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Anebogen for min mor Grete f. Fog er baseret på slægtshistoriske undersøgelser fra flere kilder.
Min far, Johs. Thorborg, gjorde et betydeligt forarbejde. Han skrev også sine erindringer og efterlod sig desuden en betydelig
samling af slægtsbreve og billeder som er gået i arv eller som han selv havde gemt. Hendes far, Lauritz Fog, var ud af gammel
præsteslægt, og den kan føres langt tilbage. Og det samme gælder i endnu højere grad hendes mor, Karen, der var født
Barfoed. Begge slægter er behandlet i trykte slægtsbøger. H. R. Hiort-Lorenzen: Slægten Fog, 2. udg. 1906 og den langt mere
omfattende og beskrivende fremstilling af Jørgen H. P. Barfoed: Barfoed Sagaen, 1992. Jf. nedenfor.
 
Jeg er således i besiddelse af et ganske omfattende familiearkiv, og den efterfølgende anebog er til dels resultatet af flere års
arbejde med at plotte oplysningerne fra diverse optegnelser og bøger ind i et slægtsprogram på computeren. Desuden har jeg
flittigt benyttet mig af internettets muligheder for at finde slægtsoplysninger. Hovedkilderne her har selvfølgelig været de
digitaliserede kirkebøger og folketællinger. Som bosat på Bornholm har jeg derimod ikke haft mulighed for at foretage
egentlige arkivstudier. Der er ganske givet mere at hente i godsarkiver, skifter, retsprotokoller, brandtaksationer.
matrikelarkivet og lignende steder.
 
Stort set kan jeg følge alle slægtsgrenene mindst 7-8 generationer tilbage, når jeg starter med vores to børn. Men det er
selvfølgelig morsomst, når det ikke blot er navne og årstal vi kender. Udlændinge forekommer ikke før i nutiden hvor vores
barnebarn, Albas far, er fra Ecuador og Hjørdis' kærestes far kom til Danmark som ungarsk flygtning i 1956.
 
I det følgende omtaler jeg slægtsgrenene i samme rækkefølge som computerprogrammet, dvs. generationsvis. Først mine
forældre sådan at manden tages først og hustruen næst. Så følger de 4 bedsteforældre og dernæst oldeforældregenerationens 8
personer. Og så fremdeles indtil 3 x tipoldeforældrene. Her stopper jeg, men for nogle slægtsgrene kunne jeg fortsætte længere
tilbage.
 
Slægtsprogrammet Legacy som jeg har benyttet giver mulighed for at skelne mellem "biografier" og "forskning". Jeg har valgt
at fravælge mine mange forskningsnotater og kildehenvisninger i den foreliggende anebog. Men de findes lagt ind i
programmet på min pc.
Mth. standardoplysninger om de biograferede personer er sådan et program lidt stift. Det virker sprogligt uformuende, men
sådan er det altså.
 
Fogslægten:
Fognavnet er udbredt i forskellige former: Foch, Fock, Foged, Fogh, Foght, Fogt, Vogh, Vogt, Voght, Voigt. De udspringer
utvivlsomt alle fra stillingsbetegnelsen "foged" og er opstået forskellige steder uafhængigt af hinanden. Min slægt staver sig
Fog. H. R. Hiort-Lorenzen har i "Slægten Fog", Kbh. 1906 ført den tilbage til en selvejerbonde, Niels Fog, i Borum sidst i
1400-tallet. Og senere slægtsforskere har ført arbejdet videre. Jeg vil blot nævne Werner Brandstrup Andreasen og Jytte
Hammerich som begge har lagt deres resultater på nettet.
 
I denne anebog for min mor Grete Fog går jeg kun 6 generationer tilbage og starter med præsten til Guldager sogn, Jørgen
Rasmussen Fog (1713-1769). Der var flere præster blandt hans efterkommere,  men Lauritz Fogs farfar, godsforvalter
Jørgen David Fog (1791-1850)  i Tjørnelunde ser - skønt præstesøn - ud til at have været en såre verdslig mand.    
 
Barfoedslægten:
Der findes flere slægtshistoriske arbejder om Barfoedslægten. Det er almindeligt at tage udgangspunkt i Jens Barfod til
Sæddinge Storgård i Nr. Nebel. Han levede i tiden omk. 1425-1490 og blev adlet af Chr. I 13/4 1455. Men slægten kan føres
længere tilbage.
Jørgen H. P. Barfod indleder sin seneste slægtshistoriske fremstilling: " Barfod Sagaen", Kbh. 1992 således:
Denne Bog bygger naturligvis på sine forgængere. Min oldefar, historikeren Frederik Barfod gjorde et meget stort
indsamlingsarbejde, der resulterede i, at hans søn pastor N. F. S. G. B. Barfod udgav slægtsbogen "Stamtavle over Slægten
Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925"  i 1925. Efter 2. verdenskrig fik vi genoprettet slægtsforeningen og jeg påtog mig
den opgave at forny stamtavlen med de tilkomne generationer. Min bog "19 generationer" fra 1960 blev opbygget på en
anden måde, idet biografierne her er ordnet generationsvis [….]. Der er nu atter kommet en ny generation til, og derfor fandt
foreningen det formålstjenligt at føre slægtsbogen ajour. Denne ajourføring fortsætter på nettet med "Barfod-Barfoed
stamtavle". 
 
Bønnelyckeslægten:
Navnet Bønnelykke stammer fra gården "Bønnelykke" i Sdr. Longelse sogn på Langeland. Gården nævnes første gang i
1436. Omkring 1680 fødtes her tre brødre Erik, Hans og Jesper Laursen Bønnelykke. Erik blev skoleholder på Skærum
Rytterskole syd for Vejle i Jylland og blev stamfader til den jyske del af slægten. De giftede sig ind slægterne Boll-Bull, Borch,
Gjedsted, Hybner og Lange. Fra midt i 1700-tallet stavede de sig Bønnelycke. Det er den gren vores ane Lise Bønnelycke i
Horsens nedstammer fra. Hans blev på Langeland og hans efterkommere staver sig Bønnelykke. Det ser ud til, at
Bønnelykkerne på Langeland, Ærø, Taasinge og Sydfyn er efterkommere af ham. Men navnet findes i øvrigt stavet i adskillige
afvigende former.
 
Wiggersslægten:
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Slægten er oprindelig tysksproget. og jeg kan følge den tilbage til 1700-tallets Husum i Slesvig. Slægtsvejen gik over Rødby
med Johann Georg Wiggers giftermål med landmålerdatteren Sara Marie Lund i 1825 og endte i Svendborg hvor sønnerne
Christian og Poul Wiggers blev holdne mænd som henholdvis farver og købmand.
 
Qvistslægten
har sin rod i Svendborg. De gamle skipper- og købmandsfamilier og blandt dem Qvistfamilien har været genstand for flere
historikeres og slægtsforskeres interesse. Da jeg i årene omk 2000 forskede i den gren af familietræet var jeg i kontakt med to
gamle slægtsforskere Johan Qvist i Århus og Sejer Jensen i Mørkhøj.  De er begge borte nu. Sejer sendte mig sin omfattende,
men utrykte slægtsbog: "Slægtshistorie for Efterkommere af Johanne Marie f. Møller (1864-1926) og Ludvig Valdemar
Qvist (1859-1941)", og vi korresponderede livligt, navnlig om Henrik Carre og hans ophav. Moderen viste sig at være
svendborgkøbmanden Christian Qvists halvsøster Marie Qvist. Og det var en ren detektivopgave at følge hendes færden fra
vugge til grav. Jeg spurgte og opstillede hypoteser, han var arkivstøveren.  
Slægten kan føres tilbage til skipper og senere hopitalsforstander Hans Pedersen Qvist (1680-1746) . Han og konen
Catharina Johansdatter Sperling (1685-1740) havde to sønner Ludvig Sperling Hansen Qvist (1710-94)  og Peder Hansen
Qvist (1713-94). Det er den ældste af dem der er ane til min gren. Han var ligesom faderen og broderen skipper og sejlede
mellem Svendborg og København på eget skib, men i al beskedenhed. Anderledes med sønnen Christian Qvist (1749-1817)
. Han blev skibsreder og matador i Svendborg hvor han havde adskillige ejendomme. En egenrådig foretager. Hans
halvsøster Marie Qvist var ikke mindre egenrådig, men mindre betrygget i sine livsforhold. Hun boede i København, fik et
barn som ganske ung, var igennem flere ulykkelige ægteskaber, ernærede sig som konditor, blev indlagt på Abel Cathrines
Stiftelse 1849 og døde ensom kort tid efter. Hendes eneste barn, Andreas Hendrich Carre (1788-1850) , voksede op som
barn af huset hos Christian Qvist i Svendborg. En datter herfra var den omtrent jævnaldrende Christine som senere blev gift
med jordløsepræsten, Thomas Barfoed. Deres ældste søn Christen Barfoed (1810-95) blev senere optaget i huset hos
Carre og giftede sig med en datter der. Der er altså tale om et anesammenfald i vores gren af Qvistslægten:
 
                                                               Ludvig Sperling Qvist
                                       Christian Qvist                              Marie Qvist
                    Christine Qvist  g. Thomas Barfoed                 Andreas Henrich Carre
                                                  Christen Barfoed       g.       Petrine Carre
 
Borgennavnet kan føres tilbage til en pottemager i Skive og hans søn Claus Pedersen Borgen (1681-1750) som var
præst på Fyn. Der findes en "Stamtavle over Slægten  Borgen" udgivet af F. E. Hundrup, 3. udg. Kbh 1877.
Hovedpersonerne blandt Gretes aner var den farve- og initiativrige Andreas Borgen (1764-1834) og hans datter
Hermandine Kirstine (1793-1885) der i anden omgang blev gift med Jørgen David Fog.
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Min mors sjællandske og navnlig fynske slægt er den mest farverige og bedst oplyste af de fire slægter
som Bente og jeg udgår af. Fog og Barfoed var begge præsteslægter, men det var selvfølgelig langtfra
præster allesammen. Slægten tæller desuden navne som Borgen, Qvist, og Bønnelycke. Slægter som
flittige slægtsforskere har fulgt langt tilbage. Desuden møder vi navne som Lund, Carre og Wiggers. I
Barfoedgrenen var Jordløsepræsten, Thomas Barfoed, stamfader til de talrige fynske og ikke særlig
præstelige Barfødder. Han var i sit første ægteskab gift med Christine Qvist. Datter af den
svendborgske storkøbmand, Christian Qvist, og mor til min mors oldefar, Christen Barfoed. I
Foggrenen var Jørgen David Fog en nøgleskikkelse i vores sammenhæng. Han var godsforvalter på
Selchausdal ved Tissø. Det var en skandale, da han løb af med vennens kone, Hermandine f. Borgen.
Resultatet af deres forbindelse var mors oldemor, Julie, der blev gift med Svendborgkøbmanden Poul
Wiggers. Datteren Thora som var min mors elskede bedstemor blev gift med Christen Barfoeds søn
Thomas. Og deres datter, Karen, blev gift med Lauritz Fog fra Horsens. Han var sønnesøn af
ovennævnte Jørgen David Fog der jo som nævnt også var biologisk far til Julie. Andre interessante
skikkelser er Andreas Borgen på Sjælland, ovenfor omtalte Christian Qvist i Svendborg og hans
halvsøster, Marie Qvist, i København.  Hun var en sand overlever og mor til Andreas Henrik Carre.
Han voksede op hos Christian Qvist som plejebror til Christine, og han var som mentor og senere
svigerfar til Christen Barfoed en anden nøgleskikkelse i slægtens historie.
 
Ekskurs om min mors slægtshistorie
Fog'erne fra Tjørnelunde
I juni 2008 var Bente og jeg på familiehistorisk safari til egnen syd og øst for Tissø med
Tjørnelunde i Finderup sogn og med nabogodserne Nørager og Selchausdal. Egnen var i 1800-tallets
første halvdel et knudepunkt for min mormors slægt og nøgleskikkelsen var min tipoldefar,
godsforvalteren på Selchausdal, Jørgen David Fog (1791-1850).  Jeg kender ingen beskrivelse af
ham eller optegnelser fra hans hånd, så min viden om ham er baseret på kirkebøger og folketællinger
samt en smule familietradition om ægteskabsskandalen omkring ham og Hermandine Borgen først i
1830erne.
Han var ældste søn af præsten, Rasmus Fog (1762-1817), og ved FT 1801 var han endnu blot en
10-års knægt i præstegården i Næstved. Næste gang han optræder i kilderne er ved sit bryllup 12/2
1816 med Regitze Weiss. Vielsen blev forrettet af Rasmus Fog hjemme i præstegården, nu i Køge.
Jørgen David Fog var da fuldmægtig hos kammerassessor og godsadministrator Mathæus Gøtzsche
(1779-1854) der boede i landsbyen Tjørnelunde med sin hustru, Hermandine Borgen. Gøtzsche var
præstesøn fra Jyderup, og flere af hans mange brødre var præster eller godsforvaltere på egnen. En
bror, Henning Christopher Gøtzsche, var således sognepræst i Finderup. Fogs første barn blev født i
Holbæk by, men herefter slog familien sig også ned i Tjørnelunde, og han og Gøtzsche stod i årene
1819-28 skiftevis faddere til hinandens børn i Finderup kirke. Endnu i 1823 omtales Fog som
fuldmægtig, men fra 1825 nævnes han som godsforvalter på Selchausdal med bolig på en af godsets
mindre arvefæstergårde i Tjørnelunde. Det historiske gods, Grundetved, var i 1791 blevet købt af Chr.
Andr. Selchau og omdøbt til "Selchausdal". Han var død 1816, og enken havde 1821 overdraget det til
sin kun 19-årige søn, Jens Chr. Selchau, som altså blev Fogs principal indtil sin tidlige død 1827.
Jobskiftet fra fuldmægtig hos Gøtzsche til godsforvalterstillingen på Selchausdal har imidlertid nok
også haft en anden grund end forholdene på godset. Gøtzsche var af årsager jeg ikke kender blevet
suspenderet fra sin stilling som universitets godsadministrator i 1821 og senere afskediget, så der har
ikke været plads for en fuldmægtig i den situation.
I juni 1827 døde Regitze Fog 34 år gammel. Hos Gøtzsches mistede de to småpiger i henholdsvis 1825
og 1829. Det har været en svær tid i begge hjem. Og så sprang gnisten mellem Fog og Hermandine.
Hun forlod hjemmet og slog sig midlertidigt ned i Tersløse sogn 10 km øst for Tjørnelunde, og 2. sep
1830 fødte hun en datter som 28. okt blev døbt Julie Hermandine Gøtzsche i Tersløse kirke. Hun bar
selv barnet, og Fog stod fadder. Hvem faderen var står hen i det uvisse - Julie selv vidste det som
voksen ikke. Men sandsynligheden taler for Fog, selv om hun formelt var en Gøtzsche. Gøtzsche og
Hermandine blev efterfølgende skilt, og i 1833 kunne hun flytte ind hos Fog på hans boelsted i
Tjørnelunde. Ved FT 1834 står Gøtzsche opført som enkemand (sic!) og forligskommissær med to
teenagesønner og med sæde i Fogedgården i Tjørnelunde, mens Fog på 43 år og Hermandine på 41
boede i samme by med et mix af børn fra begges tidligere ægteskaber samt Julie og en lillebror.
Desuden en lærerinde og 3 tjenestefolk. Her boede de med en voksende børneflok til Fogs død i 1850.
Han døde i et apoplektisk anfald, så han har nok haft for højt blodtryk. Og Hermandine syntes som
gammel ikke, at svigersønnen Poul Wiggers var et rigtigt mandfolk, han gik nemlig ikke på kroen.
Det har Fog sikkert gjort.
Ved hans død opløstes hjemmet, en søn fortsatte som godsforvalter på Selchausdal, men med bopæl
på selve godset, mens flere af børnene og også Hermandine i de følgende år samledes i Svendborg.
 
Men først noget om Hermandine Borgen (1793-1885 ) og hendes ophav. Borgenslægten kan
ligesom Fog'erne føres langt tilbage. Hun var født i Holbæk, men voksede op på landet bl.a. på godset
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Nørager på åsen øst for Tissø. Hendes far, Andreas Borgen (1764-1834),  var i årene omk. 1800-04
forpagter af gartneriet der, men stoppede efter konens død og med en ny ejer på godset. Da var
Hermandine 12 år.
Andreas Borgen var præstesøn fra Århuskanten og student fra den lærde skole i Randers. Hans ikke
mindre slægtsstærke mor stammede fra godset Hjortholm på Langeland, og som nybagt student kom
han til Rudkøbing som huslærer for apoteker Søren Ørsteds begavede drenge, H.C. og Anders
Sandøe Ørsted. Her mødte han sin kommende kone, Bodil Marie Hermansdatter, og de blev gift i
hast. Søren Ørsted og morbroderen, Christian Hjortholm, var forlovere, og madam Ørsted bar den
førstefødte til dåben. Det unge par flyttede straks til Holbæk hvor barn nr. to, Hermandine, blev født.
Andreas Borgen var et foretagsomt og uroligt hoved med skiftende gårde og forpagtninger. Da
Hermandine og Mathæus Gøtzsche blev gift 1812, havde han Egemarksgaard ved Stenlille. Siden blev
han brændevinsforpagter i Frederiksværk. Et par af sønnerne blev kendte mænd, Bonaparte (sic!)
Borgen var Hørups rektor på Metropolitanskolen, og A.V. Borgen var ligeledes en kendt skolemand
og en kort tid tillige kultusminister i Rottvigs ministerium. Jeg er i besiddelse af et par billeder af
Hermandine Borgen fra hendes sidste leveår i 1885, og et oldebarn har beskrevet hende fra da hun var
meget gammel og alderdomssvækket. Men jeg tror hun i sine velmagtsdage har slægtet sin far på, når
det gælder beslutningsdygtighed og bramfri humor. At hun desuden har været en standsbevidst dame,
hører også med til hendes karakteristik.
Når jeg har taget det slægtshistoriske udgangspunkt i Jørgen David Fog og Hermandine Borgen
skyldes det også, at de i dobbelt forstand er aner til min mor. Julie Gøtzsche var mors oldemor og
Julies bror, Carl Christian Fog, var hendes farfar:
 
                                        Jørgen David Fog - g.1833 - Hermandine Borgen
            Julie Gøtzsche - g.1855 - Poul Wiggers Christian Fog - g.1859 - Lise Bønnelykke
               Thora Wiggers - g.1877 - Thomas Barfoed
                                               Karen Barfoed - g.1903 - Lauritz Fog
                                                              Grete Fog
 
Der var en hel flok af Fog'er fra Tjørnelunde der flyttede til Fyn i årene 1843-55. Ved FT 1855 var der
bosat ikke mindre end 5 af Jørgen David Fogs 11 børn i Svendborg og 1 i Kerteminde. Den første der
flyttede til Fyn var 1) Rudolph Georg Fog. Han giftede sig 1843 med en datter af birkedommer og
kancelliråd Hans Haastrup i Refsvindinge.  I 1855 var han 35 år og købmand i Svendborg. I huset hos
sig havde han ansat sin 20-årige halvbror, 2) Christian Fog, som handelsbetjent. I byen boede
også en anden bror, 3) Jørgen Lemvig Fog, 34 år og købmand i Gerritsgade. Han var året før
blevet gift med Christine Clausine Barfoed fra Jordløse præstegård som var de fynske Barfødders
arnested. I købmandsgården boede også en 27-årrig nyuddannet og ugift købmand, Poul Wiggers, fra
Rødby.  Nær ved i Korsgade havde købmand Rasmus Mogensen fra Rudkøbing sin forretning, og her
boede to andre af Jørgen David Fogs børn i 1855: 4) Ida Erasmine og 5) Julie Hermandine.
Ida var 1846 blevet gift med præsten Niels Ludolph Rützou, men han var død allerede 1853, og i 1855
boede hun altså i Svendborg med sine 3 små børn. Halvsøsteren, Julie på 23, hjalp hende. Hun blev
just i 1855 gift med den overfor omtalte købmand, Poul Wiggers. Endelig var der 6) Henriette Fog 
i Kerteminde. Hun var ved FT 1850 husjomfru i Viby præstegård hos Ida Erasmine, men da hjemmet
opløstes 1853, giftede hun sig med en fjern slægtning, en døvstum bogbinder i Kerteminde, Adolph
Fog.
 
For Jørgen Lemvig og Christian Fog blev Svendborg kun en mellemstation. Jørgen Lemvig flyttede
1860 sin købmandsforretning til Horsens, men hans unge handelsbetjent, Christian Fog (1835-1902),
var draget i forvejen. Kun 23 år gammel var han 1857 flyttet til Horsens og havde etableret sig som
købmand i kolonial, jern, korn og kul. Han var en sand arbejdsbi og havde held med sig. Navnlig da
han også slog ind på trælasten. Fra 1882 opgav han butikshandelen og slog sig op som ejer af en af
Jyllands største virksomheder indenfor trælast- og bygningsbranchen. Han giftede sig 1859 med
Elisabeth "Lise" Bønnelycke (1835-1909).  Også hendes slægt kan føres langt tilbage, men kun ét
af deres 11 børn overlevede hende. En af de unge døde var min morfar, Lauritz Fog (1875-1908). 
Han havde overtaget trælasthandelen og hørte til byens handelsaristokrati da han døde ved en tragisk
rideulykke. Han var 1903 blevet gift med sin grankusine fra Svendborg, Karen Barfoed (1880-1968).
Og de havde to små børn Den ældste var min mor, Grete på knap 5 år, og den anden var den kun 1-
årige Mogens, den senere ejer af Gudbjerg skov.
 
