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Almsted 8, matrikel 15 nu 68
Tidligere kådnersted Nr. 4.
Samlet af Jørgen Bromand med flere.

Ved udskiftningen af jorden i Almsted by i året 1794/95 fik kådner stedets daværende festemand
til stedet udlagt den øverste del af marken på højre side af vejen mod Fynshav, som grenser langs
med Padholms marker. Den øverste del grensede op mod Laue Petersens mark på Holtringbjerg.
Til stedet er senere erhvervet en inderstemark nr.7 A, fra stedet som skrædder Christian Christensen ejer som lå på modsat side af vejen mod Fynshav på Jenshøj. Nu kaldes den Høje Sandkulemark. Da Jens Jørgensen ejede stedet købte han kådnersted nr. 10, Chresten Højs sted art.
22, og lagte jorden fra sit sted, til sit nyerhvervede sted. Derved blev Nr. 4. et jordløs hus og fik art.
nr. 68.
Familien Blad eller Bladt i notmark sogn.
Gennem flere slægtsled boede efterkommerne af familien Bladt på kådnerstedet her i Almsted.
Den ældstkendte af slægten er:
1. Gamle Hans Blad døde 29. 1. 1692, som døde om natten formodentlig til Laurids Strandridder.
2. Hans Blad i Helwidt døde 1691, begravet 3. 6., 76 år. født 1615.
3. Hans Blad i Helwidt havde følgende børn:
a. Kirsten født 1691, døbt 18. 1.
b. Jørgen født 1694, døbt 2. 4. han blev kådner i Almsted.
c. Margrethe Hedevig født 1696, døbt domi 11. Trini.
arvinger afkald paa kaaet dtts tilbehør.
6.
Jørgen Hansen Bladt forpligter sig selv og sine arvinger og efterkommere paa kaadet, at yde sine
forældre, så længe de lever, efterfølgende aftægtsydelse på en forsvarlig måde. Den skal ydes
uafkortet til den længst levende.
a. Beboelsesret i husets tre vestlige fag, baade forneden og foroven, som, kaadneren skal
holde vedlige.
b. Fri benyttelse af den vest for aftægtskvateret beliggende stykke kaalland, af 7 favn i
længden og 7 favn 1 breden, samt retten til frugten af de fire æbletræer som dels staar
i kaallandet dels ved siden af dette.
c. Hvert aar faar aftægtsfolkene leveret 6 skepper rug, 6 skepper byg, 4 Iæs tørv, et
lispund - 14 pund - røget sideflæsk og, 8 pund smør, leveret efterhaanden som
aftægtsfolkene forlanger det. Deslige ogsaa i hver uge 1 kande - 2 liter - sød uafskummet mælk, saalænge kaadnerens ko yder saa megen mælk, at denne med rimelighed
kan forlanges.
d. Efter behov skal kaadneren bage brød for dem og bagefter tørre korn for dem.
e. Hvergang kaadets toft bliver pløjet, skal der deri saas en kvart skeppe hørfrø til
aftægtsfolkenes brug.
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7.
Tiltræderen forpligter sig, til at betale sin ældre bror, ved navn Hans Hansen, som for 10 aar siden
tog til søs og siden ikke har ladet høre fra sig, ifald at han skulde komme tilbage, 20 rigsdaler,
tyve rigsdaler Slesvig - Holstens courant mønt., dog uden renter, da det for ham skal være at betragte som en affindelsessum for kaadet. Det tilføjes, da den fratrædende paa grund af alder ikke
længere er istand til, at yde de paa kaaet hvilende Hofdage, (pligtige hoftjenester), og en hjemkomst af den ældre søn ikke længere kan forventes, seer han sig, nødsaget til at overlade kaaet til
den anden søn.
8.
Da tiltræderen Jørgen Hansen Bladt overtager kaadet, saadan set, under besværlige betingelser,
saa bestemmer fratræderen Hans Hansen Bladt, for sig og sine arvinger, og med datteren Anna
Catharina Hansens samtykke, at Sønnen Jørgen Hansen skal have lov til at arve de paa kaadet
tilhørende mobilier med undtagelse af følgende genstande som datteren har faaet lov til at fratage
til hendes retsmæssige ejendele.
Saaledes:
1 egetræs kiste
		
1 egetræs vævestol
		
1 kobberkedel,
		
2 tinfade, og
		
2 hollandske stentøjsfade.
9.
Til gengæld for de under punkt 1 omtalte 2 jernovne, forpligter modtageren sig til, alene at udrede
omkostningerne ved foræIdrenes begravelse og alene at betale omkostningerne ved denne kontrakts udfærdigelse og godkendelse (Confirmation) af de højeste myndigheder.
10.
Med hensyn til den overladelsessum paa 80 rigsdaler, skal efter forældrenes død alle tre børn
være ligeberettigede arvinger.
Beviseligt har de vedkommende som denne kontrakt vedrører, efter at dette document er blevet
forelæst og forklaret i dansk sprog, under min, hofraands og herredsfogts tilstedeværelse, egenhændigt blevet undertegnet af disse.
Sket Augustenborg Herredsfogteri den 30 juli 1798.
		
