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i amilion Vogelsang paa i>olbjorggaard,6 vans trup bq^ 
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1690 blev kartin VOKOisan* paa bolbjerggaara,søn af parcellist paa 

Hartsprxng uatnias J. Vogelsang og margretho vitn, glit med jomfru Anna 
Caroline Charlotte Amalie iresoher.datter af hertugindens hofinten- 
dant,oanoelliraad hr.Christian Gotfred ag presener og hustru karia 
Catharina hretzsohner,født den b. september 177E,død 1808 uen 14.aeo. 
i en alder aX 86 1/4 aar.kartin Vo g el s ang var xødt 1763, døbt det* 12. 
søndag eiter trinitatis,og døde den 2.oktober 1839,

I tre aar,ira den hv.marts 1779 til den 2C.marts 1782 iisvae 
han lert gartneriet hos hofgartner Joh.Christoffer nraxt paa Augusten* 
borg.Allerede i nena leuers tid var der anlagt en txæ-og planteskole 
paa t>olbjerggaara,og han. drev aerxor en ikke ubetydelig handel med 
frugttræer af alle slags,Ikke blot 1 den xarmoste omegn,men der sand« 
tes etadig treer til Kyn,Sjæ Iland og det øvrige Danmark. 1 gode frugt* 
aar var salget aX æbler,ogsaa tørrede,og most en god aruvervekilde. 

Ilter mandens død havde enken en goa støtte i oattnlas iianaen 
Voxels&nx fra i;elvea,aer var ^artin Vogelsangs søskendebarn.Han døde 
paa solbjerggaara i sommeren 1837. 

høra ;
1) i,.arie ^arxaretha i-enriette VokdL sanx.født paa 6olbjerggaard d. 

22.oktober 1791,død al orysttering den 14.juni 1819,28 aar gi* 
i daglig tale kaldt ^ari ^argreth.

k) katthlas VoKelsana. tvillingfXødt aen bo.november 179$Han var 
xra 1822 i xlere aar xorvalter no s grev ;>oltke nvitxeld paa 
Glorup(>yn).Han alløste her Matthias Alexander Henninksen.en 
broder til pastor Honninggen i iysabild,som 1822 lorul^Ekeae 
med an ba&d unaer østerholm.hattnias Vogelsang xulgtes af gioo« 
lal Ahlmann(sejere ejer al ertheuine),og til sidst fik Jørgen 
gioolai Jessen ex hajbølgaurd pladsen paa Glorup.Grev koltke 
Hvitfeld satte megen pris p«a aen unge ..atthias Vogelsang og 
forærede ham vea alrejsen en smuk ridehest.

ilter hjemkomsten blev nan 1829 xorlovet med raria Catha
rina Clausen,xødt den 13.marts 1803 i ovenastrup,datter ax 
skibskaptajn og ejer ax svendstrup kro Peder Clausen og hustru 
Antoinette født hissen, død paa Solbjerggaard den 21.september 
i en alder ax 73 aur.Matthias Vogelsang var død allereue efter 
lire aars ægteskab den 21.januar 1833,kun 4u aar gammel.

to Børn : a - b
a) tartin VoxolsanK.født den 16.marts 183u paa uolbjerggaard 

død ugift den EO.juni 1911.herte 1846-47 landvæsen paa 
uysholm,kom hjem og ledede exterhaanaen gauraens drift un
der bedstemodrene opsyn og modtog vea nendes aød 1838 selv 
gaarden.en brav og retskaffen mand,svagelig af nelbrea,led 
Xra barndommen af tunghørighed,dansk al sindelag.koderen 
bestyrede huset for ham fra 1838-76,og eiter hendes død 
overtog hans gamle tante Caroline Vbgelsang xra Bommelund 
ledelsen.Han solgte gaaraen 1902 til Margrethe »itske X« 
Jessen,enke efter heinrioh Citoke,forpagter paa Graes ten 
herregaard.Vogelsang flyttede til igenmøile,hvor han hav
de købt Droschers hus.

b) Anna jaroline ^ar^axetha VoMmang.født den 11.januar 
1832 paa Bolbjerggaard,blev den 9.okt.l836 gift med sin 
fætter IhomasVoueløgng xra Bommelund,hvor han fødtes den 
l.juni 1819.Efter at have faret til søs korn han 1834 
hjem.Han købte gaaraen uolbmk i sunavea,men solgte aen før 
1878 og Hyttede til Granaten.en god dansk mand.

tre børn : aa - cc •
aa) MhWÅM,Xødt paa Holbæk 12.juni 1837,or 

ved landvæsenet i Sverige.



paa nolbek den 
19TaecemberTBb87opholdtaigl878 hos tamilien i iior« 
ge (ae nedentot !I)

oc) Maria MarKarAthA Voks!san«.tødt paa holbak dan &>. 
juli 1866,ex hjerne hos xorældrene i Granaten« 

b) Christian Gotired VoxelsanK (tvilling),!ødt paa bolbjerggaard den 
3o.november 1793.j)a hana X ar bro dør Johan Christian Vogelaarng i 
2rondhjem i Borge ingen børn havae, kom han allerede i en alder at 
Ib aar derop 1806»han xorestoa glasværket xor onkelen i xlere aam 
og købte siden det hele tor 600 rigsdaler.Han er gitt mea Birgit« 
te N.,en degnedatter aer xra egnen.Han var ner paa Ala i besøg 
med tamilie 1834 og 1836.Han var en rar,venlig og brav mand og 
døde i l'rondhjem den 6.september 186b -1 en alder at 7é aar.

to Børn ; a — b
a) Christian Vogelsang.døde tør 1836 i en alder at e4 aar i 

Christiania.
b) Maria. VoK<ssng. t^dt 1818,gixt med købmand J.lerx i 

l'rondhjem«
4) Martin Jarxen pieaerioh Vogdi sanK.tøat paa Holbjerggaard den 6«au« 

gust 1800,død den BE.august 1843,gi.43 aar, ugil't .Han var vistnok 
svagelig i opvæksten,var noget indskrænket og undertiden lidt tor« 
styrret i hovedet.

Stamtavle til side 1
hans hasmus8en iostruordexn i Himmelev ved 1-oskilde, glit med 

__________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____

! I
ok præst i Vvendstruo 1748-84 degn i tiimmelev oa Væ daelev, biæ iland

1
Karen Gotschalk.Am. Hans Goteohalk Karen Gotsohalk,g.m« 
guldsmed v.Ham i rektor i Aalborg møller Johan bisam i

^^^^^^^^ffBMMøMftSSØwkSQSESSSSaKSSS^RSSBSEflESBSSSKS

jjbVld Gotschalk. 
sognepræst i ^ars og 
Haubro(dy 11and)død 

18*8

/Atoinette bissen, aatter, g.m. synsmand 
g.m.skibskapt.og ej« og gaardmana Claus 
er at hvendstrup kro Jaoobsen i 

_£v&lA8trup_______  
! !

uotscnalk.overisme 184* 
og senere under Krigen 

1848 - 1830

M£lle_jiathrin£^^ 
sen, gxtt mea

ejer ax

jaoob Clausen, 
gaardmana i 

siv eaas trup

colbjerggaara
familien Vogelsang paa Bommelund
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Matthias Vogelsang. san aX parcellist .^atthias VogeLsang og xiustm 
ar^aretha with til nolbjerggaara,var rødt paa uartspring 1768 og 

døbfe i Svendstrup kime den 11 .november, ligesom sine andre s i sk ende 
blev han tørst undervist i hjemmet al en huslærer leter KiinckerjMSX 
siden blev han sat i Sønderborg skole,nvor han modtog undervisning 
at sin grand-onkel,rektor jlieser 1ttindel,i hvis hus han opholdt sig. 
1 en ung alaer satte hans lader nam nea paa Bommelund Xor at have 
tilsyn mea denne gaaras bedrixt .i.iutil havae hans gamle bedstemoder 
;.'.aria kargretha Vogelsang ax x elvea styret husvæsenet,£>en hun var nu 
tor gammel,og dertor blev hun ailøst ax sin sønnedatter .dette ;.arie 
Vogelsang,der var et aar ældre ena broderen Matthias.1790 døde lade« 
ren,og »otte marie olev glit mea xrovst Holger langel i horaborg.Mat« 
thias Vogelsang overtog vea skiXtet denne gaara,nens broderen Martin 
Vogelsang tik bolbjerggaard,saaledes som det var bestemt at laderen. 
Bedstemoderen ulev noe ham til sin døa 1793.
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Matthias Vogelsang var &ixt to gaxige,lørute gang aen bu.maj 1794 
mea

enken karle. Elisabeth hnuasen xra k etting kro, aat ter ax iUoolai 
ihousen og hustru Charlotte karle zetersdatter i Augustenborg, døbt 
i letting aen El.januar 1771,død i Boxax2elund,dgen sogn, den 115. aug. 
18u8,begr.aeu 18.august.

anden gang den E6.maj iblu mea x.argaretha narie Hanøen ,x:5dt 
1786 i relvea hotmerk sogn,som datter al Hans Børensen,sravanlig 
kalat Skolemester.(i anilien boeae senere paa ’eterholm),a^a pae ax« 
tmgt den 1.aecember 186u i en alaer al 74 eaar og 6 laaaneder.« atthii 
as Vogelsang døde 66 aur teaKuael aen 14.iebruar 183b.

^etting kro blev unaer ib.maj 1784 bortxorpagtet til i *tthia> 
„iaerlahsen Vo0elsaug al selven Xor et tidsrum ax nu aar Xor 16q 
ral.oourant om asret.: r.jjutia Vogelsang; til Bolbjerggaara og Joha* 
nea L’iderlonsau Vogelsang, kaaaii er i bel ved, gik 1 oaution Xor ham.

