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Johan Ludvig Wolf von Hohenschild, amtmand i Nordborg havde stedet 
fra 1704-1707.  Han havde overtaget det efter. Frantz v. Aichelberg  

 Frantz-v.-Aichelberg.pdf (usercontent.one) 
3. Anne Jørgens Hollænderin, se hollænderiet på Hjortspring. Hun overlod 
stedet til sin svigersøn.   

4. Marcus Hansen Vogt, (søn af NN) ref: NG0974. (1) Gift 10 nov 1707 i 
Nordborg, Thore Jørgensen Hollænder, født 1673, (datter af Jørgen Jebsen 
Hollænder og Anne på hollænderiet på Hjortspring) ref: PC0974, død dec 
1710 i Nordborg, beg. 7 dec 1710 i Nordborg. (2) Gift 6 nov 1712 i 
Nordborg, Maren Pedersen, ref: NG0975, død 0 jun 1744 i Nordborg, beg. 
29 jun 1744 i Nordborg. Marcus død 1721 i Nordborg. Markus Hansen Vogt 
er fra 1698-1702 pensionær på Hjortspring, og 1706 og 1714 nævnes han 
som pensionær på Østerholm, han købte det Aichelbergske boel af af 
amtmand Johan Ludvig Wolf v. Hogenschildt, da denne 1706 fulgte hertug 

https://usercontent.one/wp/www.holm-arkiv.dk/wp-content/uploads/2023/01/Frantz-v.-Aichelberg.pdf


Joachim Frederik til Pløn. 1709 ejedes Marcus Hansen Vogt dette sted på 
Nordborg. Foruden dette ejede han også land af de udstykkede boel i 
Kiøbing. Hans enke Marine Pedersen sad for stedet, da hun atter giftede 
sig med Carl Gustav Pfaltz. Marcus Hansen Vogt er 1695 gudfader hos Jeb 
Christensen i Stevning, 1696 hos Jacob Oggesen i Himmark, 1699 hos Mads 
Smed i Stevning, 1700 hos Christen Lorentzen i Svenstrup og han nævnes 
nu i Hjortspring. Thore: Hollænderindens datter Thore nævnes 1706 som 
gudmoder hos Holger Bødker i Stevning, 1707 hos Mads Pedersen Schmidt 
i Stevning. Introduceret 26 dec 1708, Maren: Maren Peders nævnes ved 
vielsen 1712 af Felsted, vistnok en søster til herredsfoged Lorentz 
Pedersen. Introduceret 29 okt 1713, 26 maj 1715, 15 nov 1716.  

Børn:  

i. dødfødt barn, født nov 1708 i Nordborg, ref: PO0974, død nov 1708 i 
Nordborg, beg. 11 nov 1708 i Nordborg.  

ii. Thore Hansen, født dec 1710 i Nordborg, døbt 7 dec 1710 i hjemme, ref: 
YC1269. Gift 20 maj 1735 i Nordborg, Peder Christian Holm, født 1706 i 
Solkær, ref: UA1269, død 8 aug 1779 i Tørning Ladegaard. Thore død 7 jun 
1775 i Tørning Ladegaard. Peder: PT 1960 96: Peder Christian Holm var 
herredsfoged i Gram herred 1732-1779. De blev viet i hjemmet hos hendes 
stedfader Christian Gustav Pfaltz i Nordborg. I PT nævnes tillige nogle af 
hans forfædre.  

Trap XXIV 281: Peder Christian Holm havde ligesom faderen Tørning 
Ladegård i forpagtning. Han førte i 1750erne en stor proces med bønderne 
om hegnshoveri.  

iii. dødfødt barn, født sep 1713 i Nordborg, ref: PQ0974, død sep 1713 i 
Nordborg, beg. 1 okt 1713 i Nordborg.  

iv. dødfødt barn, født mar 1715 i Nordborg, ref: PR0974, død mar 1715 i 
Nordborg, beg. 24 mar 1715 i Nordborg.  



v. Marie Cathrine Hansen Vogt, født okt 1716 i Nordborg, døbt 4 okt 1716 
i Nordborg, ref: PS0974.  