Hans Hansen Bladt
		
med ført pen.
		
Jørgen Hansen bladt
		
Peter Christensen Møller som curator.
		
Matthiesen 		
F. Friedrichsen.
Protocoleret fol. 1011, Augustenborg Herredsfogteri
Den 31. juli 1798, og i Nebenbuch, protocol 3926.
Efter under Dansk ansøgning vil vi godkende denne overdragelses ansøgning og efter dens
ordlyd stadfeste denne.
Givet på Augustenborg den 4. september 1798.
Friedrich Augustus
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9. Jens Jørgensen købte 1. 4. 1910 kådnerstedet af formandens enke Dorothea Marie Hess, født
Frost, for 6.000 mark.
År 1917 købte han af inderste Christian Knudsen på art. 27 (som nu ejes af Otto Frank) dennes
mark, beliggende ved vejen til Fynshav, mellem vejen og hans egen mark som ligger ovenfor, og
grenser ind til Laue Petersens mark.
År 1920 købte Jens Jørgensen husstedet og den tidligere toft til art. 22 , som nu Christen Høj og
hustru Frida født Mortensen ejer.
Han flyttede op på art. 22 og drev sit parcelsted derfra. Men han beholdt hjemmet art. 15. Da han
lagte jorden til det nye kådnersted art. 22, fik hans kådnersted art. 15, det nye art. 68 for husstedet.
Jens Jørgensen var født 8. 6. 1868 i Notmark, uægte søn af Marie Christine Jørgensen fra Hundslev og barnefader Christian Christensen fra Almsted. Moderen var født 9. 2. 1847 i Hundslev
datter af boelsmand Jens Jørgensen og hustru Christine født Petersen på art. 11 i Hundslev.
Jens Jørgensen blev 19. 11. 1892 i Notmark gift med Marie Christine Demuth, født 14. 10. 1860
i Mølmark, datter af arbejder Johann Demuth og hustru Doris, født Stein = Sten boende ved
Gammelgård. Forlovere var arbejdsmand Jørgen Peter Demuth 28 år, i Padholm og hustru Anne
Helene Marie Cathrine Demuth født Esmann 32 år, i Padholm.
Deres børn:
a. Marie Christine, født 6. 4. 1893 i Hundslev. Hun arvede huset art. 68.
b. Dorothea Henriette kaldet Doris født 17. 5. 1895 i Hundslev. Hun blev 29. 1. 1918 gift
med, Karl Joseph Heinzerling, født 13. 1. 1895 i Schønau ved Heidelberg i Syd Tyskland,
søn af fabriksarbejder Nicolaus Heinzerling og hustru Barbara født Steigleder i chønau.
Han opholdt sig her på egnen som landstormsmand. Efter Krigen tog hun med ham til
hans hjemegn, hvor de fremover blev boende.
c. Johannes Jørgensen født 16. 8. 1897 i Hundslev. Han blev gift med Christine Jacobsen
fra Rendsbjerg.
År 1924 overdrog Jens Jørgensen art. 22 (nu Højs sted) til sønnen Johannes og tog selv ophold i
hjemmet art. 68. Jens Jørgensen døde her 15. 4. 1926, 58 år. Hans enke Marie Christine døde 7.
3. 1938, samme sted , 78 år.
Efter Jens Jørgensens død 1926 blev husstedet overdraget datteren og hendes mand møllersvend Heinrich Peter Hansen.
10. Heinrich Peter Hansen og hustru Marie Christine, født Jørgensen overtog hendes forældres
beboelsessted art. 68 år 1926, 21. 12. Det er blevet ombygget til sin nuværende stand 1941 og
