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Sejmosevej 2, matrikel 10 
Enkesædet i Notmark.Trossenborg kaldet “e Kapeleni”.
Samlet af Jørgen Bromand med flere.
  
Oprettet af sognepræsten Mathias With i årene mellem 1764 til 1797. Nu beboelseshus be-
liggende ved amtsvejen fra Tandslet til Guderup ved indkørslen til Hundelev by. 

Ejendommen har artikel nr. 10 af Notmark ejerlav og omtales i Augustenborg herreds skyld - og 
panteprotokol folio 21 19. 
Areal til stedet  1876   00 07 78 ha. 
   1936   00 04 40 ha. 

Sejmosevej 2, 1959. Danmark set fra luften
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Enkesædet Notmark. 
Problemet med præsterne, der havde to halve koner, en som de delte med forgængeren i embe-
det, og en, de delte med efterfølgeren har også været kendt her i Notmark. Her søgte præsten 
at løse problemet ved at de opføre et “Enkesæde“, men skæbnen vilde, skriver fhv. lærer P. Die-
drichsen, Notmark, at huset kun blev benyttet efter sin egentlige bestemmelse i tolv år. “ Efter 
Allernådigste kongelig befaling at giftve tilkjende i sandhed hvad præsten til Notmark kirke eller 
Notmark menighed på Alsøe i sønderherrit haffver til årlig indkomst. Da giffver Jeg underschreffne 
sådan beretning i dybeste devotion og underdanighed efter os allernådigste meddelte methode.” 
Med ovennævnte ord indleder sognepræsten til Notmark hr. Frederik Jørgensen Crucow anno 
1690 sin beretning om sine økonomiske forhold til Kongelig Majestæt Christian 5. Det, der in-
teresserer i denne beretning, er præstens omtale af pension til enken i kaldet. Så længe der var 
katolske præster i embedet, spillede omsorgen for en enke ingen rolle, da de katolske præster 
levede i cølibat; men med reformationen i 1536 fik præsterne lov til at gifte sig. Da ovennævnte 
beretning blev affattet i 1690, fandtes der en enke i kaldet, nemlig pastor Crucows mor. Herom 
skriver præsten : “Pension til enken i kaldet. Da giver jeg min kære moder efter kaldets indkomst, 
som en god søn kærligen og gerne årlig udi penge 16 (seksten ) rigsdaler. Nok holder hende 2 
(to) køer vinter og sommer: som jeg såvel som til mine egne må købe græsning til om sommeren, 
og holder hende 3 (tre) får om vinteren og giver hende til græsning til hendes 3 (tre) får om som-
meren 2 (to) rigsdaler; thi dette sogn er meget indbunden, derfor kan her ingen fællid holdes og 
jeg haver selv så liden avling. Dette kender Gud. Forskaffer hende også her i præstegården hus-
værelse hos mig, ja, øl og mad med mig “Sådan tog denne præst sig af sin mor, da han fik em-
bedet efter sin fader. Det er første gang, der er tale om præsteenke - pension i Notmark, og det 
var længe den eneste. Jørgen Petersen, en søn af borgmesteren i Sønderborg, var sognepræst i 
Notmark fra 1701 - 1749, i samfulde 48 år. Han efterlod sig ved sin død en enke, som ikke kunne 
forvente at få enkepension fra statskassen som i vore dage. Heller ikke kunne hun forvente at 
blive gift med efterfølgeren i kaldet, hr. Matthias With, der var født i 1718 på Møen, for han var gift 
med forgængerens datter. 