  

5. Carl Gustav Pfaltz, herredsfoged.  

  

  

6. Claus Andersen f. 16 Aug 1700, Nybølgaard; Angel, g. (1) Margrethe 
_____, f. 8 Jun 1686, Gingtoft, dbt: Stenbjerg; Angel, d. Nordborg, begr: 27 
Jun 1758, Nordborg, g. (2) 18 Jan 1760, i Nordborg, Ingeborg Hansen, f. 
1734, Ullerup, d. 1765, Nordborg, begr: 10 Apr 1465, Nordborg. Claus død 
10 Jul 1765, Nordborg, begr: 16 Jul 1765, Nordborg. 1722-1723 findes Claus 
Andersen som hollænder på Hjortspring.1728 er han hollænder Rosgaard, 
en nu udparcelleret gård i Munkbrarup sogn i Angeller 1738 findes han som 
hollænder på Rumohrsgaard på Als. Desuden skal han også have haft 
Louisenlund ved Slesvig i forpagtning. Det fortælles om ham, at han hver 
fredag selv kørte med en høstvogn ned til Kolding og her hentede en del 
jyske karle og piger, som han behøvede og kørte da atter med et sådant 
læs tilbage. Han har formodentligt ikke beholdt sine folk længe. De gamle 
holstenske forpagtere var strenge, og jyder tjente dengang meget på 
gårdene. Omkring 1740 købte han dette sted af herredsfoged Pfaltz. Her 
boede han vistnok de senere år af hans liv. Han lader til at have været en 
streng ægtemand, thi der fortælles, at han ville vænne sin kone af med sin 
lyst til pynt og lagde derfor en dag hendes fløjlshuer på en blok og huggede 
dem itu med en økse. På Rumohrsgaard må han vist have lært Jacob Wrang 
og hans hustru Ingeborg at kende, thi deres datter Anne Christine Wrang 
opholdt sig som lille flere gange i besøg hos dem på Nordborg. Endnu i 1878 
dækkede en smuk stor sten hans grav på Nordborg kirkegård, hvorpå der 
stod at læse: Hierunter ruhet: Der seelige Mann Claus Andersen, weiland 
eigenthümlicher Bezitzer des sogenannten Eichelbergisches Hauses und 
Guthes zu Norburg. Geboren i Angel auf Nüffel Gaard d. 16 Aug Ao. 1700. 



Gestorben d. 10 jul 1765 seines Alters 64 Jahr 10 Monate 24 Tage wie auch 
seine beide selige Ehefrauen, die Frau Margaretha Andersen, geboren in 
Gingtoft in Angeln Ao. 1686 d. 8 juni, gestorben d. 30 juni, ihres Alters 72 
Jahre. Die Frau Ingeborg Andersen, geboren in Ulderup Ao. 1734, 
gestorben Ao 1765 Ihres Alters 31 Jahre.  

Børn med Margrethe _____:  

i Eleonore Elisabeth Andersen f. 1721, Hjortspring, g. 29 Nov 1743, i 
Nordborg, Christian Christensen Leymann, (søn af Christen Leymann) d. 
1756. Eleonore død 1756.  

Deres børn:  

i Christian Leymann g. 1796, i Oksbøl, Ellen Høg, f. 1774, (datter af Mads 
Høg). Ellen: Jens Madsen nævnes 1833 som aftægtsmand, da han er 
forlover på tavle (001975).  

ii Marie Margrethe Christiansen Leymann, f. 1748, se Østerholm mølle, nr 
217 Under Østerholm.  

iii Eleonore Elisabeth Leymann f. 1752, se hus nr 2 i Nordborg flækkes I kvt.  

  

ii Nicolai Ernst Andersen f. 1723. Se Østerholm ladegaard.   

iii Kirsten Clausen f. 1725. Se Gartnerstedet i Østerholm.  

iv Frands Andersen f. 1728, Rosgaard, se nedenfor.  

v Anne Johanne Andersen f. 11 Apr 1730. Se Nordborg Slot.   