42. De blev viede 2. 8. 1914 i Notmark, medens han var møllesvend på Asserballe mølle. Han var
født 1890 i Skodsbøl, søn af arbejdsmand Hans Christian Hansen og hustru Anne Christine født
Kock Skodsbøl.
Da elektricitetsforsyningen blev gennemført i Sønderjylland i årene 1922 - 1924 og der anskaffedes malekværne på de fleste bøndergårde blev der ikke tilstrækkelig brug for de bestående
møller på egnen og efterhånden blev de fleste møller nedlagt. Heinrich Peter Hansen påtog sig
som følge deraf arbejde ved bygningshåndværkerne. Ved siden af erhvervede han ved sine fingerfærdigheder forskellige bestillinger som tjener ved festligheder, cyklesmed, landsbybarber,
behjælpsom ved forskellige reperationer i hjemmene og som mangårig kontingentopkræver for
sognets sygekasse.
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Hustruen Marie var gennem mange år en meget værdsat hjælper ved mange forskellige lejligheder rundt omkring i hjemmene, altid meget flittig og trofast og behjælpsom. Hendes flid og strebsomhed bevarede hun usvækket op i firsårsalderen. Selv i de senere år var hun altid ivrigt optaget
af, at holde hus og have i smuk og nobel, stand. År 1874 fejrede de deres Diamantbryllup sammen
med familien og venner og var begge ved godt helbred. Med årene tog det noget af for Heinrich
Peter Hansen, men kunde dog begge nyde en god alderdom.
En flok raske og dygtige børn voksede op i hjemmiet
1. Anna født 23. 3. 1915. gift Hatting i Majbøl.
2. Marie født 21. 2. 1921, gift Jørgensen i Augustenborg.
3. Christine født 2. 7. 1925, gift Østergård Fredricia.
4. Jensine født 11. 6. 1930 gift Madsen Hidovre
5. Dorothea, født 11. 6. 1932, gift Clausen i Haderslev.
6. en plejesøn Niels Hansen født 13.10. 1917, var gift med “Røde Marie”døde i Langesø.
1. Jørgen Bladt i Almsted er den ældstendte mand på stedet her.
Han var født 1694, døbt 2. 4. Søn af Hans Blad Helwidt.
Han var gift 1717 domi 20 Trini. Jørgen Hansen og Anna Jesses i Almsted.
Deres børn:
a. Anne Kirstine født 1721, døbt Domi 12 Trini.
b. Hans Bladt. født 1726, døbt nr.
c. Christen født 1723, døbt nr. 12. faderen kaldes Jørgen Hansen
2. Hans Hansen Bladt kådner i Almsted.
Han sad for kådnerstedet ved udskiftningen 1794/95.
Hans Hansen Bladt blev 8. 11. 1765 gift med Anna Marie født ca. 1740 i den periode fra 1729 til
1743 da ingen kirkebog haves i Notmark.
Deres børn:
a. Hans Hansen Bladt født 1767 døbt nr. 23. Han drog til søes og nan hørte intet fra ham.
b. Jørgen Hansen Bladt født 21. 9. 1775, han overtog fødestedet.
c. Anna Cathrina Hanses født 1778 døbt nr. 42. Hun blev 29. 1. 1803 gift red Jens Peter
Christensen, søn af boelsmand Christen Jacobsen i Sebbelev, fra Jepsens boel.
Hans Hansen Bladts hustru i Almsted døde 14. 2. 1807, 66 år.
Kådner Hans Bladt i Almsted døde 21. 11. 1808, 52 år gl.
		