Pastor Withs svigermor sad enke i 16 år, fra 1749 - 1765. Han gik ind på, så længe hun levede, 
frivilligt at give hende 100 (hundrede) mark lybsk årlig. Højst sandsynligt har hun i de 16 år boet 
i præstegården. Men pastor With har nok alligevel syntes, at det var en utilfredsstillende løsning 
i det lange løb. Man kunne ikke forvente, at enhver præsteenke skulle kunne bo i præstegården 
på livstid. Han har sikkert ofte funderet over, hvordan det skulle gå hans enke og børn, når han 
faldt fra. Han fik Imidlertid uventet hjælp, da Hans kongelige Majestæt Frederik 5. i 1764 overdrog 
sin “jus patronatus“ til sin fætter hertug Frederik Christian af Augustenborg og hans efterkom-
mere. Overdragelsesdokumentet slutter “... således, at det nævnte fyrstelige hus og dets mandlige 
efterkommere kalder og udnævner præsten for Notmark sogn, dog sådan, at de på denne måde 
kaldete præster på det dem tildelte kaldebrev hver gang allerunderdanigst skal indhente vor nådig-
ste bekræftelse. Givet på vort slot Fredensborg, d. 20. juli 1764. 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 
Frederik Rex “ 
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Aldrig så snart havde hertugen i Augustenborg fået “jus patronatus” til Notmark kirke, før sogne-
præsten hr. Matthias With ansøgte om og erholdt patronens tilladelse til at oprette et enkesæde 
med et tillæg af 16 (seksten) skæpper land af præstegårdens jord lige ved præstegården med ret 
til at sælge, skænke og pantsætte det. Huset blev bygget, som præsten ønskede det. Hvornår det 
er sket, er ikke blevet oplyst; men pastor With døde i 1797, og den gang stod huset der allerede, 
så det er blevet bygget i tiden mellem 1764 og 1797. I dag ligger det ved amtsveen fra Tandslet til 
Guderup ca. 200 meter fra præstegården ved indgangen til Hundslev by. 
Da Mathias With døde i 1797, efterlod han sig nok 6 sønner og 4 døtre, men ingen enke, så der 
blev ikke brug for det enkesædet, han havde fået bygget. Den ene af de seks sønner, Jørgen Pe-
tersen With, blev faderens medhjælper i embedet i 14 år og efter faderens død i 1797, sognepræst 
i 25 år. De enkesædet tillagte 16 skæpper land lod man falde tilbage til embedet, hvorimod selve 
huset, enkesædet, måtte indløses med 100 rigsdaler courant. Jørgen Petersene With forærede 
nu huset som enkesæde til sine efterfølgere i kaldet, så behøvede det ikke at blive indløst ved 
præsteskifte. Dog stillede præsten følgende betingelser: 
1. De eventuelle præster i Notmark skulle selv vedligeholde huset. 
2. Hvis han selv blev emeritus, ville han have lov til at bo der. To ugifte søstre, Anne Marie og 
Elisabeth Charlotte, skulle have lov til at bo og dyrke de 16 skæpper land på livstid, hvis de over-
levede deres bror, selv om der måtte være en enke. 
Man må indrømme, at familien erholdt rigelig erstatning for gaven derved at præstens søster, 
Anne Marie, i 27 år havde hus og jord, uagtet der virkelig var en præsteenke i 18 år. Ved kongelig 
konfirmation af fundatsen af 6. januar 1809 blev det bestemt: 
1. at et præsten tilhørende hus skænkes til enkesæde, imod at der tilægges af præstekaldets jor-
der 16 skæpper, som skulle afstikkes og opmåles, samt at præsten vedligeholder huset på væg og 
tag, medens enken, når hun bebor det, det indre. 
2. at præsten selv, hans eventuelle enke og 2 søstre havde forlodsret 
3. at af to enker den ældste har ret. 
4. at hvis ingen enke vil bebo det, kan præsten beholde alt for 8 rigsdaler årligt. 
Til ovennævnte fundats knytter de kirkelige myndigheder følgende bemærkning: “Angående forhol-
det mellem det ved den under 6. januar 1809 allerhøjst confirmerede fundats oprettede enkesæde 
og den pension af embede som i overenstemmelse af loven vil være at fastsætte, skulle for fremti-
den følgende bestemmelser gælde: 
a. Såfremt pensionen måtte være at fastsætte for en enke efter den nuværende sognepræst, 
da skal enkeboligen med dens vedligeholdelse, for så vidt denne påhviler sognepræsten, og de 
i fundatsen nævnte 16 skæpper land behandles som et forlods for enken, kun såvidt komme i 
betragtning, som denne forbedring i enkens vilkår kan have indflydelse i størrelsen af den øvrige 
pension. 
b. Når derimod for senere enker pension af embedet måtte være at sætte, da ville de med husets 
vedligeholdelse, for såvidt denne påhviler sognepræsten, efter et billigt overslag forbundene om-
kostninger såvel som de 16 skæpper land, være at betragte som naturel præstation af pensionen, 
således at denne, disse emolumenter indbefattede, ikke overstige 1/8 af kaldets visse indtægter. 
c. Såfremt en ny bygning i tidens løb måtte blive nødvendig, vil det være at tage under nærmere 
overvejelse, hvorvidt enkesædets beståen måtte være forenelig med sognekaldets og enkens 
fælles interesser. 
Således skriver førstelærer Peter Diedriohsen i “Sønderjysk Månedsskrift “ nummer 3. af 1. marts 
1965. side 67 -70. 



