
hobel,født den 28.deoesber 13ø7,døbt den 1«januar 1808,konfirmeret 
don 8«april 1823. flyttede i juni 1838 til fandsolle.

thi i mo Mr <t mfF..A a myatt Ednptr A kvirtUA A9gg
flAUAJüMuüuâgsaAiJUtM

latteren Anna Katharina,født den ÄO.maj 1813,viedes den 25«juni 183Q 
til ungkarl,senere gaardojer i mlntebjerg ahriatsn thnmaenra*nhr af 
geardejer og tolvnand Thomas Christensen og Anne i mlntebjerg,født 
den 16. juli 1804,døbt dan 15.juli,død den 15«narts 1881«

ooooooooooooooooooooooooooooooe
7«Peter Bansen Kock (ved vielsen Fetor Benson,son han helst selv 

-.i-r »ytaLdes),ejer af gaarden fra den 4«narto 
1833 til den 20.november 1867, søn ar foraanden,født den 16»august 18Q1, 
døbt den 23.august (Ik.p.trinitatis),døde af luagebetnndelae den 14« 
naj 1873,begravet den 2c«naj(kun to døtre i live) -gift to gange:

a) den 12. juli 1822 i Hørup med Anna Karie.datter af gaardojerjra* 
AKtM AMAFMWL °o ^1« Kathrine Ctrlstensdatter i Mlntebjerg, født 
den 3«juni 1603,døbt den 5«juni,død den 22.april 1833,begr«don 28« 
april,eftori«tro sønner og to døtre«
b) den lo.juni 1887 med Ann* mari e liøller fra K egras, født den 3. 

april Ihlv son datter af paraelliot, af tagtraand Johan Jøy****** Mt*!» 
1er, død den l7.deoeuber 1890 aom aftogtekone hos Feter Bonde,bsgr« 
den 22. december.

Ved folketellingen ludo (rlgocrkivet) ravnes paa gaarden fora* 
den retor Hansen Kook og anden hustru mue Mario Køller børnene Jør« 
gen, Anne Marie og Kathrine Mario;aom tjenestepige; Aune Mario Feter* 
een fra Hørupbav,født don 11.aorta 1848,com tjenestekarl Mads Feter* 
aen Madsen fra Krø ,20 aar gammel;endvddere i guerdons aftegt:oønnaa 
booloarving Hans Hansen Koek Med hustru lune Marie hassen fra Balle, 
lysabild sogn,og deres søn Feter Hansen Koek,født den 18«juli I860«

I I I I I I I H I I I I I I M I I I I t H t II I I I I t I t I I I H



48
liun Oafc og Anno Mart* Afitoim havde følgende

•) rtltg «en 26»oktebex 1882,døbt don 3 .november, un*
tor treaarskrigen soldat 1 lo»lotte Infanteri batalHon,konp»(?) 
død paa hospitalet 1 gøngerborg gen g.februar 1849,begravot gen 8» 
fobruar(8ønderborg kirkebog) i efter Hørup kirkebog gøg gen 9»febrn* 
ar 1849.

b) Mana Kanaan knak.født gen 17.novenbor 1824,døbt gon 81 .november » 
død son boelMrving gen 24.naj 1860,begravet gen 28.naj;gift gen 
28.oktober 1888 ned gang jjflTlt falMM <ra Lysabild sogn,gatter af 
gaardojor Jørgen Ohristenoen hasaenog Kathrine Marie Jørgensen 1 
Balle,født gen So.novomber 1824,døbt gen B.deoembor.Pire oøm,født 
1 Mintebjorg 1 tlgarunnot 7 .marts 1888 - 18. juli 1889,gøge 1 spag 
alger» Se side 47 fornoden Ilt

o) Aamaa.Haam tMfri**** dan 20.april 1887,døbt den 89.4»,gøde den 
18»naj 1849.begravet den 17»naj,88 aar gammel.

d) gMif Isttarajlf liMJMi fadt den 23.juhi 1880,døbt den 4«juli,gød 
18 aar gannel den 13.oktober 1848,bgr»dan 80»oktober»

0) Maria Katharina Kanaan, fadt gen 9 »Hart S 1888, døbt gen 24. aart S • 
gin mK tXUrMBfl« .ftii fadtrtM mmi4 - 

ao nedenfor 111
f) fana Maria Halfenffase BS.oktober 1888,døbt don 8.november 

(vedføjot er bn faderen:boelanand,forhen paa ophold),døde af to« 
ring den Bl.deeenber 1880,begravet den £8»deoenber.

g) ohviatan Kanaan, føgt den 14.september 1837,døbt den 24. september, 
døde benved ioïv aar ganmal den 1 S.august 1849.bgr.den 19.august.

h) lUUUUHkJ&BAMflb^Ø^ den 12. sept «aber 1840. døbt dan 20.september,dø* 
do aon Jørgen Manson Kook den 4.narts 18eo,bgr»den 11.marts.

1) Kathrine Karla Kanaan ( tvilling) .født den 4.Oktober 1848, døbt døn 
26»oktober,død 1 Mintebjorg den 19.november 1884,bgr.den 2S.nov. 
gift den 20»oktober 1868 ned gaardojor øhanaa ghamnan i Mintebjorg, 
søn af ohrlaten Themsen og Anne Kathrine Potoradatter Konk (ao eia 
do 47,anmirkning til nr .6), født den 9» nart a 1884, døbt don lo»narts, 
død don S.deoonber 19o6,begr.den 18.12.

j) gnat 8mrfthf HlMia (tvilling).født den 4.oktober 1843, døbt 
den 26»oktober,død den 19»naj lø48,bgr»den 24»naj»

8» Kane Christensen (Bonde) , stedsøn af gaardojor Poter Andresen 
aaaaaMaawaaMawMMiaaaaaaamMMBMtøigg 1 MintObjorg.OjOT af deSBO 

gaard fra den 20»november 1867 til oa»1888,født i Kornmark, ly aabild 
sogn, den 7. juni 1828 son aøn af gaardojor Ohrlaten Ohristeneon Boa* 
do eg Anno Mario Hanoen(senere gift ned Peter Androsen Kaad).døde 
79 2/2 aar gannel dan 7.nevenber 19o7,bgr»den 18.novembor(i live 
kun sønnen Peter Christensen Bonde og datteren Anne Mario,enke ef a 
tor Peter Manson Kook.

viet 1 lysabild den 18. juni 1884 til wie g«*k*iaa g.».» mak 
datter af formanden 1 Mintebjorg,født den 9.marts 1883,døbt Hørup 
den 24.marts(se ovenfor under o),død den Bl.narto 1883,bgr.den 27. 
narts. Hans Christensen Bonde havde en gaard i Kornmark og fik 
gaarden hor med sin hustra.Pe første børn (fen) fødtes 1 Monmark.

B ø r n (efter kirkebøgerne i lysabild og Hørup) U M8M11T 
MMHMkHkMM
a1ahristan Christammen bonde ,født 1 Kornmark,lysabild sogn, 

den 24. januar 1866, 1891 gaiTflfflfF IJfiMlBlt
gift i Hørup den 2b.november 1873 med MiTÀt iUTlIlaf fliYld* 

een.født i lambjerg den 18.marts 1863,døbt don 6.april,tvilling* 
datter af gaardojor Hans Jørgensen Davidsen og Marie Petersen i 
Bambjorg.

b) dnnp Marit KAAXA » tøft l Monmark dan BO.dooombor 1886. 
gift den 29.marts 1881 nod gaardojor PfltP »81818 .llJLl * 
Mintebjorg,søn af gaardojor Jørgen Hansen look og hustru Inge 
født Koek senne stods,født i Mintebjorg den 1.oktober 1836,døbt 
den 2.november,død aom gaardojor 1 Mintebjorg den 23.april 1904, 

begravet den 8o.april,efterlod ingen børn«
•) f tlf* B ° a A • if»4t 1 Kornmark den 28.febmar

1861 ,1883 hjemme, faderens eftermand paa gaarden i Mintebjerg- 
H iHMflMT IP* ft Wil

d) og o) hor mangler to børn,son or født eg døde i Monnark Hl



f) ******t ■** i hintet Jorg den 9« Januar 1870, begravet den 16«1«
g) Hm** Jkinde (7.barn, tre 1 lire) tødt i Mintebjerg

den 19.august 1878,døtt den 22.9..Aød den 27.april 1891,bgr. 
den 2. maj (faderen da aftngtsmand)

9.peter Ohristensen l o n de ,ejer at gaarden i Mintebjerg fra oa« 
■»««■•■■iriiaii ir ■•nrnTrnrar linan X888 af, f Odt i MOBUSark den 26«fotrU» 
ar 1881,død i Mintebjerg den 86.marts 198*,gift den 19.docenter 1884 

ned Aima gay»ina niaør datter af gær de jer nia* og Anne Marie
Hansen i hintotjorg,født den 87.august 18*8,død gen 17.narta 1888,te» 
gravat den 81.marts.

gift enden gang den 8.september 1893(Borgerlig viet,negtede at Inda 
sig kirkelig vie)- vielse 4.april 1898 - Marie Matthiesen sah»idt.A»t 
tar af parcellist og «ne* ahKUM8AJlA118&Ü£SäSS*81uirie0athri 
ne togt i Brodstcn( Magne s),født don 14«naj 184*, døtt den 21. juni, ken» 
firmerot Mognas 10.april 1881, døde i Mjang den 8.januar 1963 (grav» 
sten paa Hørup kirkegaard)

lorn t
'tttthi mm»
a) 1 Mietetjerg den ll.aarta 1888,

døbt den 18.april,var fra 1908 til 1918 ejer af den Bondegaard 
i Mintotjerg,8Qn den 1. april side tao vnte aar overtoges af Mro» 
stan Miehelsen fra Kil nting, var senere Bogholder i SønderBorg 
og døde hor i Maj 1948jgift don 21.februar 1908 nod X1XI1ÀM 
Mario Mock fra tornemosogaard i Hørup,datter af gaardejor 
øiaia Qhvføtaiman voek og Akne Margrethe Skovmand,født den 6. 
fotruar 1884,døtt den 18.narts.Mane Ohristensen Bonde døde den 
23.naj 1948 (gravsten) i et tori .hustru«

t) Awaa Maria BamAe.fadt den 7. sept ember 1887, døtt d^n 9.oktoBor, 
død g aar 10 naanoder gi .den 9. Juli 1890»tgr. den 14. juli.

• ) îflw fttflltlMM mill**** *•* 8.april 1889, dø tt den 19«najn 
død den 2.juli samme aar,tegravet den l.juli.

d) gppa a»tftriaa Bonde, fadt den 18« oktet or 1893, døtt den 6«decon« 
ter«

») flK»±»eia» ohrietanaan Bande,fedt don 18.sopteater 1896,dOtt d« 
23«okteter,død den lö.novemter 1918,ot offer for den føreto 
verdenskrig«

t) Marit gittirîat. den 3,x«uguet 1897,døbt den 9«septen»
tor. gift nod gaardejor JnaoB JaaaBaan. i Mierne

g) flWrllt9MH BOMlfitddt den 82. fe truer 1899«faflffrm fÆltfr 

10. feter Ohrietenaen Bonde ,s*n af formanden og anden hustru, født 
«ltl 28.februar 1809,dott dan 31.marts 

forst gaardejor i MintetJorg,seners naskinforhandler i over ïandelet, 
gift den le.novemter 1987 nod Margrethe Morensen, datter af Ohri» 
stian Lorensen, snedemostor i Skolde,Broager sogn,fra 1913 land» 
mand i Lyaabild sogn, og hustru Anna Oathrino Louise Matthiases, 
født don 23«docenter 1898«

Peter Ohristensen Bonde solgte gaarden til Peter Petersen
aucxxxxxxaauaxxnxjauucxMjQaacxxxjQucxuxuauuuuixxxxxxxxxxxxxxnxxx



«V
8.Christen Bansen Baads gaard i Mintebjerg

ejedes under nit besøg 1938 af min skelekemmerat 
Chresten Miehelsen fra KlintIng.

au 26 ha. tidligere større j 33 , 78 ha.
Christian Knudsen giver følgende oplysninger sammen ned gaardens 

ojenskko:
potte stod har fra gannel tid turet en ojendenagaard.lavnot 

Kaad har 1 umindelige tider varet nedarvet paa denne gaard.og dot er 
rimeligt nokfat alle familier af dette navn have deres udspring fra

Ï4Ô6
1423 - Haaifa Horen paa det gamle hus,
son f iden (skrevet i tiden omkring 1870) blev nod«

revet.lastes t Christen Hansen Kaad 1423. han lovede endnu 1463 
og 1464.Man havde on brodér M*|>ean Kamdfdor 1433 fik et 
prust e«lnder o test od oprettet paa Kongenotoft i Mintebjerg.og var 
fader til følgende sønner « rans Christensen r 
bjerg.og JaiMig li 13MnTïdL»tamfader ti
Kaad i byen. gny i r..^ g ivig g
gannel.
1703 - 1728 flö 
62 aar gammel.
-----  1764

dette stod« 
1.
So

ubonde 1 Minte» 
en anden fanillo

s«

4.

6.

4.

7.

8.

9»

10«

11.

Kintobjorgf79 aar 

eakojhan døde 1719, 

________ dt 1743 nod Kirsten Jaoobo» 
do 1782. 84 1/2 aar gammel«1782 Hb»«m ga«ar4.se 1731 son søn af Mans Chris

L Kaad og første hustru Maren;han død3 1816 hos øønne-sCn.
’ ned Milen Jörgansdatter af lambjerg,der döde 1794, 

44 aar gammel.Hun var en datter af boelsnand Jørgen Kook og Anne 
og en steddatter af boelsnand Klaus Jensen i hsnbjcrg.1794 blev 
han gift igen ned Kirstine Bioolalsen, on enke sf Hörup. 
1788 - 1810 HdM rttfUîtMMI KrtH,*«*» 1766,gift 1788 ned Anna, 
datter af parcellist Bis Kook i Holngaard paa Kegsss.1810 döde 
Hans Christensen Kaad, 44 1/2 nar gannel.
1810 - 1813 HàKlllIBjrtMMBAJhaiÀ» solgte 1814 don halve del sf 
gaarden for 1400 rbdlr.ooursntTiaiB overtog hane svigerfader 
gaarden,og christen Mansen Kaad relate til Angel«
1816 - 1844 Mmna ahristime silav fra dot lille stod, som nn er 
Hørup kro.
1844 * 1877 Hiaa flhrtrtmm Xiai stedet efter sin morfader 
og købto 1870 den fraoolgto jord tilbage for 12 800 rdl«Mon or 
dyrlngo og bebor den købto gaard 1 marken som en aftsgt.
1870 ff« MrtMIia 1284

. 1814 * 1837
1838 * 1843 ggflft JgMUt ___

' al til
til Sundeved,hvor han arvede an 
Beglo oplysninger om de enkelte

172« _________
datter af Mintebjerg)
1744 * 1782 -1
atenson r
non , gift 1747

1. 
2* 
3.

Hörup,byggede i Marken

187ø solgte ojendenmen eg drog 
gaard«
ejere og deres familier

1.

2.
3.

4.

efter Hørup sogns kirkebøger og andre arkivalier i landsarkivet 
ved Christian Malbøll

M«M ffltfl31«B22tt Karti iöÄ4 blandt kranens bander i Minte,
bjerg,ligeledes i fortegnelsen over plovskat 1333.

gana K a a d i prostens tiendeliste fra anret 1403 ned en 
tønde byg og 2 tønder havre.(Aeta A VI 209).
1423 til omkring 1470 JrtCXaSdAJSlBrtHLXflM» ovenfor ! Broderen 
Hans Hansen Kaad fik 1463 et pnstelndorstested oprettet paa Kon» 
genstoft i Mintebjerg.1640 havde til Sende»
borg tilladt prosten hr .Sør en Mi el s en steenløso 1 Hørup at opføre 
et nyt kaad paa pro stegrunden Kongenstoft 1 Mintebjerg og at prs« 
aten paa dette stod naa nette enten en af sine egne eller af fyrsa 
stens folk, der da altid nand efter nand naa blive og bo der uf or* 
styrretfOg at hverken hertugen eller hans tjenere skal lade en 
aaadan nand flytte til noget øde bo el.



il
Dena« tilladelse traadto 1 kraft 1660,da hr.Sørem borttostete denne 

jord paa Mintebjorg nark til Man» Manman i«aå. der red saaae loj« 
lighed aea hare faaet et pnsteinderetestet opfert,thi fra Kto bo« 
aavaes tette stet X klntobjerg.xidligero,fra 1620 omtrent,havde ghrl« 
etsa »ledisen 1 j&algaard Mølle haft denne jord X faste.Hana Saat 
skulte X aarlig afgift af fenne jord, der utgjer to X alt 6 ørtug • 
o Japper havroland j « rigsdaler eller M aark lybsk .Man har formo« 
tentllg varet en brodér af bonde Christen Hansen Kaad 1 Mintebjorg. 
siden tenae og Jargon Christensen gear 1 borgea for ham for kontras« 
tens efterlevolse.pen t.deoember 1660 fornyede presten hr.Johs.Krag 
denne kontrakt aed Hans Kaad,og ten 1.april 1686 gentog presten tet 
saaae aod sonnen jørm HøMiitt IftPfl» Horpas fulgte eidatasvntes svi
gersøn fftlXMWL KøfflkpÅt es. 1666.død 7o aar gammel 1706,
begravet tredis pinsedag,fra 1781 af,gift 1782 med Margrothe,datter 
af Jorgen Hansen Kaad,født 1691,døbt oantato,første altergang 17o6.

Christen Hansen k sad , der dodo før 1690,havds to sønner :
a) J ørnen Chr1st ens en kaad. »t«af til familien paa Andreas Kasts 

geari,født oaJiff,tod 90 1/i aar gammel 1724,begravet KL.adv. 
gift ea.1666 mod Tamar Hjort.daw«» ef fornsnien paa bondogasr* 
fils Hjort og Maren 1 Mintobjerg,født oa.1643, død 62 aar gammel 
1700,begravet 16«p.trialtalis.

b) Hans Christensen Kaad. oft ermand paa denne bondegaard, so nodea«
for nr. 0 ! 11

6.1660 til 1700 , Bane Ohristenoen Kant, faderens eftermand paa bon« 
w««*»»««««»«»«»»»««»»««»«««»««««««»«»»«»»«.»« dogaarden,fott Kød,død 
79 aar ganmel 1714,begravet 2.advent. - 1660 betalte han to nark skifte« 
tepenge til sognepresten.

Hustruens navn kontos Ikke.
Heartens tilliggende var 1 1700 20 ørtug land, og Hans Kaad betalts 

hvert aar 12 rdl .frip enge til forpagteren paa Majbølgeard.Bon bosetning 
angives fire hoste og fire køer .pen aar lige udset var dengagng 0 ørtug 
rug,sgx2xsJ*jqpaq> tre ørtug og 2 stopper byg,tre ørtug havre og en tønde 
arter oller vlkkor.

Af hans »øm kendes foruden eftermanden mod nogenlunde sikkerhed kun 
datteren KøgJUbfødt ea.1673, død 79 aar 4 madmoder ganmel 1702,bgr.
9.p.trinitatis,gift 20.p.trin. 1696 med gøørttAAØW1, JøtobAM 1 
Hintobjerg,søn af gaardojor Jacob Jørgensen og Ovod set.,dødi728,bo« 
gravet septuagesima, alder mangler.

6. Ohrlstea Hansen Kaad ,ejor af gaarden fra 1706 til sin døt 
»»*»*««««««»»«»««»««««««-««««« 1719,derefter enken,født oa.1667,død 1719 
1 on alder af 62 aar,begravet judlos.

trolovet ».juledag 1696,viet 18.p.trinitatis 1696 til 
ØMtf.jaaWfftøWttX iX Miøl» »antalet sogn,vistnok datter af Christen 
Hansen,der navnes son fadder 1697,døto 1729 eller 1730 (lakune 1 kirke« 
bogen)

X jortobogen vot amtsforvalter Kbotants fra aarot 1722 navnes 
Christen Kaadts enke son ejer af gaarden.Por maatto teagang regnes mod 
følgende skatter : ordiner contribution betalt 1722 9 rdl.17 skilling; 
Hø-og halmpoage for sårene 1722 og 1720 2 rdl.21 i/4 oklling{magasinkorm 
penge 6 rdl .38 skilling ; dertil kon følgende herskab safgift or,nemlig lantr 
gilde 1 rdl.27 skilling 11 penning;bedosvin 1 rdl.24 skilling,0 ørt. 2 
stopper bvg,2 ørtug 19 1/t stopper havre,ot faar,ot lan,en gase,tro høns 
10 mg,ot Ina hø og to Ina haln.

Christen Manson Kaad og Anne Chrlstcnodattor havde følgende b ø r a
a) îmnar.fadt 1697, døbt K.p .trinitatis, Ingen meddelelse om'f bf sti'” 

altergang,synes st vare død som barn.blandt fadderne Christen Han« 
sen fra lobøl.

b) I2M» døtot Quadragesima 1698, faderens(Miffif6M«) >00
o) hved, døbt feste purlf.

sar gammel 1740,begravet don 21 .maj;viet 17.p.trin. 1718 til gaard« 
ejer Jarman Knak i Mint ebjerg,søn af gaardojor koter Koek og før« 
ste hustru sot.,født ea.1683,død 64 aar ganmel 1739,bgr. Quoin.

d) JMrt QhrKtiaøTM, IlMfl.gwdejer 1 Hørup.født 17oø,døbt Quaein. 
første altergang 1716,død 1764,begravet K.p.trin, gift tre ganger 
1) oa.1700 «adavnømt.â«tt«r af gdr.Mls fhomson og haren 1 Hørup, 
født oa.1688,død 48 aar ganmel 1706,begravet Quasln.



4*
xm Tlet m tn sandslot,født

ea«17øe.død 40 ear gammel 174#, bgr «als«domini«
3) den 4«nev«1746 riet til 4AAM-ÀMMM*14f datter at gaardojer W 

•* Karan 1 Voilerap,Ulkebøl sogn,født 1704,døbt 
oouli.død 1774,begravet *o«p«trinitatis.4e Kalbøll-glogten fra 
lie, aldo loo - 104»Heamiag Henningsens gaard var sonore den sydli« 
go af byena kroer,som 1 tiden efter sidate aarhundrodsklfte eje« 
den af faml lien Høj« eedvanlia kaldte) Qhri.ta».^. g « a fliurlatan Mallay,
født i Mlntebjerg 17*4,døbt osto nlhl(guin«uageslna). første alter* 
gang 17*1,,dod i Hørup nolle 1770,7* aer gsmmol.bgr.l.p.eplfanlao« 
trolovet don 4. Juni, vi et doa *7.oktober 1741 _*fMPr.aa>ta efter 
nøller MfiULldUUlft i Hørup nølle, datter af aaardoier Christ ans^p« 
JU& °M Anna Jørgensdatter 1 Mlntebjerg,døbt 1.advent 171Q,1«alter* 
gang 17*6,døde ** aar gannel 17*4,begravet Jubilate»

7« Hana Christensen 1 a a d ,ojor af gaarden fra 17** til 17*4,søn af 
"" formanden,født 1*9*, døbt tuadrageslna, 

første altergang 1714,død den 14.oktober 17** (efter gravstenen ,oom 
1 sonneren 1958 var trappesten vod stuehusets dndgangodørf,begravet 
*l.p.trinitatis,

gift to gange:
a) vistnok 17*6 mod MflKflM«datter af gaardojer og ff^FTfA Patar

dsneen og Karen dielsdatter 1 Ker,Ulkebøl sogn,født 170*, døbt Ulkebøl 
8 .p.trinitatis,døde 41 aar gammel 174*,begravet exaudl.

b) trol•5.p.trinitatis,viet den d.noveaber 174* til
Ufittl •* lembjerg,datter af gaardojer rf***> MiMiiB ®M
Maren Hans datter, født 1707, døbt nimaelf artsdag, første altergang 17**, 
død *8 aatr gammel 1764,begravet 1.advent« - ingen børn -

Chresten Mi ah el sen fortalte mig 19*6, at han 1 19*9 havde ombygget 
gaarden «X den gseQe lo fandtes da en eg eb Jo lice mod følgende indskrift: 
Anno 173* jj .8. Janine Hans *«Kaad«Jtovnte dag har der sikkert ve ret roj« 
segildo paa gaarden«

Mørn :

•) ahn«*«« M^aaaa Kaaø (eftermand paa gaarden),døbt septuagesima 
1731 «faddere : Christen loed(holdt barnet) jJørgen leak i Mlntebjerg 
feter Jensen 1 Ksr(nerfader) {Jørgen daed i kmr(gift nod noders sø« 
stor)Jacob koods hustru i Hørup,feter Jensens datter i Kar« 

b) Peter Kaaa.faat £4«nov«1788,døbt 1«advent,,koaf«<nasin«1749,
gartner i Basel,(8ahwols) fra 17*4 til 1804,gift her 174* nod pe« 
ro then lur gin, een døde 1744,eftori«fire døtre.feter Kaad kon 14*4 
tilbage til Als( han næ i nogen tid have opholdt sig paa sin føde« 
8aaxd,idet han 1*0* døbte brodersønnens søn Jørgen) og opholdt sig 
os sin nusgan søstersøn«gaardojer Jørgen Koek i l»anbjorg,hvor han

døde den 4.oktober l*S*.bgr«den 9.oktober.Af hans døtre var kun to, 
Mario og Elisabeth,der havde varet gift,i live, faddere vod hans 
daab : Peter Jensen i Kar (nerfader), Jacob Christensen i MlntebJergj 
farbroder Jacob Kaad i Hørup {Maren Madsoo i sint ebjerg, Oved Anders* 
datter eet«

4) i4K*MJi41MHLlM4»døbt *l«p«trin«1734(faddero:>otor Jensen i Kar; 
Jens Pøtoraen i Kar{Mioolal Hansen, Jørgen Andersen i Mlntebjerg. 
Hans Møllers hustrU{Anne Hansdatter at Ullerup),konf.«naain. 17*1, 
kaadner i Hintebjerg, død don 88.Januar 1*8*,bgr.den k.fobruarjgift 
to gange c a) den S.oktober 1774 med Kirsten r ank« efter kaadner 
Jens Christensen Møller i Mintobjerg.dattor af Christen Christen « 
sen Hønborg og Anne i 14bøllykko,født 17**, død den 7.november 1799, 
bgr »den 17. november «Kendes første mand Jans Christensen aaiiey. 
aøn af Christen Møller og Maren Jonsdattcrjdøit onsdag efter jubl« 
lato 1717,døde 1771,bgr.13. p.trin. - gift b) den lo.oktober 1*01 
med enke efter gaardojer Ohriaten Mbmm u»««b 1 gø«
rap,(død dan 3.okt. 179b) efter angivelse datter af gaardojer 
«■ i fadhOln,flotmark sogn,født os.1744,død don SO.Juni
18*1.