1817 aen k'/.accenter Købte ^attiams Vogelsang paa houmelund 
p as oXXentlig auktion ct sex si# vea uverbud al gartmer ; et er meters 
een paa sterholu uec saak&ldto c ar uiersxcd ued samtlige bygninger, 
der eaakaldte herskabelige .fru^t-og k KKeniiave,aen Xorrige nersko« 
berige lysthave, der staar tilsa«a:-»tx i'or td.land Og E td,E 3/16 
sfc*p>er parcellana paa oosteanoved Xor eceo ral .cour.eller 3z3« rdJ. 
sølv»heraX udbetalt as kontant rai.oour.eller 67« ral.sølv.pe øw 
rige p3noe blev staaeude i yarden.-iKidet er uasteat aen «9.juni 
131a i x.oraoorg herreasioeuerx.

Ved skiltet eiter nans x irsxe kone 18o9 kon d9Oo rai.tai ae« 
iiugjder&x tik inaeren .• atth. i'oe.sx8aUd til sm part 6;.* ral.sønnen 
8x Karle iiisaceths i ørste ægtesKau t-oh. et er i nuasenot ae rire 
hslvorødre hver 5jC rdl.alissu ou rai.u* s isteren iui& Christina
f uudsen 3v" rul. i alt var han i begge asiater xader til 18 børn
al -»vilme liere nuasno v»rat dødx>ate eller er d:ae lige etter
i nasalen. c&avlat rides navae hen aea aen rørste kone syv o« mea aen 
anae.u 11 tørn. lisse v^r :

0 ).teab3rn
1) y pH.,, eter pnuasen. x^at i i etting kro aeu zb. aug.1791,døbt aen 31 

august,ad s om xrobiand i .tettxxLe aen 14.januar 18o8,bgr.den ao.3.
Ej, Anne Christine auuasen.x <>at aen k.xebruar 1794,aøa aen 17«»pril 

lcb9 sots enke eiter parcellist un/uas momsen pas iiartspring.
b} hans »Mxe barn al i rgte ^xstesKeb

3) £alt24^sJL2^Ås^»h-bt~ aen i/.oktober 179b u& aøa aen ib.septem* 
cer 1806 paa Boirmeluna.var ire tsm al iua8kr*nket al latteevne og 
fik aertor al arig neget xor sig selv,iaexi blev tilskrevet gb^raen, 
nvor han skulde nyae sm Xorplewning ,iuoa at aen igen skulde 
arve,hvad han havde,var altid meget stilirraig og skikkelig al 
fe-g,gik mest cg pMSseac b-rnene i sine senere aier.

4J ,tøat paa xcnueluna 1797, abt aen b.
oc^tex/ver - Xik gaaraen — se nedex.il or ■ ! j

o) kartin Christian Vt^elva^.aøbt aen V.oktcber 1799,aød lille. 
ht11 n. Jhxld11axx Vo,' alsang. x.'ct aen go. Juni 1801 pau Bo&uueluna.

Han Vid* neget høj og gir. i range mut sou karl hjemtie nos xaaeren 
og biet Jjaenne egenskab hos broderen..aa hw-igte sig selv aX 
tuixgsiiidiohea aen 18.1 eb ruar 18o9.

7) reaerik VocIsaxxg. Xcat aen E.vuri 18C4. Hen xik stedet paa 
C s t erho lin . se nedenxcr !! ! !

8; Xeat aen 9.ok1.1896, død 6.maj 18o7.
9; uod koli lille barn, 

c; :
lu. uohau Christian Vo/.celo^nH.tøat Bo^heluxxd aen 16.august 181Q 

Lsrte købmandslianaelen i »hinderborg co var i mange aar aou koni* 
mis hos aen rige købmand Book i Hambor g (søn ax købmand og depu« 
teret borger Johannes hook i Bønderborg),Indtil han svag kom i 
uset hos sin oroaer paa Holbæk i sundved,hvor han opholdt sig

nedex.il
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et ^ar aar døae Ugilt aen 18«junl 1860 1 en alaer al to aar.

11) født paa Bøgelund aen 18
december 1811 v s« dvanlig kaldt "Gretohen", uøae som sinassyg pig« 
paa lødegaarden aen S.jv.li 1873.Hun var tørst nogle aar i rettug 
kro og kom Bleen til aen gamle kaptajn Christian satsen paa prue 
lund vea ^ordborg,ilytceae teu lians anke til Aueel»gaard,hvor hun 
t±l slået 1803 blev forvirret i hovedet ofc kom hjem til moderen« 
liter moaeren aøa blev hun i fcit^gten,øe lauilien tog et par 
lolk ma til at plej nenae.ilun kenate iu^en al sin xamilie ,men 
var altid xlittig og gm stille øg rolig vea sit arbejae,gik tit 
ind psa gaaraen, da hun holdt ai Jørgen Hansen 0o hans hus tru. Hun 
havde natt en del besvrr nos ae gamle ^ettens,og aa siden s^une^ 
den unge Christian matsen til ..eexsgaara,oik iailit,miateae hun 
alt,hvad nua surt pavae gaeet og slubt lor.

La) Anna Ja ro line Voxelsan^ ,X.>at aen x3.april 161$ ^aa noxiielund 
og kom 1 ung alder til culbjerggaard,hvor hun i mange aar har 
wret jomXru.iHbc blev hun gift mea LomXorvagter >etersan ved 
/«dsbøl,soi behandlede hende slet,au& hun kun blev hos haic et 
fjerdingaar.Hun indtog saa sin gamle plads som jomiru pae sol» 
bjerggaard,ot etter hans moders did overtog nun hele huslørel« 
sen paa 6aaruen Xor nr.. .^rtin Vøgelsang.nuja tjente aenne lami« 
lie med stor troskab,og Vogelsang nar aerxor altia bevist sig 
meget honnet moa henne. Hun uaidtes almindelig ".uine" Vogd. sang 
og døde i januar 1897(?), 84 aar gammel.

1$) Hans Christian Vøxelaenx.fedt paa øomelund asn x7.oktober 181b 
kom etter sin ho< lirmatiox. i haudelslvre i Sønderborg,opholdt 
sig de sidste par aar hos moderen c g Inrte at v? ve,men var 
avag,tik tering og dø de 1847 aen d.septomoer paa lødegaarden, 
3Sd aar gammel.

14) lette marie Vo^eleunx .født 1817 aem Ø.^uni pae øømmelund og o> 
kalot efter provstinde *aabel paa Nordborg.nun var i huset hos 
pastor J ørgen Hansen 1 HotmarK og hos bager momsen paa augu« 
8tenoorg,blev 184k gift med bager Jihriatian lieok paa ^ordborg 
og løveae etter hans død paa bordborg(skrevet 1878-80).Hun er 
ved nar. moder til to s n/ er. V b-9

Ib) ihomas Vo>;elsanx.Xødt den l.juni 1819 *aa
lund,konX 1830 og gik sea til søs.l xlere aar opholdt lian sig i 
Californien og tjente sig her en sum pen^fcjik^e x gulommerne, 
men ved at sejle med en baad ^aa kxsten.uom 1804 tilbage og op« 
holdt sig xor det meste hos moderen Oe, goae venner. 1806 blev 
hen den 9.oktober glit mea mon carolina iaf^retha Vokelsang 
fra Solbjerggaara øg købte gaaraen nolbTk i Adsbøl sogn,hvilken 
han solgte xor et £,«r aar siden og bor nu paa draasten.Han døde 
den 13.oktober 1908 i en alaer aX 89 1/a aar.rader til to søn« 
ner og en datter. se siae 1 unaer b ,aa,ob og oo.!!!

16) A^e jlristine Voxelsang. rødt aen #9.april Xkxb 18a;l paa Bomme« 
lund oC( Opkaldt eXter sin halvsøster, var xra tern dommen aX idi« 
ot og døde aen 6.juii 13bx som en vanvittig ;ledxøring paa xøde 
gaaraen,41 aar gammel.

17j .eter VøKelsanM.X/ut ^ua Bommelund aen xi.april 18x3,a/bt aen 
3c.april,gik til søs,men xalat nogle aar senere i Hamborg nea 
xra et skib og aøae.

18) et barn,aer aøae som lille.
19; Heinrich .-iLLelm VoKelsang (tvilling),Xøat aen 1.marts 18X8,aød 