Folketælling i Almsted 1803. 14. familie
1. Jørgen Hansen Bladt husfader 29 år, kådner med land og daglejer.
2. Catharina Peters hans kone 33 år, begge i første ægteskab.
3. Hans Jørgensen 5 år deres barn.
4. Anna Maria Jørgensen 2 år deres barn.
5, Hans Hansen Bladt husfaderens 75 år, daglejer.
6. Anna Maria Hanses forldre 64 år, begge i første ægteskab.
7. Anna Catharina Hanses 25 år, deres datter, ugift.
3. Jørgen Hansen Bladt, født 21. 9. 1775, søn af formanden.
Han overtog kådnerstedet 4. 9. 1798, ifølge kontrakten dateret 30. 7. 1798. indprotokolleret i Augustenborg herreds skyld- og panteprotokol folio 1011 og folio 3926.
Se vedlagte afkrift.
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Han skulde overtage den på ejendommen hvilende gæld på 			
60 rdlr. cour.
				
betale forældrene 					
80 rdlr. cour.
				
til søsteren Anna Cathrine 				
20 rdlr. cour.
				
til den savnede broder Hans Hansen Bladt
20 rdlr. cour.
								
tilsammen 		
180 rdlr cour.
og overtage aftægtsforpligtelsen til sine forældre.
Jørgen Hansen Bladt blev gift med Catharina Peters, født ca. 1770, en steddatter f boelsafttægtsmand Lorens Jørgensen i Egen.
Deres børn:
a. Hans Jørgensen Bladt født 30. 9. døbt 7. 10. 1798.
b. Anna Maria Jørgens
født 22. 3. 1801
c. Peter Jørgensen Bladt født 5. 2. 1804
d. Catharina Jørgens
født 10. 12. 1808, hun døde 15. 5. 1809, 5 md.
Hustru og moder Catharina Bladt døde 14. 12. 1808, 38 år gl.
Den 2. 2. 1809 skifter faderen med børnene af første ægteskab:
a. Hans 10 år får 14 rdl.
b. Peter 5 år får 14 rdl.
c. Anne Marie 8 år modtog moderens ejendele, hendes klæder, noglemobilier (møbler)
men skulde senere betale begge hendes brødre hver 6 rdl. cour.
Enkemand Jørgen Hansen Bladt blev 25. 7. 1809 gift med Anna Nicolaisen, født 1773, døbt Domi
13. Trini, datter af boelsmand Nocolai Rasmussen Almsted. (Carl Schas gård) art. 12.
En søn Nicolai Bladt fødtes 14. 9. 1812, faderen stod da som nusketier ved det slesvigske regiment, 4. batl. 4. compagni.
Sønnen Nicolai Jørgensen Bladt døde 1. 1. 1818, 5 år af halsbetændelse.
Sønnen Hans Jørgensen Bladt overtog fødestedet 1. 5 . 1835.
Datteren Anna Maria blev 27. 5. 1828 gift med skrædder Christen Daniel Mathiesen, født 18.
5. 1805 i Helved, søn af Mathias Christensen, senere Snurom og hustru Kirsten Petersen fra
Stenkobbel. De købte 1829 instestedet art. 14. i Notmark. Det lå syd for dammen. Jorden blev
senere tillagt Kroen og huset blev nedbrudt 1957. Det ejedes da af vognmand Peter Mathiesen af
Hundslev. En datter Cathrine Mathiesen var født 1832.