d) HanaMansan KaaA.døbt *• advent 1737(faddere: Jaoob Kaad,Hørup {feter 
Hansen i Vollerup og Miels fotoroen i Ulkebøl (svogre) Ander s Andorm 
sen i Mlntebjerg {Marthe J ense s i Kør, Sidsel Pedersdatter,Ksr(me« 
stor),konf«3«p.paschat.17*4,døde 34 asr og 6 naanoder gammel 1774, 
begravet s«p«trinitatis«
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•) Maren Kaad.debt «an 8«narts 1741,JMnf«3«p.pasehat.l7M(faA4erot  

Baria ftàiraittler i km r, Jørgen Zhemsen 1 Mintebjerg. Hens Andor» 
•m 1 j«strup,jas clausaa 1 Mer, Anna Dorothea li«Xa«s i Ulkebøl, 
Bleonora fheaesdattor 1 Hørup),død 49 1/8 aar gaanel 1798,bgr« 
onsdag d«n X8.august.gift to gange:a)den 4.november 1787 soi 
gaard«j«r laai^ilUlAAM A Lambj «rg, ogsaa kaldt J«r««na«n
Kfiifc,søn « gdr.Jørgen look og Anna Jaoebodatter s«t.,født ÎWI, 
døbt dan S3«april,død 39 aar gasmel 177g,begravet andan paaske « 
dag. b) Jubilât« 1773 nad fli»i»oen 1 hanbjerg,
san af laMJUMMUHL-OB Anna Ohrlstensdatter i Daabj«rgakov, 
Agît duasin«1744,konf «1789,AdAdan 89«deeember 1802,bgr.den g«ja» 
nuar 1803. (anm« Hans Basnnssan rar KmAAIX)« Christen Mansan rar 
gift andan gang Matting dan 89«okt«179ø nad IJÜàlÂBftaAattor af 
gfcTlrtiHB i toe»<øbt dan 84.d«oemberl7Bl,dø4 i Bro
dan 80«Januar 1884« - s« togan o, Jørgen Petersen, sid« 189-140

Hkeleholdor J4j*5fu lobøllykke.hvor børnene fra Mintebjerg
besøgt« skolen, førte 1780 klag« ot «r, at børn fra Mintebjerg og J»obøl 
for søn t a skolen fra nlkkAdag til paask«,saa han derved harde ni» 
stet 19 nark 8 s killing, per gives befaling til at erstatte han nøvnto 
beleb.Byfopstanderan Hans Kaad i Mintebjerg og Ohr i st en Maadt(7) i 
Vibøgo skal sørge for det og børnene anholdos til at nøde flittigt i 
skolen.(l .august 1780 i aeta 0 III l,nr.l4)«

8» Christen Hansen Kaad ,bonde i Mintebjerg fra 1744 - 1788, søn 
f0ÄÄttgen Mans Christensen Kaad og 

førsto hustru Maran ro tersda tt er .født dan 80«januar 1731.døbt s«p» 
tuag«sine,konflineret quasln.X74e, død den 9«nerts 1814 nos sønna» 
sønnen af sanne navn« - gift to gange :
a) trolovet exandi 1787,viet den 83«september svane aar til

datter af gaardejor Jørgen Knak og Anne,steddatter af gdr« 
Claus Jensen, døbt 13.p.trinitatis 1730. konf«4uasin«1744, død 44 aar 
gammel den 81« juni 1794,begravet den 84« juni, S.p.trinitatis,af 8 
børn tro i live«

b) trolovet fredag don 18.nov«nb«r 1794,viet den 17«doe«nbor 1794 
til enke Kirstine Mioolaisen i Hørup, datter af ««1 .Jarmen takker 
og Kirsten i pabøllykke.Sandslot sogn,født don 18«august 1747(glft 
første gang den 81«aov«1778 ned MiooXai Hansen Lassen i Mintebjerg, 
son døde tro aar senere 1 Philadelphia),død 43 aar gannel i Minte» 
bjerg den 1 «november 1810,begravet den 7 «november«

Yed skiftet efter den første hustru,dateret den 22«august 1814, 
son findes 1 landearklvet,nsvnes følgende børn og arvingen datteren 
Maren, gift ned parcellist Christian Meleh«rts«a,Kognas(ö rdX«2 1/4 skilj 
datteren Anne Klrstlno,glft ned parcellist Jørgen Christensen,Kognøs 
(fik ligeledes 8 rdl«2 1/4 skilling) afdøde søn Hans Christensen Kaads 
børn i Mintebjerg: dir i et an Hansen Kaad,bonde i Mintebjerg, Ma 18 aar; 
Hans 13 aar(Peter 11 ear,Hilan 20-21 sar,fik tilsammen 10 rdl«4 1/8 
skilling til deling«

Udsigelsen efter Christen Hansen Kaads første hustru sf 11«noven» 
bor 1794 er ligeledes bevaret i landsarklvot.Der meddeles her, at datte» 
ren Kirsten er gift nod paroellist Jørgen Ohr is tonnen. Kogns p, at sønnen 
Hans Christensen Kaad er bonde i Mintebjerg,og at datteren Maren er 
gift ned Christian Jørgensen Melehortsen i Majbøl

a) MaKH,døbt 1.advent 1788, døde sanse aar,begravet 3.advent.
b) AIUM man«, daut g«n 19«nerts 176©,konfirnerot oom MlKSB palnarum 

1774,trolovet 8«p.trin«den 14«august 1791,viet den'7I68tober sen» 
mo aar til flhlWlsn Mftj aMfiTWiMi enkernend ved KobbellM( første 
vielse S.anguet 1784 til Margrethe , datter af gaardejor Jørgen 
Mi els en gørnnsen og Znger Kook 1 Majbøl,døbt den 11 .februar 
1768,død dan •«• 1791,bgr.rogato) - so Malbøll-slagten side 80/81 
gøn af kaadner Jørgen Malohertsen og Anne Mario, døbt Hørup 4«ad» 
vent 1789, død paa Kongshovod den 8.april 1818 (Maren Mdahertaen

født kaad døde paa Kegnos den 27«deeenbor 1881*
e) ÅA2Uu£AhA»A*bt judloa 1743,begravet Jubilate sann« aar«
d) MgnnKaaA, døbt den 88«narta 1744,død« sanse aar,begravet rogate« 
o) Htat fltelilWMin ii81**dbt 18. p.trinitatis 1748,faderens efter» 

nand paa bondegaarden«
Î) dftPA tel» den 12.februar 1748, døbt qulnguagesina

dan 14«februar,konf«%uasin«1784,trol.rogato den 28«naj,1794,vi» 
et Hørup den 8. juli samme nar til ungkarl JøTgtn flhTmMIMÜ 
fra Kegnso«
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AOJM christiM Kaad og Jørgen Christensen boede paa par cola totot 
«Prydenlund* aellen gøndorby og Hj or thola, tidligere oa parool un» 
ter navnte gods.Paa totte Mug fandtes følgende Indskrift i dør
bjelken j • Prydenlund er opbygt ef Jørgen CthristonseaM og tune

Christine Kaad«,Aar 1798,den 28»Marts oprojst.Koa otot 
paa Ils til Keynis«.

So Tor Hjeastava, Udgivet af "Historisk genfund for Alo eg 3Snde- 
ved" (uden ear),side 13 II»

g) fil—.fedt den 22.juli 1778,døbt 7«p.trinitatis don 28.juli, dot
1 1/2 aar ganuel 1776,begravet den 6»februar,S p.opifeulas» 

M) gyn-fadt den 14»Mj 1770,døbt Kr.himmelfartsdog den 10.naj,død 
1/4 aar gasnel 1770,begravet lQ.p.trinitatis»
1771 Mider kirkebogene daabsregioter :født den 17.juni,døbt den 

21.juai (l.p.trin) Peter Jensens datter Mette Mario 1 Mintebjorg,
kendes wgtefødto søn HhXiMllM • barnefader bande Christen Mand
1 Mist objerg, kendes habend» X doarotprotokellen 0 XT nr »400 1774 
til 1784 meddeles under 12.dsoembsr 1778 t "Christen Kaad i Minte» 
bjerg or idønt 81 rigsdaler «bssvangrlagspengs",10 rigsdaler ef« 
tergivoo,none resten straks skal betales.da der ellers vil blive 
brugt tvaagsnidlsr«• Christen oatales 1118 sen snsdkorsvsnd»

, født 1788 son søn af for» 
nanden,døbt 10»p,trinitatis, 

kauftruer ot 1782, død 44 aar 6 maanedor gaouael den 10.marts 1810, bgr» 
den 18»narts»

gift i Hørup den 18»juli 1788 (trolovet Kognas) ned

gravet den 12»april»Ted noderene død alle børn ugift paa gaarden» 
Ted faderens død : syv sønner,hersf tro døde,to døtro,heraf en død« 

Tod udskiftningen i Mintebjorg,soa fandt stod 1788,blev der til
lagt Christen Hansen Heads bondegaard følgende:

Husstod,Abildgaard og haver
(tofter) vod huset 4 tønder 6 stopper 88 : 20 : 14 

østersarken 87 • 0 • 17 : 64 : 81
I Moosen 1 " 2 • 8 : 09 i 74

1 alt 43 • ø • Ï0 j 80 : 19
afgiver til skologrund 20 1 ,til inderste
Jørgen holnand 88 *,til snedoland 1 stoppe 19 1

Tod folkets Hingen den 18«februar 1888 savnes foruden nand og hustru 
ned to sønner og en datter følgende paa gaarden:Jørgen Peterson,tje
nestekarl, 28 aar gammel,Maren Jensen,tjenestepige,23 aar gi. .i aftag« 
ten Puderen Christen Kanoen Kaad ned anden hustru Kirsten f.tokkor,og 
son kostpenger en ni aero drug Thomae Thomsen Johansen»

, y, y, y, y-, «
a) Ohrlatea .fadt den 13.august 1789,døbt den 18»august(lü.p.trln» )

faderens eftersänd paa gaarden so nedenfor nr.10 11
b) M i s , født den 10 »februar 1792, døbt sexogosina den 12»februar, 

død den 28»naj 1798, begravet anden pinsedag den 2Ö.maj.
•) dadfadt søn begravet den 10»søndag efter trinitatis 1794» 
d) niiaa r a» a. født don b.novomber 1798,døbt den 8 .nov .,28 .p. trinit a- 

tls/konfiréerot den lø.april 1819,død don SL.narts 1878,gift i Hø
rup den 28 »juli 1819 ned ungkarl Christen kl aloen, senere gaardojor. 
søn af gaardojor og tolvnand HHUJlhllKllMM g* Anna Jøraenodatto 
tor 1 Mjang,født don 27,deoeaber 1792,døbt don 80.deoeabor,død den 
17»oktober 1878»

o) Mia M—aea Kaad , født den 18.juni 1798,døbt don 17.juni,2.p. 
trinitatis,død den 29.januar 1888,begravet don 3.februar ,gaardojor 
i Mjflngjglft den 18»novenbor 1820 Md KlrgtlMt jagUidattor af 
gaardojor Christian tm—— eg første hustru Marie Hansdattor,født 
den 19»deeenber 1797,døbt don 24»deoonber,død den 4.august 1880.

*) 48M Ûritlat,**** den l.juni 1801,døbt don 7»juni,død den 10.de- 
oeabar samme aar,begravet den 80.deotobor.4.advent.

g) flltps Kaad. født den 17.april 1803,døbt samme dag»føvst
kaadner i Mintobjerg,sanero gaardojor i Sandagaard.Sandslot eogn, 
gift i Hørup den 4» juli 1888 ned k»**^*»» .****«» af gaardojor 
Mene Jørgensen og Anne Kathrine i Mintebjorg,født den 8»september 
1810, døbt den 9. sept amber .følgende børn fødtes i Mintebjerg :
a) Anna Maria Kaad, født doa 17. fob ruar 1829, døbt den 22» februar?
b) Jørgen Hansen Kaad,født den 0. jan.l831,døbt lø.l.død juli 19 JO
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Haas Banaan Kaad flyttade den lS.marto 1832 til Sandalet oogn, 

Sver han hatte en gaard 1 fandsgaard.Kendt non stender deputeret, en 
af Aie oanderherreda farende danehe.

Mk Poter Kanaan K a a d .fadt dan S»februar 160«,debt den ».februar, 
døde paa Kogass, 26 ear 6 naaneder gannel, den lo.juli 1832. bgr. den 
16.Juli,efterlod ingen bøm.prog 1827 8*k Kr.hi»elfartadag tll ko*b 
na e for at gifte algjTiot k egne a den 6.oKtober oanne aar tll AMAS 
Mario Chrlatlradatter.enKo efter naroalliat Chrletan Ohrtatanesa

i) JaraMi.fsdll den 51.Juli 1606,døbt den 7.angust,døde aidatnavnto 
dag,öfter at det hort forhen rar bioret hjemmodøbt af faderena fan* 
brodér feter Kaad,begravet den 14.august.
Bfterslettilg) HaneHansenKaad. S andag aard : X henhold til bibog 
side 13.679,dateret den 22. Juni l«32,Købto Mans Mansen Kaad,hidtil 
Kaadner i Mlntebjerg den Kl.nartø 1832 ned overtagelse den 26.sarts 
Hins »hristgnasn BlifiUS gaard i Xandogaard.aom denne den 21.august 
1826 hårde Købt aJJ&im JfKHfMM iWlllllSM»6esrdoJor Mena Hansen 
Kaad døde den 7. Januar 1872.Anne Kathrinodøde den 28 .no veaber 1886, 
begr.den b.doeeaber.Aørn: Anne Mario,gift ned gaardojer Bgr* *tMr 
leid 1 Mommark; 4 argen. Haaaan i tandsgaar6,ofcjtøg|
B|g|M.K6Mid**ra«.lT i Kolding AørreaarK. SlUlaMIlS MBB lift 
1141,4 taiutøkll MKB»

X0*_X^_tl^l816—Ohrioten Hansen, a a^d, son af foranden og Anna
født KooK,født den 13.am 

gust 1769,døbt den 16.auguet(lo.p.trinitatis),død son arbojdanand i 
Mlntebjerg den SS.dooonbor 1839,begravet den 1.Januar 1840,gift den

7.august 1813 nod Kirsten.datter af Kaadner Hane Christian ehg^. 
sen, Hllev og Anne Cathrine Ohristensdattor vod Kobbelloddet,født den 
b.ontobor 1793.døbt d&n S.oKtober (19.p.trinitatis),død den 27.febrw> 
ar 1847 hos sønnen,hølvboelsnand Mans Ohriotenaen Kaad i Mlntebjerg, 
begravet den 7. nart s, 63 1/2 aar gamel.

Christen Hansen Kaad solgte 1814 halvdelen af gaarden for 1600 
rlgebanhdalor oourant tll i ggt> Ungen K21S ftl BflOUhdhret •**•? 
tog hana svigerfader Mans Christian thonson Kiler gaarden, og Christen 
Mensen hand drog til Angel,hvor han boede i IovllyKKe,Iavnlnør sogn, 
og i Visby(ølsby),hvor to af børnene fødtes.

Af stednavne paa dønne gaarde grund har Christian Knudsen følgen« 
do t gn toft Kaldes Haven,indhegnet lange før separationen, øst for 
gaarden : HøilyKKe,hvori fandtes aa ator hempehøj Kaldet Bavnhøl.geami 
seit navn : gafnhøy og Ra«enahol,Haweaahooe Pool .Pen holdtes saalodos, 
fordi der fra Arrlldotld havde stenet nogle genis ege pen den,hvori 
ravnene altid sag og ehrego. - Hardøffel. SKradtnos. booragor. - hø« 
bølge ards toft. Buroi • hangly Kke,gammelt navn hang lyoho. lølhonoso. 
Huuldøffel. Paa boerhø i ore flere KampahøJo bioven udgravede , ne* 
der fandtes IKKo andet ond en stor nasse oten og nogle otenøhoor og 
Knive, son bendo Hane Christenson Kaad for oa.s 20 aar siden sendte 
til København (øhrovet 1668) - det drejer sig om ejer nr.12 III

Vod shiftot efter Ohrioten Hansen Kaads onho af 28»oKtober 1847 
( handsar Kiv et ) aevnes følgende arvinger :

Jamen Kasd.sKoaajiemester i SønderborgUAMgJigrU,gift nod 
shonagor og inderste Jørgen ^oynann 1 hebøl ;&££, boelsmand i Mlntm 
bjerg i ara Cathrine. vnversKe i Hajbøl; UrglUf In HT At Ui4»fø4t 
den 11.Januar 1836 

garnît» UWMJÇ664-66
daa» UÿhrtM KaU»*Ut 1 Mlntebjerg don 4.Juli 1814,døbt den 10. 
Jull,Åød i Sandalet den 24. januar 1878;glft 1 Hørup den ».ohtober 
1848 ned ungKarl PittT HHM2» U»jL 4 Blåne,Ullerup sogn.aøn af 
Mane Hansen Kaad(Kooh) og Anne Kathrine Jørgensen(viet Hørup 86. 
oKtober 1806).født den SO.Junl 1813,Konf.palmesøndag 1829,død oon 
Kaadner i Tanoalet den 1C.juli 1890. „
haM-gmaÛMtn tMA,f 0<* i Mlntebjerg den 26.novenbor 1816,døbt 
den S.deoonber, ejer af gaarden efter morfaderen • ae nr. 12 
iflldta Kaad»høn hf gaardojer Ohrioten Heneon Kaad.fødFTTøvlvK, 
Havnkar sogn i Angel,den 10.naj 1818.fra 1847 skomagermester i 
Sønderborg, død den 4. Juni 1899.Kon 1834 i le ro hos en ahenagosnom 
eter 1 Byen,1847 mestor;gift to gange : a) døn 17.september 1846 
mod Johanne Frederikke Bendt»født den 22.Jan.1816,datter af sKæ« 
demoat or Johan Friedrloh Bendt eg Mario Cathrine Koronaen, død 
dan 2. august 1863, ef tori .to BømiHano Christian Hanean og Anno 
Mario Cathrine . gift b) den 13.oopt.18S4 n.Motto Christine

•)

b)

®)



56
daeobsen,datter af artej demand Ile tatar Jaoobo om ag Anne Helene
Petersen,født den 27.ua J 1822,død den 14«Juni 1881. - Om sønnen 
af førsta sgteskab,født 1 Sønderborg den 16 .maj 1847 aa ”Boaen* 
kilde Helsen: Danske Honorer paa Stillehavet”»side SS - 88 tt t 

4) Anne Marie Kaad.fadt 1 Ulaby(01aby ),Angel,dan 10«oktober 182», 
var ved skiftet 1847 gift ned skomager og inderste J<wan u«y

•) Christen Kaad.fadt den 26«Juni 1823 paa gaarden i Mintebjerg, døbt 
sanse dag af Jordemoder en kilen Menses fra Sandslot, døde den 27« 
juni.samme ear .bear avet den 4« Juli.

f) ghriaten gaad-fadt p*a Mans Hansen Kaads kaad i Mintebjerg,den 28« 
februar 1888.døbt den i.aarta,døde soks aar gannel den 25«fobruar 
1881,begravet den 2.marts.

g) yiratiM Mirtf 1886ifødt pn gaarden i Mintebjerg den 11.Januar 
1888,døbt don 24« Januar,navnes ved skiftet efter moderen den 28« 
oktober 1847 - ukendt aks bas -

U«Hans Christian Bllejr ,ved vielsen Mans Christian tf
************************* bondegaarden i Mintebjerg fra 1816 til 1844,

Man stammer fra dot lille stod i Hørup,som nu or kroen i dea nedre 
by, Og fødtes den 8«deaembor 1788 som søn øf skulder »hausa 
og hustru Kirsten Hanedatter,døbt don 10.dooember(2.advont ),død don 
12«september 1861,begravet den 17.septembor.

trolovet mis «domini den 14.april 1792, viet den 24«naJ s. aar 
til Anno fakhrine. datter af Christen Ohristensen Skipper og lager 

Christoaadattor i Majbøl,født den 7«dooember 1768,døbt den ll.dooom* 
bor (3«advent),dod doa 2.fobruar 1848,begravet dea 6«fobruar«

Mans Christian Shomsen Mlle/ boede ved folketellingen 1808 som 
bødker i stedet ”ved Kobbellod««

.fi-MXJk-L,.
a) Kirsten.fadt den 5«oktober 1798,døbt den i.oktober(19.p.trin.) 

gift den 7. august 1818 mod bonde ÿWll« HfifllWI LdU » » <
so ovenfor under nr.10 tit

b) tnJea.fadt den lö.maj 1796,døbt den 16«maJ,4ødo vod Kobbelled don 
22«maJ 1806,bgr«den 26«maJ, ni aar gammel«

•) poaille*fsdt ved Kobbellod doa 13.Juni 1800,døbt dea 16«Juni,,død 
15 aar gammel doa 22.Juni 1816,begravet den •••••.

12« Hans Ohristensen K a a 8 , ejer af bondegaarden i Mintobjerg(og 
dyrlmgo) fra 1844 til 1877,søn af bonde Christen Hansoa Kaad 

og Kirsten Hansdatter i Mintebjerg,født den 26«november 1816,døbt den 
3« december, død 66 aar gaanel doa 7.december 1881,begr«den 13.dooember. 
Afdøde havde, endskønt autodidakt, «a meget stor praksis som dy ringe .hot 
store ligfølgo,oa«70 vogne,vidnede om at afdøde var en afholdt mand« 
Mans Ohristensen Kaad overtog stedet efter morfaderen og købto 187» 
dea frasolgto Jord tilbage for 12« 800 rbd.Han beboede dan 1 marken køb
te gaard oom on af togt.

Don 22« Juni 1846 viedes Mans Christensen Kaad 1 Hørup til 
r f ye** af gaardejor 1067988 lllMli 81 I1T8ÈU

irait i Store Biholm.Sandslot sogn,født den 29«oktober 1822,døbt 
doa 24.november,konfirmeret 1888,404 den U.oktober 1896,begravet 
den 16.1c«

»ørn
a) Christen Hansen Kaad. født den 14«marts 1846,døbt dea 10.april 

»ftawinnA bmm giaTitA — •• MTalS
*) llrrtiM »alt U*.22«øpril, død i Vollerup,Ulkebøl sogn, den 19.april 1910}gift den 

21«september 1866 (19« Juni 1866) nod gaardejor MMMJUjMIMJUMUl
1 Vollerup,søn af gaardejor i Vollerup »is Hansen Knøs(død 13.12« 
1872) og Kirstine Marie f »HanscnCdød 11 .3.1874),født i Vollerup 
den 4«september 1883. død den 16«oktober 1901«Han var først gift 
(vielse den 27.Juni 1862) med Anno Kirstine Clausen,datter af gdr« 
Hans Clausen og Anne Mario i sundsnark,født don 1.april 1842,død 
i barselseng daa 24.marts 1864«

•) trat irtlKlngjHa . x’lit J8;"“** «ail.
døde den 7«oktober samme aar, 7 1/2 moaned gammel , begravet den 
10«oktober«

ooooooooooooooooooooooooooooooo

27.ua


,AJ,X A-i.
•) Hiai gfrylllffliia *•* i9<wrll 1371,døbt dea 4.Juni,død

den 80.Juli 1871,begravet den 83,Juli.
o) urniM .tort« tw»a, o« i*.4w«b® lari.ub* 4» 

■x 1873, 4, 4, 1 Xlghort, lu lß.a.^twabar Id TI, bgr. dea SS.,»*.
•) Saftfl. gjtfiatflatwa ggad.født den 26«maJ 1876, døbt åen 18. Juli, 

død dea 30.august 1876,begravet dea 3. september.
*) 4»4f,4* un Så.wtMtty ia77.ö«ar«Tal den 2.oktober.
• ) JCtretla« Marl. I . U 7?Iït 4« SO.Jukmt 1883,4«bt lu 1. 

narts.
14. Jans Andersen J o n s o a (1896 - 190?),inderste 1 Holdan vod 
aM«-rrT-maiaaa.Ma*«ia■■■■»■■■■■■■ giatobjorg,købte stamparcellen nod ane 

trent 81 1/3 ha land.Han fødtes i Sandslot son søn af Anno Mario 
Kaad den 10.april 1887,konfirmeret i Vejen Kirke den 14.april 1844, 
død den SQ.Juni 1980»Han angives at ve ro søn af Anno Marie, datter af 
hjuler Kaad Ohristenoen i Stokkoby paa Ærø og Anders doasen,en søn 
af husmand Jens Andersen paa Skarø.

den 6. Juli 1866 viedos han til Maren, enke efter Matthias 
Ohristenoen natthioson i Soldant født don 18,nov.1880, død 16. februar 
1846),dattor af parcellist Wolle Skansen og Kirsten paa folstodnark, 
født den 88.Juli 1816,død den 80.september 1908,bgr.den 86.september, 

ingen børn in
16.fra*19Q8 til 1913 Mans Ohristenoen Ponds ,født^i Mintob£er| 
søn af gaardojor Poter Ohristenoen Bonde og 1. hu s tru AnneKathrino f. * 
Blad, sonore bogholder i Sønderborg,hvor han døde den S3.naj 1946,gift 

den 81.februar 1908 nod Kirstine Maüo Kook,datter af gaardojor liels 
Ohristenoen Ko ok og Anne Maggrotho f. Skovmand paa fornemosegaard i 
Hørup,født den d.fobruar 1884,døbt den 18.marts,overlevede manden.
16, fra 1» op ril 1913 til 1942 Ohxostea Mlohelson fra Klinting , Ulkobøl 
"”"Zêîn^Kdt"dS"3o?dôâambS"ÏS3 'non'aan af aiardelertl Jm'S Michel» 
oen og Anno Mario Bonefold, døde efter et kort sygeleje den 16. Juni 
1948 paa statshospitalet i Sønderborg;

vbet den 87.marts 1913 til
MtraUMl flirttHAMb «Utter af gaardojor Jørgen Poter Oerstensen og 
Cathrine Sophie f«Brook i &r~Vost esmark, Ulkebøl sogn, født don 86. 
september 1863.

Børn«
•) Anna Vase gen 16. Juli 1914,gift med mm Kirk ; deres børn

1936 : Christian og Marie Kirk.
b) friUUf flfltUriBff.fadt den 16.februar 1917,gift nod gaardojor 

buet Christensen i Vestarmark,Ulkebøl sogn,børn 1938: 
Gerda og Birgit Christens«,

• ) Jørgen poter,født den 11. doc saber 1919,gift med Anne Mario Bla 
gaard. _ . .