Frands Andersen 1754  

Fra 1764 på "Det Aichelbergske Gods" i Nordborg. Gift 2 gange  
Ikke fundet gift i Nordborg. Se mere på "Nordborg Arkiv" 
Før forpagter af "Avnbølgaard" 
 
Frants Andersen død 1788.  



Hr. Frantz Andersen, en søn af Hollænder Klaus Andersen og hustru 
Margaretha Andersen er født på Rosgaard i Angel 1728 d. 17. marts, 
hvor hans far dengang var forpagter. Han fik efter sin far det såkaldte 
”Aichelbergske Gods”, der bestod af et boel fra Holm tilligemed en 
del jord fra Købing. Det var bleven oprettet 1678 med adelige friheder 
for en Amtmand Joh. Frantz v. Aichelberg.  
 
1765 døde hans far, men da han selv ofte havde et eller andet i 
forpagtning, opholdt han sig kun sjælden på Nordborg, og stedet var 
derfor hyppig lejet ud til fremmede, således boede her i nogle år fra 
1765, Amtmand Baron Johan Wilhelm Teufel v. Pirckensee. Først 
var han forpagter i Angel, 1772 findes han på Nordborg, siden er han 
forpagter på Ballegaard i Sundeved, hvor han døde 1788 d. 4. nov., 
60 år gl. Han blev dog ikke begravet i Ullerup. Men ført til Nordborg 
kirkegård.  
 
Han var 2 gange gift. 1784 d. 12. nov. blev enkemand Hr. Frantz 
Andersen trolovet til Jomfru Anna Kathrine Ohlsen af Nordborg. 
Forlovere var Hr. Jørgen Thomsen af Hartspring og Christian Jakob 
Ohlsen af Nordborg. Endnu samme år blev han gift. Denne hans 
enke boede i en del år i et hus i Skomagergade, som senere tilhørte 
en gammel mand Rasmus N., der i mange år tjente hos købmand 
Fangel i Nordborg. Hun fik her aftægt fra Frants Andersens sted. Hun 
døde 1807 d. 1. feb. En ligsten dækker endnu deres grav på 
Nordborg kirkegård med følgende indskrift:  
 
Die gebeine von Weil. Hr. Frantz Andersen, geboren auf Rosgaard 
in Angeln d. 17. Martz 1728, gestorb. Auf Ballegaard d. 4. Nov 1788 
und seiner zweiter Ehegatten Anna Katharina Andersen geb. Ohlsen 
in Nordburg d. 28. Jan. 1752, gestorben 1sten Feb. 1807 und deren 
einzigen Sohn Claus Andersen geb. 11 May 1785 gestorb. 18 Febr. 
1802 ruhet unter diesen Steine. Lebe! Wie Du, wenn Du stirbest, 
wünschen wirst gelobt zu haben. Det er en meget smuk stor sten på 
kirkens sydlige side. 

  



Peder Christian Andersen 1787 (S&P II 230)  
 
FT 1803  
Peter Christian Andersen, 41, Gift, Hausvater, Land=Besizzer,   
Anne Marie Molt, 43, Gift, Dessen Frau, "-",   
Peter Molt Andersen!!, 13, Ugift, Kinder, "-",   
Franz Andersen, 9, Ugift, Kinder, "-",   
Friderich Jürgensen, 19, Ugift, Dienstboten, "-",   
Helene Christine Herdal, 34, Ugift, Dienstboten, "-", 
 

 

 