Sejmosevej 2, matrikel 10 4Digitaliseret af Steen Weile 

Hundslev, Almsted, Notmarks lokalhistorie       Hundslevs historie

Sognepræsten Mathias Withs familie i Notmark. 
Ved oprettelse af enkesædet ved Notmark præstegård har pastor Mathias With sikkert haft om-
sorgsfulde tanker for sin familie efter hans død. Hans hustru Dorothea Sophie, døde 19. februar 
1788, som han indførte i kirkebogen: ... ” døde min elskede kjære hustru Dorothea Sophie With, 
efter 43 års hjertelige ægteskab, 66 år gammel, efterladende 10 levende børn, 6 sønner og 4 dø-
tre. Disse børn var:
 1. Jens Georg Wieth født 1745, blev præst i Lysabild. 
 2. Otte Jakob Wieth født 1747, blev præst i Skrystrup. 
 3. Jørgen Petersen Wieth født 1749, blev faderens efterfølger i embedet. 
 4. Johannes Wieth, født 1751, blev præst i Bedsted. 
 5. Dorothea Sophie Wieth født 1753, blev gift med degn Trolle i Notmark 
 6. Mathias Wieth født 1755, havde været købmand i København, men det gik tilbage for 
     ham. Han boede som ugift i præstegården. 
 7. Johanne Margrethe Wieth født 1756, var gift med Peter Andreas Lorenzen, hvis fader 
     Rathe Lorenzen havde været forpagter på Rumohrsgård. De købte gården Fruelund ved 
     Flensborg. 
 8 Mette Marie Wieth født 1758, hun døde samme år. 
 9. Anne Marie Wieth født 1759, levede som ugift datter i præstegården 
 10. Elisabeth Charlotte Wieth født 1761, som søsteren ugift i præstegården. 
 11. Martin Reenberg Wieth født 1764, han blev landmåler i Slesvig. 
1782 blev sønnen Jørgen Petersen With sin faders medhjælper embedet og efterfulgte ham som 
sognepræst i Notmark. 
Ved faderens død skrev han sin fader dette memorandun i kirkebogen. 
“Den 19 Maj 1797 døde den retsindige Herrens Tjener, hvis Medarbejder i Herrens Gerning jeg 
har været i 14½ år, min dyrebare og uforglemmelige Fader, Hr. Mathis With, Sognepræst for Not-
mark Menighed, hans Embedets 54 år, og Alders 79 år, vil uslettelig præge hans Minde i hans sør-
gende 10 børn, nemlig 6 sønner, hvoraf 4 ere sognepræster, og 4 døtres Hjerter, og i den dank-
bare Notmark Menighed skal hans Ihukommelses som en, i enhver Henseende God og retskaffen 
og hæderlig Mand blomstre i Velsignelse. Den salige jordiske Del blev bragt til Hvile i Notmark 
kirke den 26. Maj“. 
J. P. With. 

Få år derefter blev der atter dyb sorg blandt familien i præstegården. 