Chresten Michelson,min jevnaldrende skolekammerat fra Ulkobøl, 
sea Jeg besøgte i sommeren 1938,fik efter sin pludselige død følgen» 
do efteramlo i dagbladet «Hojmdal« :

•6dr JLrosten Mikkelsen i lindebjerg er rot pludselig afgaaot ved 
døden paa statshospitalet i Sønderborg efter kun at have varet 
sygien god ugoetid.Xreeton Mikkelsen stammede fra Klinting.I 
1913 købte han og hans kone, der ogsaa er fra Ulkebøl søgn, en 
ganmel slagt ag a ard i Mint eb Jerg »Kresten Mikkelsen var en meget 
dygtig landmand,der passede sin gaard ned megen nøjagtighed.Uda 
adtil i det offentlige liv lagde nan ikke amrke til denne yderet 
stillbrdigo nand, og alligevel vidste nan al tid,hvor nan havde 
han .Han var sea redelig helt igennem. Var der nogen, som kon don 
danske sag for amr,saa kande han tale sig van i et forsvar.Han g 
efterlader sig hustru og to døtro,der or gift,og on ugift søn. 
Penne sidste var nod i kampen den 9. april 1940•- Vort lov vod 
hans død skal vare:Han var en god og trofast dansk nand.«



Bok kålro M*4«|BarU «Jer« tn 1814 til 187©

1« 1814 til 1837 Jaoob lansen I o o k d Hørup,byggede i marken,ved 
■******************'“******•**"“**••*• folketollingen 1808 tjonostekarl 

nod bopol i Hørup, søn af inderste i Hørup Hau Jacobsen Koek ag Syn* 
dat Qhriotanodattor,født daa 9.september 1778,døbt daa 13. a apt aa bar 
(13.p.trinitatie)»død daa 19.oktober 1848 oøm aftogtsnand koa søa« 
nen,halTbeelsaand Hans Jaaobaan Koak i Mlntebjerg,begr.den SS.okt.

Tiet i Hørup dan 13.oktobar 1798(troi.86.aug.) - lilla Hana Kooks 
agn - til Afififi-Àazlfi» datter af gaardojer jjm«L giMttatiaMB ifftfc «8 
Karan Jørgensdattor(senere paa Sornaaoaogaard i Borup),fadt i Majbøl 
don 89.august 1777,døbt don 31.august (14.p.trinitatis),dod dan 13. 
ok tobor 1837,begravet don 18 .oktober, af tori. to sonner t
Børn:

a) Mona Jaeobaea Ko ak. fadt den T.fobruar 1799 - oftormaad paa
gaarden i Mlntebjerg - so nedenfor III

b) Jøraen Jaoobsan Koek .født i Hørup den 1. september 1804,
døkt den 2.septomior,opholdt sig 1837 1 Ulkebøl,hvor han den 
21.juli »rate aar Tiedes til ailla Marie af
gaardojer Hans Jorgenson og Anno Mario Pétaradaitor,i Kar, 
fodt den 8«. juli 1808,døbt don 8b.juli,konfirmeret 1817 —

8. 1838 til 1888 Hans Jacobsen Koek, aøn^af formandan^født i Hamp 
lU.fobruar(invooavlt),død øom gaardojer i Mlntebjerg dan 11.marts 
1863,begravet don 88.narto, af tre onaner to i lire.

riet i Horup den 4. juli 1887 tll
pige Afip? KritortM, hM8fat<ettcr af fordern boalsmaad |w|g LUfl 4 
ivaabild o« Anno Kathrine glansen, fadt dan ld.marta 1810,debt den 18. 
marts, konfirmer ot quasi* .1880, dod i Mlntebjerg den 83.aarta 1884, bn* 
groTot den £8.marts.

•?.f.?.*.*
•) Haaitn I M I I *•& i Mlntebjerg den «ö.noTember 1838 -

eftermand paa gaarden - ae nedenfor nr. 3 11
b) gm HMIM d<a 81.september 1840,døbt den 1.

1 .november, død 8 6/6 earganael den 82. juli 1849,bogravet den 
27.juli.

•) Mma Jk fl. 2,li»îedt den 13.no vember 1848, debt den 8«.
dooember.hans skmbno kendes ikke •

8. 1886 - 1870 Jacob Bansen Koek ,soa af formanden,født i Minto* 
a««***««**»»*«««»«»»»**«**«««*««««*»« bjerg den 23.novomber 1838,lobt 

den 9.december - han solgte ejendommen og drog til 6undeved(Stenderup 
i Sy bøl sogn), kror haa arrede en gaard.

Tlet 1 Hørup den 7. juli 1846 til
ifil-etin* Marie Qunar datter af Jorgen Jansen Buns 1 Balle,lyaebild 
sogn,fedt den 22.april 1844.

Bor n (mt 1 MaUfrta)
a ) kane Kathrine Koak.fedt den 28. juni 1366, døbt den 88. juli
b) Msaa jäaäbään Koek. født den £1.september 1887, debt oaomo dag 

af lerer Klein,hobølgeard,døde nogle tiner efter fødslen den 
81.soptepber.begreret den 27.september.

•) UKBMJUjbddLJteM« 14.marts 1869,døbt den 9.naj.
ftnartaaiRf jHl.ii =hen her mvnte gaardojer Hm 898898 198888 A W*« 
abild døde 34 1/2 ear gl.dea 30.maj ldlO.Hana enke,anno Cathrine,dat* 
tor af gaardojer Jens Clausen og Cathrine i lysabild,døde 82 1/4 aar 
gannel den 13.fobr.1866.hun rar gift anden gang(viet b.jan.1811) nod 
gaardojer fim flhrAlUift M889tt 1 lysabild, der døde den ll.fobr.1888. 
AmmgjmiM* til i. ladorsto Mans Jacobsen Koek i Hørup (sedvanlig kaldt 
"lille Mans Koek«) fødtes i lambjerg 1741,døbt 8.p.trin.son søn af 
gaardojer Jaoob Hansen og Inge,død den 17.nov.l798,bgr.21an»T.Bavnet 
Koek efter moderene første ogtofslle Kane Kook I 26.ok1.1770 bier han 
*ixt «.a smrt,wuri,tfB «aagrim «•**«
paa Kegnos 26.jan.1814,hvor hun Tar gift aod lis Knak paa Beinen.



•9
9. Jørgen Biosens gaard 1 Miat obj arg ,

nuwrendo ejer Ghresten Massen, forpagt er : Mana Jørgen Hanoen(1960) 
Gaarden omfattede 1938 16 ha,tidligere starre,paroeller fro« 

solgt til nabogaardon af Jene klauen.
Ggardens ejerrokko etter Christian Knudæn:Hørup segn,side gig:

3.
4.

3.

6»

T. 
8 •

UUliXXlO»
2. 1660 - 1390 figM SAkMIBIML MKMJdMh***» 1*06 x Mintebjorg,

74 MIX e
1990 gtfl we Wtfiitu lUUtf1690 hmu 7^aka#hv.L.?,MMio ægn, gift 1690 aed

ung* Christen Mellors enke«
1780 - 1736 bis Hansen fra Skovby,gift 1719 med Kirsten Hansdat

ter ai hintobjergÿhan dede 1762,72 aar gammel«
1766 - 1790 Mena Miasanr girt 1766 med Bilen HanadMter at Min te« 

bjerg«
1790 - 1830 Mia Hansen
1830 - 1870 ZESuStm

Hegle oplysninger on de enkelte ejere og deres familier efter kim

kebøgorns og andre arkivalier i landsarkivet vod Chr.Maibøll

1.1606 His Steffensen .Af kirke jord betalte dis Steffensen i Min« 
««MmMMFrwn-■■««■■■■■ æbjerg aarllg til kapellanen i Hørup 1/2 ør« 
tog havre. X prs stens tiendellste fra 10 »up*** 1605 findes en ais 
Hansen med 1 ørtug byg og en ørtug havre« 
2« Mans Ghristanaon Grubbe ,ejer af geardon fra 1660 til 1690,født

■«=««««•««»«»«MamaaMa ©g, 1638, død 74 aar gammel 1706tbo^gra- 
vet jubilate.huatru formentlig Mnman orabba fra Mint eb jerg, født os« 
1686,606 82 aar gammel 1708, begravet Judies.

1 Heten over bønderne 1 Mintebjorg fra aarot 1660 navnes Mans 
Ohristenoen Grube paa førstepladoenjhan skulle i aarllg tiende til 
prusten levere 1 1/2 steppe rug,7 stepper byg og 10 stepper 1 fjern 
dlngkar og en naandfuld havre.Desuden skulle hver af byens bønder 
aarllg yde 2 terver tag. - Kapellanen havde paa mint eb jerg mark cos 
treat en ørtug land og fik aarllg af boelsmand Hans Grube on halv 
ørtug havre:det maa vare jord,son han havde i feste af kirken.

Af denne famille navnes 1 Hørup kirkebog oliere kun Marit Grub* 
Hg,født oa.1643,død 36 aar gammel 17ol,begravet jubilate.- I Søndom 
borg findes efter 17oo en skipper ved navn Jaoob Grubbe og en Jørgen 
Jaoobeen Grube, der døde 1746 henholdsvis 1734« 
3« 1690 den unge Christen Møller ,dor døde før 2. søndag efter tri« 
.■■■■■tm ■■■ ■i«iii ir~’iiii«'n« mnn«! mtStlS teVhtO SSr.

gift før 1689 ned Kirsten, sen blev gift ned eftermanden figngJLgm 
sen fra Skovby,hysabild sogn«

—fitBL--1
fltalitWLMfllfg i Mintebjerg,født es«1689 betegnes vod {erste al« 

torgang «ainquagesina 1705 son Hanø Jensens stedsøn,døde 64 aar gi« 
1763,begravet 6.søndag efter helligtrekongerxtrolovet 9.p.trin« 
viet 19.p.trln«1714 til Maren Jensdatter 1 Mintebjorg,datter af 
gaardojor , synsmand og sandemand Jens Jergansen og Maren 1 Minto« 
bjerg,døbt lO.p.trlnitstle 1688,første altergang septuagesima 1703, 
død 88 aar gammel 1776,begravet il.p.trin«Mans Møller Poborbjorg 
hana moder Maren.Bn anden søn,Jørgen Christensen Møller,var fra 
1733 til 1766 ejer af en bondegaard 1 Mint ab j arg.

4« Mans Jons o n fra Skovby,lysabild sogn,ejer af gaarden fm 
.....■*■■■■«—«—«—«««»«mj^gQ ttl 1780,»»• vore død enten 

1729 eller 1730 (lakune 1 dødéréglâtoret)
gift to gonge : a) trolovet k.p.trin.viet 16.p.trln«1690 til 

unge Ohrloten Møllers enke 1 Mintebjorg (lavnet n angl or), død sen Mans 
Jensens hustru riretmm 1 Mintebjorg,Oo aar gammel 1713, bgr .l.p. trin« 

b) trol.14.p.trin.1713 tu Karen Mansdatter i Mint eb jerg, død 
sen Karen Manele klintebjerg, 74 anr gi« 1761, begravet Cantate.

Børn



60
a) gflHA,døbt «4.p.trialtal» 1691, tørsta altergang 17o7(holdt orer 

daaben af Margrethe Jessens paa Majbølgaard;foznentlig Mende.Aer
l.p.trinitatis 1719 1 hysabild kirke viedes til
MIMI **• Keøsss

b) rir »tin, fadt 1694»døbt 16.p.trinitatis (blandt fadderens:Hans 
Møller øg Christen Møllers datter)»første altergang 1711.alft
fl ffnmMdfa.BML KfWrflM - ■» »• Ö nedenfor 11

e) SAM» (tvilling).døbt l.p.eplfanlas 1997»lille barn bgr.efter
d) (willing) døbt invooavlt 1697 jubilate 1697
e) født 1698»døbt skärtorsdag»første altergang 1714 » ukendt

sløbae 111
f ) Maren-fadt 17oi»døbt onsdagen efter 9.søndag efter trinitatis» 

første altergang 1716(blandt fadderne :Hans Grube og Hans Mttl» 
lers hustru fra Mintebjerg.)»død een Maren Hanses i Mjang 1768» 
begravet den SO. nøv enter; gift 24.p.trinitatis 1741 ned

«) i&L«.» 4.advent 1714 Wlmlnm BMtfltf
X jordobogen for Sønderborg ant fra aaret 17qo(G XXX 1 .nr.188) 

kaldes gaardens ejer fejlagtig Hans Hans en. Han havde 16 ørtug lan|, 
betalte sårlig 12 rdl.frlpenge.Besetning : fire heste og tro høer; 
aarlig udaed :2 ørt.4 shipper rug»S ørt.o;g,tre ørtug havre og 6 
shopper arter oller vikker•

6.1719 ~ 1766 Mie Hansen fra Skovby,lysablld sogn»født oa.1690»død 1 *Mm»«asxs««aS«wsa>«««n*wrT«noUnMUBUMmf> Mintebjerg 1768 1 0A 
alder af 78 sar»begravet 17.p.trinitatis.
trolovet 28.p.trin. 1719»viet Hørup 20.p.trin.l720 til

IjJUtøUUdatter af foanaandon Hans Menses og første hustru Kirsten» 
født 1694»døbt 16.p.trinitatis.1.altergang 1711,død 88 aar gamel i 
Mintebjerg 1777(Kireton Mieses),begravet oantato.

Ted undersøgelsen af okøder og Me»tebreve paa Sønderborg slot d. 
23. april og følgende dage neddal te his Hanson» at han havde haft gaam 
den ot aar og 1719 betalt 3 apeoiosdakor festopenge. - X jordebogen 
fra 1722 vod amtsforvalter MattAAaa nobodants nevnes Mie Hansen een 
ejer sf gaarden ned Mans Ohristensen(Grubbe) son forsand i tiden em 
kring 1679*210 Hanson svarede 1722 een ordiner kontributiea 7 rdl.
17 skil*»hø-og halmpengo 1728 og 1723 2 rdl. 21 1/4 skil »nag aainkosm
pengo for do nevnte aar b rdl.20 skilling,desuden skulle han til HL« 
kobøl kapellani levere 8 ørt.4 »kapper byg,2 ørt.4 ak*havro»tll Hørup 
kapellani 1 ørt .byg og 10 »kapper havre .De »årlige afgifter til her» 
skabet var følgende i landgilde 27 skilling,bodoevin 1 rdl.24 skil* 
2 ørt.4 akupper byg»2 ørt.4 skipper havre,to ges,3 høns og 10 eg.

Børn i
•) Siaaan.dMbt 7,p. txin.l722»eXVfiB6fi4

åerne : Jørgen Hansen og inders Jørgensen fra Hobsballo»lysabxld 
sogn*(so Maibøll-slegten fra Als.side 107 - 108 III

b) dlXlllA* døbt anden pinsedag 1724,konf.1740 (blandt fadderne: 
Synnot indorsdatter og Hans Andersen»begge fra lobsballo)»form* 
trolovet Hørup cantate 1767»viet i Sandslot den 8*juli sanne ar

.)
gennes fra Robeballe),konfIrneret %uasiH.1743,#er.£»pasGh.trol. 
1769 viet lo. juli same aar en s*na Jawnaam til Syndet Miodatm 
ter »Hørup.Hans Jørgensen»Hørnp»konf .«uasin.1749,16 aar gamel.

d) Ogthrim»døbt 17.p.trin. 1733,konf.quasi*.1749»død 1 Sønderby, 
Kegme, åen 19. april 1808,trolovet Hørup quasi*.1765,viet den 18. 
juli name aar til tarnen). marks .i or 1 Sønderby,
født 1738 i april so* søn af gaardejor kane ohrietisn Mattern 
og Maren i Sønderby,død 67 1/2 aar gamel åen 15. september 1806*

o) Andraaa»døbt 9. p. triait a tis 1736» døde 1737, begravet jubilate* 
f ) Andrage» døbt d.p.epifanlas 1780 (fetoren kaldes her Siels Ham

San) døde tre aar gamel om Mis Hansoas barn 1 Mintebjerg 1738» 
begrarot 8*søndag efter trinitatis*

6* Hane Missen » ejer af gaarden fra 1766 til åen 31.marts 1789 »søn

1796»begravet den 81.oktober»trol.l8.p.trin*»viet 24.okt.1756 til 
giiantAetter af gaardejor Hana Køsk og anden hustru Anno Mario i 

Mjang,døbt 3»søndag efter paasko 1789»konf. quasi*.1744, død den 
13.april 1897»bgr.17.4.1797,af ooka børn en senk »to døtro i 11*



Vod ; 
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tlfijilMM fangt etod i aarot 1788,blov l«r
aalt Mena MiSeen følgende arealer :

Hussted,abildgaard og Maver gat for huset
og i sonderbar 1 tønde 4 shopper 26 ; 59 : 50

i Vestemarken
i Treimarkan paa det

19 w 2 ft 8 : 48 i 86
eaakaldto »lekifte 8 ti 8 w 13 : 78 : 88

Kjøbok — n 4 8 37 » 47 «0 80i Mosen har han — 0 7 » 35 1 54 : 00
i alt 31 tønder 1 slappe 39 : 88 t 11

afgiver til skolegrund 20 * 
til Indår ate Jørgen 1'eder s en leinand 32 '»til smedeland

1 staippe 5 *
i^o ishaverne 1 nintebjerg blev allereie udskiftet ion 88«soptenbers 
1781, da do samtliga naboer har boniteret deres moser,som ligger vod 
Sandalet og lobøl mark«Disso aoser havde havn af Blanerneos,øster- 
noeø,lgsholms Kai,Igeholas Dløilaud»riøusmose og al «ninningen.Diese 
delte byens nand mellen sig indbyrdes dan 26.september 1781 1 kinte« 
bjerg »underskrevet af følgende i nr .pac tor hrolund» andresa Jaoob een» 
Mikolal KafidiHans Sørensen l« tor Shonsen» Christen Jør-
g oasen, Mans Ola usen) Oh ris ton Kaad, Christ on Koak,Poter Jørgensen» søna 
der Hans Clausen, ohr. Ander een«

Christian August beholdt»landnaaler, produoerot 
Augustenborg dan d.november 1781. M«Martensen«

Hans Missen og allen f.Kook havde følgende___ ,?.ø.F,7, I,
a) B1H «ah»«»-/*»**eftersend paa gaarden,født 1758,døbt 19.p.t*ia 

aitatis.konf.1772. so nr. 7 nedenfor ni

o) bane Marie, døbt 16.y.trinitatis 1761, død 2 l/£ aar ganmel 1784» 
begravet OOUli.

d) kirnten.døbt 21.p.trinitatis 1764»dødo ugift den 6«juni 1801»bo- 
gravet den 10.juni.sal.boolsmand Hans Blasens og Kilens afsindi
ge datter 1 Mintebjorg«

e) Hans Hannen Missan.født den «7.januar 1768,døbt aoptuagosina dan 
31 • j anuar, konfizuerst quasi».1784» trolovet Hørup den 28« december 
1788,viet den 18.januar 1789 til Anne Karle Christiansdutter fra 
Kegnss.Deres søn Hans Missen ophdldt sig 1803 (folketelling) hos 
far broderen Mis Hansen i Mintebjorg og konfirmeredes 1 Hørup kir- 
ke jalmarun don Sb.narts 1804.Han fødtes paa Mognes dan Sd.jana-

7. Mis Hansen» ejer af gaarden i hint «bjerg fra 31.marts 
g.marte 1881 (efter skyld-eg fan« 

tebøgorne),søn af fomanden»født 1766,døbt 19«p.trinitatis,canf.1778» 
død dea 5«maj 1831»begravet don 12.maj.opholdsnand hos sønnen Jørgen 
Missen»forhan i Skovby.

trolovet lørdag don 3o.naj 1789,viet don 31. juli samme aar til 
mWlM» ïtaFitàte. WKifaVHg **u MajlodCMjnng).Hørup oogn, dat
ter af kaadner og skovfoged Feter Petersen (Mielaan) og Anno Cathri
ne jørgensdatter»født den 8«narts 1771»døbt latare don lo.marts.kon- 
fineret palmarvun 1783» døde paa ophold Koa sin yngste søn i Minto « 
bjerg den 1.januar 1842,begravet den 8«januar«

Ved folketellingen den lb.februar 1803 navnes foruden nanden 
ned hustru og tre børn brodersønnen Hans Missen fra Hegne a» en tje
nestekarl» Poter Hansen» 80 aar ganael,og en tjenestepige Anne Kathri
ne Petersen» 88 ht gasmol.

Gaardens skatteareal angives i aarot 1829 under navnet Jørgen 
Missen nod 39 tønder og takaatiensoun - 8240 rigsdaler«

Mis Hansen og Frederikke Margrethe havde følgende >.f.T.8. i
• ) 4UM_fihlàMElAfe*0àt den 30.september l?90,døbt den i.oktekor 

(18.p.trin.)konf.palmesøndag den 7.april 1806,død don 18«sept om
ber 1831 paa Horrebriis,begr.den 28«sept«gift døn 13.oktober 

1818 ned guards jer Jdwfr ittMjltt îftfKIWh W •£ gdr. Jørgen 
Petersen og Mindet vod kirken.født 19.4.1790,død don 8«juni
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b) Mens 1 i seen ,gasrdojer 1 Skovby,Lysabild aogn,født 1 Mlate« 

ejerg loa 95«desember 1793,døbt den 96«dooo^ 
bor,konfii»erot Aan 15.april 1810,gift dan 4.august 1880 i Hørup 
nod Anna Margrethe,datter af gaardojer Hans Petoraen 1 Skovby og 
Hustru Kirstins Margrethe(Petor Laues Sattar fra Sar up), fait 1 
Bkovby don 12«august 1799,døbt don 14.august i Lysabild son Anno 
Mario .Panilien flyttede til naj 1897 til Skovby,hvor Hana gisson 
overtog svlgerfsdoraas gaard« la soa,ils Haussa, fodtos doa 13. ok« 
tober 1890 i Mlntebjerg,døbt den 16.oktober«

• »eter Hissan.fadt don 95«naJ 1800,døbt den 9«Juni,gaardojer 1 Snog» 
bak, sottrup sogn,gift 1 Hørup den 30.oktober 1830 aed Hytf, 
datter af gaardojer jtfygig JiK918-l-h1øraM9lt og enden hustru Anno 
Marie Jacobs,født dan 81.august 1806.døbt doa £6«8« feter lissen 
havde i soaaarcn 1830 købt en gaard 1 Snogbok og døde her soa af« 
tagtsaand den 23.juni 1870,efterl.cn datter Anne Oathriae,glft aod 
^9g«||ågg9ft 1 Snogbsk,eg on datter Anne Mario,gift aod

dl Jørgen lianen «født dea 3«Januar 1806,døbt dea 6«Januar, faderens 
eftersend paa gaarden i Mintobjeogg>9 Mimer ai*, a_

8. i9?f*u g 1 osen .faderens eftersänd fra 9«aarta 1831 til den 94«] 
1Sgg i MiAtekjejfg den 3.JSa«1805, 

døbt den 8«januar,død son aftsgtssand paa gaarden dea 25«auguot 
1881,begravet den 99.august«

gift 1 Hørap doa lo.jull 1830 son Jørgen Hissen,Mngkarl 1 
Skovby aod jjirli ÛtlimM »<•**•* ** inderste Jens Christensen og 
Anne Kathrine født Kø* i Skovby,født den 18«Januar 1819, død den 
6«Juli 1886.

Svigermoderen,Anno Kathrine Ohrietenoan,datter af afdøde 
gaardojer Poter Kø* 1 Balle,Lysabild sogn.enke efter Inderste Jens 
Christensen i Skovby,døde den £6«Juli I860 hos svigersønnen,gaard« 
forpagter Jørgen gissen i Klntebjorg,begrcvet den 30.Juli,ofteri« 
en datter,gift nod Jørgen glosen«

a) ata Halfen Hiayan.fsdt 1 Mlntebjerg dea 1 .februar 1893, døbt
dea 17. fobruar( pis sten har vedføj et: forhen nogen tid i Skovby) 
vod nodereas død aftsgtanaad i Augustenborg(gift i Lysabild 
den 22.oktober 1804 nod AftftP ØftWlM iWfrgWhS* *ar gannel, 
datter af gaardojer i Balle og Sarlo Kathrine
født vielsen,født den tO.auguat 1832,døbt den 16«september«

b) Jfftj ttlflitfl.iødt den 11. februar 1835 - faderens efter«
nand paa gaarden 1 Mintebjerg,gaardeJer 1 Ulkebøl,købnand 1 
Sønderborg« gt ntimtX. MTa, 2.,

9 «Jene Jørgensen ni asen, ej er af gaarden i Mlntebjerg fra den 14. Juli 
«.■»•»••••»■«■««•««««wjgrø til 1889, søn af fomanden ,født den 11.februar 

1835,døbt Hørup dea 90.april,
viet 1 Hørup den 6. nart a 1863 ungkarl Jens Jørg encan 

biasen til pige Kathrine Sonhlø. datter ef JBoolsaftegtamand flhXllltÄ 
Jørgenaen Sohnidt og Kirstine Harle 1 Klinting,født den 17.narte 
1838.

Hendes fader Ohrioten Jørgensen Sohnidt,født den 10.februar 
1804 som søn af paroellløt Chris tenJ ara enaen Sotøldt og Sophie paa 
paa Kogus s, døde den SO.deoenber 1876;den d.novenber 1836 vledee 
han i Ulkebøl tll enke Kirstine Merle Jørgensen i Klintlng(nanden 
Bertel Jørgensen var død af brystsyge don 16.august 1832),datter 
at gaardojer Jaoob Hansen og Sille Hiariohsdatter paa VraabjergAtndKd 
i Kllnting,født den 9 «marte 1801,døbt den 16. ærts, konf imerst 
1816,død den 13.april 1879.