Sønnen Peter Jørgensen Bladt, født 5. 2. 1804, blev bestyrer på nuværende Bladts Boel. ar. 2. i
Almsted, som ejedes af Hans Jensen Bonde, Bondegården.
Peter Jørgensen Bladt blev 7. 4. 1837 gift med datteren Mette Dorothea Bonde født 10. 1. 1816.
og blev ejer af boelet. Hans efterkommere bor endnu på gården.
Jørgen Hansen Bladt aftægtskådner i Almsted døde 18. 4. 1863 , 87½ år.
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Folketælling i Almsted 1835.
1. Jørgen Hansen bladt 60 år kådner og tækkemand.
2. Anna Nicolaisen 62 år hans kone.
På aftægt
1. Hans Jørgensen Bladt 37 år husfaderens søn, daglejer.
2. Marie Margrethe Christensen 34 år hans kone.
3. Jørgen Bladt deres søn 1 år.
Aftægtsmand Jøren Hansen Bladts hustru Anna Nicolais døde 2. 2. 1847, 73 år.
Aftægtsmand Jørgen Hansen Bladt døde 18. 4. 1862 87½ år.
4. Hans Jørgensen Bladt, født 30. 9. 1798, søn af formanden, overtog fødestedet 1. 5. 1835.
Han blev 12. 5. 1833 i Notmark gift med Marie Margrethe Christians, vævepige i Katry 32 år, født
14. 1. 1801, datter af Christian Hansen og hustru Charlotte Lovise Christens i Katry.
Deres børn:
a. Jørgen Hansen Bladt født 25. 8. 1833 i Katry hvor faderen var hyreman Hans Jørgensen
Bladt, som var rademager havde fødestedet i 4 år og solgte det den 30. 9. 1839 til Hans Petersen
Jørgensen “Færgemand fra Labjergskov for 640 rbdlr sølv, 400 rigdlr cour. som udredtes:
Til sægerens fader Jørgen Hansen Bladt 				
60 rdlr cour.
Til søsteren Anne Maries datter, Cathrine Christine Mathiesen
20 rdlr cour.
til sælgeren at betale til Mlichaels 30. 9. 1839				
200 rdlr cour.
og til påske 1840 								
120 rdlr cour.
Tilsammen 									
400 rdlr cour.
Og desuden aftægt til faderen Jørgen Hansen Bladt og stedmoderen Anna født Nicolaisen, i henhold til overtagelseskontrakten af 1. 5. 1835.
FesteovordrageIsen godkendes af hertug Christian August 30. september 1839, som det fremgår
af vedlagte afskrift.
Hans Jørgensen Bladt købte derefter kådnerstedet artikel 5 i Notmark af kådner og skipper Johann Christensen, født 1747 og hustru Catharina Maria Andresen, født 1763. Dette kådnersted lå
hvor købmand Peter Lassens forretning blev opbygget. Her boede Hans Jørgen Bladts efter kommere i to generationer.
Se nærmere under art. 5 i Notmark.
Hans Jørgensen Bladt kådner i Notmark døde 19. 12. 1860 i Notmark 63 år.
Enke efter kådner Hans Bladt, Marie Margrethe født Christiansen døde 11. 3. 1871 . 70 år i Notmark.
En anden søn Christian Hansen Bladt født 29. 3. 1841 i Notmark.
5. Hans Peter Jørgensen Færgemand købte som nævnt kådnerstedet 30. 9. 1839.
			