 Barfødderne på Sydfyn
Min mormor var født Barfoed. Det er en slægt der kan føres helt tilbage til middelalderen, og den
var fra reformationstiden af en udpræget præsteslægt. Den er grundig udforsket, sidst af Jørgen H. P.
Barfod. Det ses, at der har været fynske Barfødder langt tilbage med præster i Hesselager og Fraugde
sogne, men jeg vil tage udgangspunkt i min 2xtipoldefar, Thomas Barfoed (1780-1845).  Han var
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en samtidig med min tipoldefar på Fogsiden, Jørgen David Fog i Tjørnelunde, og med sine tre
ægteskaber og 15 børn kom hans efterkommere til at fylde godt i det sydfynske, selv om adskillige af
dem forlod egnen som voksne. Hans far, Christen Thomsen Barfoed, havde også været præst,
først på Strynø og fra 1793 til St. Jørgens og Sørup sogne ved Svendborg. Både han og hans kone var
tunge af sind, og hun druknede sig, da Thomas var 13 år. En poetisk åre havde han fra faderen der i
sine unge år trods trange kår havde skrevet lystige studenterviser. Selv var han imidlertid en robust og
leveglad mand der først i de sidste par år af sit liv mærkede til sygdom, og jeg har heller ikke
kendskab til psykiske lidelser hos andre af Christen Thomsen Barfoeds efterslægt, så arveligt har
tungsindet nok ikke været.
Thomas Barfoed var først præst på Avernakø der hørte under Hvedholm. Umiddelbart efter kaldelsen
giftede han sig med Christine "Stine" Qvist (1790-1826).   Hun var datter af en af Svendborgs
matadorer, købmand og skibsreder Christian Qvist (1749-1817).  En egenrådig og foretagsom
mand. Foruden sin egen børneflok havde han også opfostret en søstersøn fra København, Andreas
Henrik Carre (1788-1850), så han og Stine voksede op sammen og var næsten jævnaldrende.
Andreas Carre var ikke mindre egenrådig end sin fosterfar (eller sin mor, Marie Qvist, for den sags
skyld, men det er en anden historie). Han blev uddannet som styrmand og sejlede med fregatten Diana
på Middelhavet, da krigen med England 1807-14 brød ud. Skibet blev opbragt, og besætningen var
interneret i Cartagena i Spanien krigen lang. Hjemkommen til Svendborg giftede han sig i 1816 med
skipperdatteren Andrine Andersen (1791-1868),  og de overtog hendes forældres købmandsgård
på "det skarpe hjørne" mellem Gerritsgade og Kattesundet i Svendborg.  - En købmandsslægtsgård for
de følgende generationer. Da Carre's ingen sønner havde, optog de en af Thomas Barfoeds og Stines
drenge, Christen Barfoed (1810-95)  i huset, og han ægtede senere deres datter Petrine Carre
(1817-85):
 
 Thomas Barfoed - g.1808 - Christine Qvist      Andreas Henrik Carre - g.1816 - Andrine
                                                                                                                              Andersen
                                   Christen Barfoed - g.1842 - Petrine Carre
 
                                             Thomas Barfoed (1850-1934)
 
 Den sidste Thomas er min oldefar. Han giftede sig med Julie Gøtzsche/Fogs datter Thora Wiggers. De
fik kun ét barn, og det var min mormor, Karen Barfoed (1880-1968)  der 1903 blev gift med
Lauritz Bønnelycke Fog, og så er jeg ved den dobbelte kobling mellem Fog- og Barfoedslægterne.
Men der var også en tredje kobling, idet Jørgen Lemvig Fog fra Tjørnelunde efter ankomsten til
Svendborg i 1854 giftede sig med Christine Clausine Barfoed, der var datter af Thomas Barfoed i
dennes 3. ægteskab.
 
Af næste generation af sydfynske Barfødder skal foruden Christen Barfoed i Svendborg særligt
fremhæves hans helbrødre Christian Qvist Barfoed (1812-87)  og Harald Barfoed (1814-94)  
der begge var købmænd i Bogense.
Chr. Qvist Barfoed var far til Laurits Voigt Barfoed (1853-1928) der stod for Bogense Kul- og
Trælasthandel og til Svendborglægen, Thomas Herløv Barfoed (1850-1928), der var gift med sin
kusine, Marie Elisabeth Barfoed (1848-1933), datter af Christen Barfoed.
Svendborg og Bogense var kraftcentrene for de sydfynske Barfødder, men også Horne og Langeland
var med.
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Grete Fog

Lauritz Bønnelycke Fog Karen Barfoed

Christian Fog Elisabeth Cathrine Bønnelycke Thomas Barfoed Thora Wiggers

Jørgen David Fog
Hermandine Kirstine

Borgen Svend Bønnelykke
Anne Margrethe
Kirstine Keysen Christen Barfoed Petrine Andreasine

Carre
Poul Wiggers

Julie Hermandine
Gøtzsche
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1 Grete Fog 

f. 23 Okt. 1903
s. Horsens
g. 5 Jun. 1926
s. St. Nicolai, Svendborg
d. 10 Mar. 1993
s. Gentofte Amtssygehus
æf. Johs. Thorborg

2 Lauritz Bønnelycke Fog

f. 23 Mar. 1875
s. Horsens
g. 14 Jan. 1903
s. St. Nicolai, Svendborg
d. 22 Maj 1908
s. Horsens

3 Karen Barfoed

f. 13 Aug. 1880
s. Svendborg
d. 16 Dec. 1968
s. Århus

4 Christian Fog

f. 30 Jan. 1835
s. Tjørnelunde ved Slagelse
g. 13 Jul. 1859
s. Vor Frue kirke, Svendborg
d. 22 Nov. 1902
s. Horsens

5 Elisabeth Cathrine Bønnelycke

f. 1 Jan. 1835
s. Svendborg
d. 24 Dec. 1909
s. Horsens

6 Thomas Barfoed

f. 12 Feb. 1850
s. Svendborg
g. 21 Aug. 1877
s. St. Nicolai, Svendborg
d. 9 Maj 1934
s. Svendborg

7 Thora Wiggers

f. 1 Feb. 1858
s. Svendborg
d. 8 Sep. 1934
s. Svendborg

8 Jørgen David Fog

f. 21 Feb. 1791
s. Køge
g. 27 Apr. 1833
s. Havrebjerg Kirke, Holbæk
d. 11 Dec. 1850
s. Tjørnelunde

9 Hermandine Kirstine Borgen

f. 28 Aug. 1793
s. Holbæk købstad
d. 3 Dec. 1885
s. Svendborg

10 Svend Bønnelykke

f. 20 Jun. 1800
s. Kolding
g. 10 Maj 1827
s. Gaverslund Kirke, Holmans h. V~
d. 21 Jan. 1876
s. Svendborg

11 Anne Margrethe K Keysen

f. 15 Apr. 1805
s. Bogense
d. 3 Jun. 1868
s. Svendborg

12 Christen Barfoed

f. 20 Sep. 1810
s. Avernakø, Sallinge, Svendborg
g. 25 Feb. 1842
s. St. Nicolai, Svendborg
d. 26 Dec. 1895
s. Svendborg

13 Petrine Andreasine Carre

f. 13 Sep. 1817
s. Svendborg
d. 7 Apr. 1885
s. Svendborg

14 Poul Wiggers

f. 11 Maj 1829
s. Rødby sogn, Fuglse herred
g. 14 Nov. 1855
s. Svendborg
d. 18 Dec. 1904
s. Svendborg

15 Julie Hermandine Gøtzsche

f. 2 Sep. 1830
s. Tersløse, Holbæk amt
d. 14 Nov. 1908
s. Svendborg

16 Rasmus Jørgensen Fog

f. 28 Nov. 1762
d. 6 Aug. 1817

17 Johanne Henriette Müller

f. 22 Okt. 1768
d. 22 Nov. 1851

18 Andreas Borgen

f. 24 Sep. 1764
d. 31 Aug. 1834

19 Bodil Maria Hermansdatter

f. 13 Nov. 1772
d. Jan. 1804

20 Hans Boll Bønnelykke

f. Apr. 1764
d. Okt. 1810

21 Kirstine Gudme Blicher

f. 1761
d. 28 Jul. 1815

22 Albrect Christiansen Keysen

f.  
d. Før 1818

23 Johanne Magrethe Luxdorff

f. Aug. 1782
d. 26 Maj 1811

24 Thomas Barfoed

f. 10 Maj 1780
d. 12 Aug. 1845

25 Christine "Stine" Qvist

f. 16 Feb. 1790
d. 3 Nov. 1826

26 Andreas Henrik Carre

f. 7 Apr. 1788
d. 11 Jun. 1850

27 Andrine Christine Andersen

f. Okt. 1791
d. 31 Okt. 1868

28 Johann Georg Wiggers

f. 6 Okt. 1796
d. 14 Jun. 1867

29 Sara Marie Lund

f. Jul. 1799
d. 28 Apr. 1885

30 Jørgen David Fog

f. 21 Feb. 1791
d. 11 Dec. 1850

31 Hermandine Kirstine Borgen

f. 28 Aug. 1793
d. 3 Dec. 1885

32 Jørgen Rasmussen Fog

f. 1713

33 Edle Cathrine Lemvigh

f. 1 Aug. 1741
34 David Møller

f. Omk 1732

35 Charlotta Sophia Kiefer

f. Okt. 1742
36 David Clausen Borgen

f. 10 Maj 1726

37 Anna Margrethe N Hjortholm

f. 1 Aug. 1736
38 Herman Hansen

f. 8 Sep. 1736

39 Ellen Cathrine Holm

f. 16 Apr. 1746
40 Lauritz Eriksen Bønnelykke

f. Maj 1715

41 Maren Nielsdatter Bol

f. 1720
42 Jens Nielsen Blicher

f. 1711

43 Gye Bruun Nielsdatter Gudme

f. 23 Feb. 1725
44  

f.  

45  

f.  
46 Ludvig Luxdorff

f. Maj 1750

47 Dorothea Larsdatter

f. 1754

48 Christen Thomsen Barfoed

f. 5 Okt. 1736

49 Cathrine Elisabeth Høyer

f. Omk 1746
50 Christian Qvist

f. Aug. 1749

51 Birgitte Catharina N Bech

f. Maj 1759
52 Trugels "Troels" Karre

f. 1750

53 Marie Qvist

f. Dec. 1769
54 Peder Andersen Møller

f. 1752

55 Marie Elisabeth Clausen

f. Aug. 1757
56 Friedrich Hindrich Wiggers

f. 15 Mar. 1746

57 Botilde Marina Bendixen

f.  
58 Johan Hendrich Lund

f. 1769

59 Marie Elisabeth Diedrichsen

f. 17 Jul. 1767
60 Rasmus Jørgensen Fog

f. 28 Nov. 1762

61 Johanne Henriette Müller

f. 22 Okt. 1768
62 Andreas Borgen

f. 24 Sep. 1764

63 Bodil Maria Hermansdatter

f. 13 Nov. 1772
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1. generation

1.  Grete Fog, datter af Lauritz Bønnelycke Fog og Karen
Barfoed, blev født den 23 Okt. 1903 i Horsens, blev døbt den 30 Dec.
1903 i Horsens, døde den 10 Mar. 1993 på Gentofte Amtssygehus i en
alder af 89 år, og blev begravet den 16 Mar. 1993 på Parkkirkegården,
Lyngby. Årsagen til hendes død var Kræft. Et andet navn for Grete var
Grete Thorborg.

Biografi:  Mor blev født i Smedegade i Horsens 1903. Efter hendes
fars død ved en rideulykke 1908, giftede mormor sig med hans
fætter, proprietær Viggo Eggertsen fra Faurgaard ved Odder, og
Faurgaard var i mors bevidsthed hendes barndoms lykkeland. Her
boede familien, indtil købet af proprietærgården Krumstrup ved
Ryslinge i 1915. Indtil da var mor blevet undervist privat, men i
sommeren 1915 blev hun optaget i Ringe Mellem- og Realskoles 2.
ml, og herfra tog hun mellemskoleeksamen 1918. Derefter kom hun
på gymnasiet i Svendborg, men da hun skulle op til
studentereksamen i historie gik der en klap ned. Hun dumpede, og
festen måtte aflyses. Det var traumatisk. Men der var fjeder i hende. Hun tog fat påny og rejste i
jan 1922 til England hvor hun først var i huset på en præstegård, dernæst boede i en privat
pension indtil efteråret samme år. Efter hjemkomsten satte hun en pladsannonce i et blad og fik
på grundlag heraf arbejde fra nov 1922 til nov 1923 som ung pige i huset hos forpagter
Andersen, Steensgaard på Langeland. Derefter var hun først elev, siden assistent på Prinsesse
Helenes Børnehjem. Hun ville senere til Frankrig for også at lære dette sprog, men opgav det, da
hun og far forlovede sig i 1925. Der er bevaret en lang og meget kær brevveksling mellem de
nyforlovede, hun på Krumstrup, han i Tjørnekrogen ved Gentofte sø. Som forberedelse til
ægteskabet var hun inden giftermålet på den Suhrske Husmoderskole i Kbh. Imens boede hun
hos Thora Hald, der var søster til Viggo Eggertsen og mor til Hedda der var gift med fars
bardomsven, Svend Rix.
For os børn var mor centrumsfiguren i hjemmet på Udsigten 28. Der var en selvfølgelig
arbejsdeling mellem hende og far: Han tog sig af forsørgelsen og af det ydre arbejdsliv, mens
haven var hans domæne hjemme. Mor passede hjem og børn. Endnu mens jeg var lille, havde
vi ung pige i huset, jeg husker svagt Karen fra Frederikshavn. Og far havde til en begyndelse
havemand. Bil havde vi ikke. Far tog S-toget fra Gentofte station hver morgen og kom hjem
hen under aften. Hjemme sad han om aftenen i sin grønne lænestol med benene på en puf og
med en blyant eller et stykke papir i munden over arbejdet med Rigsdagsårbogen. Også i
sommerhuset arbejdede eller læste han dagen lang, kun afbrudt af en alene-tur til stranden nu
og da eller en omgang krible-krablekrydsord med mor. De var skrappe til det med kryds-og-
tværs, det skulle være den svære "Grubleren" i Politiken som de holdt. Mor der havde arvet sin
mors raske håndelag og beslutningsdygtighed tog sig af indkøbene, maden, rengøringen og af
os børn. Hun var jo vokset op på en stor gård, og hun bevarede en friskhed og uimponerthed i
menneskelig omgang. Ud af denne ejendommelighed sprang også en mængde karakteristiske
udtryk hvoraf nogle er gået i arv til os børn som vore egne. Hvis vi f.eks. ikke mødes som aftalt
er det fordi vi "er gået bus af hinanden". Andre udtryk og anskuelige situationsbeskrivelser
morer jeg mig over i hendes mange breve til far, når de i perioder var adskilt. Her er for
eksempel indledningen til et brev dat. 17/12 1928 fra mor der netop var ankommet med Helle og
Knud på juleferie til Krumstrup: "Kære, elskede Snuser! For at begynde med det vigtigste,
Ungerne har det glimrende, ingen af dem er blevet forkølet af Rejsen, som jo ogsaa gik ret
smertefrit. Da jeg gik gennem den gennemgaaende Vogn for at finde Sæde, rystede mine
Medrejsende af Rædsel for den Indkvartering, men vi slog os ned hos et ældre Ægtepar, de
strittede ogsaa og fortalte, at der var Rygekupe. "Slige Smaating generer ikke saa store Aander",
sagde jeg venligt, og de viste sig for Resten at være saa flinke. Det eneste rædsomme Punkt paa
Rejsen var, da Helle i selvsamme Kupe sagde "Tis", og da jeg vilde gaa med hende, sagde
Herren, "jeg vil blot sige Dem, at toilettet er laast om Bord", men saa trak han en saakaldt Potte
frem fra et lille Skab, den havde Facon af en Sauceskaal, den var absolut for Herrer og ikke for
Helle, og hun vilde da heller ingenting paa den, men det var i alle Tilfælde flinkt af ham."
Mor kunne godt bide fra sig og være både rap i vendingen og karsk i sine domme, som da hun i
1932 brød med den altid "nævenyttige" (igen et af mors udtryk) Hedda Rix med ordene " jeg er
for selvstændig en Natur til, at jeg i Længden kunde finde mig i din ustandselige Blanden dig i
vore Forhold." Men hun havde frem for alt en lethed i sindet. Helle fortæller om en gang,
børnene havde summet om en lagkage, til der ikke var mere tilbage, og nu frygtede de mors
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reaktion. Men hvad skete: Hun lo. Det gjorde hun også, da far faldt så lang han var under jagten
om det runde egetræsbord på Knud der ikke ville have en regnfrakke på. Hun havde også arvet
Barføddernes poetiske åre og skrev og instruerede f.eks. et versificeret udklædningsstykke:
"Den stjålne prinsesse" til Helle og hendes kammerater. Knud var sigøjneren Hannibal. Selv
husker jeg hvordan hun besøgte Søs og mig med saftevand i vores hyggeligt indrettede huler.
Og da jeg blev ældre, bar hun kaffe og kager op til mine kammerater og mig på mit værelse, -
hvis da ikke kaffen blev indtaget i dagligstuen til fælles glæde for unge og gamle. Hun var fjern
fra fars mere dybsindige/sentimentale - jeg havde nær sagt "thorborgske" - side. Når han talte
om sin snarlige død, blev han straks fejet af, og hans forkærlighed for udvalgte
familiemedlemmer irriterede hende. Men jeg har aldrig hørt dem skændes, og de delte dagens
store og små nyheder. Hver især havde de uden tvivl deres ensomhed, men deres kærlige
fællesskab var trods temperamenternes forskellighed ubrydeligt og livsvarigt. De stolede på
hinanden, og de misbrugte ikke børnenes eller hinandens følelser. Vi havde et par fuldvoksne
forældre der både kunne sige til og fra.
Ved siden af hjem og børn havde mor sit eget liv. Hun læste meget, mest romaner og biografier,
og jeg ser hende for mig udendørs i en liggestol med en god bog. I sommerhuset lagde hun
"Onkel Didrik-kabale". Og så førte hun en omfattende brevveksling med familien i vid
forstand. Det var i de senere år mest nyhedsbreve gennem hvilke vi alle blev holdt à jour om
hinandens færden. Men de var også fulde af betragtinger og ind i mellem læsefrugter. Rask
skrevne og med forventning om hurtigt svar. Det gik over stok og sten. Jeg har gemt hendes
utallige breve til mig, og de er en guldgrube af dagligliv fra dengang. Selv gemte hun ikke de
breve hun modtog, de gik ind i processen, og så ud med dem som med gårsdagens avis. Hun
delte afgjort ikke fars familiehistoriske interesse. Jeg er lige ved at sige tværtimod. Som børn
elskede vi at høre mor fortælle barndomsoplevelser fra Faurgaard, men om ungdomsårene på
Krumstrup fortalte hun aldrig. De havde sikkert heller ikke været nemme med en patriakalsk og
kolerisk stedfar ("højsteret" kalder hun ham i brevene) og en dumpet studentereksamen - en
ulykkelig forelskelse havde hun også haft. Hun fortrængte det ikke, men holdt det for sig selv.
Fars erindringer beretter fyldigt om hans barndomshjem i Hornsyld, uddannelsen i Kbh., mødet
med mor og familiens konsolidering, men om kernen i det hele: familielivet på Udsigten 28 er
de påfaldende tavse. Det skyldes ikke mindst hensynet til mors blufærdighed, tror jeg. Men
heldigvis har han gemt deres indbyrdes breve fra tiden indtil efter besættelsen, og mor skrev
selv dagbøger til sine børn. Det er familiehistoriske vidnedbyrd af rang. Hertil kommer utallige
fotos og ikke mindst fars smalfilm helt tilbage fra 30erne, da børnene var små, og farmor endnu
kunne gå. Andre film er fra de mange udenlandsrejser. De levede til dagligt med "stor spar"
som faster Addas grønlandske "pige", Judithe kunne sige det. Men i mange år rejste de hvert år
til udlandet. Først til Italien, og til sidst var Jugoslavien det foretrukne rejsemål. Men også det
fik en ende. Skrøbelige og tunghøre som de var, havde de det bedst hjemme, men de besøgte os
dog både på Uldum Højskole og på Bornholm. "Grete, jeg går lige over i pejseren", hørte vi far
sige en jul i Uldum. Og senere på Bornholm: "Grete, nu kan jeg da for fremtiden også sige, at
jeg har været på Christiansø." - Han var da 93 år! Mor klarede sig uden hjælp udefra.
Hjemmehjælpen kom kun én gang, så var hun færdig med det. Hun kunne trods snigende kræft
bedre selv, syntes hun. Hun overlevede far nogle få måneder og savnede ham meget - men så
havde de også haft 67 år sammen.
 