1 L/a ser gammel aen 31.oktober 18x9.
xc) Borothea ^sria Voxelstuxk (tvilling), røat den 1.marts 18x8,aød 

fire dage gammel aen 0.marts.
kikolai Knudsen Vogelsang*treaie ejer al Bommeluna

(se side 3,ar.4 ;,xøat 1797,døbt aen o.sept.,søn ax matthias 
Vogelsang og første hustru naria Elisabeth x.momsen,unaervistes først
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hjexume &x huslærere, stråledes lec7-ob *j .Knudsen (ei den aegn i ianoslet) 
1808 - lo Peter lrederiksen(siden degn i Hagenbjerg.let sidste aar tør 
sin konlirmatxon gik hah i Augustenborg skole hcs lærer et er u at zen. 
kom i Handelslære, var korals i bønder borg og 1 lensborg, ba han i sin 
stilling havae samlet elg liat penge,var nun c.en,aer beast kunae over« 
tage Bommeluna etter inderens død.Hun var o&sau dex. al brødrene,der 
havde mest roretand og aannelse.let var ikke let ut tuge imoa g as. r den. 
da der hvxleae stor g»la og nuure byraer pua enaomr.en,og ror at let« 
overtage! sen,blev aer taoet en ael jera xra gtkraen og lagt til garta 
nerstedet pas østerholia, so* uct yngre broaer iritz Vcgelsang lik.bonuefc 
lund blev derved, slemt spoleret,uu man tote den jura,uer laa nærmest 
g aard en, i oruden ae^ s u amklat e "store rum" nøgle ømaau^rmer syd ior 
g æraen og noget i “x joraja:ose".uikolai" Vogelsang s ua aerior temmelig 
trykket i aen txa,nan ejeae lom:-eluna.nan rim vel en uygtig kone,aa 
han i exteraaret IbSb bl«v glit med In,.er ,.arAretha . jller.datter aT 
skibsbygmester og skxusrader uens i.øller i .dsted paa lyn,i hvilken 
anledning,aer var et stort ofc fint bryllup paa uoumeluud,nvortil alle 
emoeasmænd Ira ■ -ordborg roruden en ael andre lumilier iru Bønaerborg 
og øen vur iabuone.i en gælden o£ byraerne var ror store.ban Kunae maadi 
sko nok mea txden vente nogen Xornuex med Sun kone,da hennes lader sad 
i gode kaar,. en ulykken var,at ia.Vøoelsang blev mere o0 mere XørX&l* 
den til drak,0t den nprligger.de ,'sterholms kro blev ogaau et xarllgt 
sted t.r oegge br-’.dre.henne svaghed tog mere o / mere til,og ikke sjæl* 
dent kom ran drukken hjem xra Sønderborg og Nordborg,naar han nevde 
ærinder der.i ettersarst 1842 nevae han uolgt en del Xrugt,som blev 
leveret til x?yvig ved i;ordborg. 1 en 9.september k -rte han selv den ene 
vøgUjOg hans karl aen anaen.let blev sent 0o mørkt om altenen,inden de 
tog bort xra byen.harlen var xoran og kom godt h^emuele natten ven ted® 
^xc.Vogeleaog Xoig*ves.om morgenen Xanat man ik.e langt tre aet £as> 
kaldte Oohu t2.ee hus en kuaeevotn v ltet,nvor vejen xra horaborg bøjer 
iua til lauensby.la man rejste vognen,l«a nan under den og var slaaet 
ihjel.iestene gik endnu i nærheden og gmeseae. i,*et var en skrækkelig 
tidende Xor v-n stakreis kone,der sad tilbage med tre smea børn.nan 
opnaeede en alder al' 4b aar.

Børn ;
1) kJ ise Hansen, ikke hans men konens Xør ægteskabet,Iødt 1832,blev 

gilt med iOlitxbet^eut •. ær teisen i København; begge a^de( skrevet 
1878-80;.;^ del børn overlever aem.

2) a&tthxas fcensen Vu^elsunx. løat aen d.eeptemcer 1836 pe.a gomme« 
lund,har været hjemme paa gaarden.aen u.oktober 186b blev han 
kuria Kutiirine lasmu> sen, en dutter al gaardmand Jørgen .’iaamussen 
i i.jang( Hørup feogn).l xoraaret lo6o lor^ugteae nan et boel i cu* 
d ør up, hvor hans hustru døde, og han blev gixt anaen gang med en 
datter ax parcellist jnristian aversen til bngsletgaara i Okebøl 
sogn.jenue Jhr 1 sti ar. Iversen var en søn ax kromand Cnristim ive» 
sen paa øs rørholm Og en øroder til kromand uans i versen.ha Vogel® 
sangs etedaxaaer axkøbte ham pommeluna,som kunde blive svær nok 
at indløse Xor nam engang,købte »isttnias Vogelsang atter sin svi* 
gerladers g aard ved u.eelsgaura,mea solgte aen igen exter isa ears 
iorløb til en svoger,hvorpaa han tog til kjang Xor paa sine uiayn* 
dige børn vegne at overtage bestyrelsen ax Jørgen Easraussens bon* 
degaera,som au havae arvet exter aeres aiaøae moaer.Plere børn 
med begge hustruer.han døde i loraaret 1900. V.9

se aeeuaeu neaemor ♦ 11 »*««»*■
3) jens fa ansen Vøpelsu/ix. i"o t a^n bl. uept.!8v8 puu Bomme lund, aøae 

paa Xøae*aaraen i voksen aloer ax tering.
Viibelm. Voxelsank..x -at aeix 9.wug.l84k,aøa 16 aer gi.pas Bomme* 
luna den 23.april lUbb ax trring.

lilxejelae til nr.4,ovenior;xarxe natarxne Haamussen.dutter al guara« 
............. é’ér*Jørgen*i’asmussén og lørste hustru j^ynaet xtielsaatter i 
i.jang,Hørup sogn,var t'dt den 6.april 184b,døbt aen 27.april.aen 20.

nprligger.de
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oktober 186 b bier hun gxxt mea Matthias Jensen Vogelsang,Bøn 
aX bo elsmand Nicolai Vogelsang i Sommerlund ved sterholm,o# 
hustru Margrethe x.Køller,Xødt den 8.september 1836,død som s* 
te g tamand i Mjang den 11.maj 1900,begravet Hørup den 16.maj. 
Matthias Jensen Vogelsang blev den Kb.april 187b gixt inden 
gang mad Marie, dut ter ax gaaraejer (Hiriatian Iversen og Anne 
Mario Xødt Clausen.Hendes dødsXald omtales ikke i Hørup kirke* 
bog.Ved Matthias uensen* Vogelsangs død anxøres,at der i xør« 
ste agteskab var tre bøm(alie døde tør 1900),i ax det egtesk* 
inggn børn.l testamentet exter Jørgen Rasmussens enke oyndet 
ax 11.september 186k bestemmes,at manden,Jørgen Rasmussen,xrit 
og uhindret sral besidde,bruge og benytte gaarden,indtil den 
sidste datter Marie Kathrine Rasmussen (Xødt i ^jang den 6. 
april 184b) den b. april 187b skal overtage den.Saairemt hun < 
død,overtager den yngste datter Anne Marie Hasmussen(xødt den 
K4.juli IBbo) til samme dag gaarden Xor 600U rigsdaler,som 
skal deles mellem manden og de to døtre.Beløbet xor besætning 
Inventar osv«skal tilhøre manden.Hver datter xaar KbOO rdl«

AX Matthias Jensen Vogelsangs børn i Xørste agteskab navns 
xpigende to i Hørup kirkebog:

a) jensine Margrethe Vogelsangfxødt i Guderup den 16«maj 
1869,KonX.Hørup den 6.april 1884(raderen havde overtag* 
gaarden 1 Mjang den b.maj 1876),død den 11.august 1896 i 
Hjang,bgr.den Ib.august,oxtorl.xire smaa sønner.gixt i 
Hørup den IB. juni 1890 med asmus Petersen, s n al gaard* 
er Peter irederik Petersen i s tender up, nyb øl sogn, og hw 
stru Marie Cathrine X.nissen,!ødt den ku.januar 186b. døbt 
den 13.Xebruar(ejer al gaarden i Mjang Xra oa.1891 til 
1920).Deres børn er xølgende :

1) Peter Petersen.xødt den Kb.marts 1891.døbt cantato. 
gaardens nuværende ejer (19bb)

k) Matthias Vogelsank xetersen.xøat den 9.april 1S93, 
døbt 14.maj,død i Krumom kro den Kb.oktober 18b3, 
eXterlader enke Anna Petersen.Han var xørst gaar de > 
er i Mjang og drev Krumom kro i 14 aar.Hans Xørste 
hustru Anne Marie,datter ax gaardejer Peter Jacobsen 
og Christiane marie X.Kook i kjang,Xødt den Ib.juli 
1896,døde paa hospitalet i Sønderborg den l.deoem* 
ber 1933. 18.december 1894 d.20.1.94

3) Jørgen retersen.Xødt den jdUayxuxXM&n^døbt uxmsj.
4) Jørgen Petersen,Xødt den K6.april 1896,døde i ver« 

denskrigen den 4.september 1916
b) Marie VoksLsana.Xødt den 17.august 1871,død i Blåne (Lille 

L je) den Kl.november 1897 aX tuberkulose;giXt Hørup den 
8.marts 189b med gaaraejer Andreas Madsen,Xødt paa Kilde« 
gaard i fintetjerg den l.Xebruar 1871,døbt den iK.marts, 
søn ax gaar ae jer ^ads Christensen madsen og hustru karle 
Kathrine X.Andresen,død i Blans den Ib.september 19bl.Han 
blev gxXt anden gang den iK.maj 1899 med Marie ^eteraen 
Xra Snogbnk mark,bottrup sogn,datter ax parcellist Chr.pe« 
tersen og Marie i.Nicolaisen.Hun døde godt et aar s tid 
Xør manden.Andreas knasen var ridder aX danebrog.