Folketælling i Almsted 1845.
1. Hans Peter Jørgensen 		
36 år født i Hørup sogn, kådner og daglejer
2. Margrethe Marie Lorenzen
40 år født i Tandslet sogn hans kone
3. Jørgen Hansen 			
9 år født i Tandslet sogn deres barn
4. Hans Hansen 			
6 år født i Notmark sogn sogn deres barn
5. Chris ti Hansen 			
3 år født i Notmark sogn sogn deres barn
6. Jørgen Hansen Bladt 		
70 år født i Notmark sogn sogn, aftægtsmand, daglejer
7. Anna Nicolaien 			
71 år født i Notmark sogn sogn, hans kone
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Hans Peter Jørgensen med tilnavnet Færgemand var født 1809 i Tandslet sogn, og du kom fra
Lambjergskov, har han antajelig =et beskftite. ved trefarten Hørophav til ‘:efnes. 7)et var ret almindeligt at erhvervrs• drivende fik navn efter deres håndværk; Han var cj_ft med .:argrethe Lorenzen
$0n var født 1805 = Tandslet.
Deres børn:
a. Jørgen Hansen født 1835 r 2andsle c.ozn
b. Hans Hansen Jørgenzen født 17.9. 1839 i Almsted.
c. Christian Hansen Jørgensen født 15.12.1842
6. Jørgen Hansen, født 1835 i Tandslet søn af formanden.
Han overtog 13. 9. 1869 festekådstedet og skiftet godkendtes 12. 2. 1870 af kongelig herredsfoged Matthiesen i Augustenborg.
Se vedlagte afskrift.
I festepenge skulde erlægges 3 rigsdaler 24 sgr. 9pf.
Fortegnelse over de jordebogsargifter m.m. der årlig udrededes af det til Jørgen Hansen bortfestede kådnersted i Almsted by.
1. Contrlbution			
0 rigsdal
22 gros.
6 pf.
2. Årsgift og ritzelpenge 		
0 rigsdal
10 gros.
6 pf.
3. Tjenestepenge 			
1 rigsdal
24 gros.
0 pf.
4. Hoftjenestepenge 		
4 rigsdal
24 gros.
9 pf.
5. For afløst levering af høns
0 rigsdal
4 gros.
11 pf.
Tilsammen					
7 rigsdal
26 gros.
8 pf.
6. Naturalprestation 3 5/16 skepper byg.
Åugustenborg den 21. februar 1870.
Kongeligt Herredsfogderi
Petersen.
Om familieforhold findes ingen optegnelser i kirkebogen, da de allerede solgte kådnerstedet
1. 5. 1879, og hans forældre er sikkert flyttet sammen med familien til ?
7. Jens Hansen Jørgensen køber 18. 3. 1870 (Bibog 20 430 - 32) kådnerstedet af Jørgen
Hansen Jørgensen for 1.020 Rigsdaler, med overtaelse 15. 3. 1870.
Han indbetaler same dag 					
640 prøjsiske Thaler.
Han overtager den stedet hvilende gæld 		
120 prøjsiske Thaler.
(kreditor Christen Hansen Thomhave)
Til sælgerens broder Hans Hansen 			
40 prøjsiske Thaler.
Og til broderen Peter Hansen i Amerika 			
40 prøjsiske Thaler.
Og sælgerens fader Hans Petersen Færgemand
160 prøjsiske Thaler.
Summarum 							
1 020 Thaler.
Endvidere medfulgte aftægtsforpligtelsen til faderen Hans Petersen Færgemand og hustru Margrethe Marie, født Lorenzen.
I året 1876, den 23. februar køber Jens Hansen Jørgensen jorden til bondeinderstestedet art. 25
beliggende på Holtringbjerg. Dette inderstested art. 25 fik så nr. 51 og ejedes senere af sadelmager Christian Thomsen. De forpligtigelser der hvilede på stedet overfor bodsmand Peter Grau i
Graugården. Der skal ydes ham en årlig afgift på 3 rdlr 37 skl cou, eller 6 rbdlr sølvmønt, at erlægge årlien til Mortensdag, og præstation af en dags arbejde i rughøsten. Samtidig forbeholder
Peter Grau sig forkøbret til indestestedet art. 25.
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Jens Hansen Jørgensen og hustru Anne Elenore født Christensen stammede fra Tårup i Svenstrup sogn.
Deres børn, alle fødte i Almsted:
a. Christen Hansen Jørgensen født 11. 12. 1870
b. Ellen Hansen Jørgensen født 3. 3. 1874. hun døle 18. 3. 1877.
c. Peter Hansen Jørgensen født 10. 3. 1875
e. Jørgen Jørgensen født 22. 10. 1877.
Tilhørende Heinrich Peter Hansen oe hustru Marie Christine f. Jørgensen
8. Nicolai Hees køber kådnerstedet den 1. maj 1879 for 3 660 mark.
Der medfølger en besætning 1 ko, 1 får, 2 lam og en gris på 6 uger. Ifølge købekontrakten påtager køberen sig forpligtelsen til årlig om sommeren at forrette for boelsmanden Hans Eriksen i
Graugården eller sammes efterfølgere i besiddelsen, 2 dages høstarbejde med karl, nemlig 1 dag
i rug eller hvedehøsten og 1 dag i hvede eller byghøsten, og dette i henhold til kontrakten af 25.
februar 1876.
Desuden at betale til nævnte bolsmand Hans Erichsen, den på bonde inderste stedet hvilende,
såkaldte bondeafgift, som årligen mellem mortensdag og jul betales til ejeren af det for tiden Hans
Erichsen tilhørende bondested i Almsted, stort 15 mark 94 pfenning (folio 2075)
Augustenborg Herredskontor Nebenbuch 31 053.
Nicolai Hess havde 2. 2. 1870 købt inderstestedet art. 25, hvor nu sadelrager Christian Thomsen
bor, af Hans Hansen Hollender. Nicolai Hess kom fra Asserballeskov. Han var født 1813 i Egen,
søn af boelamand Jørgen Hess og hustru Dorothea Sophie født Moos i Egen. Han var gift med
Anna Dorothea Marie født Frost, født 1810 i Asserballeskov, datter af arbejder Peter Frost og hustru Dorothea Marie født Hansen.
Peter Frost døde 12. 5. 1879 hos datteren i Almsted.
Børn:
Deres datter Marie Elisabeth Hees, født 12. 1. 1856, blev 22. 1. 1881 gift med Peter Jespersen, født 18. 10. 1851 i Nypøhl, Sarup kommune, søn af Jens Peter Jespersen og hustru
Cecilie Marie, født Hansen, boende i Asserballeskov. Peter jespersen og Marie Elisabeth boede en
del år hos hendes forældre og han var daglejer.
Deres børn:
		