Til slut en prøve på mors evne til at fortælle for børn. Jørgen Fog lå omk. 1940 på sygehuset i
Svendborg, og han har givet mig et brev han dengang fik af mor til trøst og opmuntring:
"Kære lille Jørgen! Kan du huske, da Knud laa paa Sygehuset, da var du tit ude at se til ham, og
nu burde jeg jo egentlig rejse over til dig og se til dig, men der er noget langt, og saa kan de
herhjemme ikke saa godt undvære mig, jeg forsikrer dig for, de vilde sove hele Dagen, hvis jeg
ikke var der til at hale dem ud af Sengen, de kan rigtig godt lide mig alle tre, undtagen naar jeg
om Morgenen kommer ind og melder, "nu er Kl 7, kan I saa komme op", saa brummer de en
hel Del og gaber næsten Kæberne af Led, for det sære er, at de altid ligger allerbedst, netop naar
de skal af Fjerene. Men da jeg altsaa ikke kan rejse over til dig, og sidde paa din Sengekant
(som man slet ikke maa paa et Sygehus) og fortælle dig en Historie, vil jeg skrive den til dig i
Stedet for, saa kan din Mor læse den højt for dig. Og det er en virkelig Historie.
Du ved maaske nok , at da din Far ikke var større end lille Henrik og jeg var fem Aar gammel,
saa døde vores Far, altsaa din Farfar, han red hver Dag en Ridetur paa en Hest, som jeg nok tror
hed Frits. Men en Dag blev den bange for en Mand, der slog Skærver, og da den sprang til Side
faldt din Farfar af og slog sig saa slemt at han døde.
Nogle Aar efter giftede Farmor (som jo er din Fars og min Mor) sig med Bedstefar paa
Krumstrup, ham kan du maaske huske endnu, men dengang boede de ikke paa Krumstrup, men
paa en Gaard ovre i Jylland, der hed Faurgaard. Naar jeg nu tænker tilbage paa den Gaard, saa
ved du ikke, hvor jeg synes, der var yndigt, og naar jeg fortæller Onkel Johs om den, og det gør
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jeg tit, saa siger han "du synes, der var saa dejligt, fordi du var Barn der", men det passer nu
ikke helt, for der var nu helt ualmindelig yndigt, og saa er der det forfærdelig kedelige, at de
Mennesker, der siden købte den, helt har ødelagt den, de har revet Laderne ned, og taget Haven
ind til Mark, for ellers vilde jeg rejse derover engang og faa Lov til at vise Helle, Knud og Kjeld
den og alle de Steder, hvor vi legede.
Har Far fortalt dig om "Abraham"? Det er ikke ham i Bibelhistorien, som du maaske har hørt
om i Skolen. Nej, det var en Høne. Ligesom du gør nu, saadan passede jeg Hønsene og
Kyllingerne paa Faurgaard, en Aften, da jeg skulde om i Kyllingegaarden for at lukke for dem,
laa der en lille sort Kylling, der ikke var kommet med Mutter i Hus, ude i Gaarden, den saa ud,
som om den var død, men da jeg fik den op i Haanden, saa jeg, at der var lidt Liv i den. Jeg fik
den ind ved Komfuret, og der kom den til Hægterne, og næste Dag satte jeg den ud til Hønen,
men tænk, det Skarn, den huggede efter den ligesom Andemoderen i "den grimme Ællling", der
var bare den Forskel, at denne lille Kylling saa ud som enhver anden lille Kylling. Jeg maatte
tage den ind og være Mor for den. Vi troede, den var en Hanekylling, saa vi kaldte den
Abraham, siden viste det sig, at det var en Høne, men den var ikke Spor fornærmet over, at
hedde Abraham. Den trivedes glimrende, den var saa tam som en lille Hund, naar vi sad og
spiste, tiggede den, og fik den ikke noget, fløj den op paa Bordet og tog selv. Den holdt saa
meget af Røræg, at den spiste for meget og kastede op. En anden Gang var der en, der kom til at
træde paa dens ene Taa, saa den maatte gaa med Klud paa. Til sidst blev den saa stor, at den
lagde Æg, saa blev den sat ud i Hønsehuset om Natten, men hver Dag kom den en Tur ind i
Køkkenet og fik Mad.
En anden Gang fik vi en stor hvid Kanin forærende, den havde røde Øjne, du kan tro, den var
sød, den boede i Kyllingegaarden, men pludselig en Dag var den væk. Vi var meget kede af det,
vi troede den havde gravet sig ud, og var løbet bort. Men kan du saa tænke dig, pludselig en
Dag dumpede vi ned i et Hul i selve Kyllingegaarden, og der laa Mutter Kanin med 7 Unger, de
var netop saa store, at de kunde løbe rundt, der var 6 helt hvide med røde Øjne og en brun.
Og saa havde vi Hundehvalpe, dem jeg husker bedst, var Børn af en plettet Jagthund, der hed
Diana, jeg tror nok, det var 8, den havde paa een Gang, og hver Sommer havde vi Gedekid,
naar vores Vaskekone, Ingrids Ged fik Kid, kom hun og forærede os det, og engang fik vi
ovenikøbet to, i Begyndelsen fik de Flaske med Sut paa, senere kunde de nok drikke Mælk af
en Spand, og de blev saa tamme, at naar vi gik Tur, gik de med uden Baand, som et Par smaa
Hunde.
Og saa skulde du bare se en Have, der var paa Faurgaard, med en Dam, hvor Ællingerne
svømmede om Sommeren, og en stor Høj, hvor der voksede tre store Bøgetræer, og et mægtigt
stort Valnødetræ var der ogsaa i Haven. Hvis jeg engang vinder eller faar en Masse Penge,
mange flere end jeg ved, hvad jeg skal stille op med, saa rejser jeg over til Jylland og køber
Faurgaard og saa bygger jeg Laderne op igen, og faar en Havearkitekt til at lave Haven akkurat
som den var, da jeg var Barn, og saa vil jeg bo i Stuerne og invitere dig og Henrik og Ole og
jeres Mor og Far, ja, hele Familien over til mig, var det ikke en god Ide, det værste bliver med
de store Bøgetrær paa Højen, for jeg har hørt noget om, at de er fældet, mon vi kunde flytte
nogen fra jeres Skov derover og plante dem? Og I skal komme i Kirsebærtiden, for du ved
ikke, hvad der er af Kirsebær, baade sorte og gule. Jeg vilde ønske, Bedstefar aldrig havde solgt
Faurgaard, for saa havde der alligevel ikke været saa meget at lave for mig naar jeg engang faar
alle de Penge, det er vist mange, der skal til. Og saa var der saaden en yndig Skov, det var bare
en lille Klat, men den var saa fuld af dejlige Stier og Bække og helt hvid af Anemoner om
Foraaret.
Engang havde vi en væmmelig stor Tyr, som vi alle sammen var saa bange for, for den var saa
slem til at rive sig løs, og det gjorde den da ogsaa en Dag, og Fodermestrene og Karlene var
efter den, men lige saa snart de fik fat i den, gjorde den et Hop, og saa rev den Manden om
Kuld og saa galopperede den af Sted. Det var en værre Redelighed, men saa fik vi Besøg af en
Herre, han havde sin store St. Bernhardshund, Bjørn, med, og vil du tro, den kunde fange
Tyren, den sprang op og bed sig fast i Ringen i Næsen, og der holdt den fast til de kunde faa
den forsvarligt tøjret.
Alle de her Historier har jeg fortalt Helle og Knud og Kjeld saa mange Gange, at de kan dem
udenad, og naar vi saa kommer hertil, saa udbryder de "Fortæl os om, da du tissede i Bukserne
paa Steensgaard". Hvad mener du, men nu skal du ogsaa faa den flove Historie.
Det var da jeg var blevet voksen, men endnu ikke gift med Onkel Johs, da var jeg et Aar paa en
Gaard, der hed Steensgaard paa Langeland hos en Fru Andersen. Der paa Steensgaard havde de
den mest modbydelig store Gedebuk, du kan tænke dig, med lange Haar helt ned til Jorden og
mægtige Horn og en modbydelig Lugt, men saa havde den en Stemme, saa spæd og fin, som om
den var et henrivende lille Gedekid, "Be-be", sagde den. Og saa var den saa rædsom
ondskabsfuld, jo, det var et dejligt Dyr. En Dag gik Fru Andersen og jeg ude paa en stor aaben
Plads, hvor der var et lille Hus, hvor vi puttede Høns ind, der vilde ruge, og som ikke maatte
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ruge. Vi gik netop med en Høne i hver Haand hver, og anede intet ondt, da vi hørte "Be-be",
bag ved os, og der kom "Mads" i fuld Galop, nej, hvor blev vi forskrækkede, vi smed Hønsene
og styrtede af Sted med Gedebukken lige i Hælene, og vi naaede lige at smutte ind i
Svinestalden og lukke Døren for Næsen af den, og saa var det det skrækkelige skete, jeg tissede
i Bukserne af lutter Forskrækkelse, og den stod udenfor og sagde "Be-be", med saa sød en
Stemme, men vi holdt paa Døren, kan du tro, til der kom en og fangede Uhyret.
Saa kan jeg ikke flere Historier denne Gang. Ha' det nu godt, lille Pilleren, og mange Hilsener
fra
Faster Grete.
 
Knud talte ved bisættelsen:
"Da vi for 5 måneder siden tog afsked med vores far, var der ingen af os, der havde tænkt os,
at mor skulle følge ham så kort tid efter.  Vi ønskede alle for mor, at hun skulle få mange gode
år endnu. Men sådan skulle det ikke gå. I dag forstår vi rigtigt, hvor heroisk den indsats var,
som hun gjorde for far og for os alle sammen. Hun havde en sidste opgave, og den
gennemførte hun. Hun var ukuelig, klagede aldrig, og hun bevarede sit lyse sind og sin
optimisme. Men efter denne indsats begyndte kræfterne at svigte, og hun savnede far efter de 67
år, de havde haft sammen. I dag ved vi, at hun bar på en alvorlig sygdom.  Vi har midt i sorgen
mange ting at være taknemmelige for. Vi fik lov til at beholde vores forældre meget længe. De
klarede sig selv til det sidste uden fremmed hjælp, og deres beskedenhed forbød dem at ligge
nogen til byrde. Det var altid med glæde, at både store og små besøgte dem i Brede og aldrig en
bebrejdelse, hvis der en gang imellem gik lidt for lang tid imellem besøgene. Far var utrolig
afhængig af vores mor, det havde været uoverskueligt slemt, hvis han skulle have oplevet, at
hun gik bort før ham. Hun insisterede på at passe ham selv og beholde ham hjemme, men hvis
han havde levet længere, havde det ikke været muligt. Det havde været frygteligt synd for dem
begge. Til det sidste havde mor meget at give os, når vi besøgte hende på hospitalet. Den sidste
tid var der til stadighed nogen af os til at holde i hånden. Monika tilbragte den sidste nat hos
hende, og hun sov roligt ind, mens Helle og Vibeke var ved hendes side. Hun nåede ikke at
blive bevidst om sin situation. Vi troede alle, at der ventede hende et mindre indgreb, som
ventede på, at hun skulle samle lidt kræfter efter en infektion, og vi havde glædet os til, at hun
skulle rekreere sig ude hos os, når det var overstået. Hun kunne sige: "Hvad skal jeg egentlig
her, jeg fejler jo ikke noget." Hun havde fortrængt, at hun havde haft lungebetændelse, havde
fået indlagt dræn og fået flere blodtransfusioner. Men indtil den dag, hvor hun skulle være
opereret, var alle prognoser, at hun skulle klare sig. Der blev ingen operation, røntgen viste, at
det stod langt værre til end hidtil antaget, der var intet at stille op, og nu gik det hastigt ned ad
bakke, og snart gled hun ind i en halvbevidst drømmeverden. Jeg tror, at det var belønningen
for hendes lyse sind og positive holdning til tilværelsen, at denne drømmeverden blev lys og
glad, og hun slap for unødige lidelser. Hun fornemmede hvem vi var, når vi besøgte hende,
kommunikationen var på grund af hendes dårlige hørelse meget sparsom, men vi kom til at
spille roller i hendes halvvågne drømme. Da Solveig, Hjørdis og jeg var inde hos hende
sammen, var hun opstemt og sagde: "Havde jeg vidst, at det skulle blive sådant et orgie, havde
jeg taget øller med", en oberst deltog i festlighederne og: "Tag nu det stykke kød Hjørdis", sagde
hun.  På den måde mærkede vi, at det betød noget for hende, at vi var der, og der kom mange.
Da Bobo fortalte, at Connie ventede oldebarn nr. 10, strålede hun og sagde: "Ring op til himlen
og fortæl det", hun syntes også, at far skulle glæde sig over nyheden. Som eksempel på hendes
ukuelige sind skal jeg erindre om, hvordan hun for ca ti år siden, dagen efter en meget alvorlig
operation, sad op i sengen, drak rødvin og skrev breve. Hun var en utrættelig brevskriver. På
den mest levende måde berettede hun med kærlighed om stort og småt i familiens liv og ud til
de fjerneste kroge - som ofte var bedre orienteret end os i nærheden. Disse breve blev altid
modtaget med glæde, og de bidrog til at få familien til at hænge sammen. De vil blive savnede.
Mor var fantastisk til at tage sig af børn. Vi er fire, som havde det privilegium at have hende
som mor. Og vores børn og børnebørn har også fået deres rigelige del af hendes kærlighed.
Som 70-årig tjente mor sine første "egne" penge ved at vikariere for Monika i fritidshjemmet.
Børnene elskede hende, og hun nød det. Når hun læste "Troldepus" for familiens yngste, blev
det stor litteratur for os voksne, når vi hørte med og iagttog hende og børnenes reaktioner. Hun
var utroligt personligt beskeden og sparsommelig af natur, men os undte hun alt det bedste.
Hun efterlader sig en stor familie, som holder fantastisk godt sammen. En ældre besøgende til
en medpatient bemærkede, at det var en positiv oplevelse at se så mange af familien, som kom i
alle aldre, og hvor godt de øjensynligt alle havde det med hinanden. Men selv om mor var
meget syg og til sidst ikke ganske klar, så var det givende for os at besøge hende. Jeg tror, at
mor ved sit eksempel har givet mange af os en ny indsigt i livet. Døden blev mindre
skræmmende, vi følte os rigere, fordi vi så intenst har levet med hende og hinanden i disse
hendes sidste dage. Det er noget, vi aldrig vil glemme - selv om det billede af hende, vi helst vil
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bevare, er fra hendes velmagts dage som en kærlig og opofrende mor, der altid havde overskud
til at hjælpe andre, og hvis praktiske håndelag og dømmekraft vakte beundring - og undertiden
kaldte på et overbærende smil, når hun blev lidt for praktisk eller lidt for ivrig til at løse
problemer i et snuptag.
Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg vil slutte med på egne og mine søskendes vegne at takke
alle dem som fra nær og fjern er kommet for sammen med os at tage afsked med vores mor."
 
Helle fremsagde et digt, mor engang havde skrevet til hende:
"Om du ta'r til Kinas land,
rider gennem ørknens sand,
sejler over salten vand.
Om i syd, øst, vest og nord
af den hele store jord,
du engang med tiden bor,
jeg dig aldrig glemmer - mor."
 
Helle har senere skrevet flg.:
"Til Aktivitetscenteret Grønningen.  Tak for opfordringen til at skrive et indlæg i jeres bog om
kunsten at ældes med værdighed. Det giver mig en kærkommen lejlighed til at mindes mine
forældre, som jeg mistede for 3 år siden. Min mor døde 1/2 år før sin 90 års fødselsdag, da var
min far død 5 måneder tidligere. Han opnåede den høje alder af 96. De havde været gift siden
1926, altså i 67 år, og de havde fejret alle runde dage, der overhovedet kom på deres vej
gennem livet, med den stadigt voksende børneflok. Til sidst talte den 4 børn, svigerbørn, 13
børnebørn og 9 oldebørn. Mine forældre var stort set raske lige til det sidste og boede i deres
hjem, en 4-værelses lejlighed i Brede på femte sal, hvorfra man kunne se Eremitageslottet mod
øst og Frilandsmuseet mod vest, når man stod på altanerne. Hertil var de flyttet, da den store
villa i Gentofte, som Far havde ladet bygge, blev for uoverkommelig, og her klarede Mor at
holde hus uden mindste hjælp. Og hun havde mange middagsgæster!  Jeg husker, hvordan vi
kom afsted til hospitalet den februardag i -93, hun med et blik på en lille bunke tøj på en stol:
"Nå, det ordner jeg, når jeg kommer hjem." Lidet anede vi, at hun aldrig skulle gå ind ad den
dør igen. En måned efter var hun borte for bestandig. Min mor var en sjælden kvinde, utrolig
stærk og positiv. Aldrig var noget så galt, så det ikke var godt for noget. Med humoren og en
særlig barnlig nysgerrighed i behold tog hun livets medgang og modgang uden at lade sig kue.
Med sine lange, slanke ben gik hun så let og rask afsted og ordnede alle praktiske ting i en
håndevending, skrev lange, indholdsrige breve og tog sig af utroligt mange, der elskede hende
for det, hun var, beskeden, uhøjtidelig, karsk og - sød. Ingen tid til selvdyrkelse og flæberi. Om
meget af kvindeoprøret i tiden havde hun kun ét at sige: "At de gider!" Vel vidende, at hun
hørte til de privilegerede. Det kom som et chok for os alle, at Mor skulle dø. Den tanke var
næsten ikke faldet os ind. Mens Far læste og filosoferede meget over livet og døden og
beskæftigede sig med sin egen død, levede hun så intenst i nu'et, så man rent glemte, hvor
gammel hun var. Og at hun kunne dø! De gav hende lattergas på hospitalet for at holde
smerterne ude, og Mor der blev beruset af et drikke et enkelt glas vin, lå nu og lo højt og bildte
sig ind, at hun var til fint selskab. Jeg skal indrømme, at jeg græd, da jeg fandt hende i den
kunstigt fremkaldte lykkerus. Pludselig så hun alvorligt på mig og spurgte: "Hvorfor græder
du?" og hun pegede på sine øjne og rystede på hovedet mange gange. Ingen skulle sørge over
hende. Det var det sidste, jeg hørte hende sige, for så gled hun ind i en dyb søvn, som hun ikke
vågnede af mere. Et langt og smukt liv var forbi. Der går ikke en dag uden at jeg tænker på
hende, ja, på de to - med stor taknemmelighed og varme.
Helle Thorborg, Maj 1996"
 
 
Jeg har skannet mors dagbøger til os børn samt brevveksling
en mellem hende og far ind på hjemmesiden.
 
Tegning og akvarel af Helle i min besiddelse.

Medicinske notater: Første kræftoperation 3 apr 1981. Anden 7 maj 1986.Tredie gang 21 sep
1990 for kræft i tyndtarmen. Hun blev indlagt for sidste gang på Gentofte amtssygehus med
kræft 8 feb 1993.

Begivenheder i hendes liv:
• Skolegang: mellemskoleeksamen, 1918, Ringe Mellem- og Realskole.

• Hun rejste 1922 i England.
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• Hun blev ansat som ung pige i huset 1922-1923 på Steensgaard, Langeland.

• Hun blev uddannet som elev/assistent 1923 på Prinsesse Helenes børnehjem.

• Elev: 1926, Suhrske Husmoderskole, Kbh..

• Hun arbejdede som hjemmegående husmoder 1926 i Gentofte.

• Hun boede 1969-1993 i Bredebo, Brede.

Grete blev gift med Johs. Thorborg, søn af Jens Christensen
Thorborg og Agnete Marie Levinsen, den 5 Jun. 1926 i St. Nicolai,
Svendborg.

Ægteskabsnotater: De blev gift Grundlovsdag - far havde nemlig fri
for sit arbejde i landstinget den dag.
 