(eXter mine samlinger til gaardenes og slagternes historie i Hørup 
sogn,breve xra Andreas radsen og Peter Petersen, cnr.naibøll) 
Paa gaarden i Mjang Xødtes nationalbankdirektør Jacob Thomsen don 
den 3. april 1771 som søn aX gaar ae jer og tolvmand Thomas Hansen den 
unge og anden hustru Kirsten Hansdatter Jensen.Nationalbankdirektør 
rens oldebarn,J.Thomsen,er nu aepartementsoheX i kirkeministeriet, 
(se Nationalbankdirektør Jacob Thomsens anetavle vod Chr.Maibøll)
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Madam Inger Margrethe Vogelsang,enke eiter ido.inuasen Vogelsang,sud 
enke i xire aar og gixteae sig 1846 Igen mea Jørgen lians en, en søn ax 
Hølier Hane Hansen og nustru Kathrine intebjerg til /sterholms mølle, 
hvor nan var XødtkliOl 1816. Han havae et aar s tla reret paa Lysholm 
Xor at lare lanavæseh,men ophdlat sig ellers hjemme til han blev glit. 
Da han havae xormue,havae han let vea at overtage gaaraen,og aens am* 
stanaigheder xorbeareaes goat,tilmed aa tiderne blev beare og bedre. 
Han viste sig altia som en god steaxader mod børnene og var brav og 
Xlink mod den aXdøde maxids lam il le. Den gamle enke paa altagtet kunde 
ikke lorlange en beare mana at have med at gøre .Han viste sig altid m* 
get uegennyttig, brav og retskaixen.Da det kunde røre byraexulat nok ler 
stedsønnen at indløse guaraen,axkøbte han ham den til sin egen søn. 
Hans hustru døde 1873 ax kmxt,hvorpua han overloa sønnen gaaraen og 
udtog sig selv en attagt paa gaaraen. - Hans søn er

Hans Hansen,ejer aX Bommelund

Xøat 1847 i marts pua Bomme luna, gik et aurs tla 1 Augustenborg sko« 
le,mastte siden eiter 1864 Ide sig overxøre som aansk undersaut til 
Danmark,maatte da 1 nogle aar opholde sig i ralslea (svanninge sogn pm 
lyn) og besøgte aexxra en vinter lanabohøjskolen i uaense. Liter 187o 
maatte han nok igen opholde sig 1 hjemmet,tog 1873 imod sin laders 
gaard og blev 1873 1 eiteraaret gxxt med Dorothea Hansen,en aatter aX 
kromand og sKibsreaer Hane Hansen i 1 alslea (skrevet 1879)

.x«a—
freaerxk Vogelsang paa ’sterholm fl W tt ft ft ti tt ft tt ti t* tt ♦» r ft tf Is 4« tf ft H tt I« »< I* i« »« ft ft II ft 

rrederik Vogelsang.mdvanlla kalat irits Vogelsang,Xøates aen 2.jw 
li 18ø4 pas Bummeluua som søn al Kattuxas Vogelsang og Xjrste hustru 
Marie Elisabeth i.l'homsen( siae 3 under nr.7).Han gik aet siaste aar 
Xør koniIrmationen i Augustenborg skole,kom da i handelslære hos kjb« 
mand øtto Ahlmann, Gr aa s ten, og var sau i otte ©ur kommis hos købmand 
aieleen i bønderborg,hvor han tjente sig en sum penge»xen au vielsen 
siden gik Xallit,kom han hjem og købte steaet pus sterholm al sin ta« 
der(se side 3)ved overluoelseskontrukt at 14.nov,1834 med kO ta.parcel* 
land al xxa Bommelund og 10 td.eller 8 ta.bonitet ax aet til byen Hel« 
vea hørende land,ialt k8 tønder.Han var t.rst Xorlovet med Inger r'.arg» 
the møller al 1 alslea, aer dog syntes beare om hans broder hloolal,med 
hvem hun blev gixt.krits Vogelsang generede sig dog alligevel ikke ved 
at ride omkring som bryllupsmand og indbyde til hendes bryxlup,og du 
tolk undrede sig herover, tog han sig let i det og sagde ; "det bliver 
jo dog 1 familien,min broer**.Der taltes ogsau engang om et parti mel« 
lem ham og prestons datter;Louise Ahlmann.Let blev dog alligevel ikke 
til noget .111 hans bro aer bryllup blev han xorlovet med Anna i horn sen . 
en datter at sfampuroelliSt xhomas ihoiasen paa hartspring,mea nem han 
blev gixt 1836.Da hun saaledes var en steaaatter ui hans halvsøster 
Anne Christine Knudsen, bene vnoae han hende altid 1 iremtiden "Søster« 
svigermoder" .Han var vel nok en skikkelig mand ,men Xortaldt etterhua* 
den til drik.Dertor xik han ikke stedet goat passet,som han havae ove» 
taget med en del gæld.Han døde 1847 aen k6.januar og blev begravet i 
stedets begravelse pus Egen kirkegaara paa aen sydlige side al koret.

Børn ; 1 - k
1) Marie Elisabeth Vogelsang.Xødt den 9.Xebr.l837 paa /sternolm,bier 

den 27.marts 1863 gixt med Jørgen BUtsow rra otovning, 
der har xaaet stedet med hende. -Z-t-t

2) Matthias ihomas Vogelsang..x.den 9.xebr.l842,død 26.juni 
1843.
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Feter Jensen paa -wterholm xra 1801-1865

Frederik Vogelsangs enke Anna blev gixt anden gang 1801 mea Peter ja 
Jensen a! Lolland,aer laa indkvarteret her paa østernolm i krigen 1848 
til 18Ol.Han sad Xor steaet til 186a,aa datteren selv overtog det,og > 
ver nu paa axtsgt mea sin kone i den østlige ende aX nuset.be Xlyttede 
i november 1891 ned til sønnen i Jylland,hvor moderen dde i december 
1891.

deres Sin : yreaerik Jensen.! ødt 18bk, ko ni. 1867, har varet paa paa 
meluna,Hartspring og er xor tiaen(1879) i Jylland hos en ax sine 
mor brødre.

lette Marie Yogi sang, gixt langel *t f* ft M r ♦» M W ♦> tf ft 91 ft U W O II H " ff »4 tf fl h tf »< ft fl O »4 4* W f?

nun Xøates den ll.xebruar 1767 paa uartspring,Svenstrup sogn,som datter 
ax daværende Xorpagter Matthias Johansen Vogelsang og hustru 1 arg ar et ha 
>ith,og døae i horaborg aen 81.marts 1814;aen 8.oktober 1790 viedes

hun i Svenstrup kirke til Holger langel, sognepræst i horaborg,provst 
Xor Als gørreherred xra kl .april 1784 til 18o8,søn ax sognepræst jens 
Rasmussen Fangel og Sophie Elisabeth Gommesaatter,,xøat i aoraborg den 
10.juni 174g,døbt aen lo.juni,aøa sammesteds den Eb.november 18E0.Til« 
delt rang mea amtsprovster 19.juni 1815,riaaer ax dannebrog le.november 
1819. Børn :

1) Lise Cathrine langel.xøat i horaborg aen 1.august 1791,aa sst.4 
don E5.november 1871, begravet den bo .november, blev syg den 1e.11. 

gixt noraborg den 7.november 1816 mea skibskaptajn nioolai Ernst 
rrost,Xøat paa Gammelgaara,Svenstrup sogn,aen k7.murts 179o,som 
søn ax Skibekaptajn og ejer ax svenastrup kro Christian irost og 
nustru warie Elisabeth Andersen.nrukneae i aen engelske kanal, ola 
tober 1854,eXter at han kort tia Xør var sejlet xra Bramerhaven.

E) sophie Elisabeth langel.Xeat i hordborg aen lu.aeoember 1795,aød 
sst. aen 10.januar 1794.

5) Mathias ransel.opkaldt exter moriaaeren,xøat i boraborg aen bo. 
oktober 179b,aød est. aen Ed.juni 1796.

4) Sophie mararethe lanxel.Xøat i horaborg aen lE.juni 1798,aød i 
Hagenbjerg den «9.januar 1847;gixt i Moraborg den El.januar 18e1 
(personalhist.tiasskrixt 190«, siae b:21.Xebruar)mea sogneprest i 
iranderup,senere i haxenbjerK.Jrken Knudsen.Xøat i Letting den 
b.november 177«,aøbt aen 1e.november,aød i Hagenbjerg aen Eb,jw» 
ni 186«,søn al kromand og høker i ^etting Johan reter Knudsen 
og Anne Kirstine vrang.

b) Holger Fanael.Xødt i Nordborg den «o.xebruar 1804,død i Føl ved 
Mordborg den ES.Xebruar 1887;gixt aen 0.september 1858 i Hagen« 
bjerg med Ulrlkxe Johanne Mathiesen,!ødt i København den E4.marti 
18ø9,død i Hagenbjerg den 6.maj 1886,datter ax proxessor vea 
landkaaetakademiet og metropolitanskolen Boy kathiesen(1774*1854) 
og Anna Sophie Maegaard(død 1857).Holger Fangel blev personel kv 
pellan i Hatting- iirated 1«.«, 1854, sognepræst i nø j bjerg-Sis borg 
l.maj 1858,1 øksbøl b.okt.184« og i hagenbjerg 6.juni 1861,provst 
Xor Als-nørreherred 18.jan.1808 til l.maj 1879,entlediget 188b.

Børn: alholxer ianKel.xødt i Højbjerg den 10.aug. 1841,død i 
Hordborg den 15.januar 1876,student Haderslev 1861.Kjer 
ax eu gaard i pøl.gixt Hagenbjerg deii b.januar 1871 med 
Bothilde clsauMensen,Xøat i Flensborg,Frue sogn l.juli 
1854,datter a! mølleejer Hans Clemuensen og bunder nat« 
thiesen. ingen børn.

b) Sophus Bov Fanael.x øat i Oksbøl aen lb.sept.!847,døa i 
Smørumneare aen V.aiqpi maj 1896.meaeoinsk kandidat 1876, 
reservelege i haren 1876-77 og 1878-79,kandidat ved 
sindssygehospitalet vea Vordingborg sept.-aeo.l879,praJd 
lege i København 1880,landmand i Smørumneare april 1888. 

ugiXt.

nuset.be
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i’xlføjelae til sid« 8,afsnit i xnkibskaptajn Maolai firnst Frost 
og fils o Cathrine Fangel hårde følgende børn ; ’

a) X aordborg den 29.juli 1821,
hjammedøbt srmme dag, død i Augustenborg den 26. september 191& 
gift den 7.november 1844 i Hagenbjerg med Knud Knudsen.ei er 
af Ly »holm, ligan sogn,født i Ketting den 3ø.juni 1819, død øster 
holm den lo. april 1903, søn ax kromand og høker i Ketting Jo« 
han Feter Knudsen og hustru Christine Margrethe i.frost.

seks børn , aer iblandt Anna Johanne Knudsen,gift med 
Thomas Jessen til hajbølgaara«

b) Christine uouhxe Maraaretha kroat,født den 9.oktober 1833.le
ver ugixt.
Afsnittet om Metta i:arie Vogelsang,gift Fangel, er udvidet 

efter flere kilder,deriblandt olav Christensens "blegten Fan
gel xra h or dborg”,x?ersonaini8t. Tidsskrift, 1902, siae X - 20, 

og H.H.Jessens Anetavle.