Den 13. Maj 1799 døde efter 14 Ugers Sygeleje under gigt og trang artige Omstændigheder, min 
elskede, tro og uforglemmelige Hustru, Louise Ulrikke Maria Amalie With, med hvilke jeg i 13 år 
forenedes ved Ægteskabets kærlige Baand. Hendes minde ofres, da hun for hendes gode christe-
lige forhold var yndet og elsket i og udenfor Menigheden, mange ømheds Taarer. 
Hendes jordiske Levninger blev bragt til Hvile den 20. Maj, 51 Aar. “ 
Der blev således ingen præsteenker til at bebo enkesædet, og de ugifte tre børn, efter præsten 
Mathias With, ønskede fremdeles af blive boende hos deres broder præsten Jørgen Petersen 
With i præstegården, og enkesædet har været lejet ud. 
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Om sognepræsten Mathias Withs børn fortæller Chr. Knudsen : Bind 6. 
“Præsten Mathias With var en god prædikant og har altid meget livligt temperament. Hans to ælste 
sønner Jens Georg og Otte Jakob lignede mest deres fader og hans livlige natur. Den slog i deres 
ungdom, vel mest hos den ældste ud i vildskab. Derimod var Jørgen Petersen og hans yngre 
broder Johannes With, begge af naturen mere stille og sagtmodige. Efter sin hustrus død ofrede 
Jørgen Petersen With sig aldeles for sine to ugifte søstre Anna Maria og Elisabeth Charlotte der 
tillige med deres broder Mathias, der havde falleret som købmand, og alle henlevede deres dage i 
broderens hus. Jomfru Anna Maria var just ikke så from af sig, men var undertiden bidsk nok imod 
disse søskende, fordi de var lidt simple af forstand. Fordi hendes broder Matthias plejede at gå i 
grå vadmelsklæder, kaldte hun ham altid “Broder Graaben“. Blev hun undertiden for slem, måtte 
hendes sagtmodige broder Jørgen imellem tale et forsonende ord. 
N. B. 
“Det har aldrig været let at være præstebørn. Præsten Jørgen Petersen With døde den 10. maj 
1822, i en alder af 73 år. Med sandhed kan det siges om ham, hvad der læses i hans epitaph i 
kirken : “At han som søn, som ægtefælle, som broder og som christen levede sine pligter tro og 
Gud hengiven. Han var from, og Herren tog ham til sig (som der står I. Mosebog 5, 24).
Der var ingen børn i ægteskabet. 
Da efterfølgeren pastor Svend Lauritzen Svendsen tiltrådte embede 1822, var det en lykke for 
pastor Withs børn, at deres fader fremsynet havde sikret dem ophold i enkesædet hvor de nu flyt-
tede hen. 
Om beboerne i Enkesædet, skriver P. Diedrichsen i fortsættelse: 
Pastor J. With døde i maj 1822. Hans efterfølger, Svend Lauritzen Svendsen, havde været præst i 
Asserballe i 14 år før han 1822 kom til Notmark. Han var kun sognepræst her i 8 år, idet han døde 
1830. Hans hustru Margrethe Sophie født Andersen der stammede fra Kegnesgård blev enke i 
den alder af 45 år, så hun skulde have været selvskreven til at bo i enkesædet, men Anne Marie 
With boede her siden 1822 og til sin død 1849. Derfor måtte pastor Svendsens enke i en årrække 
bo, først i Østerholm og senere på en lille ejendom ved Smørholm, kaldet “E Spryt“. 
Efter A. M. Withs død 1849 kom Margrethe Sophie Svendsen til at bo i Enkesædet og til sin død 
1861, altså i 12 år. Hun blev faktisk en første og eneste præsteenke, der har boet i huset, selv om 
det ved hendes død var over 90 år gammelt. 
Siden 1830 har der været 7 præster i embedet, men forholdene, for præsteenker er blevet så 
forbedrede gennem de seneste tiders penesionslove, at enkesædet mistede sin betydning. Det 
førte til, at det blev ophævet. Hvornår det er sket, vides ikke bestemt, men det må være sket i 
tiden mellem 1861 og 1879. Siden 1870 har huset været i privat eje. Huset kaldes i folkemunde 
den dag i dag for “ Kapellani “, hvilket jo egentlig er mærkeligt, efter som der aldrig har boet nogen 
kapellan der. 
P. Diedriehsen. 
I sine efterretninger om gården Hjortholm på Kegnes fortæller Christian Knudsen, bind 12: 
Jørgen Peter Witzke, født 1769 i Sønderborg, blev 27. 7. 1793 gift med jomfru Elenore Elisabeth 
Brandt, født 20. 2. 1767, datter af proprietær Johannes Brandt på Hjortholm. År 1796 overlod 
gamle Johannes Brandt gården til de unge. Jørgen Peter Witzke og hustru Elenora Elisabeth født 
Brandt boede på deres gamle dage i et lille hus, tæt ved Notmark kirke. Her boede de i nærheden 
af datteren Elenore Elisabeth der var gift med forpagter Jacob Jacobsen på Rumohrsgård. Deres 
ugifte datter Anna Elisabeth plejede dem. Den 27. 3. 1843 holdt de deres guldbryllup og kunde 
glædes ved en talrig kreds af børn og børnebørn, der bragte de gamle deres velsignelse. 
Notmark kirke var festlig smykket af degnen Mathiesen. På to stole foran alteret sad de gamle 
og fra alteret holdt præsten Jørgen Hansen, senere øens biskop, en i dagens betydning pas-
sende tale. År 1847, den 31. 3. døde Elenore Elisabeth Brandt, der i sine senere år af og til led af 
melankoni, 80 år gammel. År 1852, den 2. 7. døde Jørgen Peter Witzke efter længere tids hoste , 
82 år gl. Blandt andet skildrede sognepræsten H. C. C. Fangel i sin ligtale den gamle mands chri-
stelige og Gud hengivene sindelag, og hans troskab og kærlighed til fædrelandets retfærdige sag. 
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Folketælling i Hundslev 1845 boede her 
 1. Dorothea Christine Amle, 42 år enke, født i København, bliver underholdt af sin 
     fraskilte mand. 
 2. Thora Mathine Dorothea Ronacher 10 år, født på Sundeved, datter. 
 1. Jørgen Peter Witzke, 76 år født i Sønderborg aftægtsmand
 2. Elenore Elisabeth Witzke, 78 år født i Augustenborg hans hustru.
 3. Anna Elisabeth Witzke, 49 år født på Hjortholm deres datter ugift,
 4. Charlotte Maria Thomsen, 20 år født i Hundslev pige. 
Enkefrue Dorothea Chrstine Amle havde været gift med capitain Johann Joseph Martin Ronacher, 
toldopsynskontrollør i Fynshav. Ridder af Dannebrog. Han døde 6. 10. 1853 i Fynshav 82 år gl. 
Hans hustru Dorothea Christine Ronacher, født Amle, var født 1798 i København, datter af skib-
skaptain Peter Amle og hustru Marie. Dorothea Christine Amle døde 29. 5. 1884 i Notmark, 85½ år 
hos sin svigerdatter Anne Marie født Thomsen. Men ovennævnte beboelse viser sig ikke af være 
Enkesædet, da dette regnes til Notmark by. 