Min tale ved fars og mors guldbryllup 5. juni 1976
Når vi i aften er samlet til fars og mors guldbryllup, så kan det
forstås på den måde, at de har benyttet deres 50-års bryllupsdag som
anledning til at samle familien til et fornøjeligt samvær. Vi er en stor
familie, og det er sjældent, vi er samlet. Det er en rimelig og helt
selvfølgelig måde at forstå festen på, og der er ingen tvivl om, at vor
erindring om den vil tage farve af, hvordan den i selskabelig
henseende måtte lykkes. Men det er ikke den eneste måde en fest
som denne kan forstås på. Når man i ældre dage holdt fest, var det
ikke det fornøjelige samvær, der var hovedsagen - selvom de gamle
nok også forstod at værdsætte det. Den oprindelige mening med
festen var symbolsk. Festen var et sindbilledligt udtryk for et
åndeligt indhold. Men i det moderne samfund er sansen for den
symbolske handling degenereret. Moderne mennesker tænker i mål-middelbaner, ikke i
symboler. Jeg tror imidlertid ikke, at far og mor har været helt med på noderne, da de
besluttede at invitere os sammen til deres guldbryllup. For dem har festen foruden det rent
selskabelige formål også symbolske overtoner, som angår sådan noget som betydningen af
slægtskab og ideen om livslangt fællesskab. Og den markerer en grænse. Men i stedet for at
fortabe mig i refleksioner over dette symbols mere præcise indhold, sådan som jeg tror far og
mor oplever det, vil jeg belyse dette indhold fra mit eget perspektiv som barn.
Jeg hører ikke til dem, der har en meget ordnet erindring om barndommen. Den har det med at
flyde sammen for min bevidsthed i udaterbare indtryk og i en grundstemning, som jeg
imidlertid oplever som en identitetsgivende naturbundethed. Jeg må have haft det som en kat,
der kender sine folk og sit territorium. Villahaverne ved Rundingen var en pragtfuld
tumleplads, og indenfor den borgerlige ordens vide rammer fik jeg lov at tumle med mine
legekammerater, som det passende mig. Vi klatrede i træerne og sejlede på den lille søs
flydende ø uden pyldret opmærksomhed fra fars eller mors side. Skolen kastede vel de første
skygger ind i dette frie legeliv, men stort set gik dens intellektuelle krav vist hen over hovedet
på mig, og mor stod altid klar med hjælp til lektierne, når det kneb. Jeg havde en
grundlæggende tillid til, at voksne mennesker ville mig det godt og til tingenes selvfølgelige
orden. - Det psykologerne kalder "basic trust". Nede for enden af Udsigten boede der ganske
vist nogle bisser, som man skulle tage sig i vare for, og i skolen var der børnehjemsbørnene,
men det var farer i periferien uden for min umiddelbare erfaringskreds. På Rundingen og i
klassen mødte jeg dem ikke.
Skal jeg således bruge mig selv som kilde til det, denne fest symboliserer, så kan jeg med
taknemmelighed konstatere, at far og mor uden stærke påvirkningsmidler skabte et
uproblematisk og ordnet univers at vokse op i for et barn. Til dette hørte også mine søskende.
Helle har fortalt, at hun nød mig, som om jeg var hendes første barn, men jeg husker hende
ikke som fast hjemmeboende, derimod husker jeg Knud og Kjelds værelser. Som den ældste
tog Knud sig en del af mig, og han var nok den i hjemmet, der øvede den stærkeste
meningsmæssige indflydelse på mig. Det var mest den gode smag, han søgte at opdrage. Og
selvom jeg ingen forudsætninger havde for at tilegne mig den selvstændigt, og at den derfor
ikke kunne blive til andet end en fernis af kultursnobberi, så havde hans påvirkning vistnok en
retningsgivende betydning for den senere udvikling. I øvrigt var jeg betaget af mine brødres
skiftende piger og senere koner og beundrede Carl Henry. De indgik alle i den familiemæssige
orden, der havde sit centrum på Udsigten, og som med sine forgreninger rakte til C. L.
Ipsensvej, hvor farmor og Farvi og faster Adda boede, og til Krumstrup med de mange fætre og
kusiner og storartede legemuligheder. Hvert sted havde sin særlige atmosfære med lugte og
stemninger, som jeg stadig kan fremkalde.
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Som større dreng havde jeg megen effektiv frihed. Mine opgaver var beskedne. Jeg skulle passe
min skole og spisetiderne, og så havde jeg nogle frivillige og lønnede jobs i have og køkken.
Jeg havde ofte kammerater hjemme til the eller middagsmad, og efterhånden bredte jeg mig
over det halve hus: i kælderen havde jeg bordtennis- og fotorum, og på første sal kunne
hertugen glæde sig over sove- og opholdsværelser.
Kære far og mor! Jeg har på en meget indirekte måde villet belyse det symbolske indhold i
denne fest. Nemlig ved dets betydning for mig. Engang syntes jeg ikke, at der var noget særlig
bemærkelsesværdigt ved min barndom. Den var bare ganske almindelig. Men efterhånden som
jeg er kommet på afstand af den i tid og har erhvervet mig et videre sammenligningsgrundlag,
oplever jeg det som et privilegium at kunne tænke tilbage på den som en periode af uforstyrret
vækst i en velordnet og overskuelig lilleverden.

Biografi:  Min far, Johannes Levinsen Thorborg, blev opkaldt efter præsten og salmedigteren
Johannes Levinsen (1853-84) som var min farmors beundrede fætter. Hjemmet var stærkt
præget af Indre Mission, og børnene blev som små undervist privat. Sønnerne kom derefter på
Horsens statsskole hvor far begyndte i 1. ml 1907. Han boede i skoletiden hos fru Andrea
Hansen, enke efter postmester Hansen fra Barrit. 1914 blev han matematisk student, og det var
bestemt, at han efter endt eksamen skulle have været huslærer i Godthåb for familien Balles
børn. Kufferten var allerede ombord i s/s Hans Egede, men så fik børnene der skulle have været
med derop mæslinger, og ved næste skibslejlighed hindrede krigssituationen, at den blev
udnyttet.  Efter mange overvejelser besluttede han sig for at studere statsvidenskab og fik
værelse hos en enke i Nørrevoldgade 38,4. Til sin skuffelse var han blevet kasseret som soldat
(platfodet), men blev istedet medlem af Akademisk Skyttekorps i 1 1/2 år. Efter 1/2 år flyttede
han til Gammeltoft Hansens pensionat, hvor han blev til slt. af 1918. Derefter boede han hos sin
onkel, August Levinsen, i Bartholinsgade 7 indtil 1923. I slutningen af studietiden havde han
arbejde hos Carl Thalbitzer på Finanstidende, og da han i 1920 blev cand. polit. fortsatte han
som redaktionssekretær der 1920-42. Fra 1921 var han tillige landstingsassistent. 1942 blev han
ansat som landstingssekretær, og 1951 - et par år før landstinget blev nedlagt - blev han
folketingssekretær. Som sådan ledede han folketingets sekretariat og havde sin plads i
folketingssalen til højre for formanden. Desuden var han redaktør af
Rigsdags-/Folketingsårbogen 1942-66. 1966 gik han af på grund af alder.
I 1923 købte han og hans ligeledes ugifte søster Vivi (Farvi) hus ved Gentofte sø, Tjørnekrogen
6, men i 1925 forlovede han sig med "herregårdsfrøkenen" Grete Fog, og 5. jun 1926 giftede de
sig. Far købte Farvi ud, så de kunne stifte hjem der. Helle og Knud er født i Tjørnekrogen. 1928
købte de grund på Udsigten 28 ned til "Den lille sø" og byggede hus. De flyttede ind 30. maj
1929, og her havde familien sit hjem indtil 5. maj 1969 hvor far og mor solgte huset og flyttede
til Bredebovej 23,5 i Brede hvor de boede til deres død.  Foruden hjemmet ved Kbh. havde de
også sommerhuset "Kahytten" på Vej 14 i Vig Lyng. De købte det i 1937 og havde det, indtil de
i 1985 solgte det til Bente og mig. Pengene fra salget blev givet til os efterkommere efter en nøje
udtænkt fordelingsnøgle som også gjaldt ved gentagende pengegaver som far og mor gav os
som en art arveforskud i de sidste år.
 
Far var en mand, der udfyldte sin plads i livet. Det var ham magtpåliggende altid at gøre sin del,
både i sit arbejde og overfor familien. Han udtrykte sin vitalitet i en stadig virksomhedstrang.
Den kunne udfolde sig i arbejdet, i at vedligeholde og udvikle haven eller i at læse franske
bøger. Altid var han i gang. Livet igennem byggede han op og konsoliderede sig og sin familie.
Det var hans overordnede projekt. Og i det var han en ankermand for mange. Han kunne være
lidt fjern, ikke nem at komme ind på livet af, men grundlæggende havde han et godt sind, så
han med tilfredshed kunne tage fat på hver ny dag. Jeg mindes stemningen i hjemmet med hans
glad-energiske fløjten i badeværelset, og med søndageftermiddagenes giro 413-udsendelser.
Senere kom søndagssnapsen til, når vi som voksne besøgte far og mor i Gentofte og siden i
Brede. Der skulle så lidt til for at få stemningen til at stige til det næsten overgivne. Der var
meget af det der optog ham i arbejde eller læsning som han ikke kunne dele med mor, fordi det
ikke interesserede hende det mindste. Og andre at dele det med havde han stort set ikke, selv
om han som ung havde haft flere nære venner. Med sin kritisk, konserative holdning var han
grundlæggende en iagttager der ikke engagerede sig særlig dybt i verden udenfor sine egne
ansvarsområder. Under besættelsen var han nationalt sindet på folkestyrets grund. Han skelnede
skarpt mellem mit og dit og var idet hele taget en mand med ret snævre grænser hvad han selv
var den første til selvkritisk at erkende. For ham måtte andre imidlertid gebærde sig anderledes,
blot de opførte sig ordentligt, men han kunne blive voldsomt forbitret hvis ikke de gjorde det.
Iøvrigt var han et beskedent menneske, ikke fordi han ikke kendte sit eget værd, men netop
fordi han erkendte sine begrænsninger. Han syntes selv, at han med sin kritisk saglige holdning
var lidt af en tørvetriller, når det drejede sig om åndelige spørgsmål. Han kunne således ikke
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svinge sig op til det meget trosbårne, og det fik ham til at bryde med den stærke religiøsitet som
han var vokset op med, og som hans ældre søskende fastholdt. Det voldte således forældrene
stor bekymring, at han som ung student overværede et møde i det ugudelige
Studentersamfundet. For at danne sig sin egen livsanskuelse læste han livet igennem utallige
populærvidenskabelige bøger om universet og indenfor fag som antropologi, psykologi og
historie. Men det var til den egne indre husholdning, ikke for at delagtiggøre andre i sine tanker
endsige påvirke dem. Enhver måtte tro hvad han ville. Men livets gåde optog ham alle dage.
Under fars nøgterne rationalisme var der imidlertid en følelsesmæssig understrøm der kunne
give sig stærke udslag både i tilslutning og fordømmelse. Far var således rodfæstet i sin
nationale forankring. Det var den der lå bag hans deltagelse i Akademisk Skyttekorps under 1.
verdenskrig, og han var modstander af salget af De dansk vestindiske øer i 1917. Han deltog i
genforeningsfesten i Sønderjylland 1920, men tog afstand fra Flensborgbevægelsen. Senere var
han medlem af Grænseforeningen, og på sine gamle dage skrev han til dronningen og
protesterede mod, at prinserne skulle gå på en fransk kostskole. De stærke bundne følelser kom
også frem i en bevidst upædagogisk forkærlighed for bestemte familiemedlemmer: Trysse,
Kjeld og Gertrud f.eks. Iøvrigt gjorde han sig sine tanker om enhver af os sine efterkommere.
Hvad vi var værd, og navnlig hvad vi kunne blive til og udrette. Det var ham en kilde til
stolthed og glæde, at hans børn og børnebørn artede sig godt og kom frem i verden, hver på
deres plads. Da Helle som ung var i begreb med at tage en fast kontorplads, så han på hende og
sagde de forløsende ord: "Men Helle, det er jo ikke det du vil". Og da jeg en tid var mindre
energisk med studierne, udmøntede han begrebet "produktiv lediggang". Den korrekte
embedsmand og pligtopfyldende familiefar besad også en fond af menneskelig rummelighed.
Og så var han klanoverhovedet, den gamle ørn, der just så gerne ville fornøje sine børn.
 
Knud talte ved bisættelsen:
"På min mors, mine søskendes og egne vegne vil jeg takke alle jer, som er kommet i dag for
at tage afsked med far.  Far kom til København som provinsstudent. Han studerede og
arbejdede ved siden af og blev cand. polit. Storbyens fristelser var ikke noget for ham. Han
indrettede sig på en spartansk ungkarletilværelse, hvor karriere og konsolidering var
nøgleordene.  Men som bekendt ville skæbnen det anderledes, og det er grunden til, at vi så
mange samles her i dag for at mindes ham. Vi er til dato 26 direkte efterkommere. Hvordan mor
kom ind i fars tilværelse, har han selv fortalt om i sine erindringer - og det blev til 67 års
ægteskab med vores søde dejlige og opofrende mor.  Far ønskede, at vi børn skulle have
uddannelse og gøre karriere som han selv. Selv om vi ikke besad hans målbevidsthed, har vi
lært utroligt af ham og hans eksempel, mere end vi måske er tilbøjelige til at indrømme, og vi er
alle kommet rimeligt i vej. Og Helle, som han hersede med og som havde kunstnernykker, kan
man i dag læse om i den blå bog. Far var den retlinede og korrekte embedsmand, og der stod
stor respekt omkring ham. Han var ikke kun gift med vores mor, men også med sit arbejde. Da
han for mere end 25 år siden blev pensioneret, frygtede vi alle, at det overlevede han ikke
længe, hans arbejde og dets forpligtelser havde i den grad udfyldt hans liv. Men igen gik det
anderledes. Far blomstrede op og udviklede sig menneskeligt, idet han nu kunne hellige sig nye
og gamle interesser, som han ikke havde haft tid til tidligere. Han læste Jules Romain alle 27
bind på fransk og meget andet. Han fulgte med i politik, personalhistorie og læste utallige
populærvidenskabelige værker, hovedsageligt på engelsk. Sammen med Karsten dyrkede han
interessen for slægtshistorie, og med Kjeld delte han et abonnement på "Geographical
Magazine". Det var især evolutionsteori og befolkningsproblemer, som havde hans interesse. At
han også var en ganske habil skakspiller skal også nævnes. Og så elskede han naturen, både
den ved det elskede sommerhus og den omkring Brede. Naturfredningsforeningen, Foreningen
Norden og spejderne syd for grænsen havde hans bevågenhed.
Som kuriosum kan nævnes, at han også deltog på sine gamle dage i et madlavningskursus.
Hvem husker ikke farfars rødbedesalat, som blev det vistnok eneste resultat af denne indsats.
Far elskede familiebegivenheder. Når man bliver ældre kommer de hyppigere og hyppigere,
runde fødselsdage, guld-, diamant- og krondiamantbryllupper og så videre. Han holdt beåndede
taler, og hver gang en begivenhed var vel overstået, planlagdes den næste. Det gav mål og
struktur i tilværelsen. Det at samle familien betød uendeligt meget for ham, og hans største
glæde var den fordragelighed og det sammenhold, som præger vores familie. Han var meget
glad for og tilfreds med og stolt over familien, og han var ikke mindst en beundrer af sine
svigerdøtre og så naturligvis alle de mange unge i tredie og fjerde generation. Alle var glade for
at besøge farfar og farmor eller morfar og mormor eller olderne i Brede og hygge sig og spise
mors vidt berømte mad.  Det sidste år gik det ned ad bakke. Far kunne ikke læse mere, blev
hurtigt træt, og til trods for mors utrættelige pleje ønskede han inderligt, at han måtte dø. Men til
det sidste havde han også sine små glæder. Mor havde fortalt ham om den nye bro over
Mølleåen, og inden han forlod denne tilværelse, var det hans ønske at få den oplevelse at se
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denne bro også i virkeligheden. En søndag i juni kørte vi derned, hjalp ham ud på broen, hvor
han på en medbragt stol kunne nyde stemningen i dejlig sol. Så gik vi på Spisehuset, hvor vi til
vores overraskelse mødte Gertrud, som med familie og venner fejrede sin fødselsdag ved
nabobordet. Far skrev erindringer, et projekt, som han gik meget op i, og de fortæller os i dag
meget om, hvad han stod for som menneske. Så sent som sidste år afsluttede han sit "Åbent
brev til mine efterkommere". Her er igen træk fra hans liv, hans tanker om tilværelsen og om liv
og død. Her har han givet anvisninger til os, hvordan han ønskede sin bisættelse, og som vi nu
nøje følger. Men det er også i hans ånd, når vi bagefter mødes i Spisehuset for at være sammen,
alle dem som han havde kære. Når vi sørger idag over far, må vi ikke glemme vor
taknemmelighed over, at vi fik lov til at beholde ham så længe, og det er en stor trøst at tænke
på, at han ønskede at dø, og at han derved blev sparet for en operation og meget mere.
Til slut et par ord til mor. Det har været en hård tid for dig, og du har din høje alder til trods
præsteret det helt utrolige. Tak for din indsats. Gid du må få mange gode år endnu."
 
Far har skrevet sine erindringer: "Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på
falderebet af Johs Thorborg, et barn af forrige århundrede", 70 maskinskrevne sider, Brede
1978. Desuden et efterskrift , "Åbent brev til mine efterkommere", 1991. Jeg har skannet begge
skrifter ind på min hjemmeside.
Tegning af Helle, 1950. I min besiddelse.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1914, Horsens Statsskole.

• Han tog eksamen cand. polit. den 1920 på Kbhs Universitet.

• Han blev ansat som Redaktionssekretær 1920-1942 på Finanstidende.

• Han blev ansat som landstingsassistent 1921 på rigsdagen.

• Han blev ansat som Landstingssekretær 1942-1951 på rigsdagen.

• Han blev ansat som Folketingssekretær 1951-1966 i Folketinget.

• Han gik på pension 1966 i Gentofte/Brede.

• Han boede 1969-1992 i Bredebo, Brede.

Børn af dette ægteskab:
i. Helle Thorborg blev født den 12 Apr. 1927 i Gentofte og blev døbt den 5 Jun.

1927 i St. Lucas Kirkesal, St Hans Torv, Kbh. Andet navn for Helle er Helle
Beckmann.  Helle blev gift med Carl Henry Beckmann, søn af Aage Thorvald
Simon Beckmann og Anne Leonora Metha Russow, den 30 Okt. 1954 på
Gentofte Rådhus. Ægteskabet endte med skilsmisse separeret 1978.  Helle havde et
parforhold til Ib Lydholm, søn af Carl Albert Lydholm og Ella Harriet Lilly
Larsen. Ægteskabsstatus: papirløst.  Parret var barnløse.

ii. Knud Thorborg blev født den 23 Sep. 1928 i Gentofte og blev døbt den 28 Okt.
1928 i Davidskirken (Fr. Balle).  Knud blev gift med Ingrid Hjort, datter af
Andreas Christian Hjort og Karen Margrethe Larsen, den 28 Aug. 1952 i
Venedig. Ægteskabet endte med skilsmisse den 8 Maj 1974.  Knud blev derefter gift
med Monika Tschalär, datter af Johann Georg Tschalär og Rosa Bollinger,
den 30 Jun. 1978 på Gladsakse rådhus.

iii. Kjeld Thorborg blev født den 27 Jun. 1932 i Gentofte og blev døbt den 3 Aug.
1932 i Gentofte kirke (Fr. Balle).  Kjeld blev gift med Gerd Nørresø, datter af
Svend Kragerup Nielsen Nørresø og Elisabeth Stephany Kreiss, den 18 Jul.
1957 på Frederiksberg Rådhus.

iv. Karsten Thorborg blev født den 25 Nov. 1942 i Gentofte og blev døbt den 10 Jan.
1943 i Gentofte kirke (Nicolai Balle).  Karsten blev gift med Bente Thygesen
Liisberg, datter af Peter Liisberg og Marie Elisabeth Pedersen, den 22 Okt.
1966 i Linå kirke.
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2. generation (Forældre)

2.  Lauritz Bønnelycke Fog, søn af Christian Fog og Elisabeth
Cathrine "Lise" Bønnelycke, blev født den 23 Mar. 1875 i Horsens,
blev døbt den 11 Jun. 1875 i Vor Frelser, Horsens, døde den 22 Maj
1908 i Horsens i en alder af 33 år, og blev begravet den 27 Maj 1908 på
Kirkegården ved Sundvejen, Horsens. Årsagen til hans død var
rideulykke.

Biografi:  Mors rigtige far var søn af den velhavende trælasthandler
Chr. Fog i Horsens. Sammen med broderen, Svend, overtog han i
1900 firmaet under navnet "Chr. Fogs Sønner". Svend Fog døde i
1902, og samme år døde også faderen, så Lauritz Fog blev eneejer.
Han var en af byens mest velhavende mænd og blev desuden i 1905
svensk vicekonsul. Men han døde ved en rideulykke i 1908. Mor der
var 4 år huskede som sin første erindring, at hendes mor græd ved
telefonen da hun fik meddelelsen.
Hans brevveksling med Karen Barfoed er bevaret, og jeg har
renskrevet den. Gnisten mellem dem sprang, da Lauritz var til
hendes forældres sølvbryllup i Svendborg 21/8 1902, men de har
selvfølgelig kendt hinanden forinden. Han var jo fætter til hendes
mor, og han kalder hende for "kusine". Det har været en fuldstændig
anden verden end min fars missionske hjem i Hornsyld. Hun var en feteret ung pige fra
Svendborgs købmandsoverklasse, og han havde sammen med sin gifte bror, Svend, overtaget
faderens trælasthandel i Horsens, en af Jyllands største. Christian Fog der som ung mand var
kommet tomhændet til byen fra Svendborg var død som en af byens højst beskattede borgere.
Det var altså en ungkarl fra handelsaristokratiet i Horsens der forlovede sig med
købmandsdatteren og enebarnet Karen Barfoed fra Svendborg. Rygtet om dem spredtes da også
med lynets fart, og lykønskningerne strømmede ind. Hans ungkarleliv med ridning, jagter hos
svogeren Heide på Bygholm og l'hombre på hotellet med andre unge af byens spidser
dokumenteres rigeligt i brevene. En aften vandt han gode penge ved spillet, men måtte
selvfølgelig spendere østers på hotellet. Far beretter i sine erindringer om en aften, hvor de unge
mænd kom for skade at brække et bordben. De tilkaldte lægen som forbandt benet omhyggeligt
- og sendte en solid regning. Ellers var ridning hans lyst og Karens bekymring.
Men selv om de unge slog sig løs, var forældreautoriteten usvækket. I forbindelse med
sølvbrylluppet tog Lauritz og Karen sammen med et andet ungt par til stranden og fotograferede
i al ærbarhed hinanden parvis. Men det var før forlovelsen, og det vakte postyr hos
bedsteforældrene i Svendborg, Julie og Poul Wiggers.  De forlangte billederne destrueret og
nedlagde forbud mod, at Karen tog på besøg i Horsens, og det selv om hendes forældre vist
havde billiget det. Lauritz drog konsekvensen og friede pr. brev. Der går ikke et brev mellem de
unge uden gensidige hilsener til deres respektive familier. Til gengæld var der ingen smalle
steder, da først forlovelsen var deklareret. De sov selvfølgelig ikke sammen, men de besøgte
hinanden. Han boede i hendes hjem og hun hos hans forældre. Der var stor forskel på de to
køns verden. Hun syede og gik på visitter, mens han arbejdede og slog til søren. Men hun
havde også haft sit frie liv med jævnaldrende kammerater af begge køn på cykelture og med
dilettantkomedie. Hvad Chr. Fogs hjem angår, så har det været præget af sorgen over mange
børns tidlige død. Fog var ligesom Poul Wiggers en selvgjort mand der med afsavn havde
arbejdet sig op til position og velstand. Begge hjem har været arbejdspuritanske og
konservative. Det var patriarkalske og strenge mænd der gik i ét med deres respektive firmaer.
Næste generation med Thomas Barfoed og Lauritz Fog var mindre ensidigt fokuserede, mere
menneskeligt rummelige.
 