Anne Margaretn* Vo gel sang, gift n bles en 
ti w h n n h h v ti h v ti m h <mi »t w ff o ♦♦ v w tf ft •• w ti tf w »i w et w n t» it h ø

Hun var ligesom matte karle en aetter aX Mathias c o han een Vogelsan& 
ejer af bolbjerggaard og hustru kargaretha x..ith.xødt aen 9.aeoember 
1778 og paa grund af svagelighed hjemJdøbt aen 14.december.ax morxaata 
ren,provst morten Keanberg with i ketting og baaret tii aaabs at mor« 
moder en.i&ddsre ;k ap eX Xan Jens Jørgen ^ith al Letting,hr. x et er yline 
oker, skolemester hos hr. Vug elsang, Madam ahorns en xra kart spring og jo» 
tru KoiXmann xra bønder borg, moderen døde , aa hun var seks aar gammel, 
og da hun var 12 aar mistede hun ogsaa Xaderen.nun kou. aerxor i huset 
hos søsteren og svogeren provst Fangel i nordborg..<oget etter nytaar 
1797 blev hun forlovet mea den unge Frederik Kbbesen.som var ansat 
som residerende kapellan i horaborg,og aen 7.april samme aar stod ac
res bryllup.! Nordborg pmstegaara.ireaerik hboesen nedstammeae fra 
en gammel anedkar-og billeaskerer-Xamllle i Fjellerup.

1.Klaus Kbbesen findes omkring ibou som kanoner i bjelierup,figen S 
2« ±ra 169g-94 og ira 1713-34 omtales drejer og snedker ireaerik 

Kbbesen i Fjellerup.1634 aøde sal.xreaerik >0besens enke muren 
at 8jellerup.(ae var nsstsøskendebørn,hun Hans hielsens sidste 
steddatter.C.k.),6b aar gammel.

3. 1768 døde ireuerlk abbeeen.billedhugger i bjellerup,gi.?4 aar. 
og 1768 døde marie.sal. 1 reaerik xbbesens enke i bjellerup,66 aar 
gammel• Hun var an datter af ejendomsbonde ihomas xhomsen i Kgen 
Og søster til ejendomsbonae ±eter Thomsen i Lgen.stamiaaer til 
synsmand og dannebrogsmand Hans lreaeriksen(aød 1878).hendes sø
ster Anna,gift med degnen Jens x-etersen i Hørup,aer var foraldre 
til den sidste residerende kapellan x ugen,hr,Johannea relwua,

4. 1767 blev Frederik hbbesen.billedhugger i Fjellerup,gixt med 
Anne marie Mttllers al i lensborg.lenne maxxd boede ligesom sine 
forfadre paa et lille prasteinderstestea i Fjellerup,aer senere 
tilhørte snedker hans Thomsen. Lette solgte i^an og købte 1771 et 
lille paroelstea i Hartsprings bønderlund vea aeune ga&ras par- 
oeilering.han byggede vea landevejen og kunde her holae en hest 
og fire køer.l nyeste er stedet blevet kro og fik navnet "§ b", 
fordi det var aen femte kro i rokken,hvaa enten men kørte fra 
bønderborg eller Nordborg.henne Frederik Kbbesen havde følgende 

børn ;
u) kreaerik.føat den 16.Xebruar 1768(om hvem aer her er taH).- 
b) Hans.føat 177v,formentlig død ung.
o) karle.født 1773,g.m.gaardejar Fads ioulsen i Føl 
d) Hille.der i mange aar levede ugift paa faderens sted,som 

vea hendes did arvedes af søøteraønnen,Hane Madsen af Pøl. 
Anmærkning ved Chr.k.aibøll:iil denne familie hører ogsaa 

Kwersen,billedhugger 1 bromølle,Hørup sogn,der døde 64 aar gi.
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17&1 o& begravedes den 1. september .Han mas vare en søn aX den un« 
der 8 navnte Frederik ab besen og opkaldt etter x ar rader en Klaus Bl* 
besen.Hans hustru Friderioa Charlotte Amalia døde 77 aar gammel 
17b4 og begravedes lo.søndag etter trinitatis.At skiltet etter heim 
de,dateret den 16.december 17b4(Xindes i landsarkivet,Aabenraa) 
Xremgaar det,at hun atgik ved døden den 14.august 17b4.Hun var hele 
søster til skru der Ernst GUnther Hartwig paa Augustenborg og var 
tødt i Stavnsbøl 1677 som datter ax Hans »kmder,døbt i Ketting 
den £8.Januar 1677.som Claus £bersens(?) arvinger navnes huns brød« 
re : Frederik og Hans Ebesen.Ber var 1093 mark 6 skilling til de« 
ling. - Claus Ebbeøen,der var tødt oa«1687,maa have overtaget ste« 
det i Bromølle etter billedhugger Anthoni GUnther Freese,der navn« 
her xra t/r 1690 til sin død den 86.december 171b. (Chr.Maibøll) 

ireaerik Ebbesen var altsaa xødt i Gjellerup den 16.iebruar 1768.pa 
han var et lyst hoved og gerne vilde studere,kom han i huset hos en 
morbroder,der dengang var prust i i Jolde vea iiusum.penne mand wr hr. 
Johannes Hansen stiller,tøat i Flensborg den 14.nov.174g som søn at 
skipper Hans ihomsen muller og Cecilia ^ottmarok,student i 
KlhKnhiuui Halle, i København 17.maj 176b,preet i Fjelde ved Husum 
177e,archiaiakonus i lønder xra 1788 til sin død den ll.dec.1794.(sup» 
pieret etter Arends.O.k).kom paa udense latinskole,hvor han opholdt 
sig 1 to aar 1787 - 1789;sidstn. &ar dxm.til universitetet i København, 
hvor han var en meget dygtig og Xlittig student.den lo.okt.1794 tog 
han teologisk eksamen med eoregie.iet var Xørste gang denne karakter 
blev givet sxden den nye Forandring var iadtørt ved universitetet An® 
1788.3. maj 179b pr ak tx sk prøve mea karakteren »laud*.b.august 1796 kdk 
det til residenrende kapellan i hordborg,og aaret etter,den 7.april 
1797 holdt han ,som na vat, bryllup med Anne Hargaretha Vogelsang.

Ebbesen interesserede sifc meget xor skoleundervisningens tor bed« 
ring,og senere i sit liv ogsaa Xor bedre lønninger til lererne.Han u» 
dervxste om exx er middag en de tlinkeste børn at øverste klasse og ned« 
delte dem en viduregaaenae undervisning, i historie,geografi,dansk 
retskrxvning,grammatxk,tysk og flere xag.Han tik ogsaa tiere børn xra 
landet.baaleaes havde lian i xire aar i sxt hus ;joh.ister ^.nudøen Xra 
gommelund,og børnene xra bolbjerggaara.^arie Margrethe,Matthias og 
Christian blev snt i kost i byen xor at ae kunae nyde godt aX hans u* 
aervlsning. Lige leaes løste han mea de yngre røna blandt herredets Le« 
rers ,aer en eller to gange ugentlig »amle ae s med ham tor at xaa vi« 
aere uddannelse..Blanat aisse var:Johan Christian with, senere as^n i 
Hagenbjerg,og Holger Jaoob Autssn,senere Lerer x horaborg.For at trom 
me låsning og videre dannelse blandt lurerne udvirkede han,at der den 
aen 8. jan. 1808 aer lig bevilgeaes lo rai.oour.til anskaffelse at bøger 
til herredets lurere, hermed lagdes grundan til aet aaakiukdte skolele« 
rerbibliotek paa nordborg.1804 den 19.maj bevilgedes aarlig bh ral.tfl. 
bøgers anskaffelse vea herredets ni skoler,narmest til historiske og 
geograXiske bøger samt landkort.Allerede den lb.aug.180u bevilligedes 
Joh.Christian ^ith,skolel»rer i Hagenbjerg aarlxg 10 rdl.til amskaXXA 
se aX godu bøger til skolen i Kagenbjerg.

Hertil kan oplyses, at Frederik Ebbesen i 1799 Hk præmie Xordi 
han i 1797 havae oprettet et almuebibliotek i nordborg.Hans Carstens 
Xra grands bil, aer 1800 blev Lurer i kur,Ulkebøl sogn,Xik præmie Xor qp 
rettelsen aX et almuebibliotek i aaret 1803.Bette bibliotek har under 
navnet ”Kjur bogsamling* bestaaet op til vor tid,da aet etter 1980 er 
blevet aXløst at "Ulkøbøl sogns bibliotek*! slutiAngen aX Xxrøerne 
omfattede Kjær bogsamling,aer havae til huse hos kaaaner reter pater« 
sen ved Ulkebøl kirke , hen ved 1000 blnd(c.£.) Det er rimeligt,at lians 
Carstens har Xaaet ideen til biblioteket i Kur aX Ebbesens virke paa 
hjemegnen. (C.k.)

18uh den 3.maj blev Ebbesen udnevnt til sogneprust i Svendstrup,og 
tre aar senere oonstitueredes han til provst i hørreherred,og hævdede 
som saadan øens stilling i dansk retning.
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irovst Ebbesen havae xorskellige stridigheder mea herroasXogea 

FUrsen og toldkontrollør leter Matthias Klinoker,men var meget afholdt 
ax sin menighed,aa han gjorde alt xor at lette bondens kaar i ae tran« 
ge tider.£rasten og hans hustru gjorde ogsaa meget godt;hun var som si 
moder Xor trangende børn, af hvilke ae Xor aet meste havde et eller to 
i pra stegaarden,hvor ae var til deres konfirmation.