Enkesædet til Notmark præstegårds beboere. 
Som omtalt blev præsten Mathias Withs børn, ugifte Anne Marie, Elisabeth Charlotte og broder 
Mathias boende hos deres broder præsten Jørgen Petersen With i præstegården og enkesædet 
var lejet ud. Her boede fra omkring år 1800 familien Claus Siereck, pensioneret, forhenværende 
mangerig kammertjener hos prins Emil på Augustenborg. 
Folkettelling 1803 i Notmark beretter: 
 1. Claus Siereck familiefader boende til leje  59 år pensioneret. 
 2. Marie Louise Grotian, hans kone   35 år begge i første (ægteskab).
 3. Friedrich Carl Emil Siereck deres barn  7 år
 4. Magdalena Augusta Charlotte deres barn 6 år 
 5. Christiana Friederica Sophia deres barn 2 år 
 6. Elenora Elisabeth rang tjenestepige   19 år ugift. 
Datteren Christiana Friederica Sophia var født 3.12. 1801 i Notmark. En yngere datter Charlotte 
Amalie døbtes 20. 11.1806. Prinsesse Charlotte Amalie, ved hendes kammerpige Christine Hyppe 
fra Augustenborg, holdt barnet ved dåben. Faddere var Carl Ludwig Clement, Lillemølle og for-
pagter Petersens hustru fra Rumohregård. Datteren Christiana Frederikka Sophia født 3. 12. 1801 
døde 18. 9. 1804, 2½ år. 
Forhenv. kammertjener Claus Siereck døde 1. 4. 1817, 73 år, i Notmark enkesæde. Hans enke 
Marie Louise Siereck, født Grotian, døde 28. 10. 1842, 74 år. Datteren Magdalena Augusta døde 
22. 9. 1849 50 år, boende tilleje i enkesædet ved Notmark præstegård. 
Efter præsten Jørgen Petersen Withs død 10. 5. 1822, og efterfølgeren pastor Svend Lauert-
zen Svendsen tiltrådte embedet, måtte hans tre søskende forlade præstegården og kunde flytte 
ind i enkesædet og bo der sammen med enkefru Marie Louise Siereck og yngste datter Char-
lotte Amalie. Søsteren Elisabeth Charlotte With døde 10. 12. 1825. ? år, bemidlet pige i Notmark 
præstegårds enkesæde. 
Broderen Mathias With døde, 81 år, var førhen købmand i København, nu boende hos søsteren, 
jomfru Anne Marie Witn i Notmark. Nævnte søster Anne Marie With, født 1759, døde 20. 3. 1849, 
89½ år. 
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Ifølge folketællingen 1835 i Notmark boede i Enkehuset: 
 1. Mathias With 81 år. 
 2. Anne Marie With 76 år 
 3. Anna Thomsen tjenestepige 33 år. 
og ved folketællingen 1845 i Notmark: 
 1. Anne Marie With 86 år, lever af hendes penge, ugift 
 2. Charlotte Sierick 44 år ugift, født i København pensionist. 
 3. Anna Thomsen 43 år ugift, tjenestepige. 
Anne Marie with døde 20. 3. 1849 89 år i Enkehuset. 
Magdalene Augsta Charlotte Sierick døde 22. 9. 1849, 52 år, samme sted. 
Som nævnt måtte afdøde sognepræst Svend Lauritzen Svendsens enke Margrethe Sophie født 
Andersen, efter mandens død, først bo i Østerholm og herefter i “ E Spryt “, en lille ejendom ved 
Smørholm, fordi præstebørnene Mathias og Anne Marie With boede i Enkehuset. 
Folketælling i Almsted 1845 boede i “ Spryt “:
 1. Margaretha Sophia Andersen, 60 år enke født i Lysabild sogn pensionist. 
 2. Franklin Svensen barn 29 år ugift født i Asserballe, farter til søs
 3. Washington Svensen barn 27 år ugift født i Asserballe
 4, Bolivar Svensen barn 18 år født i Notmark søfarer
 5. Marie Christensen 71 år enke født i Asserballe, aftægtskone spinder. 
Efter de to ovennævntes død i 1849 kom præsteenke Margrethe Svendsen til at bo i Enkehuset 
i Notmark, hvor hun døde 5. 4. 1861. Ved dødsindførelsen i kirkebogen beretter præsten Fangel: 
Margrethe Sophie Svendsen født Andersen, enke efter sognepræsten S. F. Svendsen i Notmark, 
døde 5. 4. 1861 i kapellani. Hun var født på Kegnesgård 27. 5. 1775, blev enke 17. 5. 1830, boede 
lidt på Østerholm, senere ved Smørholm, stedet kaldes “e Spryt“, som hun havde købt. Fra 1849 
levede hun i kapellaniet. Hun havde 6 uforsørgede børn: Marie, Hornemand, Washington afsindig 
døde 1847, Hovand i Rusland, Franklin sømand, fra hvem man intet havde hørt i 18 år, Bolivar 
også sømand, har ikke skreven siden 1856. Ingen af dem er i nogen selvstændig stilling. 