Horsens Avis skrev:
Konsul Lauritz Fog død. 
"I formiddags (21. maj 1908) ved 10-tiden styrtet med sin Hest i Amaliegade, da han var på
Hjemvejen paa sin daglige Morgenridetur. Konsulen kom ridende ude fra Sundvejen i strakt
karriere, og det syntes som om han ikke rigtig havde Herredømme over sin Hest, der forøvrigt
skal være et uroligt dyr. Lige idet Hesten skulle over paa Stenbroen i Amaliegade snublede den
og satte Hovedet helt ned i Stenbroen. Konsulen faldt forover og faldt ned af den. Hesten kom
dog hurtigt på Benene igen og fortsatte et Stykke - 5-6 Alen - ned ad Gaden. Konsulen hang
med det ene Ben i Stigbøjlen og Hovedet nedad mod Stenbroen.
Tililende Folk fik Hesten standset og den frygtelig lemlæstede Mand befriet. Han så skrækkelig
ud og havde selvfølgelig mistet Bevidstheden. Hjerneskallen var fuldstændig knust.
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Døde 22. Maj ved Tolvtiden på Dr.Guldbergs Klinik uden at være kommet til Bevidsthed.
Konsul Fog var ... en meget afholdt Mand. Både i og udenfor vor By havde han mange Venner.
Hans store Dygtighed, noble Tænkemåde og sjældne Elskværdighed gjorde ham afholdt saavel i
Forretningskredse som i Privatlivet. Skøndt den rige Mands Søn og Eneindehaver af en af
Byens største Forretninger var han altid jævn og ligetil, lige elskværdig mod høje og lave."
 
Nekrolog i Tidsskrift for Hestesport 7. jun 1908:
"En af Provinsrideforeningernes dygtigste og samtidigt mest afholdte Formænd, Konsul
Lauritz Fog i Horsens, er, som vi i vort forrige Nummer meddelte, afgaaet ved Døden, og hvad
der, ikke mindst for Rideforeningens Medlemmer, gør Sagen dobbelt sørgelig, denne Rytter er
omkommen under Udøvelsen af den Sport, der var ham selv den kæreste, og som knytter et
stedse fastere Baand mellem disse Foreninger og deres Medlemmer indbyrdes. Fra Sekretæren i
Horsens Rideforening, Hr. I. F. Petersen, har vi modtaget nedenstaaende Skildring, der giver et
godt Billede af den afdøde baade som Menneske og Rytter: Naar De spørger mig, hvorledes
Ulykken er sket, - ja da kan jeg kun udtale Formodninger efter det Kendskab, jeg havde til
baade Rytter og Hest, thi fra den dødes egen Mund fik man jo ingen Oplysning, da han ikke
noget Øjeblik efter Ulykken kom til sin Bevidsthed. Konsulen havde været ridende til Stensballe
for at give nogle Anvisninger angaaende Istandsættelsen af hans Sommerbolig, som han og
hans Familie om faa Dage skulde have taget i Brug. Hesten var en engelsk Hunter, ca. 11 Aar gl.
Det var en i det hele taget fortrinlig Hoppe med velbevarede Ben, men ikke ganske let at ride.
Da den i Fjor kom her til Horsens, var den nærmest "raa". Naar man ikke forlangte store Sager
at den, var den under Rytter ganske skikkelig, men vilde man tage fat paa den for at ride den i
Form, satte den sig energisk imod. Hoppen har derfor jævnlig hele Vinteren igennem været
longeret at Berideren, og den var nu kommen til at gaa udmærket.  Øjenvidner fortæller
imidlertid, at Konsulen paa Hjemvejen fra Landstedet har været i Kamp med Hesten, som han
har straffet. Det er da min Mening, at Konsulen herunder maa være bleven greben at et
Ildebefindende og har været en Besvimelse nær. Thi da Hesten i vild Karrière naaede Byen,
havde han, der var en dygtig Rytter, sluppet alle 4 Tøjler, som sammen med Martingalen hang
mellem Hestens Forben, medens Konsulen, der endnu befandt sig i Sadlen, laa frem over
Hestens Hals. (Meget sandsynligt er det ogsaa, at Hesten ved under Kampen at slaa Nakken
stærkt tilbage, kan have ramt Konsulen i Ansigtet. Et saadant Slag har før bragt den bedste
Rytter fra Besindelsen).
Da Hesten under disse Omstændigheder naaede Stenbroen i Horsens, maatte det jo gaa galt. I
den vilde Fart rutschede Hesten 10-12 Alen henad Jorden og styrtede, medens Konsulen slog
Hovedet mod Stenbroen.
Da man fik ham op og baaren ind i det nærmeste Hus, var de to hurtigt tilkaldte Læger snart klar
over, at alt Haab her var ude, idet Hjærneskallen var knust. Selvfølgelig bliver Sorgen størst for
Konsulens gamle Moder, Hustru og to Børn, men jeg tør sige, at ikke alene Rideforeningens
Medlemmer, men hele Horsens By sørger over dette Dødsfald. I Mands Minde er der da heller
ikke her set en Begravelse, ved hvilken i saa udstrakt Grad baade Høj og Lav har søgt at lægge
sin Deltagelse for Dagen.
Konsul Fog var en rettænkende, pligtopfyldende og samtidigt jovial Mand, som i Aarenes Løb
havde arbejdet sig frem til at blive en af Byens mest ansete Borgere, og sikkert vilde han være
naaet meget langt, om ikke Døden ubarmhjærtigt havde revet ham bort i en saa ung Alder.
Konsulen var født 1875 og blev saaledes kun 33 Aar. Som Rytter var han dygtig og energisk,
maaske noget haard. Konsulen blev Medlem af Bestyrelsen for Horsens Rideforening ved
dennes Stiftelse 1902. Ved Løjtnant Seligmanns Fratræden 1903 blev han valgt til Formand. For
Rideforeningen er det et i Øjeblikket uerstatteligt Tab - for os Bestyrelsesmedlemmer og de
andre, der har staaet Konsulen nær, er det en virkelig Hjærtesorg. Og just nu, hvor Skovene
grønnes, og Minderne strømmer os i Møde fra de tidligere Aars rige Glæder, naar vi paa
Hesteryggen og samlede i muntert Selskab færdedes vidt omkring i vor smukke Omegn, maa
selv den raskeste Rytter og Sportsmand blandt os bøje sig dybt i Sorgen over, hvad der er sket,
og i Medfølelse med dem, der har staaet den afdøde nærmest.
Begravet Horsens Østre Kirkegård."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som handelslærling hos en købmand i Ebeltoft.

• Han arbejdede som medejer af Chr. Fogs Sønner 1900 i Horsens.

• Han arbejdede som eneejer af Fogs Trælasthandel 1902 i Horsens.

• Udnævnelse: svensk vicekonsul, 1905, Horsens.
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Lauritz blev gift med Karen Barfoed den 14 Jan. 1903 i St. Nicolai, Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB St. Nikolaj viede 1903, opsl 127:
14 Januar  i Kirken:
Ungkarl Lauritz Bønnelycke Fog, Købmand i Horsens. Født 23 Marts 1875 i Horsens. Søn af
afdøde Købmand Carl Christian Fog og Hustru Cathrine Elisabeth Bønnelycke af Horsens. 27
Aar.
Pige Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed. Født 13. August 1880 i Svendborg. Datter af
Købmand Thomas Barfoed og Hustru Thora Vilhelmine Hermandine Wiggers af Svendborg. 22
Aar.
Forlovere: Thomas Barfoed, Købmand, Svendborg & Otto Fog, Laboratorieforstander,
København [gommens bror].

Børn af dette ægteskab:
1 i. Grete Fog.  Grete blev gift med Johs. Thorborg den 5 Jun. 1926 i St. Nicolai,

Svendborg.
ii. Mogens Fog blev født den 12 Jun. 1907 i Horsens, døde den 2 Nov. 2000 i

Gudbjerg i en alder af 93 år, og blev begravet i Gudbjerg.  Mogens blev gift med
Merete Muus den 28 Aug. 1932 i Borup kirke.

3.  Karen Barfoed, datter af Thomas Barfoed og Thora
Wiggers, blev født den 13 Aug. 1880 i Svendborg, blev døbt den 26
Sep. 1880 i St. Nicolaj, Svendborg, døde den 16 Dec. 1968 i Århus i en
alder af 88 år, og blev begravet den 19 Dec. 1968 i Svendborg. Andre
navne for Karen var Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed, Karen Fog,
og Karen Eggertsen.

Biografi:  Min mormor voksede op som enebarn og sine forældres
øjesten i Svendborg. Billeder og en ungpigedagbog viser hende som
en glad pige med kærlighedsdrømme som hun betroede sin mor. 14.
jan 1903 giftede hun sig med sin granfætter, Lauritz Fog i Horsens.
Han havde overtaget sin fars store tømmerfirma, og nu flyttede de
også ind i hans herskabelige ejendom i Smedegade. I okt fødte hun
min mor, og Mogens var spæd, da budskabet kom, at hendes mand
var død ved en rideulykke. Det var i 1908, og det forandrede hendes
liv radikalt. Fra at have været bybo med selskabelighed i de bedste
kredse blev hun proprietærfrue på landet med stort hushold og
jagtselskaber.
1910 giftede hun sig nemlig med Lauritz'  fætter, Viggo Eggertsen.
Han fik en attråværdig hustru og dertil et´par børn i tilgift, og så var hun tilmed et godt parti.
Han havde gården Faurgaard ved Odder som mor mindedes som sin barndoms lykkeland. I
1915 solgte han den og købte istedet den tidligere herregård Krumstrup ved Ringe. Han døde
efter et hjerteanfald i 1934, og det var med mors ord i et brev til far "et frygteligt Chock ... , men
Mor vil nu hurtig rette sig, tror jeg, hendes Natur er saa voldsom." (7/6 34). Hun blev på gården
og forpagtede den til sin yngste søn, Poul Eggertsen. Han og hans familie boede i "Fløjen",
mens hun selv boede i hovedhuset af den trelængede hovedbygning. Da den yngste datter
Kirstens mand Børge 1944 blev ramt af sclerose, flyttede de hjem til Krumstrup og fik en
lejlighed her i mormors afdeling. Og sådan var Krumstrup beboet i min tid. Der var karle og
piger, og haven var plejet med hvide broer, græsplæne med stier, hække og bede. I midten en
flagstang med en blomstrende rotunde omkring. Bag plænen var der urtehave og bagest
kastaniealléen. Det var store forhold. Med til et ophold på Krumstrup hørte en tur ned til dem i
Skoven, dvs. morbror Mogens og hans familie i Gudbjerg skov. Mormor var rask i
beslutningen og kunne finde på at stå op midt om natten for at realisere en ny god ide mht. til
stuernes møblering.  Hendes 80-årsdag i 1960 blev fejret med maner. Hun var endnu familiens
samlingspunkt og myndige overhoved, men hun måtte bæres i sin stol efter at være faldet. Jeg
tror ikke, at hun kom til at gå mere. I hvert fald sad hun i mange år, og Kirsten blev
sygeplejerske for Børge og hende. Hun var så nervøs, at hun dårligt kunne sidde et øjeblik i ro
på en stol. Mormor blev mere og mere senil. Hun kom til at leve i sin egen barndomsverden
hvor hun talte med sine forældre, og efterhånden kunne hun ikke kende selv sine nærmeste. I
1968 flyttede Kirsten og Børge med hende til en lejlighed i Århus. Da Kirsten blev syg, kom
hun på plejehjem hvor hun døde samme år.
 
Tegning af Helle i min besiddelse.
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Min tale 1980 ved Mormors 100-årsdag:
Må jeg takke for dette storartede initiativ.  Sidst vi var samlet her på Krumstrup, var det til
mormors 80 års fødselsdag i 1960, altså for 20 år siden. Der var rejst spise- og danseskur i
gården og selv om mormor måtte bæres derud, var hun i strålende humør. - Hun elskede når
der skete noget. Også den gang havde Jørgen Helle til bords, og Mette dansede natten lang på
bare tæer. Jeg håber, der er en sprække, som mormor kan kigge igennem ned til os, for det ville
bestemt glæde hende at se den stolte række af runde fødselsdage således fortsat. Jeg mindes
hendes 75 års fødselsdag, som blev holdt i Hestehavegården, og hvor jeg faldt i bassinet, og
hendes 70 års fødselsdag her på Krumstrup. Men der har sikkert været flere, som jeg ikke kan
huske. Tak fordi I har villet videreføre traditionen og tak for det store arbejde, som det er at
gøre det.
Men selv om det altid har været en fest at komme på Krumstrup, er mine vigtigste erindringer
fra Krumstrup ikke knyttet til festerne. De stammer fra de utallige ferier, som jeg har tilbragt her
med far og mor barndommen igennem. Jeg kan endnu genkalde mig fornemmelsen af de
klamme, tunge dyner i gæsteværelset ved køkkenet. Fra vinduet kunne man se bæverne ude i
voldgraven under de tunge, skyggende kastanier. Inde bag køkkenet hamrede Børges væv, og
Kirsten fodrede snegle i døren. Hun påstod, de kom til bestemte tider. Ovre i Fløjen skulle man
vare sig for at komme onkel Poul for nær, for han var verdensmester i at kilde. Og så kunne
turen tilbage om aftenen gennem den lange mørke gang med blodpletterne under linoleummet
nok give bange fornemmelser, når han i mørkningen havde fortalt om brødrene Langes
djævlerier og om skatten, som én engang havde set.
Men ellers var det mest det udendørs liv, der trak. Min første oplevelse af nyslået hø og brede,
svedige hesterygge, har jeg her fra Krumstrup. Det er ved sådanne fornemmelser, at vi som
voksne kan nærme os til at forstå vore egne børns intense oplevelse af lugte og stemninger.
Men det er kun udaterbare erindringsøer. Anderledes tydeligt husker jeg en meget aktiv
efterårsferie i 50erne. Jeg har vel været omkring de 12. Laden var fuld af halmballer, og Lene
og Per og jeg borede os som muldvarpe ind i det. Efterhånden, som vi kom frem, skar vi
snorene over, og byggede et helt system af gange og huler. Vi var sorte helt ned i lungerne og
fuldkommen lykkelige. Kan I huske den gang, da først Per og så jeg stod på hovedet ned i et
hul oppe fra toppen af stakken, så kun gummistøvlerne stak op? Vi var simpelthen ved at blive
kvalt, mens de to andre grinende trak i benene oppe fra. Det var vist også det år, vi satte Viggos
gamle tømmerflåde ud at sejle i Smededammen. Vi plaskede rundt over og under vandet.
Desværre var de sidste feriedage lidt tamme, af en eller anden grund blev Lene og Per syge.
Et andet år var det salonbøsserne, der var den store attraktion. Per og jeg skød først efter
kastanier, men det var ulige morsommere med rotterne. Jeg tror, vi skød 13 + 2 mus. Men også
det fik en brat ende. Mens Per sigtede ned i en bås, var der en rotte på flugt fra mig på vej ind
under hans arm oppe på båsens kant. Jeg skød fra hoften og ramte - altså rotten - men de
voksne syntes vist ikke så godt om dette mesterskud, så bøsserne blev i al stilhed sat væk.
Ja, det var store dage for mig at komme til Krumstrup, og jeg har glædet mig til at gense den og
vise den til børnene. Og til at de skulle opleve, hvor stor deres familie er. Jeg synes vi skal
bringe et leve for mormor og alle hendes børn, børnebørn, oldebørn og nu også tipoldebarn.

Begivenheder i hendes liv:
• Stilling: husmoder, 1903, Horsens.

• Stilling: proprietærfrue på Faurgaard, 1910, Odder.

• Stilling: proprietærfrue på Krumstrup, 1915, Ryslinge.

Karen blev gift med Lauritz Bønnelycke Fog den 14 Jan. 1903 i St. Nicolai, Svendborg.
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Karen blev derefter gift med Viggo Eggertsen, søn af Jens Bay
Eggertsen og Christiane Henriette Bønnelycke, den 4 Mar. 1910 i
Hatting Kirke.

Ægteskabsnotater: KB Hatting, Vejle amt viede 1910, opsl. 163:
4 Marts 1910:
Ungkarl, Proprietær Viggo Eggertsen af Faurgaard, Odder, født i
Horsens 1871, 1ste April, Søn af Købmand Jens Bay Eggertsen og
Hustru Henriette Christiane Bønnelyche af Horsens, 39 aar.
Enke Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed af Horsens, født i
Svendborg 1880, 13 August, Datter af Købmand Thomas Barfoed og
Hustru Thora Vilhelmine Wiggers af Svendborg, har været gift med
Købmand Laurits Bønnelyche Fog af Horsens, død 22 Maj 1908. 29
Aar.
Forlovere: Enke Henriette Eggertsen [gommens mor] og Enke Thora
Hald af Horsens [gommens søster].
Kongeligt Vielsesbrev 24 Februar 1910.

Biografi:  Viggo Eggertsen var fætter til Lauritz Fog, idet deres
mødre var søstre f. Bønnelycke. Han var landbrugsuddannet og
købte før ægteskabet en lille gård ved fødebyen Horsens. Senere
erhvervede han den større Faurgaard ved Odder. 1910 ægtede han
Lauritz' Fogs enke, Karen, og 1914 solgte han Faurgård og købte 1915 den tidligere herregård,
Krumstrup, i Ryslinge med 89 ha ager og 63 ha skov.
Han var en temperamentsfuld og patriarkalsk proprietær der styrede sin gård og sin familie med
fast hånd - "højesteret" kalder mor ham i sine breve til far. Mormor var nu ikke sådan at styre,
og de skændtes ind imellem bravt.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved landbruget som kandidat.

• Gårdejer: Horsens.

• Proprietær: Faurgaard, 1910, Odder.

• Proprietær: Krumstrup, 1915, Ryslinge.

Børn af dette ægteskab:
i. Poul Eggertsen blev født den 14 Maj 1911 på Faurgaard ved Odder og døde den

20 Nov. 1985 på Krumstrup i en alder af 74 år.  Poul blev gift med Grete Beyer
Andersen, datter af Aksel Beyer Andersen og Karin, den 27 Okt. 1936 i
Marmorkirken.

ii. Bodil Eggertsen blev født den 17 Aug. 1913 på Faurgaard ved Odder og døde den
26 Sep. 1990 i Sorø i en alder af 77 år.  Bodil blev gift med Andreas "Dres" Bang,
søn af Niels Bang og Ida Münster, den 28 Dec. 1935 i Ryslinge kirke.

iii. Kirsten Eggertsen blev født den 13 Feb. 1916 på Krumstrup ved Ringe, blev døbt
den 21 Maj 1916 i Ryslinge kirke, døde den 13 Maj 1970 i Århus i en alder af 54 år, og
blev begravet den 16 Maj 1970 i Århus. Årsagen til hendes død var Kræft.  Kirsten
blev gift med Børge Wehage, søn af Alfred Wehage Hansen og Augusta
Vilhelmine, den 17 Okt. 1937 i Vangede kirke.
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3. generation (Bedsteforældre)

Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

4.  Christian Fog, søn af Jørgen David Fog og Hermandine Kirstine Borgen,
blev født den 30 Jan. 1835 i Tjørnelunde ved Slagelse, blev døbt den 21 Jun. 1835 i
Finderup kirke, døde den 22 Nov. 1902 i Horsens i en alder af 67 år, og blev begravet
den 26 Nov. 1902 i Vor Frelser, Horsens. Årsagen til hans død var hjerteslag. Et andet
navn for Christian var Carl Christian Fog.