Hans huetru døde den 20.oktober I828 i en alder af oo aar.samme 
aar den 17. oktober blev han giXt anden. gang med Birgitte Ahlmann,dat« 
ter at sognepræsten i Guder up Hans Ahlmanu og hustru Anna porothea X. 
Gorrissen,Xødt 1801 i Adsbøl.1879 aen 16.xebruar aøae Birgitte nargs« 
retna Ebbesen,Xøat Ahlmann,! Guderup i en alaer aX 78 aar.

Om Ebbesen skal endvidere meddeles følgende;p ae aaarlige sar ha* 
de han købt en bondegaara i stavning,som paa grund aX restancer kom 
paa oxxentlig auktion.Han lod den Hytte ua ax byen Og nedad mod stram 
den og lod her anlagge et teglværk, som han overlod sønnen at tørste 
egteskab,patthias £boessn,da han giftede sig.nen sønnen døde etter tis 
re aar, ligeleaes hustruen og de Xire børn,saa provsten igen blev ar« 
ving aX det hele.Gaarden gav han navnet "Gøllinggaard*.han lod ogsaa 
anlægge et garveri uden at indhente kongelig bevilling dertil.Ebbesen 
ingav i aaret 1844 en ansøgning,aom vist er blevet axsiaaet,da garve« 
riet blev lukket i dette aar.Ved valget til aen slesvigske stænderto* 
samiing 1834 blev Rbbesen valgt mea 31K stammer og gaardejer Christen 
Boneteld,Ulkebøl vestermark,ligeledes en goa dansk mand,blev steater« 
træder,med 199 stemmer.Hertugens kandidat,Dr.SteiXens,Xik kun 131 stsi 
mer paa Als.

iXølge dette valg rejste provst Ebbesen i april 1836 syg og upasos 
lig til aen slesvigske stnnderxorsamling,hvor han døde den 22.april i 
en alder aX 68 aar. (i Mes vig). Han var med til det gilde, som den ko* 
gelige kommissarius gjorde Xor ae deputerede.Da han vilde satte sig 
vea boraet,var han ikke opmærksom paa, at stolen var skubbet til side« 
han kom du uaenXor og faldt paa gulvet.Om morgenen fandt man ham død 
i sit ver else ved siaen at s engen. Han var i irra mea at gaa til sengs 
ogisr aa rimeligvis Xaaet et slag og er xaldet død on. Han blev begr* 
vet i Slesvig og alle st°ndermealemmer fulgte nam til graven.

Børn :
l.^atthias ,5bbasen.tøat paa nordborg 1798jnan xik Gølliuggaard 

med tilhørende teglværk,men ånde allerede 1843.ilan var gixt med 
Annal Thomsen, aat t er aX proprietær Jørgen Thomsen til Juliane« 
bjerg ved Vejle.Hun døde aX brystsyge 1832.Deres børnrederi^ 
Rebekka,Frederik og ^argaretha,døde alle som smaa.

2. Frederik pbbesen.Xøat 18cø, døde ung.
3. irrederion Eobesen.taat den 26.marts 183C,dødo ax tæring dan 

k4.december 18bl.
4. Anna Dorothea mr^aretha Ebbe sen, tødt een 13. april 1832,blev d. 

19.maj 1884 gift med hr.Otto v.Johansen,kaptajn i den danske 
armé,søn ex amtmand Johansen i Haderslev,gik Xrivillig med i 
den danske armé 1848,blev officer og nur i en del aur ligget i 
garnison i Helsingør,hvor hans hustru er død.

De Xjernere sidelinier ax tamilien Vogelsang

£1 sonor q en datter at den sidste s tamt h aer tor asi
ne familie Diderich Vogelsang i Helved,hotmark sogn.Kun maa vare X 

mellem 168u og 1688.1702 blev Hans Jensen glit med Maonora Di deri oh* 
datter 1 Helved.1712 blev biels knutsen gixt mea hiaonora Diderichsdlr 
at skoven.Om dot er don samme person begge gange,kan ikke bestemt ax« 
gøres.non man xejler ik&e,naar man antager,at en ax aem er aen gumle 
Eleonora Eieinaohmidts at Augel,som 1782 døde paa bommolund r aa alaar 
at 02 aar og blev tørt til botmark kirkegaara( $ften kirkebog)! hotmark 
kirkebog anXøres hun aauleaes : 1782 blev Kleinsmeas enke xra u’ster« 
holm begravet,94 aar gl.Man hur rimeligvis ikxe ret vidst hendes ala* 



12
da hun maa være Xødt lør kQtmark kirkebog begyndte 1668.hun har tidli*  
gere boet i Angei og halt et tilhold paa Bommelund i sine gamle dage« 
Det er meget sandsynligt,at hun er en nar slagtning ax kamillen,rist- 
nok en svigerinde til uen gamle Marie Vogelsang, som ogsaa opholdt sig 
her,og en laster til gaardens ojer,hr.Matthias Vogelsang til solbjerg« 
g aard.
Klaus piderioheen,stamtaner til parcellist Jørgen Vilhelm Christensen 
——————og hans xamilie pau psterholm,blev 17ho giXt mod 
8 i bille jebsdatter aX Hundslev,Hotmark sogn. Han maa være Xøat mellom 
1660 og £6 og ex sikkert død i aarene mellem 1700 og 17*3. Han havne 
vistnok an sen. Johan Clausen i Helved,Xor 1767 blev dennes søn i Hel« 
ved lødt og Xlk 1 daaben navnet Diderioh.løvrigt vides intet om denne 
Klaus Dideriohsen./a&ilian har vistnok line beholdt navnet Vogd sang.

• 1691 den 2b.januar blev Dlde_rloii PUMleaanKS søn i 
--------------------- -------- helved døbt petor.Han er an søn ax Kamillens s tamt* 
der pxuerioh luglsang i Helved,aer aøde 17il,begravet 24.p.trinitatis 
han var 1688 den 28.oktober 2-c.p. trinitatis blev gixt med b aren.tiåren 
Diderlens ax Helved døde 1743,bgr.14.p.trinitatis. Sønnen retor 0i4s« 
riohsan blev 1717 gixt med Silen christensuatter at helved.17o3 døde 
Peter Diderlchsjn ax elved,gi.63 aar.1747 døde Peter Diderichsens k* 
ne at nelved.um dem vides intet videre.De havde lølgende børn :

1.1721 blev Peter Dxderichsans søn Christian i nelved Xøat.iaddo* 
re ; Christian Diderichsenj Andreas Kræuer og Peter lagosen.

1. 1714 iødtes sønnen Johan ;luddere Johan Diderichsen, Christian 
Dxaeriohsen.

3. retor, rødt 1734 se tølgenae aranit
Peter niderichsen.oKsaa kaldt Peter Petersen VoKOlsank og Peter Dido« 
— ri oh atm Vomel sank.Xødt 1734 som søn ar ovenn.poter 
Dideriobsen og illen Christensaatter, døde 1802 som reter retersen vo« 
&elsang paa Gammel-jsternolm,gi.68 aar,eXterl.enke Anne Kathrine og 3 
børn« 1763 blev Peter daderiohsen gixt med Anne Kathrine Madsdatter aX 
uelvød.der boede han ira 1763 t 1768.Ven sterholms paroellering 1768 
købte han en parcel paa Bolmoesager ved sko ven. 177 4 ejeede han nesu« 
den "et lidet mea tegl tæknet Hus, aer kun var halvtør dig, lige overior 
Jes Gardener".Han hørte tillige til do gamle ejere paa pstorholm,der 
vedblev at søge til notmark kirke,og herover klagede præsterne i Egen« 
Imidlertid Kølte csterholms parcellister goat,at deres steder,som do 
havae købt uden købeekillixig,blev alt xor dyre vea aen asrlxge høje 
kanon.l)e kræ veae aa ax regeringen i xighea med Hartspringa paroelli« 
ster at blive sat xor en købesum og i Kor^old til denne at Xaa kanon 
nedsat, gt par parcellister,peter ninerishsen og Christen t agnus gik 
ror et syns s^yla Xallit,hvilken kendsgerning ae anero beraabte sig 
peu og henviste til aeres skæbne, at regeringen heral kunde se,at ae 
var sat xor højt,og at det var nødvendigt,at kanon blev nedsat.Huset 
paa Bolmoesager blev solgt,og Xaa aar exter xlk Peter Dideriohssn igm 
jord al skoven vea Jamstel sterholm,hvor han byggede sig et stod,dør 
til uels er opi rt al materialier xra det nedbrudte slot hundsgaara i 
sundved. Børn : a -

a)r.atthiae Petersen Vogelsang broder til den sidstnævnte noter Dide« 
richsen og søn aX peter Diåerichsen Vogelsang og Ellen Christensatr., 
Xj dtas i Helved 1760.Han Kik laderene sted ved Gammel storholm og 
lovene endnu 18c? og ltl7»srter dette maa hun være en søn og ikke en 
broder ax aen sidstnævnte Peter Dideriousen.Det er altid blevet omtale 
at denne mana Matthias Petersen Vogelsang var et næstsøskenaeburn til 
provstinde langel paa Aordborg.1802 blev Matthias Petersen Vogdløang 
giit med pigen hotte Karie Hansen xra lambjergekov i Hørup sogn.