a. Cecilie Marie født 1881, døde 21. 5. 1883, 2 år.
		
b. Nicolai Jespersen født 31. 12. 1885. Da hans forældre flyttede til Ulkebøl blev han
		
opdraget hos moderens forældre på art. 15. Han blev senere kådner i. Notmark,
		
sogneråds formand og døde 1967 som Dannebrogsmand.
		
(Hans moder døde i Ulkebøl.)
Nicolai Hess døde 25. 6. 1892, 79 år gammel på art. 15. Hans enke Dorothea Marie Hess solgte
kådnerstedet 1. 4. 1910 til Jens Jørgensen.
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Overdragelseskontrakt for et festekaadnersted
Artikel 68 i Almsted, dateret 30.7.1798.
art. 65 tilhører nu Heinrich Peter Hansen og hustru Larie Christine fedt Jørgensen i Østed. Kontrakten er skrevet paa tysk.
Til kundskab og viden for alle dette vedkommende gøres vitterligt, at der imellem festekaadner
Hans Hansen Bladt i Almsted og, hans søn Jørgen Hansen Bladt er indgaaet efterfølgende overladelses afstaaelses - og aftægtskontrakt, som er blevet omhyggeligt aftalt og udfærdiget med
forventet godkendelse af de højeste herskaber.
1.
Nævnte Hans Hansen Bladt overlader og fratræder for sig sine arvinger, sit i byen Almsted beliggende Højfyrstelige Augustenborgske festekaad, med dertil hørende landerier og øvrige permentioner (ejendele) saasom den forhaandenværende ko, og to jernovne, til sin søn Jørgen
Hansen Bladt og dennes arvinger, saaledes, at denne overtager dette kaad til førstkommende
Petri (29 juni) og saaledes paatager sig at afholde alle koster og afgifter af enhver art paa ejendommen og dermed er berettiget til at skalte og valte med ejendommen som det hidtil har været
tilladt.
2.
Derimod forpligter Jørgen Hansen Bladt sig til at overtage den paa ejendommen hvilende gæld,
et beløb paa 6o rigsdaler, skriver tredsenstyve rigsdaler som selvskyldner overfor kreditorer. Han
forpligter sig endvidere, at
3.
betale de fratrædende forældre en overtagelsessum paa 80 rigsdaler Slesvigs - Holstens courant
mønt, skriver: firsenstyve, efterhaanden som de har behov for penge og kræver disse betalt. De
skal dog ikke forrentes.
4.
og til sin eneste søster Anna Catrina Hansen at betale en affindelsessum for kaadet, et beløb af
2o rigsdaler, skriver tyve rigsdaler Slesvigs - Holstens courant mønt, efter forløbet af fire aar dato,
eller dersom pengene efter den tid maatte blive stående, saa at forrente beløbet fra nævnte tid
paa en forsvarlig maade.
5.
Anna Catharina Hansen som hermed er fuldt tilfreds, giver efter samraad med hendes curator
(værge ) boel- og synsmand Peter Christensen Møller Almsted, for sig og sine
Afskrift af et feste overdragelses ducoment, fra 1870 vedrørende Art. 68 i Almsted, undertegnet af
Landraaden.
Originalen er skrevet paa dansk.
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Hans Kongelige Majestæt til Preusen
beskikket Landraad over Sønderborg Amt,
Jeg Christian Matthiesen, Ridder af den røde ørns orden
Gjør vitterligt: at have på enbeds vegne stæt og fæstet. Ligesom jeg også herved stæder og
fæster til Jørgen Hansen det i Almsted by, Augustenborg herred, beliggende kådnersted med
tilliggende, som tidligere har været besiddet af hans fader Hans Petersen Jørgensen Færgemand.
Besidderen af dette kådnersted tilkommerde rettigheder, som er hjemlede ved loven af 8. april
1856, hvorimod han til rette tid præsterer de udgifter og tjenester, som dette kaad, foruden de
landherredlige og communale skatter og afgifter m.m. hidtil årlig har båret, og som ommeldes i
omstående fortegnelse, saa og de, som fremtidig måtte blive påbudte.
Derhos er han forpligtet til at holde huset med tilbehør i god beboelig stand og at forbedre kaadstedet.
I læstepenge erlægges 3 r. 24 sgr. 9 pf.
Til bekræftelse under min hånd og embedssegl.
Augustenborg, den 12. Februar 1870.
Matthiesen + segl
Stempelfrihed
Expeditionsgebyr
Fortegnelse
over de jordbogsafgifter m.m. der årlig udredes af det til Jørgen Hansen, bortfæstede Kaadnersted
i Almsted by.
1 Contribution						
0 Rdl		
22 sgr		
6 pf
2 Jahresgift und Ritzelgelder				
0 Rdl		
10 sgr		
6 pf
3 Dienstgelder						
1 Rdl		
24 sgr		
0 pf
4 Hofdienstgelder						
4 Rdl		
24 sgr		
9 pf
5 für abgeløste huhnerlieferungen			
0 Rdl		
4 sgr		
11 pf.
6 Naturalpræstationen
Schuldkorn - Tonne 3 5/16 schipp Gerste		
Summe							
7		
26		
8
Augustenborg, den 21 Februar 1870
		