Siden 1875 har huset været i privateje. 
Folio 2119. 
Ifølge købekontrakt af 7. 6. 1871 købte væver Andreas Ronacher enkehuset. 
Andreas Frederik Ronacher ungkarl og væver 46 år, blev 25. 10. 1871 i Notmark gift med Anne 
Marie Thomsen, fra Hundslev, 43 år. Forlovere var boelsmand Johann Johannsen og boelsarving 
Johannes Fogt, begge af Hundsiev. 
Andreas Frederik Ronacher var væver, og var født 1825 i Sottrup, søn af controllør Johannes 
Ronacher og hustru Dorothea, født Amale. Hans hustru Anne Marie Thomsen var født 19. 9. 1828 
i Hundslev, Datter at kådner Christian Thomsen og hustru Charlotte Marie Hansen. Plejedatter af 
kådner Peter Matzen på art. 21 i Hundslev. 
Mandens fader contronør Johannes Joseph Martin Ronaeher i Fynshav, født 1798 i København 
døde 29. 5 1884 i Notmark 85½ år. Han var gift med Dorothea Christine født Amle datter af skib-
skaptain Peter Amle og hustru Maria, i København som døde 27. 4. 1873, 84 år i Helved. 
Der var ingen børn i ægteskabet og Andreas Frederik Ronacher døde den 23. 7. 1879, 54 år i 
Notmark enkesæde. 
Enke Anne Marie Ronaeher sad for huset fra 1886 til 1906. 
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Folio 2548, Notmark Bibog 32 593: 
Enke Anne Marie Ronacher, født Thomsen solgte 19. 12. 1879 af stedet 3½ fag hus i den vestlige 
ende af huset med dertil beliggende have, land, parceller kortblad 179 / 64 og 180 / 65 tilsammen 
4 ar 31 m2 til Peter Jørgensen Pøhler af  Hundslev. 
Der er således blevet bolig for to familier i huset. Peter Jørgensen Pøhler var født 31. 8. 1830 i 
Almsted, søn af kådner Jørgen Jørgensen Pøhler og hustru Cecilie Cathrine Jensdatter på art. 21 
i Almsted, som deres 6. barn. Blev 17. 2. 1861 i Asserballe gift med Cecilie Cathrine født Paulsen, 
født 16. 3. 1838, datter af Hans Paulsen i Kettingskov. De boede først i Almsted og Hundslev som 
indsidder indtil de købte den mindre ejerlejlighed i Enkehuset. 
Deres datter Cathrine - født i Asserballe. 
Datteren Cecilie Cathrine, født 1868 i Hundslev, blev gift med Bonde, Sjellerupekov. Hustuen 
Cecilie Cathrine Pøhler, født Paulsen døde 22. 7. 1903, 81 år. 
Enkemand Peter Jørgensen Pøhler døde 27. 1. 1918, 87 år i Notmark. 