Biografi:  Christian Fog var trælasthandler og svensk-norsk vicekonsul i Horsens.
Han var født i Tjørnelunde nær Tissø og kom derfra til Svendborg hvor der i
forvejen boede to ældre halvbrødre: Rudolph Georg Fog (1819-81) som var
købmand og bankdirektør og Jørgen Lemvigh Fog (1823-1900) der også var
købmand. Som 23-årig flyttede han derfra til Horsens, hvor han - uden at eje
noget - etablerede sig som købmand med kolonial, jern, korn og kul, senere tillige
trælast. Ved FT 1860 var var både han og Lise 26 år og endnu barnløse. Der var
tre tjenestfolk i huset, den ene var fars slægtning, den 17årige handelsbetjent Carl
Bøttger fra Barrit præstegaard. Ved FT 1880 var husholdet vokset til 5
kommiser (blandt dem sønnen Svend på 17 år) samt 1 lærling, desuden 7
tjenestefolk og 1 husjomfru. 1882 opgav han butikshandelen, og forretningen blev
efterhånden en af Jyllands største i trælast- og bygningsbranchen. 1900 overdrog
han den til sønnerne Svend og Lauritz under firmanavnet "Chr. Fogs Sønner".
Men han bistod stadig med driften. Han var ved sin død byens største
skatteyder. Fra 1891 til sin død sad han i byrådet, valgt af de højstbeskattede. Han døde uventet af hjerteslag 8 dage
efter sønnen Svends død. "Vor kære Mand og Fader, Konsul Chr. Fog er i Nat afgaaet ved Døden af et Hjerteslag.
Horsens d. 22 Nov 1902. Paa Børns og egne Vegne Elisabeth Fog f. Bønnelycke."
Horsens Avis: "Christian Fog. I Nat Kl. henad 1 er Konsul Chr. Fog ret pludselig afgaaet ved Døden, kun 8 Dage
efter at hans ældste Søn efter faa Dages Sygeleje var gaaet bort. Omtrent Kl. 6½ i Aftes forlod Konsulen sit Kontor
paa Allégade og gik hjem til sin Bolig; han var lidt upasselig, nedbøjet som han har været af Sorg over Sønnens Død,
men intetsomhelst tydede dog paa, at det skulde være den sidste Vandring fra hans mangeaarige Arbejdsplads. I den
senere Tid havde Konsulen været noget besværet af Kortaandethed, som vistnok stammede fra Fedt paa Hjertet, men
man anede ingen Fare og Konsulen gik til Ro ved sædvanlig Tid. Kl. henad Tolv blev Huslægen tilkaldt, men der var
intet at gøre. Hjertet nægtede at fungere og kort efter indtraadte Døden.
- Konsul Carl Christian Fog var født 30. Januar 1835 i Tjørnelunde paa Slagelsesegnen, hvor hans Fader var
Godsforvalter paa "Selchausdal". Han kom som ung Mand hertil Horsens fra Svendborg og etaberede sig den 1ste
Decbr. 1857, altsaa næppe 23 Aar gl. Det var i Monbergs Gaard paa Smedegade (hvor nu Købm. L. P. Bache bor), at
Fog aabnede sin første Forretning, som omfattede Kolonialvarer, Jern, Korn og Kul. Penge havde han ingen af og
Tidspunktet var vanskeligt - midt i Pengekrisen - men Fogs Ihærdighed og merkantile Blik bragte i Løbet af kort Tid
hans Forretning op paa Højde med de største heri Byen.
Efter 7 Aars Forløb flyttede Chr. Fog sin Forretning hen til Blumers Gaard (som nu A. S. Lyshøj har). Han havde
efterhaanden begyndt at lægge sig efter Trælasthandel og købte senere Agent Herskinds Gaard paa Smedegade, som
han nedbrød og genopbyggede. Da Tømmerforretningen stadig udvidedes, købte Fog derefter Monbergs store Gaard
paa Allégade, den saakaldte "Generalgaard" [NB! Generalsgaarden ligger i Smedegade, og det var hans private bolig],
paa hvis omfattende Grund han anlagde sin nuværende Tømmerplads.
I 1882 opgav Fog sin Butikshandel for derefter udelukkende at kaste sig over Handelen med Tømmer og
Bygningsmaterialer, som han drev op til en betydelig Højde; den kan sikkert uden Overdrivelse siges at være en af
Jyllands største. I 1893 blev Fogs nylig afdøde Søn optaget som Associe i Forretningen og for et Par Aar siden overgik
Forretningen til denne Søn og Broderen Hr. Lauritz Fog under Firma "Chr. Fogs Sønner", men den virksomme gamle
Konsul har sikkert vedblivende fulgt Forretningen med usvækket Interesse. Thi Konsul Fog var alle Dage en meget
flittig og paapassende Mand. Han var i de senere Aar Byens største Skatteyder, men han har ikke sovet sig til sin
Formue. "Morgenstund har Guld i Mund", det kunde godt passe paa ham. Altid var han tidlig oppe, og selv nu, da
Sønnerne havde overtaget Forretningen saa man ham færdes i de tidlige Morgentimer.
- I Aaret 1885 udnævntes Fog til svensk-norsk Vicekonsul, hvilken Stilling overfor den livlige Skibsfart paa Byen fra
Naborigerne er af ikke ringe Betydning.
I Byens offentlige Liv havde Konsul Fog taget Del først som mangeaarigt Medlem af Ligningskommissionen og fra
Januar 1891 som Byraadsmedlem, valgt af de Højstbeskattede. Han genvalgtes i 1897 og hans Valgperiode vilde altsaa
være udløben nu til Nytaar.
Han har i Byraadet taget sig varmt af den som Følge af Forholdenes Udvikling noget uheldigt stillede nordre Bydel og
bl. a. medvirket væsentligt til at der kom et Apotek derude og blev anlagt en Forbindelsesgade (Lendropsgade) fra
Møllegade til Smedegade. Han var Formand i Markudvalget, hvor han med sin praktiske Indsigt gjorde god Fyldest.
Den afdøde var Ridder af Dannebrog og den svenske Vasaorden."
Begravet på Horsens Nordre Kirkegård.
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Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1855 som handelsbetjent hos broderen, købmand R. G. Fog  i Svendborg.

• Han arbejdede som kolonialhandler 1857 i Horsens.

• Han arbejdede som trælasthandler 1882 i Horsens.

• Udnævnelse: norsk-svensk vicekonsul, 1885, Horsens.

• Aftægt: 1900, Horsens.

Christian blev gift med Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke den 13 Jul. 1859 i Vor Frue kirke, Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB Svendborg Vor Frue copulerede 1859 opsl 353:
13 Juli i Kirken efter Tillysning:
Ungkarl, Kjøbmand Carl Christian Fog i Horsens, født d: 30te Jan: 1835 i Tjørnelunde, Finnerup Sogn i Sjælland,
vacc: efter Attest af Lægen Schiødt i Horsens. Conf. i Wiby Kirke i Sjælland [= Syv kirke, Ramsø herred. Men jeg
har ikke fundet ham blandt konfirmanterne der].
Jomfru Elisabeth Cathrine Bønnelycke, født i Svendborg 14 Jan: 1835, vacc: 14 Juli 1835 af Tasverdt[?]. conf. af
Halle 1850. Forlovere: [Svend] Bønnelycke, R. G. Fog.

Børn af dette ægteskab:
i. Margrethe Hermandine Fog blev født den 31 Maj 1860 i Horsens, blev døbt den 31 Maj 1860 i Hjemmet,

døde den 1 Jun. 1860 i Horsens, og blev begravet den 4 Jun. 1860 i Horsens.
ii. Svend Fog blev født den 7 Feb. 1862 i Horsens, blev døbt den 13 Maj 1862 i Frelsers Kirke, Horsens,

døde den 13 Nov. 1902 i Horsens i en alder af 40 år, og blev begravet den 18 Nov. 1902 i Vor Frelser,
Horsens. Et andet navn for Svend var Svend Christian Fog.  Svend blev gift med Anna Madsen den 20
Nov. 1885 i Horsens, Vor Frelser.

iii. Herman Fog blev født den 14 Dec. 1863 og døde den 16 Nov. 1865 i en alder af 1 år.
iv. Margrethe Henriette Fog blev født den 3 Okt. 1865 i Horsens, blev døbt den 30 Dec. 1865 i Horsens, og

døde den 3 Okt. 1945 på Frederiksberg i en alder af 80 år.  Margrethe blev gift med Hans Peter Heide den
3 Okt. 1883 i Horsens.

v. Herman Fog blev født den 12 Okt. 1867 og døde den 26 Jan. 1868.
vi. Hansa Fog blev født den 28 Feb. 1869 i Horsens, blev døbt den 15 Jun. 1869, døde den 25 Jan. 1897 i

Horsens i en alder af 27 år, og blev begravet den 29 Jan. 1897 i Vor Frelser, Horsens. Årsagen til hendes
død var epilepsi.

vii. Axel Fog blev født den 13 Mar. 1870 og døde den 29 Nov. 1877 i en alder af 7 år.
viii. Ida Elisabeth Fog blev født den 15 Maj 1871 og døde den 22 Mar. 1874 i en alder af 2 år.

ix. Thyra Regitze Fog blev født den 2 Jul. 1872 og døde den 30 Nov. 1877 i en alder af 5 år.
x. Otto Fog blev født den 17 Dec. 1873 i Horsens, blev døbt den 6 Apr. 1874 i Horsens, og døde den 6 Apr.

1909 i Kbh. i en alder af 35 år. Årsagen til hans død var blindtarmsbetændelse.  Otto blev gift med Lovise
Frølund den 14 Okt. 1899 i Horsens.

2 xi. Lauritz Bønnelycke Fog.  Lauritz blev gift med Karen Barfoed den 14 Jan. 1903 i St. Nicolai, Svendborg.

Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

5.  Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke, datter af Svend Bønnelykke og
Anne Margrethe "Grethe" Kirstine Keysen, blev født den 1 Jan. 1835 i Svendborg,
blev døbt den 18 Jun. 1835 i Vor Frue, døde den 24 Dec. 1909 i Horsens i en alder af
74 år, og blev begravet den 30 Dec. 1909 i Vor Frelser, Horsens. Et andet navn for
Elisabeth var Lise Fog.

Biografi:  Lise Bønnelycke fødte 11 børn, men 7 af dem døde som børn, og kun
Margrethe overlevede hende. Helle ved fra familieoverleveringen, at "tante Lise"
var helt som forstenet som gammel. Datteren, der overlevede hende var Margrethe
Heide (1865-1945), min tante Ebis' mor.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1850 i Vor Frue, Svendborg.

Elisabeth blev gift med Christian Fog den 13 Jul. 1859 i Vor Frue kirke, Svendborg.
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6.  Thomas Barfoed, søn af Christen Barfoed og Petrine Andreasine Carre,
blev født den 12 Feb. 1850 i Svendborg, blev døbt den 7 Apr. 1850 i St. Nicolai,
Svendborg, døde den 9 Maj 1934 i Svendborg i en alder af 84 år, og blev begravet den
13 Maj 1934 i Svendborg.

Biografi:  Thomas Barfoed var næstældste søn i en stor børneflok. Han gik tidligt
sin far til hånde i købmandshandelen og har været udset til hans arvtager. Ved FT
1870 opgives han at være handelsbetjent der. Han blev handelsuddannet i Odense.
20. aug 1876 fik han næringsbrev og overtog faderens købmandsforretning med
tilhørende bolig i Svendborg. Det var en gammel købmandsgård på hjørnet af
Gerritsgade og Kattesundet. 1877 giftede han sig med Thora Wiggers fra
nabokøbmandsgården. Men kort efter blev han smittet med tyfus og pådrog sig
efterfølgende en sådan gigt, at han nærmest blev krøbling. De første 10 år af sit
ægteskab var han sengeliggende, og det blev kun til det ene barn, Karen.
Forretningen måtte afstås efter at sygdommen havde vanskeliggjort driften. Til
skade for handelen var det også, at brugsforeningsbevægelsen påførte
købmændene konkurrence. Desuden spillede det ind, at Thomas Barfoed havde
udlejet sin stand til Estrups gendamerikorps og derved kom i modsætningsforhold til venstrebønderne der var hans
kunder. På deres ældre dage boede han og Thora i en smuk bindingsværksbygning i Kirkestræde 1. Fra 1887 udlejede
han underetagen ud til Svendborgs Amtstidende, og i 1916 solgte han huset til den, men han og Thora blev boende til
leje. Efter at have opgivet forretningen drev han en beskeden agenturvirksomhed, men den har næppe indbragt særlig
meget. Ikke desto mindre kunne de leve standsmæssigt til deres deres død 1834 i deres statelige lejlighed med taghave
ovenpå Amtstidenden og lige op til kirken. (Bygningen blev schalburgteret 17. marts 1945 og eksisterer ikke mere).
Breve fra ham viser, at han ligesom mange andre af slægten skrev vers. Desuden at han interesserede sig for slægtens
historie. Han var uden tvivl en vennesæl omend måske lidt pirrelig mand, og han havde det held i ulykken både at have
en betydelig arv og en god kone i ryggen.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1870 som handelsbetjent hos faderen  i Svendborg.

• Han blev uddannet som kommis i Odense.

• Han arbejdede som købmand 1876 i Svendborg.

• Han arbejdede som handelsagent i Svendborg.

Thomas blev gift med Thora Wiggers den 21 Aug. 1877 i St. Nicolai, Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB St. Nikolaj copulerede 1877, opsl 148:
21/8 i Kirken
Ungkarl Kjøbmand Thomas Barfoed af St. Niko. f. i sognet. 27 Aar.
Jomfru Thora Vilhelmine Hermandine Wiggers af St. Niko. f. i Sognet. 19Aar.
Forlovere: Kjøbmand Kr. Barfoed & Kjøbmand Poul Wiggers [parrets fædre].

Barn af dette ægteskab:
3 i. Karen Barfoed.  Karen blev gift med Lauritz Bønnelycke Fog den 14 Jan. 1903 i St. Nicolai, Svendborg.

Karen blev derefter gift med Viggo Eggertsen den 4 Mar. 1910 i Hatting Kirke.
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7.  Thora Wiggers, datter af Poul Wiggers og Julie Hermandine Gøtzsche,
blev født den 1 Feb. 1858 i Svendborg, blev døbt den 3 Maj 1858 i St. Nicolai,
Svendborg, døde den 8 Sep. 1934 i Svendborg i en alder af 76 år, og blev begravet den
12 Sep. 1934 i St. Nicolai, Svendborg. Et andet navn for Thora var Thora Vilhelmine
Hermandine Barfoed.

Biografi:  Thora var den næstældste i den børnerige Wiggersfamilie, og allerede
som pige var hun sin mors hjælpende hånd med de mange små søskende. Med
hendes og Thomas Barfoeds giftermål 1877 besegledes forbindelsen mellem to af
Svendborgs førende købmandsfamilier. Men Da Thomas kort efter giftermålet
blev syg og var sengeliggende kom de til at tilbringe de første 10 år af ægteskabet
i sygeværelset hvor hun trofast plejede ham.
For min mor var hun den højtelskede bedstemor Barfoed i Svendborg hvor hun
boede med sin gigtsvage mand. Hun har uden tvivl været den samlende skikkelse i
hjemmet. Som gamle var de begge meget skrøbelige og let irritable indbyrdes og
for børnestøj.
 
Søsteren, Ingeborg Wiggers, skriver: "Min ældste Søster Ida kan jeg slet ikke
huske hjemme, hun blev gift med Tandlæge Marinus Kiær den Gang jeg var 4 Aar
gl., ligesaa min næstældste Søster Thora, som blev gift med Købmand Thomas
Barfoed; dog ved jeg, at Thora var Mors højre Haand; hun strikkede som Barn
alle Drengenes Strømper, og da mor paa sit Dødsleje gennemlevede den Tid, hvor hun havde faaet mig, var hun mest
rolig, naar hun vidste, at Thora passede Huset og Drengene."
"Jeg var altid nede hos Thora, som var bleven gift samme Aar som Ida. De boede længere nede af Gerritsgade, i en
gammel Købmandsgaard paa Hjørnet af Kattesundet. Der var en stor Karnap i Butikken; der opholdt vi os næsten
altid; der kunde man se op og ned ad Gaden. Det var ingen Under, at det blev kaldt "det skarpe Hjørne". Thomas
paadrog sig efter en Tyfus en saadan Gigt, at han blev fuldstændig Krøbling, de første 10 Aar af hendes ægteskab var
Sovekammeret Thoras Opholdssted, hvor hun passede den syge Mand. Thora var altid min Tilflugt, naar der var noget
i Vejen med Brødrene, saa løb jeg altid ned til hende og fik hende til at gaa med hjem; hun var altid den gode Hjælp.
Om Sommeren flyttede min Kusine Misse [Rützou] og jeg ned til hende og var der i en 8 Dage, det var vores
Sommerudflugt."

Thora blev gift med Thomas Barfoed den 21 Aug. 1877 i St. Nicolai, Svendborg.
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4. generation (Oldeforældre)

8.  Jørgen David Fog, søn af Rasmus Jørgensen Fog og Johanne Henriette Müller, blev født den 21 Feb. 1791 i
Køge, blev døbt den 1 Mar. 1791 i St. Nicolai, Køge, døde den 11 Dec. 1850 i Tjørnelunde i en alder af 59 år, og blev
begravet den 19 Dec. 1850 i Finderup. Årsagen til hans død var apoplektisk anfald.

Biografi:  Jørgen David Fog var ældste søn af den senere præst i Køge, Rasmus Fog, og blev ved dåben opkaldt efter
sine to bedstefædre. Han blev viet 12/1 1816 til købmandsdatteren, Regitze Weiss, fra Holbæk. Det skete i
præstegården i Køge - hun har været 4 måneder henne, så det havde måske ikke været så godt i kirken. Han var på
det tidspunkt fuldmægtig hos administrator af universistets gods i Holbæk amt, assessor Gøtzsche i Tjørnelunde, så han
må nok været uddannet som jurist. Barnet blev døbt i Regitzes hjemby, Holbæk. Men herefter er familien flyttet til
Tjørnelunde, og de næste barnedåber fandt sted i sognekirken i Finderup hvor præsten var en bror til assessor
Gøtzsche. 1821 blev denne imidlertid suspenderet og senere afskediget fra sin stilling ved universitetet, og omk. 1824
fik Fog nyt job som godsforvalter på Selchausdal 10 km fra Tjørnelunde hvor han imidlertid blev boede. I 1827 døde
Regitze, 34 år gammel. Enkemanden og assessor Gøtzsches hustru, Hermandine, forelskede sig i hinanden, og
forholdet fik følger. Det må have været en skandale i det lille samfund. Hermandine flyttede hjemmefra og slog sig ned
i det nærliggende Tersløse sogn. Hun blev separeret fra manden og fødte sit barn. Tersløse KB melder:  "2.
September født Julie Hermandine Gøtzsche, døbt i Kirken den 28. October 1830. Forældre: Assessor Gøtzsche i
Tjørnelunde og hans separerede i Tersløse boende Kone. Moderen stod selv med Barnet og Fadderne vare Forvalter
Fog og Møller Christensen begge i Tjørnelunde." Hermandine blev skilt  fra Matheus Gøtzsche 1831og gift på ny med
Fog 1833. Elskovsbarnet var min oldemor, Julie Hermandine.
Ved FT 1834 står Fog opført som 49-årig forvalter på godset Selchausdal øst for Tissø. Han boede med sin 41årige
kone, Hermandine, på et bolsted (dvs. en mindre gård) i Tjørnelunde, og der var 4 børn af ægteskabet med Regitze
samt Julie Hermandine Gøtzsche og yderligere en fælles søn (død som lille). Desuden en huslærerinde og 3
tjenestefolk. Vi kan følge familien i FT 1840, 1845 og 1850. En søn, Christian Fog, skulle senere blive far til min
morfar, Lauritz Fog, i Horsens.
Jørgen David Fog døde på sin ejendom i Tjørnelunde hvor han boede fra omk. 1820 til sin død 1850. En søn af første
ægteskab, Herman Mathias Fog, efterfulgte ham som godsforvalter på Selchausdal.

Begivenheder i hans liv:
• Kirkebog: fuldmægtig hos Math. Gøtzsche, 1816-1823, Tjørnelunde.

• Han blev ansat som godsforvalter på Selchausdal 1824-1850 i Finderup sogn, Holbæk amt.

• Han boede på et arvefæsteboel under Selchausdal 1824-1850 i Tjørnelunde.

Jørgen blev gift med Regitze Marie Weis, datter af Johan Christian Wilhelm Weis og Anna Kirstine Hansen, den 12 Jan.
1816 i Køge.

Ægteskabsnotater: Vielse 12 Januarii 1816. Fuldmægtig hos Hr. KammerAssessor Gøtzsche i Tjørnelunde Jørgen
David Fog, 25 Aar. Jfr. Regitze Marie Weiss, en Datter af Kiøbmand Weiss i Holbæk, 23 Aar.
Forlovere: For Brudgommen Sognepræst i Kiøge Rasmus Fog - For Bruden Her. Weiss, Kiøbmand i Holbæk. Vielsen
forettet i Huset ifølge allerunderdanigst Bevilling af 10 Januarii.