Peter Andersen, en søn af Hr. Frantz Andersen på Nordborg, var født 1764 
og blev konfirmeret 1779 på Nordborg, 15 år gl. Han fik sin faders sted på 
Nordborg, den såkaldte ”Aichelbergske Gaard”. Han friede flere steder, 
men var uheldig, skød for højt og fik en kurv. Først friede han til Jomfru 
Henriette Augusta Drescher, en datter af kancelliråd Chr. G. Drescher, der 
siden fik husfoged H. Riegels, derefter til Jomfru Mette Marie Vogelsang på 
Solbjerggaard, til hvem han ytrede ”om de ikke skulle dele deres brød 
sammen”. Dertil havde hun dog heller ikke lyst. Hun blev siden g. m. Provst 
Holger Fangel i Nordborg. Allevegne fortalte han hvor mange køer de holdt 
på stedet, og da han således et sted på Sundeved havde glemt denne 
vigtige oplysning, vendte han tilbage og fortalte pigen, at han havde 
forglemt at sige hende, hvor mange køer de havde; men desuagtet forblev 
hun dog ubønhørlig. Da han imidlertid skød lidt lavere til måls, traf hans pil 
dog En, der ville dele sit brød med ham. Han er bleven gift 1789. Hans 
hustru hed vistnok Marie Moldt og har formodentlig været fra Fynshav. 
Nordborgs brand i 1792 traf også hans sted, der atter blev opført i sin 
nuværende stil. Han levede endnu 1805, men 1810 var han død. Han 
dudlede slemt i de senere år af sit liv. Man fandt ham liggende død oppe i 
et hjørne af deres frugthave. Enken blev atter g. m. Nikolai Moes fra 



Elstrup, fra det boel, som ligger bagved den store dam. Han var en dygtig 
og stræbsom mand og ægtede efter konens død en enke Mutter 
Svendsens, der havde holdt kro og beværtning på Nordborg. De levede i 
mange år på aftægt og beboede et lille hus på Storegaden, der ved deres 
afgang tilfaldt hans stedsøn Frants Andersen på stedet.   

Børn:  

Peter Molt Andersen, født 1790 og konfirmeret 1805. Han kom til søs og 
var tilligemed Nikolai Ernst Frost i engelsk fangenskab. Han døde tidlig.  

Frantz Andersen, født 1794,  

 

Frantz Andersen, født 1794, blev 1810 konfirmeret. Han var arving til 
den ”Aichelbergske Gaard” Storegade 12 med sine adelige friheder. 
Det var et pænt og godt sted, på hvilket der kunne holdes 4 heste og 
12-14 køer, og der gik ingen skat af det. Familien må vist ofte have 
bildt sig en smule ind af denne herlighed, derfor sagde hans stedfar 
Moes: ”min søn Frantz kan få hvilken en han peger på”. Men Frantz 
Andersen var i sin ungdom en forfængelig nar, dertil meget dum og 
indskrænket, hvorfor han i alles øjne gjaldt for en latterlig person. Det 
gik heller ikke så let for ham at skaffe sig en brud, som Moes havde 
tænkt sig, ”han pegede på så mange, men det hjalp ikke, han ville 
plukke kirsebær med de store og fik stenene i øjnene”.  Hans mange 
frierier.  
Frantz gik først til Herredsfoged Fürsens og spurgte hvor gammel 
deres ældste datter Mine var. Hun blev siden g. m. Provst Poulsen i 
Aabenraa, der blev forflyttet til Altona. Da dette forsøg slog fejl, 
forsøgte han sin lykke hos Amtsforvalter Ambders, hvis datterdatter 
frøken Anna Schumacher han fattede godhed for. Her var en del 
penge i vente. Da de engang havde et stort dameselskab, går Frantz 
derop med en pose kløverfrø under armen, stikker hovedet ind ad 
døren og siger: ”Mamsel, ich wolle sie gerne spretzen!” og da hun 
var gået ud til ham, og da hun var gået ud til ham, antydede han sit 
frieri ved at byde kløverfrøet til salg. Med en høj latter løb hun atter 