Anmærkning ax c.haibøll:det drejer sig om Mette Marie,datter aX kaada 
ner Hans Jørgensen i ^ambjerg6kov(174i—1818) og hustru Kirsten 
Jørgensaatter(17bO-179b),Xødt ou.l78v,konxirmerot 14 1/16 Bar gi. 
i Hørup 179b,skal være døu i Sistrup 1873.

videre.De
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nette karle blev etter mandens død gxtt siden gang med Jarlen ae« 

bensen al Taarup .Da hun ingen børn havae mea begge sine røna,xik en 
Bro der e en at den si aste mand. Ghr i et lan isbensen.steaet.

b) Jilien , i et er Dideriahsens datter ax nelved,blev tøat anno 1768«
o) £lier_i^tg£ifinjr£g^ 177$ blev Peter piderxohsens sin ax helved 

født ;Peter•1798 blev ungkarl i eaer redersen Vogelsang ved ireaeriks* 
hot glit med pigen Anna Eatnrine^hirløtan ireaerlahsens datter at 
helved.Han kaldes xra øøterholm og maa have boet i irederikshox.1799 

xMgøde peder redersen Vogelaang ved irlaerxohshoX,aar gammel.
d) Anna barerethu .reter Diderionsens datter paa øbterholm,røatee 1774.
Christian Diderichsen,var ligeledes en søn gt stamtaderen liedrioh pug^ -«««««. o& aaQeii hustru i;ereiI>løat I69d.l7rr den 6.

august blev Christian Diderichsen ai .eivoa girt mea Ancke Hansens at 
x;elved. lian ravnes mellap 17pk og 1714 oe er rimeligvis aød i tiden 
mellem 178c og 1740.haaske er Hans enke blevet glit med den yngre bro 
dei* Matthias piderionsen. Det la aer ikke til, at han har haXt afkom.

Jørgen Dideriohsen ,ligeleaes en søn al stamXaderen riderioh luglsang 
■>sKOKt.->a»aC:cSSSCZQ^ anden hustru iaren,løat 1708.Han blev 1747 glit 

med Kirsten christenaaatter ax helved.1769 aøae Jørgen Liaerichsen at 
Helved.Om ham vides ellers intet, tlæg t ex: har viet ikke optaget uåbnet 
Vogelaang. To børn : 1) - a)
1) 1749 blev værgen Diaerxchsens søn al . elvea xødt,b©aret over aaa« 

ben aX Matthias nzaerichsen.
H) muligvis en datter Anna, der 1791 blev gitt med Christen Juliuseen 

Xra skoven.Hun navnes xra hatryd,og her bor de i den tlgende tid 
Hun er etter al sandsynlighed at slægten og en datter ax ovenravn« 
te mand, da tiere at lamilxen Vo gel sang 179k er taaaere til hendes 
barn Julius,der blev holdt at hatthias Diderichsen Vogelsang;fad« 
dere ; Johannes Vogelsang. og Anna Klauses at katryd.

katthias Dideriohsen,xødt 1707 i relvea aom søn ai stamfaderen Diderioh 
«««»«»««»««»=»»« »»«««:• ugl sang og anden hustru h ar en. Han kil des i den se« 

nere tla baaae Matthias Diderichsen og nat taxas Skomager etter sit 
haax.aVBrx;han er mallen: 17oc oe 1740 blevet gxxt mea sin hustru Ah« 
oke,aer maaske er broderens Christians enke,aa hun X/rer samme navn, 
han var kaaduer og skomager i nelved.1768 aøae n&ttnias Dideriohsen 
al helved,og 1791 døde Ancke katthieses al »elvea,gi.Bh aar.Hans 
slagt optog navnet Vogelaang. syv børn ; a - g ;
a) isåren iatthxeseu.tødt 178b. nun var gixt med g aar de jer reder Han« 

sen i helved,beustetader txl synsmand j eaer Hansen i »el ved.] lun 
havde ingen børxi og døde den 16. juni 18 <8 x en alder at 98 aar.

b) Auoke Margrethe katthiesen.født 1786 og død aex< 6.iaaj 181b.uun 
blev 1766 gitt mea i u41v«d*
Diderioh uohansen ax i elvea var txalig*ere gitt mea Ingeborg jo« 
hansen at Helved(viet 17ou) ;hun aøae 176o. 1 zørste ægteskab hav« 
de han to børn ;l)17bl blev Dxearioh ..tohansens e,;n at »elvea tødt 
og døbt Johannealholdt at mattuias dohsnsen) .^)1761 blev Diedrid 
JohanHøns søn hattnias al helved tødt.^a han lblo-14 tog xra Ket« 
tixig, boede han endnu nogle ^ar paa sterholm.Her var han endnu 
1817,købte siden i »eels.1819 aro0 nuu txl iieels.l andet egte« 
skab var der ogsaa to børn.

o) 1748 blev tfiatthxas hiderichsens søn ax »elved xzat ; Dldexioh 
Han var kaserner x i elvea længst neae i uyen.Han var ugitt og at« 
stod x>aa sine gamle dage stødet tix sin breaersør. Di deri oh Vogel« 
sang,aer ligeledes var skomager.Han døde aen lo.juli 18^7.

d) 174b blev hatthias i’iderichsens søn H a n 8 al helved Xødtjhan 
blev 177b gli t med i arie Votoelsang ©i elvea, en datter at den 
gamle Uiderish Johansen Vogel8ang,kaadner i i elvea.Han var parcel 
list paa ^sterholm og ejede aer det sted,som hestepranger reder 
Jørgensen har hatt.



hi Matthias Dideriohsens søn at Helved tant : Christian 
UXW¥ Han ør xormodentlig asa ung.

X ) Kathrine Karle £atthiesenfXd>at 1749,aøa aen Ih.april 1838.Hun rar 
gixt mea kaseiner reder Kudoluh i hiyrholm vea nexvea,men exterloa 
ingen børn.

g) 17bo blev mattnias skomagers søn 1 i elvea løst ikatthias .Han var 
parcellist paa ireaerikshox og aøae aen ko.januar 1834,Han var gA 
mette,«; r^en pare enke,men havde ingen børn mea hende.

navnet Vogelsang anure stener " •• « • •> OHO* •• I' " I X " u „ ,1 KM If •• r O « O ||
nar ogsaa været brugt paa Al s,uden at set vides on veaxommenae har 
hørt til aenne Xar:ilie.l6b8 - 09 nrvnes J /rgen Vogelsang i Købing x* 
(aet samme so«. floraborg). 1689 blev møbler < es Jørgensen ax ^arenas« 
nølle i i venustrup sogn gixt mea Christina Vogcl sangs ax uordborg.

1609 til 1661 var Jeter Vogelsang hollandsk gesandt ved aet 
danske hol. Baade i Danmark og Slesvig Xinaes en mængde steder,som 
kaldes Vogelsang eller Fuglsang, som er bleven optaget al Xorskellige 
i ara 111 er sou navn, sea de behøver langtxra alle at vare 1 slægt mea 
hverandre.Kamillen Vogelsang paa Ala har saleaes rimeligvis ogsaa 
sit navn al et sted i nelvea,der nar baaret navnet "xugleeng",men nu 
ikke mere er 1 brug.havnet tup1sang tyder hen paa et stea,aer har v»> 
ret bevokset med stov og krat,nvor ruglenes sang har tonet.

Ogsaa i Vesttyskland Xxnaes en mængde steder ax navnet "Vogeb 
sang ".tinder Ank Glipping nævnes et sted "Vogelsang" i Pommern. Vogei* 
sang 06 ^easau var to borge ved aen venstre .eiohselbrea,som ae tøste 
riddere Xørst kom i besiddelse al i Preussen.flevnet er aerXor ogsaa 
brugt son et lam! lienavn x Vesttyskland. Det alsiske navn er ikke an« 
det end ezi lortyskning i aen tørste Di deri oh hed "lugi sang" eller "yug« 
1 esang".Almuen Kalder dem aertor «/ovlsangw eller "Kuglesang*.

Antag rkninx ax G.M : !t xagelsanck i rappel nerrea(Angel) Xinaes alle 
reae omtalt 10^3 blanat rilesvig biskops gods (Sønderjydske 
okatte-og Joraebøger Xra i'eXoruiation8tiaen",6xae 4bo. - 
I iraps "Hertugdømmet blesvxg" Xra 1864 nævnes i’ ugl sang i 
Hoptrup søgn (side 44)Kuglsang,gdard 1 1 Jelstrup sogn(side 
36) jkuglsang i uksenvaa sogu(sxae 04),Kuglsang i løs trup 
aogn(siae 033) og endelig xugisang og ruglsang kro i biseby 
sognøaide 647). - i bohrøders topograXi xra 1803 nævnes 
landsbyen Grobu-und ^iein Vogexsang,Vogelsang(nogle huse i 
GckernXørae,der hører til Horby sogn),Vogelsang(en halv« 
gaard i Adelby sogn), Vogelsang (ax inderstesteder øst Xor 
AsoheXiel,nutten amt),Vogelsang( en parcel ax godset Dam>)t 
Vogeleang(et <uau x Hørup sogn,iugel),Vogelsangmark og Vo« 
6elsangskov. - 1 ^jønaerjydske åteanavne" Xinaes navnet 
lugi s ang adskillige gange, dog kun een gang i Sønderborg aet, 
(side k93) under notmark sogn. ugl sang, gaard eller hus.
kirkeregnskab 1683-80;Vogelsang (udsklxtnlngssager 177£); 
Vogelsang eller fuglesang;!uglesang.som kxlaer anXøres 
Christian Hnudsens optegnelser* :bind V,side 7u;bind ltV,si 
ae 04 øg oxud Vxx,aiae k6.Disse bind xindes 1 det kongeli« 
bibliotek,Køuenhavn(ny kongelig samxxng). 1 postadressebo« 
gen xor kongeriget Danmark(uugave) xinaes hen vea to sp alter 
mea navnet i'uglsang( alene eller! sammens« txxxnger;deriblandt 
enkelte gaarae i hoptrup,!Jelstrup,uksenvad,/ater nøgum og 
bottrup sogn.
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” ” jun. uo^Xiepx*rat (x. lø^a, a‘a 188?) o
" h ^aaras^er x x ,il c
” matthias, i 1790-1796; 8

riophus ^Qj', l»aaa^iaia o
i r^earxansen, 'nr^blGn, . eivea, i^t< ara ao^n Ib

reuerx>;sen, uans, boaae ot aax*eoroftS«;Haa i >aen b
i reese, uatony u ua ther, bxxxeahuooer x . rouøxxe 1.