Børn af dette ægteskab:
i. Rasmus Wilhelm Fog blev født den 18 Maj 1816 i Holbæk, blev døbt den 22 Jul. 1816 i Finderup, døde

den 17 Jun. 1894 i Skippinge i en alder af 78 år, og blev begravet den 23 Jun. 1894 i Viskinge.  Rasmus
blev gift med Guri Jacobi Lund den 21 Okt. 1843.

ii. Herman Mathæus Fog blev født den 9 Mar. 1818 i Tjørnelunde, døde den 2 Aug. 1890 i Frenved, Sæby
sogn, Holbæk amt i en alder af 72 år, og blev begravet den 7 Aug. 1890 i Sæby kirke.

iii. Rudolph Georg "R. G." Fog blev født den 1 Sep. 1819 i Tjørnelunde, blev døbt den 19 Okt. 1819 i
Finderup, og døde den 9 Jan. 1881 i Svendborg i en alder af 61 år. Et andet navn for Rudolph var R. G.
Rudolph blev gift med Christine Haastrup, datter af Hans Haastrup og Mathilde Catarina Colding,
den 6 Sep. 1843 i Finderup sogn, Holbæk amt.

iv. Henriette "Jette" Fog blev født den 23 Okt. 1821 i Tjørnelunde, blev døbt i 1822, og døde den 3 Sep.
1904 i Frue sogn, Svendborg i en alder af 82 år. Andre navne for Henriette var Henriette Christine Fog og
Jette.  Henriette blev gift med Adolph Fog, søn af Christian Friderich Fog og Ane Elisabeth
Kirstine Bendz, den 11 Sep. 1853 i Viby Sogn, Bjerge herred.  Parret var barnløse.

v. Jørgen Lemvigh Fog blev født den 19 Apr. 1823 i Tjørnelunde, blev døbt den 18 Dec. 1823 i Finderup
kirke, døde den 7 Feb. 1900 i Horsens i en alder af 76 år, og blev begravet den 13 Feb. 1900 i Vor Frelser,
Horsens.  Jørgen blev gift med Ane Sophie Hansen den 20 Nov. 1851.  Jørgen blev derefter gift med
Christine Clausine Barfoed, datter af Thomas Barfoed og Anna Cathrine Clausdatter, den 19 Sep.
1854.

vi. Ida Erasmine Fog blev født den 21 Jun. 1825 i Tjørnelunde, blev døbt den 6 Aug. 1826 i Finderup kirke,
og døde den 5 Nov. 1888 i en alder af 63 år.  Ida blev gift med Niels Ludolph Georg Rützou, søn af
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Niels Oschaltz Rützou og Anna Dorothea Holm, den 14 Okt. 1846 i Finderup kirke.

Jørgen blev derefter gift med Hermandine Kirstine Borgen den 27 Apr. 1833 i Havrebjerg Kirke, Holbæk.

Ægteskabsnotater: KB Havreholm kirke, viede 1833, opsl. 163:
d. 27de i Kirken. Iflg. konge Brev af 26de April s. A.
Hr. Forvalter Jørgen David Fog af Tjørnelunde og fraskilt fru Hermandine Kirstine Gøtzsche - født Borgen.
Forlovere: Hr. Kiøbmand I. Borchsenius og Hr. Procurator S. Fog, begge fra Slagelse.
NB Han Enkemand og hun fraskilt.

Børn af dette ægteskab:
i. Julie Hermandine Gøtzsche (Slægtskab til far: Usikkert, Slægtskab til mor: Biologisk) blev født den 2

Sep. 1830 i Tersløse, Holbæk amt, blev døbt den 28 Okt. 1830 i Tersløse kirke, døde den 14 Nov. 1908 i
Svendborg i en alder af 78 år, og blev begravet den 19 Nov. 1908 i Svendborg. Et andet navn for Julie var
Julie Hermandine Fog.  Julie blev gift med Poul Wiggers den 14 Nov. 1855 i Svendborg.

ii. Christian Anton Fog blev født den 15 Nov. 1832 og døde den 5 Mar. 1835 i en alder af 2 år.
4 iii. Christian Fog.  Christian blev gift med Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke den 13 Jul. 1859 i Vor

Frue kirke, Svendborg.
iv. Otto William Fog blev født den 3 Feb. 1837 og døde den 27 Feb. 1839 i en alder af 2 år.
v. Othilde Boline Fog blev født den 11 Aug. 1840 i Tjørnelunde, blev døbt den 11 Okt. 1840 i Finderup, og

døde den 9 Sep. 1920 i en alder af 80 år.

9.  Hermandine Kirstine Borgen, datter af Andreas Borgen og Bodil Maria
Hermansdatter, blev født den 28 Aug. 1793 i Holbæk købstad, blev døbt den 4 Sep.
1793 i St. Nicolaj, Holbæk, døde den 3 Dec. 1885 i Svendborg i en alder af 92 år, og
blev begravet den 9 Dec. 1885 i Svendborg, St. Nicolai. Årsagen til hendes død var
Alderdom - Apoplexi. Andre navne for Hermandine var Hermandine Fog og
Hermandine Gøtzsche.

Biografi:  Hermandine var proprietærdatter og søster til rektor og kultusminister,
V. A. Borgen, og til rektor på Metropolitanskolen, Bonaparte Borgen. Hun blev i
1812 som 19-årig gift med Mathæus Gøtzsche, 33 år og jurist. Året efter blev han
ansat som forvalter af universitetets sjællandske gods. Ved deres første barns
fødsel 1814 boede de i landsbyen Tjørnelunde i Finderup sogn og han tituleres
tillige som kammerassessor. Som fuldmægtig havde han min oldefar, Jørgen
David Fog, der var gift med Regitze Weis og ligeledes boede i Tjørnelunde. De to
familier stod gentagende gange fadder til hinandens børn, så der har været nære
relationer også på det private plan.
1821 blev Gøtzsche imidlertid suspenderet og siden afskediget fra sin stilling. Det
må have været en vanskelig tid for ægtefolkene. De mistede også 3 små pigebørn
født i henholdvis 1824,1826 og 1828. Der har nok været mindre morsomt i
ægteskabet. I hvert fald forelskede hun sig i Fog der i 1827 var blevet enkemand, og hun lod sig iflg. familielegenden
"bortføre" af ham. Hun var da gravid med Julie, velsagtens med ham, men hun vidste ikke selv med hvem af dem.
Julie blev født 2. sep 1830. Ved dåben 28. okt. samme år oplyser KB for Tersløse, at hun og Gøtzsche var
separerede, og at hun nu boede der i sognet. Hun og Fog blev viet i Havrebjerg 1833, og hun flyttede sammen med
ham i Tjørnelunde. Som gammel og senil gentog Julie iflg. familietraditionen gang på gang sætningen: "Julle, Julle,
hvem er din far?" Fog var fra engang i 1820erne blevet godsforvalter på det nærliggende Selchausdal, men de boede
fortsat i Tjørnelunde. Og her boede Gøtzsche også. Efter Fogs død i 1850 flyttede hun til Svendborg hvor Julie var
blevet gift med købmand Poul Wiggers, og hvor der også var et par af Fogs børn af 1. ægteskab: R. G. Fog og
Henriette Fog. Hun fik en 35 år lang enkestand og blev nok temmelig senil, inden hun døde i 1885, 93 år gammel.
Barnebarnet Ingeborg Wiggers der var født 1871 har beskrevet den gamle kone:
"Hver Søndag kom Bedstemor Fog, Mors mor, og Tante Grethe til Middag, vi spiste altid Kl. 1. Bedstemor var en
gammel Kone, jeg kan kun huske hende som saadan. Hun boede i Vestergade og blev hver Søndag hentet af "Jacob",
den lille Hest vi havde som var forspændt en almindelig Arbejdsvogn, og af en lille Trappe, som blev hægtet paa
Vognen, steg den gamle Kone af. Hun var ikke tilfreds, naar Karlen, som kørte, ikke havde faaet skiftet Tøj, men var i
sin blaa Arbejdsbluse. Hun var en streng gammel Kone; nogen synderlig Følelse havde jeg ikke for hende. Hun gik
nærmest i Barndom. Naar hun skulde hjem om Aftenen bad hun altid om et Stykke Avispapir; det skulde hun bruge til
Papillotter til de smaa Krøller, hun havde ved Ørerne. Naar hun skulde have sin Kaabe paa, sagde hun: "Giv mig saa
Slaget ved Waterloo"; der hørte nemlig et stort Slag til hendes Kaabe. Bedstemor var ikke tilfreds med, at Far [Poul
Wiggers] aldrig gik paa Kroen. "Er det det Mandfolk," sagde hun. Hver Søndag beklagede hun, at der var en sort Plet
paa et af Pillespejlene. Hun kunde heller ikke forlige sig med de ferniserede Gulve; hun spurgte først, om Julle (min
Mor) var derinde; naar vi saa sagde nej, pegede hun paa Gulvet og sagde: "Hvad gir I mig for de Gulle". Naar vi
Søndag Aften havde Gæster, spurgte hun himmelhøjt: "Julle er alle de Mennesker bødne?" Vi havde en meget genert
og tavs 1ste Fuldmægtig. Om ham sagde hun: "Han fortaler sig s'gunte". Ohrtmand, det hed han, blev blodrød i
Hovedet af Flovhed. Naar Tante Grethe om Søndagen gik sig en Tur, spurgte Bedstemor, hvor Grethe var henne, naar
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vi saa svarede, at hun var ude at gaa, sagde Bedstemor altid: "Ja, det er sgu kedeligt at hun ikke er bleven Landpost."
Lidt efter gav hun sig til at le, og naar vi spurgte hende, hvorfor hun lo, kom hun altid med den Historie om deres
Landpost i Tjørnede. Naar han støvet og træt kom hjem, spyttede Konen ham altid i Ansigtet og tørrede ham af med
sit Forklæde. Paa sine sidste Dage hjalp en gammel Jomfru Vest Tante Grethe med at passe hende, og om
Eftermiddagen, da hun døde, kom Tante ind i Soveværelset og bøjede sig over Bedstemoder; hun sagde til Jomfru
Vest, at hun ikke syntes Moren trak Vejret, hvortil Jomfruen svarede, at det var noget siden, at den gamle Frue havde
trukket sit sidste Suk, saa Bedstemoder fik da en stille Død. Hun blev 93 Aar gammel."
Ja, det er utaknemmeligt at blive så gammel. Jeg er temmelig sikker på, at der har været spræld i hende som ung. Der
skulle noget til at bryde ud af et velsitueret ægteskab i 1830 og følge sine følelser for en anden mand. Og han må jo på
sin side have været forgabt i hende. Jeg synes også den gamle kones stereotype vittigheder tyder på, at hun i sine
velmagtsdage har haft evnen til at more sig over dagliglivets pudserligheder.

Hermandine blev gift med Matthæus Gøtzsche, søn af Hans Philip Gøtzsche og Sophie Amalie Mathæusdatter Plesner, den
16 Okt. 1812 i Særslev. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Ægteskabsnotater: KB Særslev 1812 opsl. 326:
Anno 1812 den 16de October bleve Hr: Secretair Mathæus Giødzsche efter forevist Kongebrev ægteviet til velædle
Jomfru Hermandine Kirstine Borgen paa EgemarkeGaard og ingen var som i nogen lovlig Maade som kunnet hindre
deres Ægteskab, derfor indestaar vi 2de Undertegnede Forlovere
DP [David Plesner] Gjødtzsche  -  Borgen.

Biografi:  Gøtzsche var ældste søn i en talrig børnefolk fordelt på to kuld i Jyderup præstegård. Ved FT 1801 var han
og 2 brødre studerende og boede til leje i Klædeboderne. Det har været dyrt for faderen, og de måtte klare sig for lidt.
Han blev cand. jur. i okt. 1803. Efter sin eksamen opsøgte han Danske Kancelli i håb om en stilling: "min far kan ikke
understøtte mig, da jeg har 14 levende søskende." (sic!)
1804 blev han - skønt sjællænder - kopist på det jyske landsdommerkontor. Næppe nogen ønskestilling, og han sendte
da også adskillige embedsansøgninger derfra i årene 1805 til 1811. (Nygaards sedler). 1813 blev han kammerassessor
og forvalter ved universitetets og kommunitetets gods på Sjælland med bopæl i Tjørnelunde i Finderup sogn. Som
fuldmægtig ansatte han den 12 år yngre Jørgen David Fog, og der opstod et nært forhold mellem de to mænd og deres
familier. Han stod fadder til et par af Jørgen David Fogs børn: Rudolph f. 1819 og Ida f. 1826, og Fog optræder også
som fadder hos Gøtzsche, nemlig for Edvard f. 1820, Thora f. 1824 og Julie Hermandine f. 1826 (død som barn).
 
Men det må være gået galt for ham, for ikke alene blev han i 1821 suspenderet og senere afskediget fra sit job som
forvalter af universitets gods, - jeg ved ikke hvorfor - men 1830 forlod hans kone ham til fordel for hans tidligere
fuldmægtig og ven, Jørgen David Fog. Da Julie blev døbt i okt. 1830 boede Hermandine iflg. KB i Tersløse. Ved FT
1834 står han som enkemand [sic!]  og forligskommissær med bolig i Fogedgården i Tjørnelunde - samme landsby
hvor også Jørgen David Fog boede med Hermandine. FT 1840 og 1845 finder Gøtzsche hos hans yngste bror,
Henning Christopher Gøtzsche, der var sognepræst i Finderup. Ved FT 1850 boede han på godset Vedbygaard og er
anført som 71-årig godsforvalter og fraskilt. Han døde på Vibygaard, hvor sønnen Hans Andreas G. var
godsforvalter.
 
 

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1799, Slagelse.

• Han findes i folketællingen 1801 som stud jur  i Kbh.

• Han blev uddannet som cand jur (latinsk juridisk eks.) Okt. 1803 på Kbhs Universitet.

• Han blev ansat som kopist i det jyske og loll. landsdommerkontor 24 Okt. 1804.

• Han blev ansat 1805 på Matrikelkontoret.

• Han blev ansat som forvalter af universitetets gods, kammerassessor 1813-1821 i Holbæk amt.

• Han findes i folketællingen 1834 som forligskommissær på Fogedgården  i Finderup.

• Han findes i folketællingen 1840-1845 som taksator, logerende hos broderen H. C. Gøtzsche  i Finderup præstegård.

• Han findes i folketællingen 1850 som logi hos Olavius Mehldahl på Vedbygård  i Ruds Vedby.

Børn af dette ægteskab:
i. Carl Emil Gøtzsche blev født den 12 Feb. 1814 i Tjørnelunde og døde den 16 Apr. 1865 i Hønefoss,

Norge i en alder af 51 år.  Carl blev gift med Eggertha Hansine Bagger.  Carl blev derefter gift med
Amanda Ferdinandine Hanstein.

ii. Hans Andreas Gøtzsche blev født den 15 Nov. 1815 i Finderup og døde den 19 Mar. 1874 i Syv, Roskilde
amt i en alder af 58 år.  Hans blev gift med Johanne Kirstine Thomsen.

iii. Julius Vilhelm Theodor Gøtzsche blev født den 29 Jul. 1818 i Finderup og døde den 16 Maj 1849 i
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Horsens i en alder af 30 år. Årsagen til hans død var sår i krigen 1848-50.
iv. Edvard Immanuel Gøtzsche blev født den 1 Jun. 1820, blev døbt den 29 Apr. 1821 i Finderup kirke, og

døde den 18 Okt. 1848 i en alder af 28 år.  Edvard blev gift med Louise Klingenberg.
v. Ferdinand Helfred Gøtzsche blev født den 20 Maj 1822 i Tjørnelunde, blev døbt den 22 Sep. 1822 i

Finderup kirke, og døde den 22 Feb. 1890 i Norge i en alder af 67 år.  Ferdinand blev gift med Nathalia
Alida Luplau den 22 Okt. 1850.

vi. Anna Margrethe Thora "Grethe" Gøtzsche blev født den 23 Apr. 1828 i Tjørnelunde, blev døbt den 20
Jul. 1828 i Finderup kirke, og døde Omk. 1895 i Svendborg i en alder af 67 år.

Hermandine blev derefter gift med Jørgen David Fog den 27 Apr. 1833 i Havrebjerg Kirke, Holbæk.

10.  Svend Bønnelykke, søn af Hans Boll Bønnelykke og Kirstine Gudme
Blicher, blev født den 20 Jun. 1800 i Kolding, blev døbt den 14 Sep. 1800 i Kolding
kirke, døde den 21 Jan. 1876 i Svendborg i en alder af 75 år, og blev begravet den 28
Jan. 1876 i Vor Frue. Årsagen til hans død var blodprop i hjertet. Et andet navn for
Svend var Svend Bønnelycke.

Biografi:  Svend Bønnelycke var yngste søn og mistede sin far i 10 årsalderen.
Der var tobak i den videre familie, og han blev medlem af Kbhs tobaksspinderlav
1824 og slog sig 1826 ned som  tobaksfabrikant i Svendborg. Der var 10 børn.
1876 faldt han om på gaden, ramt af et hjertestop.
Svendborg Amtstidende skrev 22. jan 1876: "En af Byens ældste Borgere og
hæderligste Mænd, Tobaksfabrikant Svend Bønnelycke, er i Aftes afgaaet ved
Døden, 76 Aar gammel. For ca. 50 Aar siden erhvervede han Borgerskab heri
Byen og ved Dygtighed og Hæderlighed indtog han snart en agtet og anseet
Stilling blandt sine Medborgere, som hædrede ham med forskjellige kommunale
Tillidshverv. I Sparekassens Bestyrelse deeltog han fra dens Oprettelse, indtil han
for et Aars Tid siden paa Grund af sin høje Alder ønskede at fratræde. Hans
Hæderlighed som Medborger og varme Hjerte for sin trængende Næste vil sikre
ham et agtet og taknemmeligt Minde i den Kommune, hvor i han virkede i saa
mange Aar."
 
Bro-Jørgensen oplyser, at Sv. Bønnelycke fik sit tobaksprivilegium 29. sep 1825
og grundlagde sin virksomhed 1826. I 1834 var der tre tobaksfabrikker i Svendborg, hvoraf købmand Jørgen Graae's
fra 1833 var størst, og Bønnelyckes næststørst, men ældre. (I s. 277). 1837 havde Graae 3 svende og 15 andre (børn),
og de fremstillede 26.000 pd tobak, Bønnelycke havde 2 svende og  12 andre, og han fremstillede 20.000 pd, mens H.
C. Rasmussen kun havde fire mand ansat og fremstillede 5000 pd. (Bd. II s. 730). 1855 var der 4 tobaksfabrikker i
Svendborg, hvoraf Bønnelyckes var størst. Han havde da 5 mand og 10 drenge ansat, og de producerede 33.000 pd
tobak om året til en værdi af 8000 rdb. samt en cigarproduktion på 2-300.000 stk. til en værdi af 4.250 rdb. (II s. 736).
Bønnelycke var medlem af den første borgerrepræsentation 1838. (II s. 517). 1839 måtte han indfri en kaution på 2000
rdl. som han havde været så uforsigtig at stille for kæmner Zachariassen der viste sig at have en betydelig kassegæld,
og som derfor blev suspenderet. (II s. 524f).
"Bønnelycke var en betydende mand i datidens Svendborg. Han var borgerrepræsentant i to perioder. Han var med til
at oprette Sparekassen for Svendborg og Omegn, i hvis ledelse han sad fra 1852 til 1875. Indenfor Den borgerlige
Læseforening var han et anset medlem. En søn, legatstifteren C. H. Bønnelycke, førte forretningen videre, indtil
tobaksfabrikant Harald Halberg overtog den den 1. marts 1887." (II s. 736).
 
Svend Bønnelycke var far til Lauritz Fogs mor, Lise Bønnelycke, og til legatstifteren Carl Henrik Bønnelycke. En
yngre søster, Christiane Henriette Bønnelycke var gift med Jens Bay Eggertsen og mor til Viggo Egertsen, Krumstrup.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 17 Apr. 1814 i St. Nikolaj, Kolding.

• Han arbejdede som tobaksfabrikant 1827-1876 i Svendborg.

Svend blev gift med Anne Margrethe "Grethe" Kirstine Keysen den 10 Maj 1827 i Gaverslund Kirke, Holmans h. Vejle.

Ægteskabsnotater: KB Gaverslund vielser 1827, opsl. 284:
10 mai 1827 i Gaverlund Kirke, dog uden forudgaaende Tillysning ifølge allernaadigst Bevilling af 3 Mai 1827.
Svend Bønnelykke, Tobaksfabrikør, 26 3/4 Aar gammel, efter forevist Daabsattest, bagefter forevist Attest for at være
vaccineret 18 April 1805 af Jfru Kramer.
Jfru Anne Magrethe Kirstine Keisen 22 Aar gammel efter foreviist Døbeattest ligeledes er hendes Skudsmaal og
hendes Skoleattest forevist. Hun er vaccineret 27 juli 1803 af Chirurg Borch i Bogense.
Forlovere:
Kragh af Fredericia
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A. Simonsen af Fredericia
 
Gaverslundpræsten Niels Gudme Blicher var morbror til Svend Bønnelycke. Det er selvfølgelig derfor parret blev viet
der. Som forældreløs havde hun jo ikke noget hjem at blive gift fra.

Børn af dette ægteskab:
i. Marie Kirstine "Stine" Bønnelycke blev født den 4 Jul. 1829 i Svendborg og døde den 12 Aug. 1902 i

Malmø i en alder af 73 år. Et andet navn for Marie var Stine.  Marie blev gift med Christian Henrik
Bønnelyche den 29 Sep. 1846 i Vor Frue, Svendborg.

ii. Albrect Christian Bønnelycke blev født den 16 Maj 1831 i Svendborg og døde den 10 Sep. 1853 i
Svendborg i en alder af 22 år.

iii. Hans Blicher Bønnelycke blev født den 28 Mar. 1833 i Svendborg og døde den 11 Maj 1869 i Horsens i
en alder af 36 år. Årsagen til hans død var selvmord ved hængning (Jf. KB).