ind til selskabet, og fortalte den hele historie. Med Provst Fangels 
ældste datter Else Kathrine må han også have haft noget for; thi da 
der blev gjort stads på hendes bryllupsdag, med lamper i haven og 
folk fra byen kunne gå op og se den hele stads, ytrede Frantz til 
Thomas Thomsen, da han så kvindfolkene sidde derinde, ”at havde 
han vidst det skulle Nik. E. Frost ikke have siddet derinde i aften”. 
Det var da også kun kort efter at hans stedfar Moes, kom op til 
provsten og anholdt om den yngre datter Sophies hånd til sin søn 
Frantz. Han havde også flere gange haft dem med på bal og på 
skovture. Men det hjalp dog ikke, han fik en kurv. Og således gik det 
ham flere steder. Til sidst blev han dog forlovet med Jomfru Maria 
Margaretha Vogelsang fra Solbjerggaard. Hun kendte godt hans 
naragtighed og ville derfor nødig have ham, men hun gjorde det for 
forældrenes skyld, da det var deres ønske. Hun var dog meget 
”ømpfindlich” på sig, og det mindste hensyn eller ord, der kunne tyde 
hen på hendes kærestes latterligheder krænkede hende bittert. 
Således gik hun engang og græd i flere dage hjemme, fordi Provst 
Fangel havde spøgt lidt med hende og kæresten, hvilket hun optog i 
en ilde mening. Han er jo også en indbildsk og latterlig person som 
hun snart igen måtte blive ked af. Engang stod han således foran et 
spejl og vinkede hende hen til sig, med et lille knips med fingrene og 
fortalte hende: ”hvor smuk han var og at mange vist ville misunde 
hende ham”! Han var også sær og påståelig. Da han engang talte 
om apotekeren og kaldte ham ”Apothederen” og hun rettede det til 
apoteker, svarede han at han blev ved sit, ”når jeg nu vil sige 
apotheder”. En skolelærer Schmidt på Hartspring gjorde heller ikke 
godt. Han gik imellem dem og fortalte hende så mange af Frantz` 
latterlige historier og folks snak i byen. Da han derfor engang i sine 
lange gule nonkingebukser og hvide strømper faldt med hende på et 
bal, hvorover hele selskabet slog en latter op, tog hun sig dette meget 
nær. Brylluppet var da ellers bestemt til at holdes om en 3 ugers tid, 
og flere havde fået bestilling til det. Men da hun ved skiftet mellem 
Frantz og de gamle i flere dage havde hørt på deres tossede snak, 
blev det hende for drøjt og en smuk dag måtte hendes bror Matthias 
Vogelsang ride ned til dem med hans håndtro, ringen m.m., og melde 
dem at der fra hendes side ikke blev noget af det. Frantz tog imod 



det og puttede det ligegyldigt i lommen, og udleverede han igen 
hendes sager. Hans mange mislykkede frierier gav anledning til 
byens spot. Han blev afmalet på sin port med 10 bundløse kurve. 
Han blev endelig langt om længe g. m. en Jomfru Ægidius fra 
Skodsbøllegaard i Sundeved, hvilken hendes forældre siden solgte, 
boede en kort tid på Nordborg og købte derefter igen en gård på Møn. 
Engang i denne tid kom Frantz i uenighed med David Brunck 
Seidelin, der var provisor på det apotek, Dr. Balle selv holdt på 
Nordborg. De skulle ud at duellere, men Nik. E. Frost havde ladet, 
dem uafvidende, pistolerne med en skrå. Den hele scene endte da 
med latter. Frantz Andersen må dog vist ikke altid have været rigtig i 
hovedet; thi få år efter sit ægteskab gik han fra forstanden og var i 
nogen tid helt forstyrret i hovedet. Således kom han da dag med et 
pindsvin til Nik. E. Frost og sagde: ”giv Du e vin, så giver jeg e svin”.  
Han giver sin pige ris 1839.  
Da han i 1839 havde en pige i sin tjeneste, som vistnok ikke var tro 
og pålidelig i sin gerning med at passe hans kreaturer, går han en 
dag ud i marken med et ris, skjult under sin frakke. Han nærmer sig 
hende og på engang bøjer han hende ned og giver hende dygtig ris 
på den bare ende, til stor latter og moro for en del karle, som var ved 
deres arbejde i en mark ved siden af. Pigen fløj straks af sted hjem, 
gik op til herredsfogderiet og anklagede ham, og til bevis på 
sandheden gav hun i retten syn for sagen. Han måtte betale en mulkt, 
men skammen var det værste; thi fra den dag bar han tit spottenavnet 
Frantz Aaspisker, og det var naturligvis en historie, som under høj 
latter løb landet rundt, og ikke så hurtig blev glemt. Frantz Andersen 
var også tysksindet, skønt hans kone og børn vel nærmest var 
dansksindede. Spurgte man hvorfor fik man let til svar, ”at de 
fornemme var tysksindede”. I 1849 lod han sig bruge til at bære en 
tysksindet adresse omkring. Da man kom på spor derefter, flygtede 
han over til hin side, og da krigen imidlertid brød ud på ny, måtte han 
blive i Sundeved en lang tid. Han blev således ”Merter” (martyr) for 
den gode sag. Men han havde dog den fornøjelse at se Hr. Durchl. 
1864 var han derfor atter på benene iblandt det tyske parti på 
Nordborg og kom jævnlig i Harmonien, hvor han fik sig en passiar 
med sin tro kampfælle, skorstensfejeren. De hørte begge, sagde 