i' o t t , .tikoxai .CTXxst, skxj./».& jn 8 fe
. u r s e ti , xHJ.rreai.-aG&aa i fturucor6 11

artaer, <. es , sterKoli; lz
>rottsaualk., . >avla t sutø^epr* st x , gis s

* ri g n a , xer.tor i /.sisuré s
•’ Jars, afe^r- x x.x; . slev k

von Kam, £lulaauea i ^støl «
u arts en, K.anø, sKibsreaer i - alslea paa 7

’• ” e^er hx u»-xerlm 7
if ” x./xler pat- /.»teriiolm 7
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। a xi h e n , uar^en, paa nOiu.erluua 7

" “ prr at x .. o UuarK, senere biskop 4
* X8ter, tif ax ua^ ex x . elvea, aotmark «utn ro
" rnoiiwB,gMaraejer or tolvmuna i jang 6

^artwxg, mat Giinthar, ^..r^aer i Augustenborg lw
near^xx^s^n, .eurxk ^utxrea,pr'’et x n^satila 1

" piatthias ^lexanaer»xorvaltsr paa vlcrup 1
, viatxelat,.; oltke,breve, ejer ax Glorup 1
Iversen. Jxirxs.tx«n,parcellist, .AbSletc^Bra, KBb?51 o

” * Kromand i eterholm o
“ ” ^aar-ejer 6

uaoøbsea, ukue^aaroe^sr ot nsmana i • veaastrup æ 
“ ister, gaaraa^er 1 ...jangfCørup bo6a 6

u e u s e n , . reaerxk , ir« s lerholm 8
" „eter. •» 8

>: e s e e n , førgen Nicolai, itu .„sjbøl*«ara 1
Johansen, ;tto ven, kaptajn i ae. aenske armé 11
j e n s e n , huns , (.exvea,iMOtffiarK sogn li
□uliussen ,"";ijrieten, irs snoben la
Jørgensen, hans , Kw*au?x 1 Å*uojerg3tov,iiørup sogn læ

* Jes, as øller paa „erendsmølle, Svenstrup sogn

x i nuker, ieter, nusisrer
i eter Llattniae,toldkontrollør

?nuasen , t. degn i i anus let
" wohan ieter, kromand o* høker x . etting
” • " fra juu^rJuMi
” Jørgen, 80e',neprr at i Hagenbjerg

k x- u a. , ejer ex ^sholm
^nutzen, .uexs , nelvoa, .^trxark sogn 
c>raxt,uohun cnristoiier,hoxgartner i Augustenborg

æ 

o
i. 8 ug 9 

lu
8
9

11 
1

».nasen, mcrese, gaarae^er i eltens, x.llle 6
xat een, jnristian, kaptajn u jrueluna m oraborg 4

* , ^elstaara 4
<aasen, i ads Jnru»teisen, gaarae^er pau jllaegaara i 

Pxxiteojerbt se ualbøll-8lagten) 6
matten, i eter, l»rer i AUbUstenbÉrg,ira ivr, Jl<eOøl so^n o 
k-p^ius, ;x*r*stexi, parcellist i .^sterholn læ
tathxesan, hoy, proiessor 1 København 8
stiller, Hans moiasen,skipper i llensborb lu
køller, ens, s^ibsreaer i i?isxea paa zyn o
ruller, Johannes ii!msen,pr’Rst i 1 jol aa 10
ruelsen, Købmand x 8cnaerborg 7
»xssen, Johan , maller x levning æ

* a r , dørben, parcellist paa i reaarikshox, t otciarL sogn 14 
i etereen, ucuiiorpu^ter i ;.oeb ,1 4

* asuus, o aar ae jer i -ijuxig, Hørup sogn 6
Cx;r. parcellist pna isnoe^k xtark, sot trup sot/i 6

* xreaerxk, gaaraejer i Stenaerup,xvb >1 sc^n 6
’’ J e n s , aegn x 1' 'rup 9
* Johan?.es , kapellan i ’.^en 9
" Jørgen, .jeng, Hørup sogn 6
» ^athxas Vogelsang, kromand i Krunon 6
" /eter, udsaner vea l'liteb?! kirke 10
M " gartner pas sterhcln 4

•! gaar aewer x wjang 6
i? x u n d e 1, ilieser, rektor i Sønderborg æ



Rasmussen., x ^F.saae^'er x . jan^,,Hurup sc^n o
UU.01y.tl, j aler, X 4 ,/ruuxmy i.elveu X*±

;.,.mw, Hane , x 1 lavris t*l lu
ubaiiens, ur. (^•a«neri’8asxeeec., I.r.tw. )

(se Mane u ansamle aunsJce tvuaerxorø&uali>^ers 
yxf?torxe,bxna ll,sxae V^UyHe^xgtex) xx

rensen,Hane, hsilat - .elvea, uo inark so&n o

xiiOu»sfen, Hans, prrijtux.xaersie * u^exlerup, ^eu souu &
c« .' ' 'i'.' '-..y. .1;> u. .’X i ;... a'*.-i. A'li8:j<;I'.i,-?i U
».■' j.X, p-.'/^vuiib'-MsUxI'd. 1 ;r b

’ w i:.et.s ...... ..y_ v ;U ivX3 U
.* j» uci JL'.*x , . csl x. 71 c' l x

veLve .«-?... y
’ UX'uei. *.X «> v piiti lié rt'pUrxj*^ O Up ”

yyXruj, . ' nu ' : Vl-'.:j;.--JI,|v.-^.l 4 .1' .. :XyV Vfcu u.:..xiyv ft.
mnxas .unseit, bUgnsyr^st O; j-ruvet, vaixsixup <,

Vq ^11> y * i.9 1 1 X S v. 1 &1XI 5 ? --. ij
.1 ji.ru. atidT. ..vtliraa, j..‘''xo—lubo, j.ui.un juui
♦ f .1 aar^oii, 'U.vea. 1 ^.j.^Xy4'*s ^tt»u;Xv.aex 11. x;c. J
H . xiurxCéi yi ' x -dxvea x«^

. *ear)Ch . ^'/.hxftFrJM, ..3XVM 10
H icaerxK >'.lxxu2/,^a» starholM 7

” xzai luv*, steri.Ql^ u i y
w .. rxt^y., j tcc^t tzt«-- ■eterx.ult; u
«t iltaux« ..u«rxstlha.y xtiiu — lw4'Z,k^bxuaixa,wvax 4

. . -u-ly^en, yor-.Lxi/t, ..én.mti: w
u Hexx.x'xui* .'XxttaiA, lv.^b—xi.'
fe xex.s ..:.t^es.t . iuz.a , r • il xxxh O
.1 ^07. ya .roxUL,;«*
» ’’ n k Lblv — lU6o o <

vGXiaxHiss .xear*v:.setf ixaaanar x i.sxvea 0
w c rfr- an, x .y.-uxfi^ luu^-l-us-

..artxxi, juXCJ vn-te,fcU'u
f* liu^ - xulx x ixj.e Å
r '• ...iiXxSjtxwU 0
t* « C..ixshax , elsi'yi -G1 . xlb^is. xLw-x K
* . ;5rixx-_ u ;>.«^.xrxuii,ly.w ,- - Ic^o K

. >it'w»xas, .Jx^er^s'^w 1*
** *’ Boa^e luna x?9u - lund 0
♦* ” txi ■ ioxi:eriu.ua 4
Ir ejer xx ..(jiv3r:.c.M8ra
•» a x^ut iQuVyXaucu^ana x uverxge 1
** * l?xj> - icao 1
u ” Hansen, iølvea,*jOixiarx eø^n 1
* - ^eaoxxauseiif «x extxafc, xxo O

•* ,jeiisaii,UoMuxexuxia,^HaTae^er * i ^ungyH^ru^ Se o - b
W ” J • wøxi jerg^aaru,^aro,paa hartspriiA^ 1

•* JohMn»eA,ioxpa,,1tax paa HartMpriii^ b
»f ” " ^ol^^Qx^u&Lru.
«i i utniesen,parcvx viet . reaerxkahox l^s
«♦ •* IhøuiaS, (1 u4ii—18^kO ) 7
U •’ i etersiUix, gau..«l atarxxølfa 1« ~ 13
w øxuulax, uucuxe.rlw'ia b

axoolai r^nuasexiy boxamer xwia b
« “ * løat 17^7 o Ofo - b
*! x e i e r , Xioll«nauK ^»aeuiat 1«4
IX M isat lb*b, 8,>iaana
VK x ^iux x et«r»en, i-a’øaeriKaixøx lo

ji.ru
ioxi:eriu.ua


lo tilae
Vogeleung, i«tsr _eteruenr Uaicuael sternol^ 1*

” 1 h q w & s , H01b«k,. asbøl so^n 1 og 4
Vilhelm, .soen elu^a 1041 - lood o

Ith, Johan UhrxatlaA, sognea8e,n i lu
1 t k 9 t t elfiTÅCiifiur^u^tjr i'uu Gravsten nerxo. anra 1

O UQUU JvOUGtJ uJuOUt
’ ! * ! ! 1 J i ' ’ , : ! ! ! ! ! 
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sleven i tiaen xra a^u <c^«jv<?i08r 19oo til aon 19. junuux 19ofc

cejsuie, , aan n^tu&ar xyob