Jens Jørgensen Missen og Cathrine Sophie dohauldt overtog 
den 19.august 1863 den gaard 1 Ulkebøl,der ejedes af Jørgen Chri
stensen Jaoobsen.

gaarden var 1 begyndelsen af halv!emserne oortforpagtot tll 
Anne Margrethe (Annegret),svigernoder til gaardojer Jaoob Laas 1 
Vollerup.senere blev gaarden i fnileeekab drevet af Hermann Laws- 
eta og Jørgen jensen,t»a*gaard,der leer havde lagt sig efter frøavl 
og korndyrkning til saamd.Lawaets købte gaarden oa.1898.
Len novate Annegret var enke efter kaadner Peter Petersen 1 Vol« 

lorup«

efterl.cn


Jens Jørgensen Missen, dor hovde begge nXMe gaard« forforpagtode, 
▼ar ogsaa købmand i Sønderborg. Kn tidlang naa ban have boet paa 
gaarden 1 Vlkobøl,thi har fødtes don 18.oktober 1849 sønnen 
stien Jørgensen Missen,der den« een køteandslnrling X Sønderborg 
den £7«marts 1188,begravet den £• april«

dens Jørgensen dissea og hustrus dødsfald har jeg ikke fundet 
i Hørup kirkebog,heller iUe i Sønderborg i tiden til og ned 1898; 
nine optegneleer fra Sønderborg 1 tiden fra 1898 til 1980 inol.er 
ikke fuldstændige«

Mlntebjorg-gaerdens senere historie
efter oplysninger fro aftsgtsmand Jørgen Mansen og hustru,son jeg 

besøgte i sommeren 1988«
10. Jørgen Hansen fra Skovby .fra 1888 forpagter af gaarden i 

rg.fr» 1889 ejer af gaar
den. født i Skovby,lysablld sogn.den 14.august 1889 sen søn af «kræ der* 
nester Chresten Mansen og aooilio Cathrine født Hansen, døde eøndag 
den 87»februar 1944,84 1/* gannel,begravet Hørup kirke den 3.
narte«

viol i lysablld dan 17 «sep tomber 1886 til âBBft mit feagffi,datter af gaardejor H«M Cathrine Ma
rie født fryder 1 
den 8.januar 1989

Jørgen Hansen og hustru boede fra 1899 til 1911 paa svig erfors 1* 
drones gaard 1 Tlbøge.nens gaarden i Mintebjerg var bortforpagtet« 
Under opholdet i lysablld sogn var Jørgen Hansen kirkesidste i sehe 
aar«

&£££
a) Hans i vibøge^hysabHu sogn,den £9«deoenber 1888,

gaardejor 1 VIbøge,gift ned Anno Mario Petersen fra Skovby«
b) coollie Qathrina iiana.n_f.dt den ».oktober 1888 i Mintebjerg,

døbt den 14«deoenber 1 Hørup, gift ned Rudabøak.hjuler i
Sandslot«

o) ohriflton Hansen.fedt i Mintebjerg don 13,december 1898,faderens 
eftermand paa gaarden 1 Mintebjerg«

d) dødfødt datter den ld.eeptember 1894,begravet den 17«september 

Vibøgo,lysablld sogn,født den 8.epril 1889, død 
i Mintebjerg,begravet den 11«januar«

11« Christen Hansen .søn af formanden,født 1 Mintebjerg den 18« 
1898,døbt Hørup den 88« januar 1899, 

har overtaget gaarden i tyverne og s tear (19 do) endnu aom ejer, 
gift 1983

med MiMlat Qattùat lilttltliaiWt 1 østerby paa koguss een 
datter af gaardejor Hans Matthiesea og Anno Cathrine

to bøn t
• ) tip. HM»«. t.dt «•» is.«*! MM
b) mm» j.t.m» HU»«---- ,tell 4« I.Jæir MM.atMr i t«l,taaba.

gsm 1900 eom forpagter i Mintebjerg.
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iO.*Oaardm Mintobjergryd i Mintebjerg

Christian Knudsen har i «In« optegne!eer fra Hørup sogn felgende 
•jerrekke for denne gaard (skreVet i tiden omkring 1870) t

Boelet i Ryet(Eiatebjerg), Jørgea Bladts gaard. Jørgen Bladts boel 
i Ry, hvor dei bier udflyttet 1 fredemarken red udskiftningen.jDet kal» 

des Ry,men ogsaa ’i Lindelykkerne•( 1799) 1788 yrodmark. By paa Mlntto 
bjerg markjAoyet „aa iiajbøl Mark og Bol i Vollerup er kunX tre fer « 
skellige MKUUMldt udtaler af den samme ting.list kommer alt af rydde 
og viser,at marken paa seedanne steder tidligere har v»ret bevokset 
med skov.

1.1660 - 169u Hans Hansen døde 1706,75 aar gammel.
2. M*!** Joboen
3. 1693 - 1727 AAdâZJU^8Ejj£LlEb81A» 1693 døde maren Anderaea,hana

første kone, 33 aar gammel.1693 blev han gift ned JUUBI
11oonore,datter aï inders xogea i Hørupjl787 døde han.

4.1727 til 1756 1716 mod Anne Andere»
datter .Han døde 1750,62 aar gamel.

5.1756 - 1771 Andreas Petersen Konk.døde 1771. 51 aar gammel.gift 
*•6 MaEJffiUü^lä&lWLXäiaUAatter al bende ifti flhrfølt8i 

een Koak og Maren Jørgens 1 Hørup,født 1724,død 1800, 75 aar 
gammel.

- 1830 tføaa i,ambj erglund, ogsaa kaldt jtøMLK&flta,
een kook.kj.ft 1778 med formandenndatter Maren

- 1852 dfljto.88 UmW» fcggfr
- 1555 Mans enke.

9.1853 - 1865 f^na kiauean t død 1860 den 23, deoember, wltede med 
vognen.da han kom fra Sønderborg og brakkede halsen.

10.1866 - 1867 rrederik Jensen huua fik gaarden med ein hustru Kir» 
atme, en søster til den foregasende mand. Svnytapd Harsag 
Mrledrioh Dune havde tidligere et lille sted nyeborg ved 
Lysablld kurke(i sønderjydske stednavne,side 157 findes og» 
saa navnet nuobora.tidligere kro mellem pjelby og Lysablld 
kirke.navnet skyldes,at en krokone havde ord for at wro urenø 
lig) friede sig derfra ind paa et boel i Skovby,fik derpaa 
ogsaa et i Sondar ark mod den anden kone,da hane føreto kone 
brøndte ved branden i Skovby 1862, Hans gaard i Sundsmark i 
brendte,da Preusserne kom til Als,og da Hans Klausen brød 
halsen,fik han ogsaa denne gaard,som han 1867 solgt til

11. 12XKSaJaMLjllJÆffikjMA8M2Z« Sidstnævnte havne reret sattenand 
paa Jørgen Andersen gaard i Hørup

6.1784

7.1830
8.1853

efter kirkebøgerne og andre papirer i Landsarkivet

1. Hans Hansen, nrvueu i jordebog en over Sønderborg amt (0 IV nr.
189; fra aarot 1768,da Andreas poterson(Kook) eje» 

de denne gaard, som foster i tiden omkring 167$,gn Hams Hansen i 
Mintebjerg begravedes oouli 17o6 i en alder af 75 aar,altsaa født 
oa«1631.Maaake er han identisk med Hans Jehsanl.dor sf Christian 
Knudsen navnes uden aar et al. Bn Hans Jepsen viedes 15 .p. trin. 1691 
til Maren,datter af gaardejor Poul Hanaen svin og Karm i Majbøl. 
Maaske or dot den Hans Jepsen, hvis søn Hons Christian vod kirken 
døbteo Hans Christian 18.p.trxn.1692.de synes at vare fraflyttet.
2. Anders Christensen ,ejer af gaarden fra 1693 til 
na*»*»»*M»»»»»»»»»»»«»»«»»»m««»« in#,døde 1727,alder mangler 1

kirkobogen,begravet af hr.Hans Hansen PIeneborg fra Assorballe 18 *p. 
trinitatis.

gift to gange ;a) før 1690 mod £flXttMAA2X£W* Ht o a.1660, død 
33 aar gammel 1693,begravet 13.p.trinitatis.
b) trolovet 2.p.trin.viet 6.p.trinitatis 1694 til 
Bleonora.datter af gaardejor Aftflwra »88898, fa&tA »5 første ha» 

etru i.*, i Hørup,født oa.1667.døde 56 aar gammel 1723 som Bilen, 
Anders Christensens hustru i Hint eb jer g, beg ravet S.pasMtag.

X jordobogen over Sønderborg mot fra ear et 1700 (0 III l.nr. 
122)findoo tostebolsmand Andreas Ohristensen pas en gaard i Mintebjerg 
med lS.ørtug land.Han ydede hoveri paa i.ajbølgsard,havde fire heste 
og to køer.Aarlig udsad:2 ørtug 1.stoppe rug,2 ørt.6 sk.b;g,3 ørt, 
havre og fire stopper arter eller vikker.

18.p.trxn.1692.de
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AnAr—9 Christensen navnes 1 de oplysninger, mb Majbølgaards 

daw rande forpagter, købmand *6 raadnand Barthold Jessen undar 3. 
aril 1716 har givet ob kaadone i Lenet Majbølgaard(a XII 1. nr.

S) .Ob Peter Hoy(høj) Beddaler han folgende xhar intet on haan« 
den, betaler 12 skilling pine 8 rig*dalcr,har intet land,ikke ene 
gang fri toalgaard,men naa til folgende bønder i hint eb Jerg yde 
on daga arbejde for dannetAndreas JaMbeon, Andreas Christensen , 
Hane Jepsen,Christen Jürgensen Kaad og Jürgen Rasmussen.

I Hans Hansens tid ydedes følgende ærlige tiende til sognepro- 
sten(1690) t 1 l/2 »toppe rug,7 stopper byg,lo 1/8 «topper havre 
og to torvor tag.

On stednavnene paa gaardens grund har Christian Knudsen notaret 
følgende : gaarden toldes Ry,Lindlykfco.Tandagor. *Rye*. leder,Midt 
og Øvre Vandager,Oppe i hint eb Jerg, thi gaarden or udflyttet - lig- 
ger Pressai,gammelt navn pruste May. torsk.- langhavo« Hønsosnoi • 

gammel navn Møns snei. - i dette sidste fandtes tidligere floro bob 
got store Kømpehøje.ln stor del af dea or udgravet,non der fandtes 
ikke andet end en stor del K«mpasten,3tenøkoer og knive. Kjøbok,at 
s tovskift o, tilhører fon bønder.

Af Anders Christensens børn kendes følgende :
•) dam dMtTtortlfngedt oa.im,gift ned fddtrthd Hl

gaarden - so nedenfor nr. Sil!
b) søn, født oa.1688,døde syv aar ganmel ISOS,begravet d.p.trin.
o) Maren, .født 1190,døbt 1.søndag efter trinitatis,første alter • 

gang 1706, trolovet exaudi 1784,viet Hørup 3.p.trinitatis til 
rfITKia Mfarirtum Lysabxld sogn(siden tjenende hor og i Søn- 
derborg) - søgt forgave* 1 lysabild,Sønderborg og Hørup.

d) 11sonore, døbt k.p.trinitatis 1698,første altergang 1Ulfhendes 
stebne kendes ikke 111

e) Mæa født 1697, døbt d. advent,første altergang mang«
1er,toaske den Hans Anderson,der or fadder ved søstersønnen An
dreas 1719 - ukendt etobns.11 !

f ) fliiriitai xDday— aøh-fc palmarum 1700, første altergang 1716, døde 
66 sar gammel 1763,begravet 18.p.trinitatisføaardejor i Høms, 
gift to gange:a) 1789 eller 1730 ned fthrj ftr* “188889 enko^gto. 
Ag,form.datter af gaardojor Laurids tokker i Mjang,død 36 aar 
gammel 1768, begravet 88«p.trinitatisib) den 11. juli 1766 nod 
MljM îMajbøl,døbt Maria Himmelfartsdag 
1716,død 1788,begravet 80*p.trinitatis,datter af gaardojor poter 
Kook ea Anna Hanedatter.

g) 6AA8XI»66bt anden p aask odag 1706, første altergang 1719. form, den 
And-r« Andersen.der døde 1 Lambjorgskov 1771.begravet t.p.epi- 
fanias,69 aar gasmel,viet 92.p.trinitatis 1736 til Anna Mayia 
Peteradatter.der døde 69 aar gammel 1708,begravet Q.p.trlnitæ

h) J-ygan Andersen, døbt feste trinitatis 1706, død tro aar gammel 
1M, begravet ^advent.

i) tøKW 686<t»bt U.p.trinitatia dea l.august l709,førsto 
altergang 1726,maasko den Jørgen Andersen 1 Majbøl,der døde 1763 
begr.68 sar gammel «uaslm.(der or fuodet afvigelser indtil tre 
aar vod enkelte aldorsangivolsor.maasko trolovet 2.februar,viet 
27.oktober 1761 til Kirsten Christensdattor.datter af Christi« 
an Jensen i Maj bøl, døbt 26. p. trinitatis 1720,konfirmeret quaalm. 
1736.

Anømrtoing til g) : Anders Andersens og Anne karles datter 
Anna Dorothea var gift mod kaadner og stos der i|gfiMjttlAA8A 
vod Mintobjerghav,der 1766 fik Jens Jørgensen Hjulmands 
kaad (0 111 1,nr.20,nr.173) ae Maihøll-Slsgton fra Als,si
de 98 III)

3. Peter Christensen K o o k »ejer af gaarden i Mintebjorg fra 1719 
——Bia 1760,søn af bendo fifrrløtto 

KfigK den sidro og hustru Anna paa Skivogaard 6 Hørup, født 1788,døbt 
• •».,første altergang kyndelmisse 17ø6,død 68 aar ganmel 176c,begra
vet Kristi himmelfartsdag,troløvot anden paaskodag 1716.viet 8O.p. 

trinitatis samme aar til formandens datter Anæ. fadt oa .1683, død 68 
aar gammel 1763,begravet S.p.epifanlas.

Peter Christensen Koek betegnes 1769 som sandemand 1 skifteproto
kollen, allerede 1736 sen synsmand i aeta 0 III 1«nr.16.Vod undersøgel
sen af skøder og tostobrovo 1780 oplyste han,at han havde overtaget 
ejendommen 1719,men endnu intet betalt.



Ved undersøgelsen af skøder og fæstebreve pen Sønderborg slet den 
»3.april og følgende dage 1720 oplyste Peter Christensen took(der 
her kaldes Peter Christensen),st han harde haft gaarden^i et aar og 
endnu ikke botalt fastebrevet, der for hint eb j ergo vedkenendo var IS 
rigsdaler* - X jordebogen vod amtsforvalter Matthias lobedents fra 
1722 føres Peter Christensen took ned følgende afgifter ;

ordinär son tribution 1722 7 rdl. 17 skll.h^og hal** nsdiMQt 
penge 2 rdl«21 1/4 skilling jmagaslnkorhpenge & rdl«20 skilling.de øv* 
rige aar lige herskabsafgifter var følgende ; landgilde 27 skilling , 
bsdosvin 1 ral.£4 skilling;3 ørtug 6 skspper byg,5 ørtug havre,to gas 
tre høns og ti ag*

den 8.september 1734 gav forpagter B©y Hansen,Majbølgaard,følgen* 
de oplysninger til husfogod feter panlelsen og amtaforvaltor Poter 
Petersen,begge 1 Sønderborg, oplysninger on tro af lenota bønder,deri* 
blandt Poter Koek i Mlntebjerg.48 aar gammel, fa stob^Aand 1 14 nar. 
son ikke gjorde hoveri ,fordi han var blevet synamand(0 IXX l,nr.l4) 
Man havde til horens Vogt af og tll givet baado hø, byg og on gaas 
for,som det hedder "für Willigkeit und Oegondienste*.Alle tre(do to 
andre ver fra Lebøl) siger, at fogedan til g engs ld har givet don an 
dag orlov fra hoveri, "und. seine dlenatleute über sehen*, ligal odes i 
saatid,hø*og kornhøst,ogsaa vod gødhingakørsol har do i middagstiden 
haft fri grus til deres heste,og har i eftorgmsaningen haft lov til 
at lade 3 a 4 heste gaa 1 Majbølgaards kobler« Saadant fogedhø blev 
afskaffet for oa. 3 til 4 aar siden,da bønderne ikke ville nyde nogen 
modydelse af forpagtoren«pe 20 boelsfolk i lenet Majbølgaard stillede 
i fellesskab fire senge til gården«

Peter Christensen Koak og Anne havde følgende b a r n i
a) flhristan-døbt 15«p«trinitatis 1717,første altergang 1733,hans

stebne kanvas ikke 111
b) dadxijtf, PP.taraift fcapdttddbt quxnquagesima 1712,første altergang 

1736 - faderens eftermand paa gaarden - se nodenfor nr« 4 n t 
blandt fadderne ;Hans Andersen og Maren Andersdatter.Mintobjergg

•) Mmran.døbt 2H.p.trinitatis 17gg,død som opholdsenke nos sønnen, 
gaardojer og tolvnand poter Shomsen i Mlntebjerg den ld.febm • 
arm 1811, begravet den 24»februar;gift den 130« oktober 1743 
mod gaardojer og tolvnand Uintebjerg.født 1711,
døbt 20trinitatis, død 7o aar 6 maanedor gammel 1781,begr« 
onsdag den 21. ( vistnok mart s), søn af gaardojer Jaoob man
og anden hustru Syndet Jørgensdatter i Mjang*

d) FljmittKMfc »***>* kyndelmisse den 2. februar 1723,konf.
<uasin«1739.døde 21 aaf gannel 1744,begravet den 11.februar«

•) MXAÀSle ddbt august bedsdag 1724,konfirmeret quasim«1743* 
hendes stebne kendes ikke 111

4 «Andreas £ eters sn Kook, i kirkebogen flere gange
»*««a*«**»»*****«*«««**«**Mm tersen,overtog gaarden den 30.maj 1758 

og beholdt den tll sin død, søn af formanden,født 1719.døbt %uin%ua* 
gesims,første altergang 1735,død 51 aar gammel 1771,begravet 
feste Joan Baptist.den 24.juni«

trolovet 26.p.trin.1747,viet den ld.deoomber somme aar til 
datter af bonde HAg ***** Jørgensdat*

ter paa Sxivegaard i H^rup,fjdt 1724,døbt 3.advent,konfirmeret 
quasi*.1740,død den lB.deoember 1799 hoa datteren paa gaarden i 
Mlntebjerg,begravet den 22«deoember. Af to sønner og syv døtre 
var kan mvnte datter Maren i live.

Børn
a) AffMU.4øbt feste p ur il. Maria den 2.februar 1748(faderen her kun

Andreas Petersen),konfirmeret fer.S.paaoh«1763, død 1776,begr« 
fcS.p.trin.viet Hørup den 3o« juni 1769 til bonde ilKM*
een Kaad i Mlntebjerg, søn af bonde Jørgen Christens en Kaad og 
første hustru Maren Chr Astensdatter,født 1741, døbt 3«p.trlnlta* 
tis,konf«1757,død den 20.maj 1612,begravet den 24.maj.

b) Maren.debt 19«p«trinitatis 1749,død 1750,begravet den 11.febru* 
ar.

e) Peter.døbt 23.p.trinitatis 1751,død 2 aar gammel 1754,begravet 
j udi oa*

4) Peter.debt langfredag 1754 (faderen her som ved b og o kan An* 
dress Petersen),konfirmeret palmesøndag den 19.marts 1769 son 
Andreas Keeks søn,døde 19 aar gannel den ••• begr«langfredag 
1773.

skilling.de
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•) Mi£U»døbt 23«p«trlnitatis 1767,gift nod softerene eftomeaft paa 

gaarden . ae nedenfor ar« Bill
*) MB b «g revet 9.søndag efter trinitatis 1700.
g) Mi-raten. debt latare 1702 som Andreas Petersens datter i øln» 

tebjerg,ftøft son Maren Andreses datter 1 Mintebjerg, 16 aer gi, 
1777.begravet 2«søndag efter helligtrekonger.*) ÇtSlUl flattffUt»Androes looks datter 1 Mintebjerg»døbt 6.søn» 

dag efter trinitatis 1700.død 177g, syv aar gannel»betegnes hor 
son karen»aal.Andreas Koois datter.

lifter dette skulle der ture tre søaner (en dødfødt) og fen 
døtre.

6. fra 1784 tu I860 ÄBBäJUJÖWM. lambjerg,ogsaa kaldt Hans Clausen
jun.eller BiM. 1 X^bjorg 1761,døbt 2O.søn»

dag efter trinitatis,fconf.17671søn af gaardejor fllflø JMØM *0 
og anden hustru Kirsten Hansdatter, døde paa ophold hoc sønnen 
i Mintebjerg den 26«juli 1839,begravet den 80.juli.

trolovet den 19.oktober 1777,viet don 19.Juni 1778 tU 
forsand ene, Andreas Petersen Kooks og Marens datter døbt 88«

p.trinitatis 1767,konfirmeret 1772,døde den 6.april 1828 pøs 
ophold hos sønnen Andress Klausen,begravet don 18.april. 

ta.JT0HIR.fK.
Ved udskiftningen i noret 1786 blev der 

Mintebjerg følgende arealer : 
Husstedet i byen og ften

tildelt Mane Klodsen i

i

østlige toft
Høneanei

Vestermarken ot stykke enggru 
hans Pxest May 

Freimarken

1 tønde

nd

6
6

2
2

sksppor 11 t 76 t 88w

•
w

24 t 96

13 i 663
32

»
39 : 76 j 89

i alt 38 tønder - snipper 10 i 2 t 9
har afgivet følgende ; Skolegrund 80 • 
til inderste Jørgen fetoraen leinend 32 smedelund 1 ak. 12 • 

1829 angives gaardens skattoareal ned 62 tønder,taksationaoun» 
■en mod 8020 rigsdaler (Andreas Klansene navn etaer 1 denne for» 
tegnelse)

Hans Klausen Kook og Haren havde følgende Børn ; ••••••••«■
a) Kirsten, født den S.novenbor 1778» døbt den 8.november(21.p.trin.) 

konflrneret 1794 (faderen kaldes begge gonge Hans Olansen)»død
i laabjoxg den 10.februar 1808»gifti Hørup don 19.juli 1799 
ned fltøaUltaB lal«WM ^oKtøaerdejer i hambjerg,eøn af gdr.
Christen Kook og Kirsten sat. »født den 21. juni 1770»døbt den 20.
6. ( 2.p. trin.)»død dea lb.september 18ü4.Kirsten blev gift anden 
gang don 20. juli 18u6 ned OhrletAan kaldet
oHer Kook. søn af snedker Hans Christian Hansen og Metta i 
Krwaon»født oa. 177b,døde pludselig paa gaden i Sønderborg den 
11.august 1824,begravet don 16.august.

b) ABÅXMMi eftersend paa gear du »født don 13. april 1788» døbt den 
17.april ( skar torsdag) IdftdtMMX sg BftåMføI.BX J,JXL %

o) Maren.født den 28.juni 1786,døbt den 3.juli (8«p.trinitatis) 
kolfimerot den 6.april 1800»død i Majbølroi den 26«juni 1888» 
begravet dan 29.juni,gift den 9.juli 1814 ned gaerdejer chri» BtM firtttrtM8M(Mt}8M) 1 Majbølroi. søn af gdr.Christen Miel» 
een og Kirsten eet«.født den 20«juni 1784.døbt onsdag den 28« 
juni,død du 26. juni 1887,begr«den 29. juni.

8) MlMJlÜMUWM>fddt i Mintebjerg den 12. juni 1790»døbt den 19«B« 
( 4.p.trin. ).konfirmeret deø 22«aarta 1812 »gift i lysablld den 
14.oktober 1826 ned Oa ailla Chrlatan»—.detter af afdødt
skolenester i Skovby Christian Christiansen og Maren. I Minto» 
r _ _ *. -* * ------------------ --- -....................................

oen,døbt den 8.august,død den 21.december sanse ser «Faderen,Hans 
Clausen, tjente da hos broderen paa fødegaarden«6. fra 188c til 1861 Andreas Clausen Kook,ogsaa kaldt Andreas Hansen 

’" "ZXlit^éøn^åFiormandén^født^døn^ljTapril 1783,døbt den 17.4.konf« 
den ft.april 1800,død den 20.naj 1861,bgr.den 26.5.gift den 12.au» 
gust 1817 neg Anno Mario, datter af inderste og «urer Jons Jørgen» son 98.Inger îhonaedattor i lambjerg.født den 3o.junl 1794,døbt 
Ø^ulT^aT^rtria^J^død paa Missens gaard i Sundmark den 14«nerts

bjerg fødtes doa Sø«juli 1829 deres datter Maria Katharina Clan»
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Andreas Clausen Koax og Anne Marla havde følgende Warn :

a) Mans Olaueen Koek.fadt tea 24.engust 1818, moderens eftonand 
paa gaarden Illi

>) Kirstine Marla Keek.fadt 40a 0.april 18£7,døbt den 18.april, 
gift første gang i Ulkebøl don 18.Juli 1868 aed gaardejar w» 

uuøLMB8flLJUJbtiM-.aen dodo 11 ear gammel dea 87.juni I860.Han 
havde dea SO.marts 1868 overtaget dea gaard 1 Suadaaark.dor 0* 
aere ej edoo at familien Mlesen.Knken viedes dea 11 .april 1888 

J«»*— dm.w døde 1 Sundsmark dea 1 .november 
1891;hondos datter at førete agtoskab,Anne Marie Blholm,blov 
gift aed gaardojer feter Missen i Snndamark.

on froderik J eno on Dana ae nedenfor 111

•ryr

7. fra 1861 tll 1861 (1888) tW imtftïW.Ifffr t9T styret af
gaarden i Mintet jerg.Hua'døde* i’ Sdhdftsåfk^UIkébøtiogn,dea 14.marts 
1886, af tog tskono paa Missens gaard i 8undsmark,bogravot dea 19« 1«

8« 1881 tll 1881 Hana__Clausen (Kook). søn at formanden Andreas Clausen
mmaraa-MBMariO,født g MihtO.

tjerg dea 84 .august 1818, døtt dea 3O.august,4ød dea 81. deo eat or 1880, 
begravet den 89« dooeater .Maa kon ulykkeligt at dago, da han pea hjem« 
▼eJen fra Sønderborg wltode nod vognen og trekkede halsen.

gift i Sandslot den 8. august I860 nod
fflUUlt giWlMl, Sandslot soga, tidligere gift nod gird,

ejer Kans Christian Petersen 1 letøl,der døde 46 aar gannel den 16.Jo. 
nuar 1849,datter af gaardojer fetor Kook i letøl,født den 18.juni 
1807.

9.1888 - 1887 f redorik Monoen p aua ,nevnes rod Hane Klausen Kooks
død 1880 son gaardojer 1 Sundsnark, Ulkebøl sogn,hvor han døde den 6.ok. 
toter 1876,oftorl.on plejedatter dane Marie Bihola, ga søn døde i sped 
alder, frodorik Kanoen puus fødtes dea 88.august 1886 som oøn af inder, 
ste Andreas fr edorik puus og Ulen født Softnand i f Jolby,lysabild sogn. 
"Synsmand Horsog frlodrieh punaTeoa rei nok har otaaot i sørlig yndest 
hos hertugen af^Augustenborg, var ejer af det lille otod "lusborg« i 
nerheden af lysabild kirke.Herfra friede han sig ind paa en gaard i Skor 
by; hans hustru Anno Marie Uuus født Volf indobmndte doa 3. juni 1881 
▼ed den ildebrand,der overgik Skovbp.in tjenestepige Marie Cathrine 
>uua,38 aar 8 nasnodor gammel,døde af sine braadsaar.Hustruen,der var 
60 aar 9 maanodor gannel,begravedes den 6.Juni.

lea 11 .april 1888 viedes i Ulkobøl kirke enkemand frodorik Jensen 
puus af fjelby til enke Kirstine Marie Hlholn født Kook i Sundenark,66 
aar gannel.Under krigen 1884 lea doåo af Sundsmark inden for do tyske 
kanoners mkkoviddo jPr.puus* gaard blev ramt og nodbrendte til grunden, 
fa svogeren Hans Clausen trekkede halsen,fik frederik Jensen puus ogsaa 
gaarden i Mlntebjerg, son han 1 æret 1887 solgte til Jeroen Blad fra 
lanbjorgskov,der 1 en aamkko havde varet so tt emand paa Jørgen Andere 
seas ejendom «Sronpotergaard« 1 Hørup.