man, til underparlamentet. Han var derfor også med i blandt ”……” 
på Graasten da man trak Hertugens vogn til slottet under et besøg 
han 1865 aflagde på Graasten.  
  
Stedet bliver delt.  
Frantz Andersen fik ikke blot penge med konen, han fik også i hende 
en dygtig og fornuftig kone. Derfor sad han i ret gode kår, uagtet han 
havde en meget stor børneflok. Førend han med sin kone trak sig 
tilbage på aftægt til det sted hvor den gamle Moes havde boet, delte 
han stedet mellem 2 af sine sønner, således at den ene fik den jord, 
der lå på Holmmark, og byggede i ”Uldbjerg”, den anden fik 
fødestedet med den jord, der lå på flækken Nordborgs grund. Det 
smukke sted blev i grunden derved skændet. Han var en meget høj, 
lang og smal mand.  
Han havde i alt 12 børn, derfor skulle den 12. have navnet ”Dusinius”.  
1) Maria Andersen. Hun var g. m. en skolelærer i Jylland.  
2) Christian Andersen, fik stedet i Uldbjerg. Han er g. m. Ida Klausen, 
en datter af skolelærer Klausen i Oksbølle, med hvem   
han fik lidt formue. De er begge meget fornuftige og stræbsomme 
folk.  
3) Wilhelmine Andersen, alm. kaldet Mine, ugift hos moderen på 
aftægt.  
4) Nikolai Andersen, fik stedet i byen Nordborg.  
5) Sophie Andersen, blev g. m. Hr. Lauritz Brodersen i Nordborg.  
6) Frantz Andersen, rejste til Amerika, opholdt sig der nogle år, kom 
hjem og døde i hjemmet  
7) Peter Andersen, lærte landvæsen på Lysholm 1855, rejste til 
Amerika og døde der.  
8) Fransiska Andersen, blev g. m. skolelærer og degn Klausen i 
Hagenbjerg.  
9) Hans Andersen, her i forpagtning i Holm et boel, en meget dygtig 
og venskabelig landmand.  
10) Thomas Andersen, har været møllersvend.  
11) Emma Victoria Andersen, er g. m. købmand Christian Fangel på 
Nordborg.  
12) Døde 1910 i juli i København som enke.  



 
Fra 1819 på det "Aichelbergske Gods" Storegade , døde der  
Ejer "Skovbølgaard" på Sundeved. Se mere på "Nordborg Arkiv" 
 
FT 1845  
Franz Andersen, 50, Gift,, Hofbesitzer, Norburg  
Mine AEGIDIUS, 40, Gift,, seine Ehefrau, Dito [Norburg]  
Anna Andersen, 22, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Nicolai Andersen, 17, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Regina Andersen, 13, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Franz Andersen, 11, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Peter Andersen, 9, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Franziska Andersen, 7, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Emma Andersen, 5, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Thomas Andersen, 1, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  
Christen Nielsen, 28, Ugift,, dessen Dienstknecht, Aoreskjöbing  
Jörgen Schmidt, 45, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Ecken.  
Jörgen Leander, 20, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Bransbüll  
Sören Paulsen, 16, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Warde  
Anna Petersen, 37, Ugift,, Dienstmädchen, Hellewith  
 

Nicolai Hansen Moes ved delingsakt af 3 jan 1806  

  

Frands Andersen 1819  

(S&P III 335)   

FT 1845  

Franz Andersen, 50, Gift,, Hofbesitzer, Norburg  

Mine Aegidius, 40, Gift,, seine Ehefrau, Dito [Norburg]  

Anna Andersen, 22, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Nicolai Andersen, 17, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  



Regina Andersen, 13, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Franz Andersen, 11, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Peter Andersen, 9, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Franziska Andersen, 7, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Emma Andersen, 5, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Thomas Andersen, 1, Ugift,, dessen Kinder, Dito [Norburg]  

Christen Nielsen, 28, Ugift,, dessen Dienstknecht, Aoreskjöbing  

Jörgen Schmidt, 45, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Ecken.  