Kongelige herredsfogederi		
Petersen
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19. Heinrich Peter Hansen og hustru Marie Christine født Jørgensen overtog hendes forældres
beboelses-sted art. 68, år 1926, 21.12.
Det er blevet ombygget til sin nuværende stand 1941 og 42. De blev viede 2. 8. 1914 i Notmark,
medens han var møllesvend på Asserballe mølle. Han var født 27. 2. 1890 i Skodsbøl, søn af
arbejdsmand Hans Christian Hansen og hustru Anne Christine født Kock Skodsbøl. Da elektricitetsforsyningen blev gennemført i Sønderjylland i årene 1922 - 1924 og der anskaffedes malekværne
på de fleste bøndergårde blev der ikke tilstrækkelig brug for de bestående møller på egnen og
efterhånden blev de fleste møller nedlagt. Heinrich Peter Hansen påtag sig som følge deraf arbejde ved bygninsshåndværkerne Ved siden erhvervede han ved sine fingerfærdigheder forskellige
bestillinger, som tjener ved festligheder, cyklesmed landsbybarber behjælpsom ved forskellige
reperationer i hjemmene og som mangårig kontingentopkræver for sognets sygekasse. Hustruen
Marie var gennem mange år en meget værdsat hjælper ved mange forskellige lejlig-heder rundt
omkring i hjemmene, altid meget flitttg og trofast og behjælpsom. Hendes flid og strebsomhed
bevarede hun usvækket op i firsårsalderen. Selv i de senere år var hun altid ivrigt optaget af, at
holde hus og have i smuk og nobel stand. År 1874 fejrede de deres Diamantbryllup sammen med
familien og venner og var begge ved godt helbred. Med årene tog det noget af for Heinrich Peter
Hansen, men kunde dog begge nyde en god alderdom.
En flok raske og dygtige børn voksede op i hjemet:
1. Anna føat 23. 3. 1915. 		
gift Hatting i Majbel.
2. Marie født 21. 2. 1921, 		
gift Jørgensen Augustenborg..
3. Christine født 2. 7. 1925,
gift Østergård Fredricia.
4. Jensine fedt 11. 6. 1939 		
gift Madsen Hidovre
5. Dorothea, født 11. 6. 1932,
gift Clausen i Haderslev.
6, En plejesøn Niels Hansen født 13. 10. 1917, døde som ugift i Langesø.
9. Jens Jørgensen købte 1. 4. 1910 kådnerstedet af formandens enke Dorothea Marie Hess, født
Frost, for 6 000 mark. År 1917 købte han af inderste Christian Knudsen på art. 27 (som nu ejes af
Otto Frank) dennes mark, beliggende ved vejen til Fynshav, mellem vejen og hans egen mark som
ligger ovenfor, og grenser ind til Laue Petersens mark. År 1920 købte Jens Jørgensen husstedet
og den tidligere toft til art. 22, som nu Christen Høj og hustru Frida, født Mortensen ejer.
Han flyttede op på art. 22 og drev sit parcelsted derfra. Men han beholdt hjemmet art. 15. Da han
lagte jorden til det nye kådnersted art. 22, fik hans kådnersted art. 15, det nye art. 68 for husstedet.
Jens Jørgensen var født 8. 6. 1868 i Notmark, uægte søn af Marie Christine Jørgensen fra Hundslev og barnefader Christian Christensen fra Almsted. Moderen var født 9. 2. 1847 i Hundslev
datter af boelsmand Jens Jørgensen og hustru Christine født Petersen på art. 11. i Hundslev.
Jens Jørgensen blev 19. 11.1892 i Notmark gift med Marie Christine Demuth, født 14. 10, 1860 i
Mølmark, datter af arbejder Johann Demuth og hustru Doris, født Stein = Sten boende ved Gammelgård.
Forlovere var arbejdmand Jørgen Peter Demuth 28 år, i Padholm og hustru Anne Helene Marie
Cathrine Demuth født Esmann 32 år, i Padholm.
Deres børn:
a. Christie født 6. 4. 1893 i Hundslev, hun arvede huset art. 68.
b. Dorothea Henriette kaldet Doris, født 17. 5. 1895 i Hundslev.
Hun blev 29. 1. 1918 gift med Karl Joseph Heinzerling, født 13. 1. 1895 i. Sohønau ved
Heidelberg i Syd Tyskland, søn af fabriksarbejder Nicolaus Heinzerling og hustru
Barbara født Steigleder i Schønau. Han opholdt sig her på egnen som landstormsmand.
Efter Krigen tog hun med ham til hans hjemegn, hvor de fremover blev boende.
c. Johannes Jørgensen født 16. 8. 1897 i Hundslev Han blev gift med Christine Jacobsen
fra Rendsbjerg.
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År 1924 overdrog Jens Jørgensen art. 22 (nu Højs sted) til sønnen Johannes og tog selv ophold i
hjemmet art. 68. Jens Jørgensen døde her 15. 4. 1926, 58 år. Hans enke Marie Christine døde 7.
3.1938, samme sted, 78 år.
Efter Jens Jørgensens død 1926 blev husstedet overdraget datteren og hendes mand møllersvend Heinrich Peter Hansen.
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