1 ø r n : (dot er en anden kr.Duus'e datter III)

Anna Marie Kirstine Duuo gaardojer froderik Duus, dengang
i Tandedlle.Tändelet sogn,og hustru Anne Kathrine Jørgensen,født den 3. 
april 1887,døbt den 18.april,gitt don 18.oktober 1883 ned ungkarl sned 
alene flhnatia^gfn i Mlntebjerg,søn af kaadner og sned Jørgen Christi, 
ansen og Kathrine Marie,født den 20.doo.1824,døbt 1.1.1826, boede i 
Xandsholn,nen døde paa amtssygehuset i Sønderborg den 1.sept.1910»Hu* 
struen var død før.
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10» Jørgen Bla A fr« Lambjergakov købte, s<m nevnt,gaarden 1 Minte* 
******M*****««*«***k^erc ftf f rederi* Jenaen puus og var ejer af den 
fra 189? til 1899,født i Lambgergskov den ö.maj 1881, døbt den 18»naj 
eon søn af gaardojor og tOiYMMd JdMtB WliUlfllia Blid og Maden 
huatru Anne Kathrine Motors,død eom aftogtsmand paa Mintobjorgryd 
den lS.soptenber 1906.begravet den 19»soptenber» gift to gange :

a) den 11. juni 184? ned enke Mtfif AfldfmB ftO 119XlM»Mvis 1» 
nand,gaardojor Anders Jørgensen Andersen paa Srompotorfaard i Hørup, 
døde don 4»juni 1849,datter af gaardojor Miels Christensen og Mario 
Kirstine i Hørup,født den 84.oktobor 1881,døbt don 88»oktober,død dea

S»marts 1894,begravet den 9»marts,eftori» en søn og tre døtro,deraf 
i ngteskabet med Andors J»Andersen sønnen Jørgen Andersen( eftermand) 
og datteren Anno Mario,gift nod fb rg emand Hans Meter Wille sen,Hørup* 
hav»

b) den 81» juni 18? 8 mod gaardojor Christian Hansens enke i lamb jog
9hM Mtflf 1119titter af gaardojor HH og Kirstine Marie
i Mjang.født den 6.april 1881,døbt den 8»4»død i Mintebjorg den 19» 
marts 1888,bgr»don 89»marts» - ingen børn i dette sgteekab -

Jørgen Blad havde i første sgteekab to døtre :
a) Aftn? Bflttrlat Blid»**** den 9»maj 1848,døbt don 81 »maj,gift den 
l.juli 18?o ned gdr« Jørgen Mieloen i Mjang, søn af g dr. Miels Bisl«

son og Anno Kathrine Blad,født don 19.april 1838, døbt den 89» 4», 
død den b»dooamber 1884.bgr.den 10.da«amber.
b) ABBt KUTtUMt BlM»*Ødt den 14»deo.1860.døbt den 89. jaa. 1861, 
gift nod Chresten Rasmussen fra Majbølroi,gaardojor i Tendsskow,

Sandslot sogn.(vielse paa Mrø),søn af gør .waamnaJ emmen 
og Marie Kirstine f.2honsen,født den 19.juli 1843,døbt den So»7» 
død i fandsskov den 89» august 1983, bgr» 6. september »hustruen døde 
den 80»naj 1980,bgr»den 86»Maj(Sandslot)

11.1899 - 1909 Hans Christiansen Skovmand ,født den 8?»marts 1888,
4<a X6»naj,oøn af 

gaardojor Christian Jørgensen Skovmand og Christine Mario født 
Hansen i Sandslot,gift den lS.oktober 188? nod gaardojor Juraen Miel* 
■»na «am* i Mjang, ovennevnte under a) nsvnto Anne Kathrine Blad»

18»fra 1909 af Jørgen Helsen fra Mjang ,søn af ovennevnte Jørgen 
Helsen og Anne Kathrine

Blad,født i Mjang den l.juli 1879,døbt don 3.august,(omtale 1 ”Piens 
borg Avls” i anledning af ?0 aars fødselsdagen den l.juli 1949),død 
paa statshospitalet 1 Sønderborg den So.deoenber 1949( gravst en) 

gift den lf.naj 1909 nedMMT9M fldWlMf fra Mjang, datter af gaardojor Jes Sp eg g er s
og Mario Kirstine Jacobsen,født den 18.september 1881,døbt den ?» 
oktober.1OR ' Cathrine Bielaen.fedt den 8?» juli 1910, døbt

den 88.august»
I henhold til meddelelse fra gaardojor Hans Hansen Knøs jun. i 

Hørup ejedes gaarden Mintobjergryd 1938 af Meter Bladt
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11* Jørgen Kooks gaard 1 Mintebjorg

« S3M«ruiBW »ÄÄ OttjB3kart> ^«c*n3&a«ztttttni

on af byens rig-*"1«* fBstegaarde
oAodea 1988 af Jargon Jarohnoen )m«dA«iv af Kana Mansen Mag« 

jun.gdr, i Hørup )
bourdons ojerrekke eftorOhrietian Knudsens optegnelser

ÈyKàgFyi„t§Æh.( ligger syd iôr landevejen)
l.l««O - 1698 „
2* anders Jaoobssn fra 1696 til 1788,gift 1696 aed Karen Hanedatter 

fra bebøl (?)
?• X788 - 174? fflfcfft.tefiX Aflfttfjff
4* 1748 - 1768 Jaroen Andersen, 1748 gift aed Karen Manedatter 1 

kintobJerg;han dede 1763, 61 aar gammel.
8.1763 - 1783 Hgftf BJ 91 MB, 89X98991 f Majbøl,der dede 1783, 48 

1/8 aar gammel.
6.1784 - 1807. Andreas Jøraenee^.søn af nr.4.,fedt 1760,gift 1779 

ned Maren Ohristonsdatter af Hørup{Andreas Jørgensen 
dede 1807,67 aar ganmel.HanM kaldee ogaaa AAAKJUUUfiØm 
reaaan efter ein stedfader.

7.1807 - 1818 J93K9A gjrøygftft, formandens een, fø dt 1780, g If t 1800 
aed anna Dorothea feteradatter af XU Majled)han eolga 
te boelet og drog til Angel*

8* 1819 - 1846 gfrfilß. fitafrfi.l9M.9ft BMf 91, holdes ogaaa Alois K o o k 
9 1816 18? HJsrgan*M*"*rp*ggrra* sognets varlige trangende.

KM af Jørgen Andersen og Ker enved navn farggn, JiKUMM 
glgjQ>fixg.skxb8ka>tajn, stamfader til familien Mintbsrg.Hen boede 
▼od pynshav,hvor han anno 1788 friede sig ind psa et stod,ems 
familien siden 1 lang tid ejede. Han harde følgende barn* 

• ) ifgfiTft. JUftSfrWt, skibskaptajn red rynshav
b) UfOWffi HilgfitelMtglft ®«d boelsmand KliMJÜUKÜUÄ 

b lom 1 Sj ellem*
•) Ifi1ltflttti6l2t mod Bøller flgng QMlftltMM» fstorholm 
*) UMtîX) 812t med fjFfrBtttHW 1 København

1. I860

Oplysninger om gaarden og dens ejere gönnen tiderne efter kirke« 
bøgerne og^ andre arkivalier^l«landsarkivet 1 Aabenraa

ved Christian kalbøll
1696 Jacob Jørgensen ,gaardojor 1 Mintebjorg,hvis døds« 

fald ikke findes i kirkebogen*
lifter børnebørnene at dønne naa hans hustru hare reret den øred Ja« 
fifiMl af Mintebjorg,der begramos onsdag efter 18.p.trinitatis 1699 
i en alder af 67 aar.

I Jordobogen fra aarot 1766,da Jørgen Andersen (fejlagtig) 
nernes son ejer,findes Jaoob Jørgensen paa denne gaard i tiden 
omkSing 167ø.1 nans tid udgjorde pas stens tiende fra gaarden

1 1/8 shoppe rug, 7 shopper byg ,10 1/4 shoppe harre og te herrer 
tag*

Af doros barn kendes ned nogenlunde sikkerhed følgende :
a) s Jaooboan. eftermand paa gaarden - se nodmnfor nr.8.
b) (fadder 1697),død 61 aar gammel 1717,begravet 

ter dl.o»trinitatis*
o) Jsaobadatterffadder 1699),død 1788,begravet palrnamm

(alder mangler){trolovet £8*p.trin*1704,viot Xeniniseere 
1703 til TftfMMB 4aflmiB»6aaTdeJor i Hørup, død 1743 i en al« 
der af 69 aar,bgr*3*advent*

8* fra 1697 til 1728 Anders Jaoobsen ,søn ef formanden,fødeaaret hen« 
r r g4B ikke, død 17£8,bogr.soptuago«

aima ; trolovot 19.p.trin.1696,viet 80 .p. trin* samme sar til lâÛAJBilF 
datter.er efter fadderlistemo at dømme datter af bonde lüfiULJUkKlIlMB. 
son Kaad i Mintebjorg,født aa.1673,død 79 aar 4 naanodor gammel 1768, 
begravet 9*p.trinitatis*

Tod undersøgelsen af skøder og festebreve i april 17go meddelte 
Andreas Jaoobsen.at„han havde haft gaarden i £3 aar og 1707 med 
kvittering betalt 3 speoiesdaler*
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X jordebogen Xra caret 1700 gives følgende oplysninger en forhol* 

dens paa gaarden (0 III 1.nr.188 i landsarkivet) : 18 ørtug land, 
før hoveri paa Majbølgaard,firo hasta og tro køorjaarlig udaeA i
8 ørtug 6 stopper rug, 3 ørtug byg, 3 ørtag lo otopper barra ag 4 
stopper arter eller rikker.

Amtsforvalter hobedantses jordebog Xra aarot 1788 oplyser føto 
g ente oa de aarlige afgifter » ordiamr kontributicn fer aarat 1788
9 rdl.17 skillingiHø«og halnpenge for sarens 1788 og 1783 S ril. 
Bl 1/4 skilling ,Magasinkornpenge for de samme aar 6 rdl.BO skil, 
hertil koa de aarlige herskabsefgifter : landgilde 87 skilling ,
bodesvin 1 rdl.84 skil.,3 ørtug 6 stopper tyg,8 ørtug barre,ta tos, 
tre høns og lo ag.

laders Jacobsen og Keren Haas datter barde følgende 1 ø r a i
«) itft> hftUrgfBtdøbt 4.advent 1697,død i hintebjerg 1740.bgr.B. 

•aaskodag (blandt fadderne Jørgen Jacobsen og Hans Kaad){gift 
1788 ned Kirsten,datter af e j endomsbonde Jørgen fiaomuesen og Box* 
the Kirstine Jørgonsdatter 1 Mlntebjerg,døbt tuasim.1708,første 
altergang 1785, død den 81 .naj 1797,bgr.den 86»naj»to.himnelXarts* 
dag.Var gift anden gang nod totg BdWfl fy Wlhb So Maibøll* 
«togten,side 108 - lu7 og 189 11!

b) eadoraen.døbt takkefest 1699.første altergang mangler.Man
nernes red skiftet af ll.marts 17&4 som formynder for dan fire* 
aarigo søn af broderen,settabonde Andreas Andresen i Ulkobøl og 
betegnos da sow pr* stekaadner i Jestrup,landslot sogn (brodersøn* 
nan hed Andreas) ; endvidere rar han fadder i Hørup den «.marts 
1741, de Mans Christ en o en Kaads datter i Mlntebjerg døbtos(Mnren) 

o) Jsra én .døbt sexagesima 17ol,maa vare død spad - ikke 1 begravel* 
sosregisteret.

4) Joram.andersen.døbt 4.p.trinitatis 1708,første altergang 1718, 
moderens eftermand paa gaarden Ht! so nedenfor nr. 4 II I 

Blandt fadderne : Bertel Jessen og horens Vit Xra Sønderborg, 
den første forpagter paa Kajbølgaard.

e) Ohrioten Andersen.døbt 4.p.epifanias 17©5.førete altergang 1780 
( blandt fadderne « Hans Kaad,Christen Jacobsen og Maren Jaoobsdtr. 

hans stobno kendes ikke t ! !
f ) ÅAABUbAObt den 11.februar 1708, død samme aar,begravet quadrago« 

sIna.bl.fadderne: Christen Kaad og Mans kaads datter Kirsten 
Xra Mlntebjerg.

g) anders Andersen.døbt 80.p.trinitatis 1709,første altorgans 1786, 
as tt o bonde 1 Ulkebøl,hvor han døde før den ll.narts 1764 (skifte 
bevaret i landsarkivet)jgift ued selvejerbonde Esben Clausens 
enke Christine efter den 6.februar 1749(skifte bevaret),der blev 
gift trodie gang aed Claus fauløen fra Sandslot og døde 88 sar
5 naaneder gammel den lu .januar 1795. (skifte efter hende af 15. 
naj 1793 ligeledes bevaret).Anders Andersen og Christine havde 
følgende børn i 1) Karan.debt dun 8. juli 1760(formynder farbror 
Jørgen Andersen i kintebjerg ), død den £6.maj 1888,gift Beg 4. ja* 
nuar «ed skipper Mans Hansen Kaibøll i Sønderskoven, Xødt oa.1744, 
død den 7.februar 1814,stamfader til kendte skipporstogt i gøn* 
der borg. 8) AAMK&hto-høbt b.marts 1758 (formynder farbror Hane An* 
dersen,pr* stekaadner i Job trup, form, død før 1757.5)£j|xltåto*JttK 
deraen.døbt den «.juli 1765,(formynder sal.faders søsternand og 
svoger Peter Bansen,som sidder til aflagt hos sin fader Hans Po« 
taraen Kaad i Mlntebjerg),Konf .Ulkebøl 1769,opholdt aig 1776 og 
vod modorons død 1793 i Hfillåfiå«

h) fy,«4 ARåtKldMUPK.dØbt 19.p.trinitatis den H^oktober 1718,død 81 
aar gesunel 1795,begravet dan l.maj som Hans Hausens kone 1 Min* 
tebjerg.gift to gonge ; a)trolovet S.pinsedag 1748,viet den 80. 
juni 1749 til itltX MBMMftjKhaAtfcaMMdojer i Mlntebjerg,son af 
gdr.Mane Petersen Kaad og første hustru Syndet.døbt <uaaim«1717, 
død 58 aar gannel 1763ebgr.den lo.oktober: b) 16.oktober 1754 
til H*na dtiriaeanaan qiauaan eller Kana Clausen den 01 dre,der dø* 
de 66 aar gammel 1793,begravet 16.p.trin.(samme aar som hustruen)

3. 1788 - 1747 enken Karen Anderses , Xødt oa. 1675 ,død 1758 i en 
■>ararawm*NrM*i*UiB.amB.»»>«.a«= alder af 79 aar og fire maano* 

der,begravet 9.søndag efter trinitatis. Om hende se aide 70 under 8.
AAAAAAAAAAAAJ 11AJ.A1J AAAAAXAAIAAAAAAAX



a)
to)

•)

i)

78
4. ~ 1743 Jørgen A nitrit a, eøn «f formanden ,født 17Q9,
«***»*irirwn>w^ra«*********u»-n- u ■ aian r *il**fe 4.p.trln.førStO altOXgang
1718,død 41 aar <um1 1763,begravet l.søndag efter hellelgtrekonger. ; 

trolovet B.pnshetag 1748.viet tea 27. aep tomber aaaaa aar
til Karen Hanadatter,født 1719,døbt anden juledag,fArata altargaag 
1734,død 69 aar A naanedor gammel 1789, begravet toradag dan 4«Ju» 

al* - gift med eftermanden 111

ÀMrtM 173Q,døbt 4Uin4uagaaiaa,konf.l743,atadfa*
daraas eftermand paa gaarden - aa nedenfor nr. 4 ill

H^na jgw«M«n .f*A* 1768,døbt 8.p. trial tatle, foi».konf.1768( ael. 
Jørgen ÿataraeaa aan 1 Mint eb jerg), døde som uogkarl 1786,38 aar 
gammel, begravet den 18. januar.
Jørgen, døtot 17.p.trinitatis 1784, dada et halvt aar gansai 1736, i 
begravet latare.

iflnr WW, MÜ altom » 1734, døbt palmesøndag, konfirnorot
14 1/2 ÄÄr ganuael 1771, blev sømand og optog navn efter aln fede • 
by.blu navigation larda han af student Peter jboo>do
hoa sin noder 1 Hørup kapellani og 1788 blev myrdet af degnen 
Jacob hassen Grav 1 Hørup sanne dag,son biskop dr»Sanne Bloah 
var paa visitais i Hørup.siden bosatte heu sig vod Pynshav 1 Mot* 
®ark sogn,hvorfra nan 1 sange aer vedblev at sejle aon koffardi* 
kaptajn,og da han var heldig,sanlode han sig en lilla farane. i 
Blandt hans børn navner Christian Knudsen følgende 1 sine samlla* j 
gor til en faniliehistorie(fanilion Hansen pas jstarholna nølle. 
afskrift yod Ohr.Mfiibøll,aide ö) : a) Kathrine Christina Mlntber^ 
født den 1. august 1798 ved fynshev, gift 1809 aed nøller hiAH 
gassen pas østorhola ,søn af aøller Christian Hanaan og kargare* 
tha ïoynann paa øaterholm,født 1778.dødden 27.marte 18«6,kun 48 
aar gaæael.Kaao enke døde efter ot kort sygeleje den 29. sarte 
1871. to) Jaraen Ja^senaen Mintboraf boaat vod ryxxahav.koffardikap* 
ta ja,gift aed Christiane Christensen af Kottingj e) gismaars all* 
■atettt KAirtfrm» gaardejor Uattfl J»999881 BlflM af Sjal*

dgerup.Bgan sogn: MgTKATfW ned skitoskaptajn og so*
nerokøbmand BUtsow 1 København.Gennem hende tolev familien besveg* 
rot nod i København

8. Mans hielten Sørensen af Majtoøl fra 1763 til 1783,født 
***•**«»»*»««»«••■*»•»*«*»«»«»«« i733td1jbt anden paaskedag,konflr« 
noret iuasim.1760 død son gaardejor i Mintebjerg 1783 i en alder af 
48 1/4 aar • begravet den 18. juni.

trolove! don 6.oktober 1763,viet l.p.epifsniae 1764 til 
enken Karen Jarlens af jBinteb jerg (vedføj et er begge enkefolk I dsg 
har hans første vielse ikke kunnet findes)døbt anden juledag 1719,

1.altergang 1734, datter af gaardejor ^aaaJ^giâXMiUÜUtfl °K toyndot 
i Mintebjerg,død 69 aar 6 naaneder gamel 1789.begravet doa 4.juni.

efterlad in^an barn ! 11 Se Maibøll-elagten fra Ala.o.90 II 
Skiftet efter den ovenfor under to) amvnto ungkarl Hans Jørgen* 

sen findes i landsarkivet unuer 21.januar 1786.Hans broder Jar* 
qan JaTganftan Mintebjerg ved Pvnahav navnes sad hustru Elasten .

6. Andreas J ø r gens o n , efter steigeren ogsaa kaldVJMXlML. 
>*»»*wa*****M*****»*mni***«» jjør ensen,, søn af nr.4.,døbt auinsuageså 

sina 1730,konfirmeret 1763,død 67 aar gannel den 14.narto 180v.be* 
gravet don 28.narta.trolovet S.april anden paaskodag 1779,viet daa 

23. juni sanae aar til Maran, datter af benda flhriatan Missen Konk 
og første hustru Mane Paul skatter paa Hkivegaard i Hørup, døbt 3. 
advent 1704.konfirmeret 1771,død paa Kegaas dea 14.februar 1889.

I henhold til nota 0 IV nr.293 overtog Andreas Jørgensen gear* 
den den 6.august 1784.

Vod l elnteteier» 1784 fik ÅttÅrfOl Jflfr
genson tilmaalt følgende arealer t
Husstod,abildgaard og haver ved huset : 4 td. 0 sk. 14 t 18 : 8ø 
Vester Pin ved huset 3 • 30 i 89 : 10
Preimarkea 87 " 4 ” 8 : 39 : S3
i Mosen 1 • - • 19 i 78 i 80

i alt MS td. bak. 88 : 40 j 06
afgivet skalegrund gø », til inderste Jørgen Leinand 38 • 

tU anodeland 1 sksppe 9 • •



Vod folketellingen «a 13.februar 1806 navnes foruden Andmoao 
Jørgensen •< hustru ,den 16 aarllgo datter Mari« Cathrine Ander« 
sen, den ugifte tjenestekarl Klaua Petersen,31 asr gasuBol,og dan 
soketenserigo Peter Petersen Kiev son B&XX1 ukonfiraeret koetge»« 
ger faa gaarden. gønnen Jørgen Androsen ned hustru Anne Dorothea 
og datter Mario Jørgensen boede 1803 hos svigerforeldrene i Maj« 
led.

Andreas J ørgens en olier Sørensen o« Maren hårde følgende 
b ø r n :

a) J arsen-fadt den 29.jnarts 1780,døbt quaslm.dcn 2.aprll,kQM« 
flaneret 1796 - faderens of tarsand pas gaarden - so neden«

for nr. T ? 11
b) M4T17 gøWlM»**** (dagen glemt)døbt oantato don 6«maj 1787, 

konfirmeret don XX.april 1802,gift i Hørup den SS. januar 
1809 ned ungkarl førgen Christensen fra Megan s, betegnes ved 
noderens død søn psreellist i VestorkobbeX»søn af £UUGL*11A 
Christensen og Kirsten i Haski ed, Kegan s: de flyttede i anret 
1809 til Kegnes for at overtage hans fadere inderstestod. 
Marie Oathrino døde i Vestorkobbel dan 31.narts 1861.in søn 
AflÅKW Wißt BRPW>t ødt i Mint eb jerg den 17. mart a 1809,døbt 
den 82«marts,konf.palm. 1826, død den 9. januar 1866,Tiedes
den 87. oktober 1844 i Hørup kirke til Kirstine Andresen, født 
▼ed Hørup kirke den 18. juli 1823,døbt den £0. juli son datter 
af jMiUax.AW Ahdrefttft og Birthe Cathrine Jørgens«

7. Jørgen andrasen ( Andersen), ogaaa kalot Jørgen andressn (Sørensen^.
søn af formanden,født den £9. nart s 1780, døbt quasdm.den £.4. 

kenfimoret 1796,ejer af gaarden fra dan £0. mart s 1807 til den 
29. januar 1819, da han solgte gaarden for 8000 rigsdaler grovku« 
rant eller 3200 rXgsbtaikualer sølvnønt og rejste til Angav

▼let i Hørup den 6.november 18eo til
datter af atayftjfifl Ptttf iXilglft ved Maj« 

led (Mjang) og første hustru Cathrine Jørgensdatter,født den 23. 
jasatar 1782,døbt septuagesima den 27. januar,konfirmeret 1794.

Børn:
a) g arie, født 1 klintebjerg dea. 16.marts 1801, døbt den 18. 3. 

hun flyttede 1822 til Gelting(Angel) som tjenestepige, var 
▼od farmoderen« død paa Kognss 1889 gift ned Bassus Urmager 
i Gelting«

b) Andreas-fadt ved Mailed den 20. april 1808,døbt den 24« 4« 
e) A^na cathrida.fuAt i Lilnteb j erg,hvor foraldrene boede hos

forfaderen Andreas Jørgensen,den 19.juni 1800,døbt den 23. 
juni.

d) mtT fargt/wra ,*ødt den 31.oktober 1807, døbt den l.novcm 
ber,faderen nu gaerdejer i Pint eb jerg.

e) Jargon, fedt paa gaarden i Mint eb jerg den 9 »maj 1811, døbt 
den lB.maj.

f) Hggg,født i Mintebjorg don 8.»pril 1814,døbt don 11 .april 
(preston har vodføjet :6.barn t!)

8. fra 26«januar 1819 til 1846 Kiels Christensen Kanaan ,kaldes eget
h|i»l^"kQok?ved Tiolsen^KtlVÖbfl^Wlta ”XdXZfsid Mleln 
Christensen Khak( Hansen) P ledt 1 Lanbherg aen 3. januar 1777, døbt 
dan 6. januar (søndag efter nyt aar), søn af gaardojer HÊKlMldîUEUNk” 
sen og Maren(Mans Jørgensen Kooks anke),konfirmeret palmarnm 
1792, død i Mintebjorg don 6.oktober 1888 son aftsgtanend hos ef« 
tenaanden,begravet den 10.oktober«

gift den 17.juli 1813 oom ungkarl,kaadner i Mintebjorg 
Miels Christensen nod Anno Kirstine,sidste datter af kaadner 

Hansen) og Kirstine Jørgensdatter,født 
don 27.november 1777, døbt 1 .advent den 30.novamber,konfirmeret 
1794,død don 10.marta 1848,begravet den Ib.asrte.Handea noder 
var en datter af gaardojer og tolvmand Jørgen fhescen.

Mlela Ohristenoen ver fra 1813 til 1819 ejer af svigerfads« 
reno kaad i Mintebjorg«

1829 harde Miels Christensen ot skatteareal paa 41 tønder.og 
gaardens taksationssum var 6060 rigsdaler. - I860 udbetaltes før« 
ato gang do »årlige renter af Miels Christenson KoOks og hu« 
s true leget jhan var aftegtsmand paa JørgenHansen boel i 

Mintebjorg«



Miels Christenern HanaeuflLoak) og Anne Kirstlnes lern :
a) Christian Adolah Maller.fadt den 26.maj 1814,døbt den 6q.naj,død 

gi.den 6.Juni samme arc*begr.don 12. juni.

i

x» sago gx.aen o.juni samme aar.oear.aon 12.juni.
b) Kirstine karle.fadt den 28.nov.1816,døbt den 3.deomber,død den 

18.marts 1818.
°) puristen Mieissnff»at den 21.april 1817,døbt den 27.4.,død over 

11 aar gamel don 31.maj 1828,begravet den 8.Juni.
TininTiftsuSSsMLi i* 01&,* iS!*.** gaarden 1 Mlntebjerg fra 1846 til el. ---- ---------------------  t<r i870|£ødt x Mlntebjerg den 6.Juli 1814,døbt den 

10. juli, søn af gaardojer feter Hanøen Koek. eg Karen Peteredattor,dod 
een aftogtsmand den £4.februar 1898,begravet den 3 .marto,i live kun 
to emner og to døtro.

gift to gange i a) Ulkebøl den £3.maj 1848 mod XMgJLÀ&J&» datter af 
gaardojer i Kllntlng Httl 1.916 0*«i k jarig am 24.sept. 1788,død
1 Klin ting den 14. Juni 1860) og hustru Anne Kathrlne(m datter af oven« 
havnte kaadner Christian Adolf liansen Møller 1 KintebJerg,født 20. Ju» 
li 1783,død 16.10.1847).født 1 Klinting den 18.maj 1822,død i Minte» 
bjerg dm 4.april 1868,begravet den 11.4. b) dm 21.oktober 1868 nod 
Agftt éldlfr, datter af gdr.jgrgm JflKKWffl ttAff og Anne i Mjang,født 
don 29.Januar 1816,døbt dm 6.februar,død den 24.juni 1896,bgr.d.28.6.