Jörgen Leander, 20, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Bransbüll  

Sören Paulsen, 16, Ugift,, Dito [dessen Dienstknecht], Warde  

Anna Petersen, 37, Ugift,, Dienstmädchen, Hellewith  

Christine Jebsen, 22, Ugift,, Dienstmädchen, Svanicke  

Franz Andersen var arving til den ”Aichelbergske Gaard” Storegade 

 

Regina Andersen, 

Rigina Sophie ANDERSEN, * 19 maj 1831 i Nordborg, Nordborg Sogn, † 22 
feb 1915 i Nordborg, Nordborg Sogn, begravet 26 feb 1915 i Nordborg 
Kirke.  Hun blev gift med Jens Laurits BRORSEN, 10 mar 1854 i Nordborg 
Kirke, * 7 dec 1818 i Nordborg, Nordborg Sogn (søn af August Frederik 
BRORSEN og Birgitta JØRGENSEN), † 11 jul 1908 i Nordborg, Nordborg 
Sogn, begravet 15 jul 1908 i Nordborg Kirke. 

Børn: 

August Friedrich BRORSEN * 13 feb. 1856 

Jens Laurits BRORSEN Fra 1855 landmand i Nordborg, Storegade 26-28 



 

 

August Friedrich BRORSEN, * 13 feb 1856 i Nordborg, Nordborg Sogn,    12 
dec 1944 i Nordborg, Nordborg Sogn.  Han blev gift med Christiane Marie 
Dorothea REMIEN, 22 maj 1895 i Nordborg Kirke, * 28 sep 1873 i 
Nordborg, Nordborg Sogn (datter af Johan Heinrich REMIEN og Anna 
Johanna Juliane ASMUSSEN), † 24 maj 1944 i Nordborg, Nordborg Sogn, 
begravet 27 maj 1944 i Nordborg Kirke. 

    Børn: 

Regine Sophie BRORSEN * 22 maj 1896. 

Jens Christian Lauritz BRORSEN * 3 feb 1898. 

Jens Christian Heinrich BRORSEN * 6 jul 1900. 

Landmand i Nordborg, Storegade 26-28 

 

Jens Christian Lauritz BRORSEN, * 3 feb 1898 i Nordborg, Nordborg Sogn,† 
29 jul 1976 i Nordborg, Nordborg Sogn, begravet i Nordborg 
Kirke.  Han blev gift med Catharina THAYSEN, 18 mar 1928 i 
Løgumkloster Kirke, * 25 okt 1903 i Løgumkloster, 
Løgumkloster Sogn (datter af Christian THAYSEN og _____ 
_____), † 27 apr 1993 i Nordborg, Nordborg Sogn, begravet i 
Nordborg Kirke. 

    Børn: 

i. Carl Friedrich BRORSEN * 7 dec 1930. 

Jens Christian Lauritz BRORSEN,1946 landmand i Nordborg, Storegade 26-
28 Byggede nyt "Fribjergaard" 

 



Carl Friedrich BRORSEN, * 7 dec 1930 i Nordborg, Nordborg Sogn, † 11 okt 
2001 i Guderup Plejehjem, Egen Sogn, begravet 17 okt 2001 i Nordborg 
Kirke.  Han blev gift med Kirsten KOLMOS (datter af Peter Hansen KOLMOS 
og Else HARTVIG). 

    Børn: 

    60. i. Claus BRORSEN. 

    61. ii. Michael BRORSEN. 

    62. iii. Tina BRORSEN. 

    63. iv. Jens BRORSEN. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