Hans Simonsen i Notmarkenkesæde. 
Efter enkefru Anne Marie Ronacher født Thomsens død solgtes hendes del af lejligheden til Hans 
Simonsen fra Hørup. Han var gift med Petrine Caroline Josephine født Welsch. 
To piger vare fødte i Hørup, her i Notmark fødtes:
 Mads Christian Simonsen 4. 12. 1905
 Hans Christian Simonsen 29. 2. 1908. 

Anne Cathrine Marie Hansen, født Iversen købte 1909 Hans Simonsens del, af huset. Hun er 
bestkendt som hjemstavns digteren og forfatter Martin N. Hansens, moder. 
Hun var født 27.10. 1870 i Hundslev, datter af gårdejer Nicolai Iversen og hustru Anna Kirstina født 
Bruhn på gården art. 14 i Hundslev som nu Claus Madsen ejer.
Datteren Anna Cathrine Iversen blev 25. 9. 1890 gift med lærer Jens Hansen, født 29. 8. 1858 i 
Haderslev, som var lærer i Notmark. Han var søn af skomager Martin Detlefsen Hansen og hustru 
Marie Helene født Kjellerup, i Haderslev. Han blev senere lærer i Tråsbøl skole og her fødtes søn- 
nen Martin Nicolai Hansen den 3. 11. 1893. og datteren Marie Heine født ? Efter få års forløb for-
liste ægteskabet Jens Hansen rejste til Amerika og hustruen med de to børn drog hjem til hendes 
fader der sad som enkemand i sit nye aftægtshus gården i Hundslev. 
Han døde 17.12. 1897 i Hundslev og datteren måtte tage plads som husholderske i Elstrup, indtil 
hun 1909 købte lejlighed i Enkesædet. Hun var flink og behjælpsom og der var altid bud efter Mari 
når der var sygdom eller uheld rundt i sognet. 
Da Peter Jørgensen Pøhler døde 1917 købte Martin N. Hansen dennes del af huset af hans slægt 
i Flensborg for sytten hundrede mark til sin moder. En af den alsiske dialektdigters sidste bøger: 
Hylden blomstrede, udgivet af Alingergildet, fortæller han om sin barndom og ungdom aftægtshu-
set  i Hundslev og ungdomsminder fra det såkaldte “Kapellani” i Notmark og tegner et smukt mind-
erune om sin elskede moder og uforglemmelige bedsteforældre. 

Anna Christine Iversen, gift Gormsen købte huset 1923. 
Hun var en broderdatter til sælgeren, var født ? Datter af Rasmus Iversen, født 29. 9. 1856 som 
10. 6. 1886 blev gift med Marie Wortmann, født 20. 6. 1861 i Tombøl, Aabenraa amt, datter af inste 
Jens Nielsen Wortmann og hustru Anna Kirstine født Petersen, boende i Tørsbøl. 
De overtog hans fødegård i Hundslev 1887, men havde den kun i tre år og solgte den 1890 til 
Christen Christensen Ohlsen. 
Rasmus Iversen købte så et husmandssted i. Pindesholm. 

Ejes nu af Bent Malmgård Andersen og Margit Frahm.