Vod folkets lliugm I860 ( Rigsarkivet )jm»v&os foruden Jørgen Han» 
om look og enden nustru,to sønner,tro døtro,rotor Andresen,tjmeste» 
karl(f.den 9.sept.1836),Jørgen Ramueum,tJenestokarl(f.den 26.marts 
1844)eamt tv tjenestepiger fra Ulkebøl:Anne Karle wohanøen,20 aar gi. 
og Marie Cathrine Jørgensen,16 aar gammel.

Af børnene i første egtoek&b er fundet følgende :
a) A||t ÜTBUnt KlMMIfifiiftftK) » den 14. de o.1846, døbt dm 10.1.

1847,død dm 30.marts 19&8,bgr.dm 4.4.,gift dm 19.juni 1867 med 
uugKxxl MdÄLÜfiMÄÄ*smedesvend 1 iXutebjerg, søn. af Indsidder Hans 
Mi eh al s en 1 ïandslet( smere ved Mlntebjerghavjf  ødt don ll.doo.1841. 
døbt 16.1.1842.konf.Sandslot 16.3.1866,død som aftagtsaand 1 lysa» 
bild d.Januar 1910,bgr»Hørup 10.1.(1908 11 bø2n,otto 1 live).

dm 12.marta 1848, døbt 19.3., død dm 18.

°) dadfadt aan døn 3.juni 1849,begravet den 6.juni.
d) daay, Haarn^adt don 28.maj i860,tøbt

Quju Aviuwv vaxxx iaw«. _
bor 1880 mod (hyleten Jøramem Matthias an. søn af Inderste og kro» 
mand Rasmus KatthieBmlMaJbøl7fødtiSåUD93 Brtebjerg, landslot 
sogn,don 30.Juni 1849,konf.1866.

•) faWårftt Ilril ggPWjfødt dm 18.sept. 1861,døbt den 26.oktober, 
død dm 26. juli 1862/bgr• 1 • august•“ IjdOlJaaiiagSflaMøAt den 10.februar 1864,døbt dm £6.narts,vlot 
dm 9 .maj 1899( af te gtmrnd, ungkarl) til Anna Kathrine Manom, dat« 
ter af indsidder Mme Mikitsiaen i 2mdsMlo og Anno Mario Jørgen*, 
datter,født dm 20.Juli 1847,døbt 29.Juli,konf.1861.

h1IMTw.AP0* (8.barn,fire 1 live),født dm 28. januar 
1866,døbt den 11»februar,død den 9.oktober 1869,bgr.den 16.10. 
fltfl JiMftMft SMK.Wt den 1 .oktober 1866,øn«nmfrMI JBAUL 06X61» 

oo nedenfor ! I !
dødfødt datter dm 19.januar 1868,begravet dm 31.januar.
Inger Hrnam Koak.fadt dm 8.november 1869,døbt dm 4.deoember,dø» 
de af kighoste doa 6.apr41 1866,bgr»den 2.maj.

tll 19Ô4,søn af formanden,født dm l.okt. 
“““•“••“1866,døbt dm 2.november,død oom 

gaardojer i Mlntebjerg dm 2b.april 1904,bgr.dm Sø.april,gift dm 29. 
marts 1881 mod Anne Marie Bonde.født i Momasrk dm 20.december 1866,data 
tor af gaardojer fim QfcrlltUWW Bl»4l og Mario Kathrine Menom Koek, 

toa . . . A .Oaardens følgende ejer er vistnok jøXMttM».der døde dan 8.maj
1943.Hustru : Mario Kathrine Jørgensen født Dune,døde 82 1/6 aar gi.dm 
29.marts 1943,bgr.den 3.april.

nuligvia svigerforeldre tll .gater i Mlntebjerg,
født paa Blåne Østexmark,Ullerup sogn,don 26.Juli 1887,søn af adr.Jame 
AAdlznm og Anne Cathrine f »Jaoob em, døde paa Statshospitalet 1 Sønder« 
borg dm 24.oktober 1944,gift ned efterlevende silen fadt Jaraensm.

den 28.maj I860,døbt dea 23.Juni(betegnet 
som femte barn 7),død den 24. sept.1907, gift i Hørup dea 18.novoM»

f)

«)
M

J)

19. feter Hansen Koek
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12.mornes monoens gaard 1 Mintebjerg (en gennol fiiategaard)

1 TflfTP* 1Bafl » H**t
gaardena ojernkjce etter paetor Christian Knudsens 
optegnelser fra Hørup sogn, skrevet aa.1870

s • 
8. 
4. 
5« 
6.

1568
1556
1678
1888
1691

- 1666 Jgyfieiy ÅBtoKflUfrøfl 1714 * 90 aar gannel.
“ 1678 JØXMtft KftfiM
- 1688 ShOlftl EfiSK
- itu Am. tourna.
- 1783 Christen Miels en than kaldes en sen af foder Thomsen 

svin. 1718 dada hane kone Magdaleno,og han blev sanne aar 
gift ned Anna fodersdattor af landalet,der dode 1 barsel* 
seng 1718,gift sanse aar ned Karen Christens;han døde 1788, 
66 aar gammel jhana tredie hustru døde samme aar. ( Anna rkningi 
dot ned lieder Thomsen svin or enfejlls aning,oo nedenfor I)

ter af Mintebjerg.Han døåi 1787 som tolvnand.__ 1784.

W»wF V W"w db vP ▼ ^FA vw * w AJL^Pwb9wMpMvÆ> £ g
7,1788 -1780 Jaoob Christensen Kook,gift 1782 ned Syndet Chrlstensdat*

8.1780 - 1784 f '
9.1784 - 1796 5m

10.1796 - 1889 &L
11. 1889 - 1866.flhriJt
18. 1866 - 1870 ff .Zh

Ohriatan Kaskader døde 51 aar garøol 
ShrlfllimgfflB 
len Thomsen

— ïfitfMl 8toMWL 
dnanrknlng til nr. 6 ; Christen hiolsan 

en søn ef feder momsen Svin.Haxu fader ££, 
navnes dan ene gong sca forlovere jmuligvis

ar ikke som angivet 
radar monsen svin 

äar Christian Knud* 
san översta ordet g^, Christ an Hiélsens fader kandes ikko ! I1

Mogle oplysninger oa gaarden og dens ejere gennem tiderne efter 
•W««4««»nKnn*r»v8r!3B!d£n8:9es»vw»€«ne8i&ini8vVBaxifiH»tt««Murv*g»«««»Mi 

kirkebøgerne og andre papirer 1 landserklvot 1 Aabenraa
■Mm*«««»*«* «t» «n m«e e v as zi«» es as am «ä is«« »ar « w ss* « *b*b*b wrMWMr

ved Christian Maibøll
X en oversigt over denna guards ejere fra 1660 til 17ol og senere(viet* 
nok efter tiendelistor,son Jog ikke kender,navnes af Chr.AMMdsen føl* 
gendo : 1660-78 Christen kotersen - Jørgen Andersen - Børgen Kook 1678
- 84 Jørgen Kook - Shonas Kook - 1686 - 1701 monas Koak - Hans Poder* 

sen - Jaoob Christensen : 1 X/£ oksppe rug, 7 shopper byg,lo 1/6 slapper 
havro,og to harver tag. *a.i67o

I rekken, nemlig i tidafi Ongler Bbm , der navnes paa
denne gaard baade i Jordebog» ved amtsforvalter Matthias lobedants fra 
såret 1782 og 1 Jordebog» fra 1760 C XV 189.1 disse to jordebøger nøv* 
nee for alle ejendoms ogsaa ejeren efter den gamxø Jordebog,dor stana® 
fra tiden omkring 1670.

1.1660 - 1662 on hvem der intet er bekendt.
2. 1662 - 1666 Jeyaan Ander sen-njtaake den Jørgen Andersen i Minteb 

bjerg,der fødtes 1624 og døde et par n&aanoder i 90 aar 1714, 
begravet Mikkelsdag.Sanne aar døde Jørgen Andersens hustru 
1 Mintebjerg 85 sar gannel,begravet skørtorsdag.

3 a) Mane flhriatanaan 1 Mintebjerg,omtales Ikke i kirkebogen,der bo* 
gyndor nad anret 1690.

3 b) J ør a an Kook. Ogsaa med neneyn til danne nand svigter den nidsto 
kirkebog. MiriWIafr*"* datter,fadder palmarun 1701.

4. 1678 - 1688 ®«ua< ** dette navn dødo 52 aar genual
1 Hørup 1705, begravet anden pinsedag .Hans hustru H.l.bo* 

gravedos efter 13.p.trinitatis 1700,alder mangler ,n» 
pznsten har skrevet, at hun or af senne hns non Maren Kaad* 
nors.Thomas Kook viedes 4.p-tnn.l7ol til Anna Andersdtr., 
der døde 1742 1 en alder af 78 aar,bgr.den 4.april.

5.1688 - 1691 toMUtoLiZUMA 1 Mintebjerg omtales ikke i kirkebogen. 
6. Christen Miele», ejer sf gaarden i Mintebjerg fra 1691 til dea 16. 
********************* Jaaur jo ao, føøt 00.1667, død 66 aar gannel 1783, 

begravet trodie søndag after opIfanise (Maddorliaternos navne giver 
ingen oplysninger om hans horkomot - gtft Vf 1MMML i



a) trolovet 1C91(ula•tilg),viot dom.19.p.trinitatis samme aar til 
MIKUIIM 111, Htf tn ftm Il 1wm( formentlig datter at gaardojor Mia 
Kook) (trolovet tro uger før 77?) ,født ea.1668,døde 43 aar gammel 
1711,begravet on odag etter 1.advent.

b) trolovet i ïandalet,1712,viet i Hørup 21.p.triaitatla 1712 til 
AaftA.U.VrtWtfr ftX, oa.1671,døde 46 aar 6 aaane.
der gammel (i baraelaeng) 1718,begravet onsdag otter Judiea.

o) trolovet Maria boaøgelaeadag 1718,viet l.p.triaitatia samme aar 
til Karen Chriatsn«. an enke, formentlig fra Mjang,da Hana Hangen af 
denne by er den ene forlover,antagelig enke efter Christen Miehel« 
sen.dre døde 1715,begr»4.advent;hun født oa«1769,død 64 aar ganmel 
1733,begravet 4.advent.

Ved undersøgelsen af skøder og fe»tebrevo paa Sønderborg 
slot i april 1720 oplyste Christen Hielaen,at han havde haft gaarden 
i 21 aar og intet betalt,da gaarden ver helt øde.1726 fremvisto han 
kvittering for,at han havde betalt soks rigsdaler i 1707.

X jordebogen fra aarot 17oo ( 0 XXX 1,nr.182),oom findes i dåben» 
rua, navnes Christ en Nielsen paa førstepladsen blandt bønderne i Mina 
tebjerg.Caaraen omfattede 16 ørtug land;han ydede hoveri pas iiajbøl» 
gaard,havde fire heste og fire køer.hen aarlige udsed var 2 ørtug S 
shopper rug,tro ørtug byg,tre ørtug havre og en tønde arter eller 
vikker.

I jordebogen ved amtsforvalter bobadans fra aarot 1722 etaer 
Christen Nielsen med følgenae ydelser : ordinär oontribution betalt 
for «aret 1722 8 rdl.17 gkil.hø«og halmpenge 2 rdl.21 1/4 skilling} 
mag&sinkornpenge 5 rdl.28 skilling,de to sidatnmvate ydelser for ae» 
rene 1722 og 1723.poihl kom følgende horsKabsafgifter(hermoddelt ef» 
ter Jordebogen fra 1765: landgilde (Jahresgift) 27 akilling;bodosvin 
1 rdl.24 shilling,tre ørtug 6 snepper byg,tre ørtug havre,to gas,tre 
høns og 10 og.

At Christen hiolsens £grn kendes følgende ;
a) a n n a . døbt 18.p.trin.1691,første altergang 17o7,død pas Kilde« 

gaard i Mintebjorg 1766,begravet 7.p.trinitatis;75 aar gammel;
gift ».^.trinitatis UUKmod gaaraejer Jørgeg^^Jjdii^^ paa KiU 

deg^&ard .født oa.1686,død 49 aar gammel 1733,bgr.den 11.märts(Viel« 
sen fandt sted 21 .p.trin. 1717);gift anden gang 16.p.trin. 1733 mod 
jUSkUMJ^KkAaVist identisk aod bioolai ysnaan ^asaan.aom den 21.no« 
v embor 1778 agtede Kirsten* Jørg«nadattor(dødl.nov.l010) og døde 
tre aar senere i Philadelphia.
b)M i els .døbt den 24.juni (gt.Hausdag) 1694,blandt fadderne toal< 

bi el s gkroders datter Maren), døde i deoember 169», begravet don l.je« 
nuar 1696.

o) J s r * o n . døbt oouli 1696,død samme aar,bgr.den 2O.møij.
d) M a r e n . døbt oouli 1697,førete altergang 1713,død 1731,begra« 

vet palmarum;trolovet 3.p.trin.1725,viet 19.p.trin.segne aar til 
kaadner Jens’Jørgensen (ved Marens død i Majbøl),født i Lambjorgekov 
i deoember 1696,døbt den 1.Januar 1697,søn af bonde Jørgen Jensen og 
og Anne Christonsdatter,død i Mintebjorg 1755,begr.Mk.p.trin.Jons 
Jørgensen blov gift anden gang 2u.p.trin.l732 med Margrethe fetere« 
datter i Mintebjorg,oom den 16.juli 1757 i Sandslet kirke viedes til 
Poter Hansen fra Zandsgaard.hen 13.Juli 1757 fik Poter Jensen(lytter; 
tilladelse til at overtage Jens Jørgensens enkes kaadsted i Mints« 
bjerg(O XIX I,ur.l7)
•) f» MSim. haUfK begravedes Maria bobndoleoodag 1699. ,
f ) Karen, døbt 18.p.trin*17oo,første altergang 1716, død i lo« 

bøl,Sandslot sogn,176x trolovet Hørup sexagesima 1724 til Jer « 
^anHwn«an.itaar.>i.iar og tolvmand i Lebøl,født oa.lG97,dødo 1762, 
begravet den 28. ok xo bor.

g) Magdalene.døbt oouli 17ø3,første altergang 1718,død con Malene 
Jürgens i Lambjergskov 1744,begravet septuagesima;gift a)oa.1730 
mod gaardojor Jans Kook i Lambjorgskov,søn af gdr.Christen pote» 
sen Koak og første nustru aaren sst. .døbt doa d.feoruar 1696, 
død 1741,befcravot den 31.deoember. b) den 3. januar 1743 med ilKh 
man Miesen Koek.Mdr.i Lambjergskov.søn af bonde jj^g «Mtitl.tWB 
Koek om maren paa Skivegaard(Hørup),døbt 19.p.trin.1713,død den 
27.januar 1799,begravet eeto mihi den 3.2.

2) k 11 o n ,døbt 7.p.trinitatis 17o7,første altergang 1722,død 
65 aar gammel 1762,bgr.3.p.opifsniee.gift 1728 eller 1729 med 
gaardojor Jaraen Jensan.Bjørnemooe i Majbøl.
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Jørgen Jensen fødtes 1 Majbøl 1701,tabt l.p.epif«nias,første «1» 
tergaag ,søn at gaardejor Jan« «wem a* føret« hustru gyndst 
Jørgensdstt«r;fader en død« 1788, begr*l*p.eplf «nias,og sønnen be* 
talt« den 24.aarte 1728 aln« feetepenge^han ejede gaarden fra 
1788 til 18.november 1758,da sønnen Jene Jørgensen afløste ban* 
Jørgen Jensens dødsfald mangler 1 kirkebogen*

i) indfødt datter begravet 13.p.trinitatis 1709
i) M_ r n d e t h. døbt 7.*.trinitatis 171u,første altergang 17««, 

gift aed eftermanden paa gaarden - s« nedenfor 111 
k.) dødfødt søn af andet agteskab begravet lstare 1718

7* Jaoob Christenean Ko o k , ejer af gaarden fra 1730 til 178Q, 
eaasKMa.v.a. ■■■■r.aan ■■■■nrav* ®ø> gaardOler ChriStOS KOOk Ok føXte
ete hustru Maren 1 Lamb jérgskov,født 17ol, døbt 2«pinsedag,første al
tergang 1717,tolvmand,døde 87 aar gammel 1787,begravet den 21.mart«, 

gift to gange :
a) trol.trinitatis søndag 1732,viet 22.p.trin.samme aar til Syndet. 
datter af fonanden,født 1710, døbt 7.søndag efter trinitatis,første 
altergang 178«, død 42 aar gannel 1758,begravet miserioordlas donlnå*
b) trolovet Lysablld den 7*juli 1752,viet 1 Hørup den 15*september 
samme aar til Kirsten,datter af gaardejor Povl Christensen og anden 
hustru Mette fhomasdatter i fjolby,døbt Lysablld onsdag efter 3*p • 
epifanias 1782 i Lysabild , død i Mintebjerg den d.naj 1797,bgr*den
3. søndag efter paa ske (hun døde hos svigersønnen Jens Thorn een, kaadner 
og hjuler 1 Majbøl.

Udsigelsen efter Jaoob Christensen Koote første hustru Syndet 
af 30* august 1752 er bevaret i Landsarkivet .Der navnes følgende seks 
børn : Chresten,Maren,Hans.Peter,Christian og Anne Kagdalene,son hvor 
skulle have en seng,en kiste og et skrin*

Ogsaa skiftet efter Jaoob Christensen Kook af 24*november 1787 
or bevaret.aom arvinger navnes enken Kirsten,følgende børn af første 
ægteskab; peter Jacobsen Kook,kaadner i Lebøllrkke,Tandslet sogn,Mans 
Jacobsen koek,gaardejor i Hørup;ChMstlan Jaoobsen Kook,gaardejor i 
Maj bøl, datteren Maren, og at andet sgteskab datteren Syndet*

Don So.juni 1759 var Jaoob Christensen Kook i Mintebjerg lagde* 
mand for 14.lvgd,session torsdag efter 5.p.trin.nevnte aar(0 XIX 1, 
ar*18)

Jaoob Christensen Kook havde i sine to vgtes^aber følgende 
ahristen^eoobsen Kook.døbt 13.p.trin.1733,konf.<uasim.l75ô -

- - - ««)

»)
Samtai. jXltaMiftfl »a ,11

Maren.født den 7.februer 1735,døbt feste grat .aot ionis Jconf* sansen 
med den aldre broder,levede ved folketællingen 1803 ugift paa gaar* 
den,død« paa sit fødested boa tolvmand Zhomas Christensen i Mlnte* 
bjerg dan lO.oktoher 1813,begravet den 17.oktober,78 aar 8 maaned« 
gmnmal T
HiM JfgPbltl Kft9fc»døbt 23.p.trinitatis 173« (den 4. nov. ), konfir
mer et 17b«,død «om gaard«jer 1 Hørup 1789,oe*ravet dan 3.søndag 
etter helligtrekonger»gift tre gang« ;a)d«n 7.juli 1789 ned Matt a f 
•ak« efter gaardejor Jaoob Jacobsen Kaad,datter af Peter Bødker i 
Preetesneddet,døbt søndag efter jul 1738, død 40 aar gammel 1778, 
begravet 8*p.opifanlae; bft den 31.juli 1778 ned JÜJUÜÜHL datter sf 
Poter Bødker og Karen Jørgensdtr.i losteaaedaot,døbt 19.p.trin* 
173«,død 1774,begr*19*p.trin* e) trol.Ulkebøl den 6.marts 1775, 
viet nørup den 3ø*juli samme aar til aima ka*jia-A««tai» af gaard* 
ejer Bis Clausen og Anne i Kvr,Ulkebøl sogn,døbt den 30*juni 1748, 
død i Lebøl, Tändelet sogn den o*maj 181«. Hun var gift anden gang 
(trcl.l.juli 1790) med gaardejor og synsmand Hans Madsen i Lebøl, 
der døde den 27. dø o ember 1820.8« Mai bøH-sla g ten side 107 under f) 
IglfK i/fiW^MMLÄOafc^aadner 1 Lebølly^«.i«ndaLet sogn.døbt Hørup 
23 .p. trin. 1738, monf*3.p.paeah.l754,døde som aftagtenand paa et 
kaad 1 Lebøllykke den 31 *aaj 1827,bgr.den 4»juni,88 1/2 aar gannel 
trolovet Hørup den 3u.deo.1772,viet den 23* januar 1773 til Mette 
ÊtaJtofi-dmflaftÔfiMâXfàer ikke ses at vsre født i Høru* sogn.De
res søn Jørgen Peterson Kook vra fra 1803 til 1883 asttenand paa 
en gaard i Majbøl (Se kaibøll-slsgteu fra Als,side 23 li) 
Christian Jaoobsen kook.døbt remlnlsoer« 1741,konf.1757,død d«n 18* 
marts 1802 paa ophold hos stedsønnen Jørgen Jensen pae Bjørnenes« 
(Majbøl),bgr.den 24*nart«,glft den 85.april 1774 med Kirsten,«te 
k« otter gdr* Jens Jørgensen i Majbøl, dat ter at gdr* Christen fe* 
toroeh og Ulen ved kirken,døbt 17*3.1731,død den 8d*fobr*1807*

•)

d)

•)
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f ) ÅAMJtålAM» *Øtot helgensdag 1743,JMhflmerot 1759,død paa 

Kogms don 89.Januar 1774,(1 Grønmark), trolovet Hørup li.p.trin» 
Aøa 86»september 177g,viet dan 30»oktoser lamme aar til MftULfllKj^ 
itancan Xra hegnes, der tjente hoe Andreas Kooks enke i klintebjerg»

g) Eovl^dsbt 12»p.trinitatis 1754,døde samme aar,begravet Alle Hel« 
gensdag»

h) Jaoob Kook.døbt feste annuno.liaria den 25.marts 1756,konf. 1771, 
død 84 aar 6 naaneder gammel 1780, begr»27.p. trinitatis»

i) Syndet .døbt den 28 »november 1759.konfirmeret pelmarun 1778, 
død Boa Sindet Andreses i Majb^l den 16»juni 1817(Her angives.at 
hun var født den 86»novesiber 1759);glft to gange :a) trolovet lør*» 
dag den 10»oktober 1789,viet den 7»novenber øasune aar til Jens 
j^gMggg,Jcaedner og hjuler i Kajbøl, søn af Thomas Thoms an (ogsaa 
kaldt Møller) og Anne sat»,døbt 2v»p.trinitatis 1763,død den 80» 
mart a 1809, bgr »den £6»marts, ;b) den 4»nov«mber 1809 ned ungkarl 
ABtojM. jLøJORMMIxra «andslet,kaadner og hjuler i Haj
bøl, født i Sandslot 1768,døbt den 3»oktober,oøn af Jorgen Jørgen ■ 
sen i Tanoslet,konf»1779,død den 6»marts 1839 pac aftngt hos Sted« 
sønnen, kaadner og skiwder Tnomae J«a#n i haj bøl »Andreas Jørgensen 
Hattesen bleb gift anden gang den 3o»oktobor 1818 ned enke JUtiäUk 
Thamaea.aldat i «andagaard,Thomas «homsem(Havemands)efterleverske, 
datter af gaardojer Jørgen Jensen og Maren Jørgensdatter Sørensen 
i Komark, døbt 3 »advent 1765,død he s stedsønnen i Majbøl den 30* 
april 1832,begravet den 6»maj*

8» 1780 - 1784_Qhriston Kook,ved vielsen Christen Jaoobøen Koek, søn 
af femanden og første hustru Syndet,døbt 13»p.trinitatis 1733, 

konfirmeret q.uasim.1750, død 51 aar gammel 1784,begravet fredag den 
11»juni»

trolovet 3.p.trin»den 19.juni 1768,viet den 15.Juli samme aar tll 
ÿÆaJhftft fra Hørup sølle,datter af flg&OhllMKÜMlUÜ.
(død 1740) og Anne Christensdatter,døbt langfredag 1740,konflx* 

moret 3»p.paaoh»1755, død 51 aar gammel 1790*begravet don 3»august 
(gift ned eftermanden paa gaarden)

a) nyfødt udobt datter begravet jubilate 1769»
b) hrndot.født den 9»marts 177o,døbt remlnlsoore den 11»narte,død 

otte aar gannel 1778.begravet mis»domini»
•) AJtyaa gen 6»februar 1778,døbt 5»p»oplfanlas den 9»febru«

ar,konfirmeret palmarun 1788 - gtf.t ugl fAøffglA MTeffi „I11
d) Jaoobffødt den 7.maj 1779,døbt den 9»maj,død 1781 1 1/8 *•* gl» 

begravet septuagesima*
9* Hans Christensen K o a k , fra 1784 til 8»juli 1796,søn af gaardej« «MM»mUx.s»raMlusaKSBM> er oiuriston Jørgensen Koen og første tom 

stru Anno Kathrine Christensdatter 1 Kanojerg,døbt reminlsoere 1753, 
konf »for» 3»paseh»1768,

gift to gange :a) trolovet den kl.maj 1785,vied den 17»Juni sam
me aar tll . 78J9 g9K9 Wfe jfX» <****};
vet den 3.august, b) trolovet lysabild den 4»nôvember 1790,viet Hø* 
rup den 26»november samme aar til pige Kirstine Merle Petorsdatter 
fra Tandsolie,Tandslet sogn»

I 0 IV nr.462 oplyses,at boelsmand Hana Koek 1 Mlntebjerg den 
12» juli 1795 tik lov til at opføre ot hus pas en grund, som han høv* 
de købt af baron v.Bülow i Kotting(Bispogaarden)»Vanillen forlod Min« 
tebjerg 1796 og drog til Ko t ting, hvor de Bavne s i Kell øhave»

Ved udskif tningen i Mntebjerg 1786 blev der tilmaalt boolsnand 
Hans Kook følgende arealer :

Husstod,abildgaard og haven vod
huset

Freimarken
Bølkos Mose

Mees Haven

tilmaalt boolsnand

3 tønder - •MBrøer 7 ; 54 i 14
26 ft 2 H 30 : 39 : 28

8 w 3 W 31
— u 5 H 83 î 87 ; 50

1 alt S« tønder 4 slupper 12 : 80 ; 92
afgivet tü skolegrund ; 20 ’»til inderste Jens .Petersen 38 • 

og tll smedeland 1 sJoippe 9 *
JLXXJL. »

a)Anne Dorothea.fedt den 3o»sngust 1791,døbt den 4»9»,døde 10 Øa- 
go gemse!, begravet den 14. sept ember»
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b^Christen,født Aea 88 .november 1798 1 Mintob jerg,døbt Hørup 4«a M• 

aeveâeerf 46» p. trinitatis)
o) Peter.fadt i Mintebjorg ica 83«movembor 1793,døbt Aea 89«noveobB 

ber.l.advent«
d) HpfifL (tvilling).født i kallahavo,Metting sogn, den 28«maj 1799, 

ÀMt den g.Juni(2.p.trinitatis)
• ) Person (trilling),født den 88«maj 1799,døbt den 8«juni.

«)

IQ« Thomas Chriotensan,yed violaen Thomas Christensen Andersen^betegnee 
1813 som tolvmand,ojor af gaarden 1 klintebjerg fra Aan 8«juli i7?e 
143JSÎ1 gftr^>J»aM^farA.9a OathfJS2 1født 173s,døbt 18«p.trinitatis,konfirmerst palmarum 1783,død øen SHM 
man Christensen ,opholdsmand hos sønnen Christen Thomsen, den 3« juni 
1844,bgr.den 7,Juni;

trolovet don 84. apr il 1798,riet den 13. Juli samme aar til 
Anna,datter af gaardojor Christen Jaoobsen hook og Dorothea Mansdattor 
paa sanse gaard(nr«8),født den 5.februar 1778,døbt den 9.februar,kon* 
flrnerot palmarum 1788,død den 87.juli 1883,begravet den 31«juli, 
ved moderens død to sønner(en i live) og tre døtre,den sidste gift nod 
gaardojor üioolai Petersen 1 f|elby,Åyssbild sogn«

Skyld*og pante bogen oplyser sidet 666.at Sørgea Thomsen Takkers sari 
i høang don 19.april 1798 blev bortforpagtes til Skemas okrletonsaiux 
Mintebjorg for et tidsrum af ti aar.hen 84.februar 1808 overtoges gire 
dan i Mjang af sønnen Jørgen Jørgensen Sokker*

B ør n __ j__
pMthrlno. født i Mjang den 3.december 1793,døbt Hørup den 8«deoeak 
ber (g.aave&t),iEonfix»eret fra Mintebjorg den 26.marts 1809,gift 
i Hørup den id. juni Hil med boelsarving i Ï j el by, Ly sab ild sogn, 
lioolai Petersen.søn af gaaru&^er Peter Hansen og Dorothea lies« 
IHsdatlerTTralandsletJ.født i PJelby den 14«oktober 1799,døbt 
kysabild 82«p.trinitatis,dø4 som gaerdejer i rjelby,31 1/8 aør 
gammel(nio«Petorsen, vulgo Paulsen) den 17«mag 18Sl.bgr.den 23«aaj. 
Cathrine flyttede i foraaret 1888 med sin mand og datteren 9099« 
thea (født 1 Mintebjorg den 81.august 1881,døbt len 84.a»«ust)til 
fjelby.

Christon Thomsen. født i Mintebjorg den S«juni 1794,døbt sense dag 
(2.p.trinitatis).,døde den 7.juni 1797,bgr.den 11.juni,trin.søn« 
dag,ot aer g*****^! «

1 Mintebjorg den 26.juni 1798,døbt dea l.juli 
( 4 .p. trinitatis),konfirmeret den 11.april 1813,gift i Borup i« 
3. september 1831 mod ungkarl Hans Hansen bane,kaadner i JJelby,kySB 
abild sogn,født den 23.sagnet 1808,lonfirmeret quasim.1823, -flyt« 
todo same aar(1831) til rjolby.
Mario KatRmaj.fase gen 24.oktober 1800 (faderen hor tolvmand) - 
døbt den 80.oktober,død i Ulkebøl sogn åen 7.juni 1888. 
ÄZXa3aJLÄ»Ua»^0dt den 10.juli 1804 - faderens eftermand paa 

gaarden - gp, mMutfTX. ■ Uffe- U JJJ.

*)

•)

t)

•)

11«Christen 8 hosa e a ,ejer af gaarden i Mintebjorg fra lb.juli 
«««MMwmMMUwmwmMaMWw ^Qgg d<a g7.aUgUSt 1838,000 øf fOHUttdOØ

født den 10.juli 1804,døbt den 15. juli, død som aftegtomand hoa søn* 
nen den 15«marts 1881, bgr«den 20«murts«

gift den 25.Juni 1830 med mas rathrin«.datter af gaardojor 
Peter Hansen (koak) og Maren i Hintebjarg,født den 80«maj 1813,døbt 
dan 23«maj,død dan 23«marta 1890,begravet den 29.marts.

Pen o.oktober 1829 navnes Christen Thomsen,gaardejer i Mintobjoig 
med 4o tønder land og en taksationssum paa 6400 rigsdaler.

Ved folketsilingen I860 (i rigsarkivet,københavn) nsvnes foruden 
Christen Thomsen og hustru de to sønner Thom«s(26 aar) og Potor(83 
aar),to tjenestepiger :Mar le Cathrine Melcherts«»,født den 11.juli 
1840,og Marie Cathrine Jørgensen fra kysabild,20 aar gammel.

Mørn:
a)

»

AMI mferiaa flrøWft^gdt i Mintebjorg dea 21.december 1831 , 
døbt den 1.januar 1838,døde i Huholt,Ulkebøl sogn,den 18.januar 
1864;gift dan 87«marts I860 i Hørup mod ungkarl Sander Sanderson, 
født i kcbøl, Tandslet sogn,den lS.marts 1823 son søn af kaadner 
Hana SancLersob.an søn Mans,født i Mintebjorg 24.marts 1850,døbt 

den 27«3.Thomas Thomsen, eftermand paa gaarden i Mintebjorg.se nr.181

Mintebjorg.se


«V
•) llWLlMfllMb^ddt den 17,april 1837, døbt den 23.4.,gift den 12. 

april 1888 ned Kathrine Marie Sansen Koek, datter af pnaetelnderste 
Mans Peter Kosk i Vibøge,lysabild sogn,født den 30. januar 18488, 
døbt den IB.marts,konf.dan 28.aarts 1880 - 1890 bosiddende i pel» 
sted sogn.

d) Christen den lS.narts 1841 .døbt dan SI .naj .ugift skn«
dersvend,dødo hos noderen den 88.februar 1888,bgr.dan 87.februar.

e) WunM ?jaaå«an.fMda gen S.novmabor 1843.døbt den 20 .november i hjon» 
net, døde den lù.aarte 1834,bgr.den 15.3.
Anmerkning tll a) Anne Kathrine i Huholt havde haft seks børn,af 

hvilke fen var i live ved hendes aød den 12. januar 1884.
12. fhoiaas fhonsan ,søn af foxüandan,ejer af gaarden.fra 27.august 1888 
»a»uii_uu*ua-r-T^M»» af^tøgt gan 9.marts 1834,døbt des^ff.S.død den 9.doa 

oenber 19Q8,bgr.den 13.12. gift to gange a) den 80.oktober 1883 ned 
KflVHlJB htiflaW. datter af gaardojer m«» HgflgW fiffig og føl*
ste hustru Anne Marie Andresen ,født den 4 .okt. 1846, døbt den 88.10. 
død den 19.novsaber 1884,bgr.dun 8C.11. gift b) den 14.juni 1889 
**d Urattna,datter af kaadner FfttW 
og Marie Kathrine Andrasen i Balle,lysabild sogn, født den 84.april 
1859,døbt den 3.juni,død den 26.«arta 1928 (gravsten).

• )

b)___________________

gift den 11.oktober 1901 med

Afiåg.OJ&UK» WattøRi**** den 28.januar 1867, døbt dan £l.marta, 
død don 13.januar 18ti2.bMr.den 19.januar.MftTU Stoaja»**^ 4®» as.juni 187©,døbt dan 24. juli,flit *•

* " ’i, ae nedanfor I
den 21. ok tobar 1873, døbt dan So.nov.

ned n»WI « gaardojer Mad« 11
Madøen og Kathrine karle født Hel een i lanbjerg,født 1 Balte,lyn» 
ablid sogn,den $6.august 1874,døbt den £7.september,konf.1 Hørup 
palmarum 1889.
Christen Thonaan.født den 12.september 1889,døbt den 18.oktober, 
faldt ved fronten i Frankrig don 89.septenber 1918.(gravsten)

4)

13. Jørgen b 1 a d t ,søn af gaardojer Jaoob Blast og hustru Anno Ko* 
»■■■■■■**»r« thrine Klunsen i Mlntebjerg.født den Sl.naj 

1887,døbt den 83.juni,død paa sygehuset i Sønderborg don *3.juli 
1917( gravsten),gift i Hørup den lö.maxts 1893 ned iomanden datter 
Anne Marie Xhoneen,født den 29.juni 187o,døbt dan 84.juli,død den 
l.deeember 1932 i Mlntebjerg (gravsten).Jørgen Bladt navnes 1897 , 
1899 og 1901 som gaardforpagter i Majbøl,ved dattorens daab 1908 
gaardojer i hintebjerg.

Børn: (efter kirkebogen)
a) /attB KfitArlM jft«O»4ødt den 9.april 1897,døbt den 81 .naj,gift 

mod gaardojer Ohresten øhristonsen Kook,tomoaoBogoard i Hørup.
b) Bludt. tødt d«u 13.august 1899,døbt den 10.september,død 

den S.nøvember samme aer,bgr.den 9.november.
o) hi^dt. født den 17.april 1901,døbt den 19.maj - var 1938

ejer af fødegaardon 111*> grtjgiat .tutt feitt. *•<» *•“ ’••) J.aot Mart, t«6t aäa 16.Juni 1804,6øt>t 4«. 26.Juli-

Jejsing , den 4.oktober 1980
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O sar dense ejere or frankerede 11 )
Andersen, Anders,asttebonde 1 Ulkebøl(død 08*1764)

• • JLaabi araakav
«
7

Andornen, flhrlatan. øaardAlar 1 niatæiaw* 1
• - - - - - -

«
" Hans, gærdo jer 1 Læbjerg ’ ’4

AndTOoen,Mæs ghrlstlan, gærde jer 1 Ulkebøl,saa snogbok 86 
Andersen, Jaoob,gaardejor, Blåne østenark,ullerup sogn 14 
Andersen. Jaoob. gaardejor 1 Mintebjerg 1657-1740 »Ja 71

* Jons, • 1 Snog bak, so trup sogn 68 o
* « paa Skarø 67
" Jørgen, gærdejer 1 Majbøl død 1768 66iBdirifftiJargii« ddftrAtltx 1 dtttrmiiiMtte " i

* * Sronpetorg
* * gaardejor 1 Lobøl,Sandslot sogn
" " • 1 Lebøl,Læbjerg og Mjang
" Jørgen Jørgensen. Bredsten paa Hegns o 

Andersen, fetæ.aaardnlsr 1 Mlntabisrafdød 1944 _
5 * • 1 Lysablld
* thonas, gærdejer 1 H

side
7166
69
8668

______________________________________ _________ - 19 T9
• ~• 1 Stødager,Ulkebøl sogn 6

Mann» prastagaadner 1 Joøtrup,Zandslet sogn 71b

• LanbjorgskoT
Anders Jørgensea,lronpetergaard, Hørup 
Andreas, gærdejer 1 Lysablld 
Ohrlstæ,gaardejor 1 Mømp(død 1766) 66 

gaard«1er 1 niatableæ ltiMT .88

HS
'gærd i Hørup£6« 68 & 6940 6 4 1 4 

4ÎTO 
. * jr ff H <1 MU?|

• Hans Ohrlstlan,gaardojer 1 QLko&øl*agAgnogbok* g2
AnAranaa. Jmtn. øærda.æ 1 Mia4ablara 1807-19_________ ££

tilnavn.:
Androsen, feter, bødker rod Hørup kirke T8
Book, Jens Hansen, gaardejor 1 Majbøl 86
Bendt, Johann Brledrleh,skonagorneetor 1 Sønderborg 66 e 
Bertelsen .Bertel, nøller 1 Hørup 46 h

• Ohrlstlan,gaardojor 1 Lebøl,Sandslet sogn 46 eatrttiBMM am. gaartiatr HUiiMri_ lîsfi..- #f__ —åt
■ Jans, • 1 Lanbjoxg46 a
■ Jørgen,gaardejor 1 Sandslet 7 og 46 h1.1.1 l t s drtrfMiiMritltr 1 Xfffl... 18 ,

—-__—I “ " ■ "»TMilfr I BlaHfcJw tra ini*ÿîJLM&lia.,1 a Q.JÎ - *....... .*, i,at- ■
â j 1Å t./waaB Hinmu. *.... -w.a .... ,41 -Jt; - ;g 5gg nr. 9 Og i< nr.8
Blidt, Hans Christ ensæ,Sandsgaard, Sandslot segn 66 1t±?it* j Î o o I 1 KMrttjgr 1 HlaWiltii 1 XfiM.,, 
aiâiVi. 1S g .f. À ."...■,,.. . r. —_ifrajti rfMlffi laargajtT | iilaWSä J2SLjhl=j^

B l a d i Jens istersen. gærdojoFT or lo •1.1 a 1 ,i,,a ifraghkiTflfltr 1 mat9>ilmtfttt,XW__ttX.
1.1 a i«, idiAtÅ.Xra Laftfrjtr^g.Y^aaglfJu 1 mattfrjtrggA 
Blad, Jørgen Christ lansen, gærde jer 1 Lanb jerg skor 4

* Jørgen Hansen, kaadner 1 Mintebjerg 40
B 1 a d t , lloolal,gaardejor 1 Majbøl 44 g nr. 1
___ 5..____mtTi MlaltUtrrâi liffft _________ tt 
Blod, Beter,gaardejor 1 Vlbøge,Lysablld sogn40awMM>gMrtfjfr 1 MiawatiijftH XttX-----tt
Bios, klaus Jaoobsen, gaardejor i 8jollorup,8gen sogn 78 
Bonde, Christen Ohristensen,gærdejej 1 Monnark, død 1881 16 

Uonøe. Hyia Cfarlata^aa.aaarAaier 1 kint«b lmJg67-86 48-40

bogholder 1 Sønderborg 49 67

§
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88 oldo
B o n d o , Peter Ohristenoen,gaardojor i Monnark,lyoabild 8«48 
is.!. Aø„l/AW.ga4Oj«!lflttåi.wri9a7F A MUWvni senero nasklnforhandlor i Ovor Sandslot1 9. a A s, ■>. .mtk Xrs
Bonefeld, Mans, gaardojor i Monnark,lysabild sogn

49

AhnsliaawiidaAarsi sswrftJtï 1 Halrtiiri
Andreas, bonde paa sarupgaard,paa sarupgaard,lyoa

• landnaaler i Assorballo
Christen, kaadner 1 Mintebjorg

• bonde paa Sarupgaard,hjoablld sogn
« gaardojor i hob øl, Sandslot sogn

Clous, fra Kognas
Mane, gaardojor 1 Majbøl 1 « 9 o og
Hans,fra Koan o,viet 30«10«1778

im

49
66 1 

Bonefeld. Jaoob Mannm.gaor4oler 1 lialillm fra 1897 36
Boj, Claus, forpagter paa Majbølgaard 9
B o y o e n , Sønnik, urnagor 1 Møgeltønder 86
Broderaon, Ohrlstlan,krinlnsiLassistent 1 Moroens 89

* frita, ejer af Bgoekovgaard vod Avnbøl(Ullerup 6)89
Brodorsen-olagten paa kgeskorgaard 89
Bødker, Andreas , Skovby,lysabild sogn 46 nr. 6 b

• Poter, fra Pxnstesnoddet 77
Btttoov,oklbokaptajn,købnand 1 København 78■.........  wuw y

37
4

46 
69 a 
SS d 
7«

84 
68 nr.8 

38

W

• i
W aMMjAK« A8M9 8)gtorUtwfSiHiMj gatTMtltr 1 MUltH.1t;
•Jaoob, bonde i Hørup
• Jens, inderste i Skovby,Lysabild sogn
” Jens, gaardojor 1 lanbjorgOtemmtIhimMHktItK tf MUtMMTi 1 MUHlätTM MXiHFMtl.f •- gaargejCr £ Mjang 8SS
• • - - - - -

w

II

w

w
«
II

II•
«OmsltMtM. Tj»88iiksairStrilff'l MUltHjtra ,M. A
• • • i Mjang

* fra K egnos "Prydenlund*
* pareelllot,Vesterkobbel.Kognns

Knud, Stokkoby paa frø 
laust, gaardojor 1 Kor-Vesternark,Ulkobøl 
Blela, g aar dej er 1 Mjang SS og
111) lysablld

Peter,gaardojor bag Hørup kirke
* « 1 Majbøl

Poter, Skolenoster 1 Mint eb jerg (Cruokow) 
Poter Kanoen, tandoello 1 Zanolot sogn
Poul« Møller 1 Hørup 
Povl, gaardojor 1 Pjelby,lysabild oogn

Ö3v- M
73 
s?

a« 67
64 4

37 
IS k 

SS 
81 
47 b 
46 h

77

OhristianseM,Ghristian,skolenostor i Skovby,lysabild oegn 67w - - - - - . ‘ * - - - ~
«I

VI

•

0 1 a u
w

jViMAOblOMj 8MVAWOVS VVJF eb V 8MVAAM I _

Christian Poter,kaadner ved Mintobjerghav 18 
Hans Christian,kaadner i Sandeello,Sandslot s. 47 h 

J a o o b , skipper fra Mintebjorg 39
Jørgen,snodenester i klintebjerg 39

o n ,Christen,geardojer,synsmand i Vibøge, kysabild 19 
Claus,inderste og skander i Sarup,kysabild s. 19 

£ s b o n, selvejerbonde i Ulkebøl 71
Hans, gaardojor i Sundsnark,Ulkebøl sogn 66 b 

* i kysabild, f.1697 i Mintebjorg 67
IBM .......................

w
wfl imita. flsasisasrtsair rMUîtHâmprlXTMfcJLMâ, --- jZglfllSM. Bass WUIIMim.KUlASjM 1. jmoam Iflrlt . ZU 

• Mans Christian i Mintebjorg (død 1836) 19 o
Stenholt.Ulkebøl sogn 38» W

n w
w 0
Jons, gaardojor ilysabild

1 Stenholt,Ulkebøl sogn 
i Vosterkobbel paa Kognes 
sognedogn paa kognes

38
38
3S 

glansen. Kioolai.gÅardejer i MiakebJiga X786 1889---- Jtf, -JjS)
Clausen, Bioolal, gaardojor i Kar, Ulkebøl sogn77

• Bio,» • " 3
Clausen, Poter Jlioolaloen, gaardojor i Mintebjorg 1Ö31-43 80
C r u o k o v , Christian, sognodegn i Hørup 81

Daniel,gaardojor 1 Kllngbjerg,Kotaark S. 88 
Proderik og Jørgen, paa otor i Motnark 88
Poter , i Sønderborg 88

Samuel Prederikeon,sognodegn i Ulkebøl 88

«
N
W



14Hann. Hans Sørensen,Bgomo ao 1 Hørup 
( tilhavnet efter Bgeneoodan)

Panlelsen, Jørgen, Botnart 88
Potiofsen, Jørgen,Sonbølgaard i Ulkebøl sogn 18
Baus, Andreas frodorik, inderste 1 fjolby,Lysabild 8.88 

Andreas Jørgensen,gaardej ty 1 Ballo * 87

eabild S3
• •
sogn

w

w
hunn. rrederlk Joiaen.aéirdoity å aksvtyxMlntebiaww

R
*

w
w
w 

Blho|af

w

1

Hans Bannan, gaardojer *
Mans Jørgensen, fJolty ____

Jørgen,gaardojer og gynsnant i Vibøgo, 
Jørgen Christensen,gdr.eynsnand • 
Jørgen Jonsen,gaardojor 1 Balle,Lysabild 
Jørgen Jørgensen, * « «
Peter, gaardojer 1 Lysabild

Andreas,ejer aï Store siholn,tantalet sogn 
Bans Christian, pxn steintersto 1 lysabild 
Jørgen Andresen,storo Blkoln, sandslot sogn
Jørgen Hansen, gaardojer 1 Sundsnark,Ulkobøl sogn ft 
y , Hans Christian,bonde 1 Mlntebjerg 1818-44 8

Mans Christian £hønsen,ved Kobbelled,Majbøl 88 
t , Christen,gaardojer i Asserballe 88

Jaoob • • 88 nr.8
d , Paul,sogneplast 1 Ulkebøl 
d . Andreas Bansen,gaardojer 1 Hørup før 1700 
o k , Peter, student 1 Hørup

/ ' _ : ., skibsreder 1 København
8.a m I fc. f » fidaa cmstiBsgtøgHErtøjfr i ittalrtÅiBM 

Jaoob, skipper I Sønderborg
Jørgen Jaoobsen, skipper 1 Sønderborg
i , Andréas, gaardojer 1 Momnark,Lysa' “

B
r

1
w

B
9
9

a •

a 1W
• « • 

fransk, Peter, student 1 Hørup 
frederitsen, Hans,kaadner 1 Lysabild (tom. død 188?) 
0 4 • • • “

88
84
78

88 
•»Monnark,Lysabild sogn 18 

« êandenand 1 lobelie,Sandslot sogn 9 
1888

Hansen, abristen,gaardejer 1 Lobøl/,Sandslet sogn bl nr. 8
• ■ • Lanbjerg 88 o
• • *1 Hørup 88
• " • 1 Mjang (sonore loahavo)£Se ft 8M«AMB(g)«la^8B>KMg8t.1fK IJlatrtålXK, X 6^1^86J?L.~.,S2r—- MW ftg ap7 t pM >lg| 11_ :__CAxlUfB» ÅmitJtKTjAftttUtrK, Xra gty irø. f> 

Hennlagoea, Henning,gaarde jer 4 To 11 er up, Ulkebøl sogn 88 a a a B ta» CUtflstaMJw sx tt^jiss^dyj KKrttmgj*
• Chriatan. fern, nm atexndOrote 4 Lysabild 47d

. __ _ Skovby,Lysabild sogn 88 
aøller 1 Jstornoln 78

' _ t 18
» Ulk ob øl litt fom.sandenand 8

Christian Adolf,kaadner pea Peberbjorg 81
frodorik« kaadner paa Kogans 
Bans, snedosvend 1 Mlntebjerg

• søller 1 øoterholn
Mans, kaadner og skiftder Tot hlntebj

«
H a a

k$7ft . ,.. ML;
Qhrl8toa,forn.pxosteiAdorste 1 Lysabild 
Ohrlston, skreder 1 Skovby,Lysabild sogi w w

Hansen, Christian, fro Sarup,Lysabild sognW “ -- ‘ * " * * ~

»
w

« orghsv 88

«I

•
w
t
•

Ponnersgaard, • *48
Vlbøge,Lysabild sogn 88

8Q antar f) 
snedker 1 Kronan 8?

w

« N
• 1 Mjang

Hans Christian, ««**•.«* * ••
• • kaldet Snedker olier Koek,gdr.Lanbjerg 87
• " gaardojer A Milo Meanark.Lysabild 88

Mano Jørgen,gaardforpagter 1 Mlntebjerg IHo 88 
Jaoob, gaardojer 1 Lanbjorg 88 (7 b)

• Wraabjerggaard,Kllatlng,Ulkobøl sogn 88
Job, gaardojer 1 Majbøl • o og 88
J o n s, ■ • 77
Jørgen, skoleholder 1 Lobøl, Sandslot sogn

• gaardojer 1 * 88 og 78
88 O



w

w

«

84 sideHansen, J ørgen, pareellist, Sønder by,KegM« "
• .JjUTdBU.jfrl aMftTW>HMX8f^X

Mads aser de jer i Mintsbisr? i ea |g 

H.WlMa..,1.VWP8Rd W lUÅMftiXi 1TW ~ 1T88 
81118 Qftn8l«M>9a.ÿg8|8ftj8X føilH

------- .»------- « fra Skovby.edr. a Mint eb dm 1719-88 |û
• Peter, gaardejor 1 Pjolby,lysablld sogn 79
■ Rasmus, gaardejor i Majbøl 41
• SMonas, sandemand 1 Mjang 1888 9

Hanasen, Hans Peter,sønderjydsk politiker 88
Hattesen,Andreas Jørgensen,kaadner og hjuler 1 Majbøl 78 i 
U a r b o o , kustode vod samlingerne paa Sønderborg slot 81 
Menningson, Henning,gaard«jer 1 Vollerup ,Ulkebøl sogn 88 
Honriohsen,Jørgen,fra lysablld sogn 88
—>■ &T“ft ,i, 8
__........,iu__ :____ •__ o-r. ..     ft .x i ax r,,;,. , n _________-ft
Hjulmand,Jens Jørgensen, kaadner ved kintebjerghav 88 
H ø k , Wolf, adelsmand paa sohrandisgaard (Avnbøl) 89„.t JdKhiaXJfpata) ssartf.ivr 1 hlaWjm 18fgrtfu„.M 
.......", ■ Jjmmm ateh91^ftbH^ggtfdfj|X jgy^nasiå
Xveroen,Andreas Hansen, gaardejor lHønkys,Kgvad sogn

lt
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MaMÜUMUMUHUJUU

Aa4»MtMMrt>.ltr 1 ifctalrtJm ■,, Chriaten. bande i Hørup 
S r n • t , gaardejer i Aaserball« 

Hana, gaard«jar 1 hambjergehev 
jaoob Jørgensen,gaardejor 1 Majbøl 
Jaaob peteroea.Mjer af Høruprie 

Jana, 1 Sandalet sogn 
Jehan, lysablld 
J ørgen, kaadner 1 hambjergskov

*• gaardejer 1 Majbøl 
Jørgen Ohristensen,gaard«jer 1 Ulkebøl 
Kia reter,arbejdsmand i Sønderborg 
Shomas, geardej er i Pjelby,lysablld segn

• - 1 Mjang 88 e . 37 eg
• • 1 galle.lysablld sogn

snemas,gaardejor 1 jUAUMgaRg Mjang 88« IS b 
n , Ohr x etion, fra Mjang, senere Mintebjerg 88 
a i Hmm igaarAtar l MiflUbjfr.gl&3rål ■ j

vi
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ABarvM awB*«*,a«*FaV'jv* * nw»*j«.a#¥»u avga aw
Christen Jørgen,gaardejor i Irat»bøl £8
Jørgen, Mintebjerg 87
Mads, kontorohef i statistisk departement 88
Peter,! Sønderborg (1887) 88MgTd^fT^ ttaljium TåtII

—

8d 
18 d eg 80 b

14 under 4,18 nr. 11 
18 b

8
87
8
8
88
88
88

88
88

s
J..t.

w

J.f M, ft, U. a»
n
w
w
«

J « neon. Manatirå Skoybr.aaardeier i ainte^jor<|9-gû 
Jensen. Jetis Andersen, gaardejor 1 hintab jer« 
Jensen, Jørgen, Bjømomoso (Majbøl) 8, 41.

• " gaardejer 1 Memmark.lysb
w

f
nJB B 8

I*

w
JohAfiaan _

, ___________ L ..J...84
øXfttalx^AiR.Uftfladiaffiftd â aiatiMtra,, »J 
Bertel.aaardeier i MintebioriL 173fe»8flL4g 

Christen, " i hambjerg 18 b
Christian, gaardejor i hebøl,Sandalet 8 44 g 

" 1 Majbøl 88
Claus ,gaardejor i hambjerg 48 a

Mans, gaardejor i hobøl, 2 andslo tsogn 44 o_

______  ,__ w_ . „ ét e og 78 h. 
gaardejor 1 Memmark,lysablld sogn 78 i 
ejer af Saxgaard, Ulkebøl sogn omkring 1800 88 
gaardejor 1 lysablld 44 o

• i hambjergskov 78
er, gaardejor,sandemand 1 Kar,Ulkebøl 88 (7a) 
Barthold, forpagter paa hajbølg aard 88
Rudolf, herredsfoged 1 Sønderborg 9 
Rudolf Priedrieh,forpagter,Majbølgaard 8 
,1 •! . kudnar 1 Tasirland.'Lvaabild soan 48
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Jullnand, Peter Jørgenaen,ga«rdejer,gandagaard,Zand 
J iray fcaXdLao

• (-• • -9 ® * °® ** . _

Jarganoen.abriataa.ejar a£ klldnÀaerd 17M19B ,24
*5 Orønnark paa Kegnea ,paroelliot• “ “ - * • - ~ - -
w

i
aide

* Mena, 1787JfritaiwiiHaniifaftraf 1ty d MûiWilwg 1 JfirgiaBfttiHaMjgMrtfar LiU&titji» ,
Jaoob,gaardojer og aandoaand i 
J • a a , murer i lanbjorg 

« kfiaAnar 1 Uaibal

w

Okrlaten,kaadner i Mojun,guadamark, Ulkebøl aogn So
........... . ' s

w fra Krtobjorg,landalet aogn riet 1794 89
• Veaterkobbol paa Kegneo 18 4

Olana, kaadner og aned i SrangetÆogaas sogn 82 
Mana, gaardojer i Kar,Ulkebøl aogn B8
Kana, Sandalet 1787 dg b

£âJUùlâ'|£x 
. A 9fi 
1806

* Jena, murer i lanbjorg <7 nr«6
« • kaadner 1 Majbøl født 1B9S 76 d

* * gaardojer i Ipaabild aogn(Sarup) 28 nr .9
JørgtfliMU/ i. J..4 awjfUr rMlairtarf 1KÆ,.. ---»M.

* Peter, gaardojer i Mjang 81
døritRgfftiftitiigMrafJtr 1 iitoitijm.JJTfirM-.,
•Roanne,gaardejer i Lobøl,Sandalet aogn3 og 23 a 

ghd**a. boelearvlnj 1 Min t eb i ara
Kaad, indroaa, gaardojer 1 MjangN

K a a

w

1 1

K a

IL 1A1 4. gtfÀim JtfBBMtM 
■ A? fc&siSStt iTaaa <»H>îètanaan.b 

feHAa » * 
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ad, Mena Manaen, kaadner 1 Mintebjerg,Tandegaard I 
’ * pzaateinderato paa Kongenstoft 30-61
« * gaardeJer 1 fandagaard,Sandalet o» 94 g

Kane Jørgcnaen, Majbairoi KS
Him ftjfTiiaiKWftJtK. ‘ ->‘lin|}l‘ ig» iF- 

Jaoob Ohriatenaen, gaardojer 1 Korap * Bl
Jana akriatenaen,prs8teXnderate og wrer rod 

Karup kirke £0
Jona Jørgonaen,bondeinderato i Mlntebjerg 9 d.og lo 
Kara e n . bonde i Mintobiera ldtd-lfoa------- 1_
•gaardojer i Majbøl22 o 
• akomagorneater 1 Sønderborg BS o - Sø

> 1 ■ i dia flftrltfrniwi.frafr i »lalrtitr« Ul 1706 6-lfi 
, ■ u - . ___ 17H-70 UrlMTJørgen Manaen,Sandagaard,Sandalet sogn BS 1
• « pxaatokaadner.Kongenatoft Bl
• • kaadner i Mlntebjerg 32 o

Jørgen Jørgonaen,gaardojer i Majbøl 9 o
• « født 1737,død 17M 12 f
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K a a d,Jørgen Mioolalsan, ugiit,1774-1838 14 o

* Petoraen, gaardejer i Majbøl 8
____ Mloølai Jørgensen, gaarde jer i Mintebjerg 13-14.44 d.00

Hole Jørgensen, gaardejer i Majbøl9 
Mis Hansen, gaardojor i Mjang 54 o og 49

____ i.JLÂ .f.JT. ■> MMMJM À MMIffilfM. ___ ,,k7.
•gartner i Basel,Sohweis58o 

M ft JMto.flflleHMgAflVr A. MM1ffr.1t
____ ARdEøfiiUKdrf A XAfl1f.fr 1 vi tK.T9AAKnu?.AdÅ- £

55 h
55 a
9 e
18 k
57
57K

K
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I e 
A 0
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L Afltataf A ittfiUUtUÀ?,

Christen, bonde paa Skivegaard,Hørup 
• gdr. i hambjergskov

Christen Christensen,gdr. i hambjorgJUUÜt 
Christen Hanøen, gaardejer i Mjang

n
74
80
77
3

•
40 30L-J&

- Piter Hansen. * • dsd 1753 ig
**•psroelllat pan Hegnss 
* * • Binas, UUerup sogn
■ Peter J ørg anøen, Som« skipper red Høruphav
« Shonas Jørgensen, gaardejer i Mjang 

Kars tensen, Jørgen Poter,Kor-Vest emark, Ulkebøl sogn 
L , hare. landmand 1 Mintebjorg
1 n , lerer i habølgaard,Tandslet sogn (fratraadte oa.1901) 
ø, Christen Hansen,gaardejer i Kgen 88

Hans Ohristensen, gaardejer i Hørup 38
Hans Hansen, gaardejer i Hørup 88
Hans Ilosen, gaardejer i Vollorup,Ulkebøl sogn 14«54 b. 
Mis, gaardejer i Hørup 3

lis Hansen, gaardojor i Vollorup,Ulkebøl sogn 54 b 
d s e n , Bassus,gaardejer i Holballe,Tandslet sogn 1 
I i dffilrm & Miawitri ÀMfirÿàifiTrMAndreas Potersan.aaaTdejer i Mintebjerg 13.44.44-47

55
77
47
31 

, iMgAMUiHMrøtJwr 1 MAürtsïj«r« ATftHHtTfi
Christen Jørgensen,Tomenose,Hørup 54

• • gaardojor i hambjerg 45
Christen Missen, gklvegaard i Hørup (bonde) 45 h og 
Christen Petersen, prs st ekeadnor paa Kong ene toit 51

• • gaardojor i hømbjorgøkov 
Christian Chrlstansen,gaardejer i Asserballe 
Christian Jaoobsen,Bjømmaose 1741-1808 
Hans, gaardojor 1 Hørup

« " i lambjerg
* * i Mjang

k. Haea Ohrigtanean.gdr.l Mlntab .ara 1784-00_______
» * »i lambjergskor 80

Mans Hansen,gaardejer 1 Klinting, tELkebøloogn 74.47
• * • i lebøl,Sandslot segn U | 4)
« " boelsarving død 1840 48 b)

Hans Jaoobsen, gaardejer i Hørup 77
Hann Jacobean.halTbende i klintebjerg----- .nJML
Hans Jørgensen, gaardejer i hambjerg 44 nr.4 og 53 
Hans Missen, gaardejer 1 Kaj bøl 80
Hans Poter,pmstelndersto i Vibøge,hyssbild sogn 80 
Jaoob ChrlMtaMan.gdr.l Mintebjorg 1780-1780 77 -78 
Jeaob Hansen, halvbonde i Mint eb i era

Jaoob Jaoobsen, gaardejer i Hørup 77
Jons, gaardojor i hanbjorgskov 74
Jaraenf aanrdolar i MlntebjoraXør 1490--------------W

• kaadner i • 388 » J4M8B* naMMätr A (dtd. —gX ar«f t
5 * i hambjerg58 b og 53 nr.8 a

Jørgen Chriotensen, gaardejer, Tornenose i Hørup 58 
Jørgen Hanøen.gaardejer i Mintebjorg 1844 - Toti 74.47 g) 

44 le4)

31 
77 4

45

4

Jørgen Hansen 1 hebøl,Sandslot sogn 
Jørgen Hissen, g aar de jer 1 hmbjorgekov 
Jørgen Petersen,gdr.1 Mintebjorg 1785-39

• • gear de j or 1 Majbøl
Jørgen ZMonsen.gdr.i Mintebjorg (død 1781) 31 - 3g
lis Christensen, bonde paa Skivogaard,Hørup 3

XAfl1f.fr


* lidoK f I fc i 11111 flhrtrtMl,tBafcttøl rAaltHlM IftLfcH fi-s-Zå 
5 ~* fornénasegaard49 ag 17

fl 1 a , gaardejer i Mjang før 17øo 71
* pen Holmen, Kegæ s 18

fai dhriffSârajH^^ÂËt1 8. A. 7. miKaMWftfjir 1 MlflHUftt... « Ilt, »n MLoMøl. 9
tatar1 Lobøl,fandelot aegnS6

« « i Majbøl 11
* panellist.Molnkobbel paa Kennte 4

seter Chrlstensen.aærdoier 1 Mlntoblen(dad OTIW/W“jtf.toKltHiWrtolfX i Mtot9>ifTl.|ll.l>Qi.-TUS »

K

1 
L

mai Ohristeasæ, gaardejer i Hø»p 
Mmi Christian,gærdejer 1 Lysablld 
Jaoob, Købanha» M

tarhytf«-
• , Sduard Joh. gaardejor i Bjart rod Kaldla* •
• , Hans,kaadnor og bødker 1 Yjolby,Lysablld sogn •

Hana Christian Poters en, gær da jer i Sarup,Lysablld 7 
Hana Hannen, kaadner 1 f j< by,Lysablld sogn 79

* • gaardejer 1 Monaark,Lysablld,død 1817 S
* ---- *______ * 1 MtorttMm____ i-~ ? v—•• • Ï 5 7.7 JMr. ft.

1£

se endvidere ellerne b, 70 eg
» « soldat døde 1 Sønderborg 1849 48

Soter Jaeobsen, kaadner 1 Lobøllykke,Zandslet sogn 77 
feter llolneæ,gaardejer 1 Lobøl • 19

,. ■ Z Ä 1113 n, T A .MiBtdktøXK jffiHl____ Z|
d , Christian Petersen, gaardejer 1 Bro,letting aagn lo e 

Mans Christensen, gaardejor 1 Ulkebøl 44 g 1)
Hioolai Hansen, paa gaarden Stødager,Ulkebøl sogn 1 

se, jaeeb, gaardejor 1 Vollerup onkring 1900,Ulkobøl«82 
soen ,Christen Hausenngdr.i Hørup,død 1791 1* o

« H a n a , nøller 1 Hørup 78
• w gaardejor i Lysablld 91 og 18
« Hane Christensen,gaardejer 1 Hørup 80 b
• Mnt ohrietian,gærde jer 1 Lysablld 18
w
•

—Ï
L • ▼ 
Lau w

•

«
«

" *-_*- ' * X -j-^fraisoi 7 nr.L4—
L a ve , Jørgen Hansen, Monnar*, døde 1881 v

• Poter, gaardejor 1 Sarup,Lysablld sogn, døde 1881 7
" Peter Petersen, diakonatsxorpagtor,Lysaslld 1819 7

Lausen, Hans Hansen, gaardejer 1 lønderby,Kogus s 10 d)
Lauesen, Laue, gaardejer i Momaark 8
1 a w a o t s ,Horænn. proprietor i Ulkobøl 88
Loynann, Jørgen, Inderste eg skomager 1 Lobøl M d
Leimend,Jørgen Petersen, Inderste 1 Mintebjerg 8, 19 eg 81 
Lorensen, Christen, gaardejer i Vestosmark,Ulkobal sogn 11 s)

• Christian, anodens s ter i Skolde, siden landmand i
Lysablld sogn 49

Lorensen, Mans , gaardejor i Mjang 11 a)
L y o k , Asnus,gærdejer 1 Snogbak, sot trup sogn 88 a)
Lykkenand, Christen Christensen,gærdejer i Majbøl 8 
Madsen, Andreas,gaardejor 1 Blåne,Ullorup sogn 88 
M b ø • * » Christen, elor rt KildeaæjjtøSfå^ ffi-r-g..

Hane, gaardejer eg synææd i Lodøi,Sandslot 1.24 
• w Zandsgaard, Sandslot sogn 98

Hans, Læbjorg,født 1874 80
Jørgen,fra Klldogaard,gdr,1 Ulkebøl,sehero ar. 

bejdæand C-
Jørgen Christensen, gærdejer i Majbøl 
Mads, gaardejor i Læbjerg 

___________ Mito amitwifrfj» tf mtomrt li IT - 
Madsen, Maria, fo »and for Dansk Sygeplejeren! 88 
M a i b ø 1 1, Hans Christiansen, kaadner,Ulkebøl Sten 90

• Hans Hansen, skipper 1 Sønderskoven 71
« • * gaardejor i Ulkobøl 4 og 88

Mathiesen, Christen, gaardejor 1 Majbøl 88 e
• Christen Jorgensen, Majbøl 74

w
si - seM 

so
w



M
Msthlosen,Msns,gaardojer i «storby paa Hogaso

• Hanø Poter, landmand, Oundsnark, Ulkebøl sogn
• / g'9 £ • A e jUMÅlXttT 11 tt •
• M a a a a • , inderets ag kromand i Majbøl 

Matteen. Hanø Ohrletlan,gaardojer i Sønderby pøa Hegnso 
MolohortoeA,ahrl8tian,paroellist, Kegmø

* Jørgen, kaadner rod KobbollOd, Majbøl 
MløMolaan. Christen, xærdeler i Mlntebjerg 1915-42
•« i 1 Mjang 2

hieheleen. Hana.ojer af Kildegaard Ira l.anril 1921
• ■ indsidder i Tandselle, Tandslot aogn* - - - • ---- - - -- ' “ -* tt
H

Min 
Mol

O 
t

t 
d 

Morltsen, 
Mølle

0140
03
20
20▼4
00 4
05
03

vrl«

ft
57
57
22
7«

Jørgen, gaardojer i Klinting,Ulkobøl sogn 9 
Jørgen Poter, Mlntebjerg 
Thomas Christensen,gaardojer 1 Mjang 

o r g , Jørgen Jørgensen,sklbskaptaja 
, Hans , kaadner i Mlntebjerg side 1 ar. 2 
Peter, sandemand i Ulkebøl lodd 
r , Bendix andersen, Sønderborg (oa.1030) 

Christen, i Mlntebjerg 35 og
Christenfden unge) gærde jer 1 Mlntebjerg

Christian Adolf,kaadner i Mlntebjerg 
Hans, i Mlntebjerg

Hans Christian,gaardojer og synsnand 1 Lebøl

Hans Peter Jaoobsen, g dr« i Klintin>,Ulkebøl sogn 55 
Jaoob Hansen, • • •
Jans Christensen,kaadner i Mlntebjerg 
Jens Jørgensen, forpagter paa Maj bølg aard 

Johan Jørgensen, par oeillet paa Hegnss c"- ___

9
82
44 
09
73

44 O 
O 

Lebølgaard,Tandslet 83

55 
02 •

.. . „ _ _ ___________ 2
* Johan Jørgensen, paroellist paa Hegnss 47 ar.7 b
• Jørgen Hansen,gaardejer i Mommarh,lysabild sogn 43 

MdlXtî.^. Jsxitti gmsltâiMimrttitrai
7
3

20
20
20

" • • .Pjelbygaari.Lyssi
• Jørgen Jørgensen,gdr« 1 Lobøl.tendslot sogn«

Mioolaisen, Jørgen,par eelllst paa Hegnssnøj
• Mioolal,gaardejer i Holballo.Tandslet sogn
» » Kaadner 1 Stoonsgaard,Tandsiet sogni 1 t Å i.AA..>flturi»lta>gaw<tl<r 1 wiRttlitra WW71Q

Christen, paa Majgaards nølle, oa« 1020 61
Christon,gaardojer 1 Mjang 54 d
Christen, * i Srtobjerg,Tändelet s« 5
Ohrioten, « i Lambjerg 52 s
Christen Chrlstemeen,Msjbølrol 07
Hans, gdr* i Hrtebjerg, Tändelet sogn 0 

Hinrloh,kaadner i Mlntebjerg ea.l47O:X nr«2 o 
J c o o b,gaardejer 1 Mjang 23 orftrawi^MirfitTjOraitbitwiå iraAttf—9.

• • i Mjang 31 og 09
• pro st sinderet e i Lysabild 47 d

M i e 1 s , gaardojer 1 Mjang «9
5 1 o 1 s, kaadner rod Mintobjergher 1

Miels Kr1st«noen,gaardoJer 1 Mjang(1072-1952)16 
Poter, skovfoged 1 Majlod,Mjang 75
Poter Petersen, • • • 01

n , Christian Jørgensen, kø taandsl» rling 1
SønderborgHilf &-Ä

tt

i Hu

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt.

4

. tt

tt

tt

tt

w
« 1 • •

43
* Ml.t.hi.w* X9M4 - 17MM Øft

• M Skovby,Lysabild sogn4t b
Mane Mensen, Megsns 01Atixtul
Ml« Hansen, gaardojer 1 Tlbøgo,Lysabild 
Mio iMXKNMUHh tødt 1833(Lyaabild søgn)

Monoen
Missen, Poter,gaardejer 1 3andønark,Ulkebøl øøsn 

• • • onogbsk,8ottmp sogn
Paradis,Christos Christensen, gaardojer i Majbøl

• «tarlatan Petersen« » lLsabJergsksr• Jørgen og Potet Jørgensen Paradis

tt

88 •8
SO 

81



34
SG 
is

89 side
Poulsen, Clou«,fra Sandslot,asttebonde i Ulkebøl 71
Petersen, chr. par oeillet, Snogbok aark,sottrup sogn 88
Petersen. Christen, «1er af kildegaard 1478-1708 37 Mt - 23
------ * ... —...... . - Ksørdoior 1. Mlntebjeapa 1660—1448 73 
••gaardojor bag Hørup kirke««.173077e
* • * i haabjerg
« Christen ChristenBon,Vestorkobbol,kogns«
« Christian, død 176© i hajbølle
* Frederik, kronand i Bronøllo
* Mans, gaardojor d Skovby,ly«abild sogn

Petersen, Hans , gaardejer i hintobjorg 1648-91
* • sognedegns i Sandslot
* « gaardojor i lanbjorg (onkring 1708)
* Hans Christian,gaardejer i hobøl,Sandslot sogn
* Jaoob Jørgensen, gaardojor i Hørupri«
* iLXX. M. à.a> gaardojor beg Hørup kirke oa.1790

* Mathias,gaardojor i Skovby, lysabild sogn
>, * i ,<a»na»A4.« v

kaadner i Ro jus,Ulkebøl sogn, 
ejer af gaardenStødager^Ulkobøl sogn 

kaadner i Vollorup,Ulkobøl sogn 
prestegasrdsforpagtor i lysabild 4 ar.18 
inderste i Mølby,Ulkebøl segn

44 
h 
* 

t
48
75

18 4 
sv •

48 
ex • 
•X «

1 9tevniag,Svenstrup segn 80 b
*___ _ i 87 •

1 fjolby,hysabil4 «oga (1800)89 a 
lojun,Ulkobøl segn, SO » SX

6
49

48

• lioolai
w w

« " ojor af gaarden stødagor.i
• poter, gaardojor X Mintebjorg 1938
• w
• «
” * * ■*.WJI i
9 Poter Hansen, kaadner i Hallo,lysabild sogn
• Bassus. gaardojor i Hørup

lasBuaeen, Alfred,gaardojor i Mintebjorg 1938 tf 
Qhxmtn, gaardojor i Sandsskov,Sandslot sogn 
SdTard,laror i Lobølgaard,død son degn i Ulkobøl 
Hans, kaadner i lanbjergskev 8 < _ '
Jaoob, gaardojor i Mjang

• Jena Blad Joneon,kaadner paa Aghøj,Mjang

____lu ............i.- i „ pm 
Mads, jeatrup,Sandslot sogn efter X7oo 1 
1 i e 1 a , gaardejer i Mjang 
Poter, fergenand. ved Høruphav

Maannaaen,Manus Jensen, Majbølroi 
Ravn , Jons (Janus Oorvinua) 
Rudobook, Shonas, Hjuler i Sandslot 
Sandersen, Hans, kaadner i i^b øl, Sandslot sogn

• Sander, " i Huholt,Ulkebøl sogn
Sohwensan, Christian, sogneprest i Hørup 
Skipper, Christen Christ ensen, kaadner i Maj bøl 34 nr, 
SkoloBooter, Christen i Helved,Motnark sogn 
åkOTBaj&Ao AAdbrsa* AastrballoftlftTwaiiHm flftrlitUMiBiMtaltlijttmiÅ JUtfS r. Ågfil..- jøxgea christeusen.gaardejer i Sandslot 
SohBidt, Bole Jørgensen, i Mjang

• Christen Christ ensen, skol aaes ter i Asser balle
" Christen Jørgensen, g dr. i Klinting, Ulkebøl sogn
• • " parooll/ist ,Kogae s

8 b o d , Christian, kaadner og sned i Mintebjorg 
SohBidt, Christian August, skoleholder i srehe troll «borg

* Christian Mathiesen,paroeillet og sned paa logons
* na niai n rth-Fl at.na.n købnand 1 -Bomen
* Frederik Qhriatansaiu særdeler. 1. Mlatobiara

46

w

Og SS
18
41

J « r g • n , gaardojor 1 hobøl,Tandslat 1,3.86.23

nr.4 
84 
SX 
49 
88 
43 
79
79 
40 
XX 
88
80 
1& 
80
6 
4 

48
48 
38
4

49
4

8 n o 6 ,~Kän8~PÖtöraön^-käädneäFi-Mintolbjoä^ xî
SohBidt, Jargon Qhristensen,paroelliot >«« Kogan o 4

MiooXai Christensen,gaardojor i garup,lysabild sogn 4 
d i Peter , 1 Majbøl,Hørup sogn X8

Stephan, i Mjang • " 88
d k e r , Christen Christenson,gaardejer,8koby,My*abil4 4 
• Hans OHrlstonson (Keek),gdr. 1 Hørup S
f Maurids, kaadner rod Hørup kirke 88 o

Speggors, Jo«, gaardojor i Mjang 49
8toenholdt,Andor« hi els en, lerer 1 Hørup/Ol.Itadegaard S3 - 84

* Minis Anderson,gaardojor i Højrup SS
Stoffenaen. li«, saardolor 1 Mintob.1ora 140619 
svi n r Jørg«nf band« i Mintoblera onKrinn 17MlZX_

Sb« 
»

SB«



99 olde
8 v 1 n , feter Shonsen, kaadner ved Mlntobjorghgv 1

* Rasmus fhoasen. • • 1
-----*-----------1A .9. t MAfitfViJgjLÀfta...... X 
«aronsen. Haas Misisen.xaardeier 1 mill Mlntebiers IS ga 7«

• Jørgen Hielson,gaardejor 1 Majbøl46 a og S3 b
* Mis Jørgensen, * 1 N 46 a

æhomsen, Ohr is ten, skreder  av end 1 Mintebjerg 80 d
-----!_____ Christen, gaardejer 1 Mintobiera 1889 -1848 79 -80
5otoiitian, iegme 58 U MÅ
” • gaardejer,Sandsgaard,Sandslet sogn 38
• • M ~ -

• Hans " _
• Jens JUUUMXMXl, kaadner og hjuler 1 Majbøl
* Jens • _
* j o s t , raadmand 1 Sønderborg

1 Mjang
1 Mjang

64 •
18 d

1
86 
88JLA.aax.« * » iÉfOBoMwrdtjty 1 malt|jty M<

f A o n s o n . Jørsen.aaardejer 1 dintebjera 1783-96 39
* Miels Christiansen, Skanrtoft 1 Majbol 41
* Mis, gaardejer 1 Hørup 61 ar. 6 o

Iteam, itttr itmtMmKaMrdmr h LlaUbîtfM ÀîaL-À»lX 
3 og 88

JUiyUna ^UMWLgwdf.iCT^i
Töter Mathiesen. * » » i&iOl O Td
peter, foisted 80
Thonas.gBardeJer 1 Mintebiera fTa 1868:80 b.48 1,80 

n , A.B., general8e 
e r , Jørgen,Lobøllykke,Sandslet sogn 63 ar8b 84 

Jørgen Jørgensen,gdr.i Mjang onkr.1815 74
Jørgen Shoasen,gaardejer 1 Mjang (ankr. 1790)7». 18 j. 
Laurids, gaardejor 1 Mjang (før 1700) 66 £

1 Gelting (Angel) 73
89
89
88

49 a

1 Bgehave, Lamo Jerg skov

w
9

w
lux« 
I s k k

Urmager, Reanus, 
Tinding, John, représentant i Hvidovre 
Took, Ahr ent , i København oedcring 178«
Vogelsang, Mathias, gaardejor 1 Mjang 
«Illosen, Hans fetor, færgemand ved Høruphav 
Vrang , Jaoob, gaardejer i Vollerup,fra Sandshedo ld 
V u 1 f , Jargon Hansen, kromand i Tlbøgo,Lysablld sogn 38 b

■ Mans, Tibøgo, lysablld sogn St b
Mans Jensen,gaardejor 1 Lebøl,og Anna Shonasdattors børnt

■ LUX Mât.ââ ft...98, ftgfâ jfftrntdM Wt rtfli)Lvndat. debt eldat dm aaret 1785: faddare mra stekenen, flhrlatan 
Hansen,Jørgen Jepsen,Jaoob Jørgonsen,X.aron Hanses,f riderioa 
Jørgonsdattor.

Kirsten. faddere » Maren Shonaodatter, Jørgen Jepsen,Jørgen Bertel* 
son. Mer on Hansen,Kirsten Andersdattor.

Afigg,døbt 1733,sidst paa anret,ingen faddere.
Jørgen, debt 1736 sidst paa aar ot, faddere : Jørgen Hansen, Christian 

Jensen.Hans Hansen. Hans Christ ensen .Kirsten fetere .Anna Chri* 
otensdatter.

Bartal.debt 1746jfaddere:Bartel Jensen,Jørgen Hansen,Christian 
Jensen.

Skrevet 1 tiden fra den 1. mart s til den 14. oktober I960

Jejsing,den 14.oktober I960