5 iv. Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke.  Elisabeth blev gift med Christian Fog den 13 Jul. 1859 i Vor
Frue kirke, Svendborg.

v. Agnes Svendine Bønnelycke blev født den 10 Sep. 1836 i Svendborg og døde den 1 Nov. 1910 i Fuglse
ved Maribo i en alder af 74 år.  Agnes blev gift med Hans Fr. Wickmand den 19 Okt. 1856 i Vor Frue,
Svendborg.

vi. Johanne "Hanne" Wilhelmine Bønnelycke blev født den 3 Jan. 1839 i Svendborg og døde i Jul. 1924 i
Svendborg i en alder af 85 år.  Johanne blev gift med Ernst Bernhard Christensen i 1860.

vii. Lauritz Christian Albrecht Bønnelycke blev født den 9 Jan. 1841 i Svendborg og døde den 23 Mar. 1925
i en alder af 84 år.  Lauritz blev gift med Sofie Kisbye den 8 Jul. 1870 i Vor Frue, Svendborg.

viii. Carl Henrik Bønnelycke blev født den 25 Jan. 1845 i Svendborg og døde den 20 Dec. 1920 i Kbh. i en
alder af 75 år.

ix. Christiane Henriette Bønnelycke blev født den 25 Nov. 1846 i Svendborg, blev døbt den 5 Apr. 1847 i
Vor Frue, døde den 9 Jan. 1913 i Horsens i en alder af 66 år, og blev begravet den 14 Jan. 1913 på
Horsens gl. kirkegård.  Christiane blev gift med Jens Bay Eggertsen den 25 Maj 1865 i Vor Frue,
Svendborg.

11.  Anne Margrethe "Grethe" Kirstine Keysen, datter af Albrect Christiansen Keysen og Johanne Magrethe
Luxdorff, blev født den 15 Apr. 1805 i Bogense, blev døbt den 15 Apr. 1805 i hjemmet, fremstillet  i Bogense kirke 24 Maj,
døde den 3 Jun. 1868 i Svendborg i en alder af 63 år, og blev begravet den 10 Jun. 1868 i Vor Frue. Årsagen til hendes død
var astma. Et andet navn for Anne var Kaisen.

Biografi:  Grethe Keysen mistede sin mor kort efter, at hun var fyldt 6 år. Faderen var skipper i Bogense, men som
tidligt forældreløs kom hun til Fredericia hos sin morfar, Ludvig Luxdorps enke Anne Kirstine Smith. Her blev hun
konfirmeret 1819, og 1827 blev hun viet af pastor Blicher i Gaverslund kirke ved Børkop til Svend Bønnelycke. I den
forbindelse fremlagde hun en "skoleattest". Hun må nok have gået på en borgerlig pigeskole i Fredericia. Parret slog
sig ned i Svendborg, og hun fødte 9 børn der alle blev voksne selvom 2 af sønnerne døde unge.
 
 

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret hos Ludv. Luxdorffs enke 1819 i St. Michaelis, Fredericia.

Anne blev gift med Svend Bønnelykke den 10 Maj 1827 i Gaverslund Kirke, Holmans h. Vejle.

12.  Christen Barfoed, søn af Thomas Barfoed og Christine "Stine" Qvist,
blev født den 20 Sep. 1810 på Avernakø, Sallinge, Svendborg, blev døbt i hjemmet,
fremstillet i Avernak kirke 4 Nov 1810, døde den 26 Dec. 1895 i Svendborg i en alder
af 85 år, og blev begravet den 2 Jan. 1896 i Svendborg.

Biografi:  Christen Barfoed voksede op i præstegården på Avernakø, men i 1817
fik faderen kald i Jordløse ved Svendborg. Herfra kom han i huset hos en faster
inde i selve byen, så han kunne gå i en privat skole der. Som ældste søn skulle han
være præst og blev 1826 forberedt til artium hos en privatlærer i Svendborg, men
han døjede med de klassiske sprog og ville istedet være sømand. Han kom i huset
hos købmand Andreas Henrik Carre der var vokset op med hans mor som
plejebarn i hendes hjem, og med hans hjælp kom han 1827 til Lars Møller i
Svendborg. Denne var skibsbygger og havde selv skibe på søen, så efter en kort
tid som læredreng på havnen kom  Christen 1828 ud som jungmand på en af
Møllers skonnerter. Henrik Carre bekostede hans uddannelse til styrmand 1829.
Som sådan sejlede han på adskillige togter, bl.a. til Amerika. 1838 blev han
kaptejn på et af Rasmus Møllers skibe (en bror til Lars Møller). Han fortsatte som kaptejn på skonnerten Minerva som
hans nære ven, Peter Baagøe, havde ladet bygge 1841. Samme år giftede han sig med Henrik Carres datter, Petrine. I
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1848 overdrog Carre dem sin købmandsgård i Gerritsgade. Carre døde 1850, men hans enke boede til sin død 1868 hos
de unge og gjorde stor nytte med praktisk arbejde i købmandshandelen. 1876 overdrog Barfoed forretningen til sønnen
Thomas, og ved FT 1880 står han som brændevinsbrænder og avlsbruger med bopæl i nabohuset og med en anden søn,
Preben, som medhjælper.
Chr. Barfoed var borgerrepræsentant, havnekommissær til 1857, medlem af sparekassedirektionen til 1881, var med til
at oprette navigationsskolen 1852 og var formand for dens bestyrelse.
Han har efterladt sig en farverig levnedsskildring som er i min besiddelse (håndskrevet). Den viser ham som en robust
og initiativrig mand med et noget grovkornet lune. Den kan læses på min hjemmeside: www.kt.mono.net
 
C. B. har på en løs lap skrevet flg:
"Kun faae af mine Børn har seet deres Bedstefader og kun hørt deres Oldefader omtalt af det Lidet jeg selv har
erfaret af min Fader og nogle faae efterladte Papirer. - Forfatteren Poul Fredrik Barfoed har udarbeidet en Stamtavle
af Familien som gaaer nogle Hundrede Aar tilbage. I disse Generationer er altid den ældste Søn blevet Præst. Ogsaa
jeg var bestemt til denne Stilling, freqventerede en privat Latinskole i nogle Aar, læste en Deel Latin og Græst og
skulde have fat paa Hebræisk. Da jeg ingen Lyst havde til at studere saa brast min Taalmodighed ved Tanken om det
sidste Sprog. Jeg tog saa Mod til mig og erklærede for min Fader, at jeg ikke skikkedes til Præst, men derimod havde
en ubetvingelig Lyst til at gaae til Søes og efter en lang og ivrig Debat vandt jeg Seir. Jeg var da næsten 17 Aar.
Min Bedstefader var Præst paa Strynø, beliggende imellem Langeland og Ærø. Han hed Christen Thomsen Barfoed.
Han havde 2 Sønner og 3 Døttre. Min Fader var den ældste Søn og skulde altsaa være Præst. Den næste blev
Apotheker, han hed Erik Christian Barfoed. Døttrene bleve gifte, en med en Præst, en anden med en Kjøbmand i
Svendborg og den tredie med en Møller."
 
I sin biografi over Andreas Henrik Carre skriver C. B.:
"I min Skoletid boede jeg i flere Aar i Carres Huus og blev mere betragtet som en søn end Kostgjænger, og da jeg
senere gik tilsøes lod han mig paa sin Bekostning tage styrmandseksamen og fulgte mig paa alle mine Farter med
faderlig Deeltagelse. Naar jeg kom hjem fra mine Reiser stod Seng og Bordplads tilrede som en naturlig Sag."
 
Slutningen af Christen Barfoeds erindringer fra omk. 1895 lyder:
"Min Svigerfader (Andreas Henrik Carre 1788-1850) var (1848) bleven træt af sin Kjøbmands-Forretning og ønskede
at jeg vilde overtage den, og de 2 Gamle vilde saa træde tilbage, boe sammen med os, gaae os tilhaande med Raad og
Daad og glæde sig ved at have en ny opvoxende Slægt omkring dem.
Den gamle Gaard ["det skarpe hjørne" af Gerritsgade og Kattesundet] kunde ikke give Plads til to Familier, hvoraf jeg
allerede mødte med ialt 5 Personer. Der maatte derfor laves om og tages ind fra Lofter og andre Lokaler til Soverum
og andre Fornødne Smaa Huller. Et Par, ret pæne Værelser fik de Gamle og det lykkedes ogsaa at faa lavet om til os
Unge og vore tre Børn, de Par Værelser af den noget primitive Slags, hvori vi desuagtet sov gladelig uden at føle
Savnet af noget bedre. Da denne Ombefordring var i Orden, kom igjen en lille sød og velskabt Pige, det fjerde Barn.
Der var Fryd og Glæde over hele Linien, da det viste sig at baade Moder og Barn var i bedste Velgaaende.
Forretningen var nu gaaet over i mine Hænder og dreves uforandret som i de Gamles Tid, da jeg tidligere om Vinteren
naar jeg var hjemme tog Deel i det svære Arbeide paa Lofterne, var jeg kjendt af Bønderne, som syntes godt om mig,
og der kom jevnlig flere Ny til. Butiksforretningen blev passet af Bedstemoder og en Lærling.
I Bedstefaders Tid, kunde Bønderne ikke faae Plads til Heste og Vogne og maatte derfor sætte deres Vogne og Heste
paa Gaden langs Kirkegaarden. Dette blev imidlertid forbudt af en nystilkommen Byfoged, og nu blev gode Raad dyre.
- Jeg fik dog kjøbt en Have som stødte op til vor gamle Gaard og opførte derpaa en Hestestald til 14-16 Stk, og
Vognene kunde nu stuves tæt sammen i den lille Gaardsplads. - Men det forslog ikke. Og hvad værre var, jeg havde
ikke Loftsrum til Kornet som den Gang strømmede ind i Masser. Paa den modsatte Side af Kirkegaarden var ogsaa en
stor Have hvoraf jeg efter megen Prutteri fik kjøbt et passende Stykke til et Kornmagasin og en Gaardsplads og en
mindre Stald. Grunden kostede mig 500 Rdl og Bygningerne 3000 Rdl. foruden at opfylde Pladsen som var sumpet.
Desforuden at bekoste en Nedkjørsel fra Gaden til Pladsen som blev en Udgift af 200 Rdl. - Jeg havde nu Plads for
alle Kornsorter og mere Plads for Heste og Vogne og dog endnu ikke nok. Der stilledes mere og mere Fordring til
Hesteplads, og jeg fandt det nødvendigt at kjøbe en ny opført Eiendom ved Siden af for at lægge dens Gaard ind til min
lille. Eiendommen kostede 7000 Rdl, den ny Gaardsplads var høiere end min egen og i alle Maader i en elendig
Tilstand. Den maatte afgraves og planeres samt brolægges med betydelig Udgift. - I den gamle Gaard maatte skaffes
Plads til 12 Køer, da Melkehandelen var af stor Betydning, da der ikke kom noget ind fra Landet. Der maatte bygges
et Skur i Gaarden til Kul for at faae Kostalden udvidet. Naar et Brænderi skulde drives med Fordeel maatte det gamle
heelt omgjøres. Mit Brænderi blev derefter dreven med godt Udbytte indtil de større Brænderier omkring i Landet slog
sig sammen og ved Damp og nyere Forbedringer ødelagde os Smaa ved lavere Priser. Det var et stort Tab, saa meget
mere som det større Kohold og Melkesalget gik ned til en Ubetydelighed. -
Saa kom endnu de aarlige Reparationer paa den ældgamle Gaard - mindst aarlig flere Hundrede Kroner. Jeg har
saaledes efterhaanden kostet paa Reparation og Tilkjøb Eiendom i min Virksomhedstid circa 30 à 40.000 Kr. Dertil
kommer en Børneflok paa 10 hvoraf 1 lille Pige døde i sit 4 Aar, saa kun 9 lever, 5 Døtre, 4 Sønner.
Ved en Debitor, som fallerede mistede jeg 800 Kr og paa samme Maade ved mange lignende paa Land [og] i Bye for
800 til mindre Beløb, mindst 2000 Kr. Den gamle Gaard var  behæftet med 10.000 Kr Gjæld, som jeg naturligvis
overtog."
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Begivenheder i hans liv:
• Skolegang: privat skole, 1818-1825, Svendborg.

• Skolegang: latinskole, 1825-1826, Svendborg.

• Han blev uddannet som styrmand 1829 i Svendborg.

• Han findes i folketællingen 1834 &1840 som logerende hos Andreas Hendrich Carre  i Svendborg.

• Han blev ansat som skibsfører 1839 i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand 1848-1876 i Svendborg.

Christen blev gift med Petrine Andreasine Carre den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai, Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB St. Nikolaj copulerede 1842, opsl 61:
25/2 1842 i Kirken:
Ungkarl, Skibscapitain Christen Barfoed, 32 Aar gammel, vaccineret 11 August 1813 af Ortmann.
Jomfru Petrine Andresine Carre, 24 Aar gammel, vaccineret 1ste August 1818 af Mürer.
Forlovere: Kjøbmand G. C. Qvist [morbror Gumme Christian Qvist] og Kjøbmand A. Carre.

Børn af dette ægteskab:
i. Andreas Carré Barfoed blev født den 11 Feb. 1843 i Svendborg og døde i Sep. 1906 på Kattingeværk,

Sjælland i en alder af 63 år.
ii. Christine Barfoed blev født den 21 Okt. 1844 i Svendborg og døde den 6 Aug. 1924 i Århus i en alder af

79 år.  Christine blev gift med Thomas August Johannes Wedseltoft den 7 Jun. 1870 i St. Nicolai,
Svendborg.

iii. Andrine Thomasine Barfoed blev født den 20 Sep. 1847 i Svendborg og døde den 16 Okt. 1896 i Kbh. i
en alder af 49 år.  Andrine blev gift med Vilhelm August Borgen den 6 Jun. 1876.

iv. Marie Elisabeth Barfoed blev født den 7 Okt. 1848 i Svendborg og døde den 15 Jul. 1933 i Svendborg i
en alder af 84 år.  Marie blev gift med Thomas Herløv Barfoed den 3 Jul. 1877 i St. Nicolai, Svendborg.

6 v. Thomas Barfoed.  Thomas blev gift med Thora Wiggers den 21 Aug. 1877 i St. Nicolai, Svendborg.
vi. Erik Christian Barfoed blev født den 24 Dec. 1851 i Svendborg og døde den 22 Sep. 1922 i Kgs. Lyngby

i en alder af 70 år.  Erik blev gift med Emilie Dorthea Johanne Sørensen den 29 Aug. 1890 i St. Stefans
kirke, Kbh.

vii. Preben Barfoed blev født den 4 Maj 1854 i Svendborg og døde efter 1895 i Argentina.
viii. Johanne Dorthea Barfoed blev født den 24 Jan. 1856 i Svendborg og døde den 4 Maj 1859 i Svendborg i

en alder af 3 år.
ix. Agnes Elisabeth Barfoed blev født den 9 Dec. 1858 i Svendborg og døde den 22 Jan. 1918 i Svendborg i

en alder af 59 år.
x. Anna Barfoed blev født den 21 Nov. 1860 i Svendborg og døde den 6 Apr. 1928 i Rønne i en alder af 67

år.  Anna blev gift med Johan Peter Jespersen den 16 Jun. 1888 i Frederiksberg kirke.

13.  Petrine Andreasine Carre, datter af Andreas Henrik Carre og Andrine
Christine Andersen, blev født den 13 Sep. 1817 i Svendborg, blev døbt den 20 Sep.
1817 i Hjemmet, døde den 7 Apr. 1885 i Svendborg i en alder af 67 år, og blev
begravet den 13 Apr. 1885 i Svendborg. Årsagen til hendes død var kræft.

Biografi:  Petrine Barfoed f. Carre var den ældste af to døtre i købmandsgården i
Gerritsgade hvor den unge slægtning, Christen Barfoed, boede som medlem af
familien fra midt i 1820erne. Da der ingen sønner var, har han sikkert tidligt været
udset til svigersøn og arvtager af handelen. De unge blev gift 1841, og året efter
var Petrine med på skonnerten Minerva på handelsfærd til Königsberg, Bergen og
Skotland. Det var en slags bryllupsrejse, og der er bevaret en dagbog af hende fra
rejsens første måned. Men dermed var det slut med rejselivet. I de følgende år
fødte hun ikke mindre end 10 børn, og der var iøvrigt nok at se til med det store
hushold i købmandsgården som parret overtog efter hendes forældre i 1848. Den
yngre søster blev gift med en skovridder Hans Henrik Fløitrup.
 
Christen Barfoed skriver:
"1838 fik jeg Skib at føre for en Bygmester R. Møller, men da Petrine og jeg
allerede dengang var bleven enige om at fahre sammen paa Reisen igjennem hele
Livet, lod han i Forening med min Ven Peter Baagøe bygge Skonnerten Minerva
over hvilken jeg tog Commandoen 1841. Aaret efter d. 25 Febr viede min Fader os i St Nicolai Kirke. Bryllupsgildet
og endnu mere Gratulationen næste Dag var ret komisk og meget gemytligt. Den første Gratulant, Fætter Rasmussen,
Forvalter paa Hvidkilde 3/4 Mil fra Byen, mødte Kl 7 om Morgenen, han var en Særling og maatte indrette sig paa at
komme naar der ingen var og det vil let forstaaes at han naaede sin Hensigt, men dog ikke at finde os i Sengen. Da
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han var stukken af begyndte Slægten at indfinde sig og op paa Formiddagen myldrede det saa ind af Honoratiores og
menigt Folk, saa et stort Anker Portvin som jeg Aaret forud havde med fra Lissabon gjorde udmærket Tjeneste, men
jeg tror nok at den opholdt Gjæsterne ud over den reglementerede Tid for Gratulanter, og pakkede Stuerne fulde. Blot
et Exempel. Vor gemytlige Toldinspecteur, den eenarmede, (den anden Arm blev i Lijngair) Capt Dickmann mødte Kl
10 Fmdg og holdt ud til Sengetid. Han fandt saadan en Fornøielse i at være sammen med Fader at han blev til Middag
og meente han det var lige saa godt at tage Aftensmaden med. Dickmann  og min Svigerfader vare fine Venner og da
Alle tre var glade og lystige, blev Dagen dem endda næsten for kort.
En Maanedstid efter Brylluppet skulde jeg afseile og tog saa min lille Mutter med. Paa denne Reise besøgte vi Danzig,
Bergen og Newcastle foruden en Søndagstour pr. Jernbane til Sunderland.
Naar jeg var hjemme om Vinteren tog jeg Haand i med i Forretningen, den jeg snart satte mig ind i, lærte tillige
Bønderne at kjende og udfinde hvorledes der skulde tages paa hver især. Petrine fik andet at bestille end at føide om
med mig, de smaa vrælende Unger optog hende Nat og Dag, og jeg maatte fahre uden Bedstemand ombord. Saaledes
gik det hen til 1847. Om efteraaret da jeg kom hjem og fik høre af Svigerfader at han nu var træt af det evige Kævl
med Bønder og at jeg til næste Aar skulde overtage Arbeidet for egen Regning."

Petrine blev gift med Christen Barfoed den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai, Svendborg.

14.  Poul Wiggers, søn af Johann Georg Wiggers og Sara Marie Lund,
blev født den 11 Maj 1829 i Rødby sogn, Fuglse herred, blev døbt den 1 Jul. 1829 i
hjemmet, fremstillet i kirken 4 Aug, døde den 18 Dec. 1904 i Svendborg i en alder af
75 år, og blev begravet den 22 Dec. 1904 i Svendborg.

Biografi:  I årene omk. 1850 ville tilfældet, at Svendborg skulle blive mødestedet
for dem der senere skulle blive min mors bedsteforældre. Slægtsnavnene var
Barfoed, Carre, Fog og Wiggers. Det var en økonomisk opgangstid efter den
lange depression efter napoleonskrigene, og mormors bedsteforældre etablerede
sig  som handelsfolk i den driftige søfartsby. 1850 var det år Christen Barfoed fik
købmandsgården i Gerritsgade overdraget af sin svigerfar, Andreas Carre. For
Fog'erne var Rudolph Fog den der banede vejen. Han var søn af godsforvalteren,
Jørgen David Fog i Tjørnelunde på Sjælland. I 1843  havde han giftet sig med en
fynsk pige, og de havde slået sig ned som købmandsfolk i Svendborg. Efter
Jørgen David Fogs død i 1850 kom flere til. Det gjaldt en anden søn, Jørgen
Lemvig Fog, og to børn af andet ægteskab, Christian Fog og Julie Gøtzsche/Fog.
Senere kom også hans enke, Hermandine Fog f. Borgen. Endelig var der
Wiggersbrødrene fra Rødby. Deres far, Johan Georg Wiggers, var toldbetjent
med skiftende tjenestesteder rundt om i landet. Efterhånden som drengene i 40erne var blevet konfirmeret og skulle i
lære, valgte forældrene Svendborg hvor en morbror var ansat som tolder. Den ældste, Christian, og den yngste,
Vilhelm, kom i lære hos farver Kisbye, mens Poul skulle være købmand. Ved FT 1855 boede han endnu hos sin
principal, Jørgen Lemvig Fog, i Gerritsgade. Denne var iøvrigt gift med en søster til Christen Barfoed. Samme år
finder vi Julie Fog som hun kalder sig i en nærliggende købmandsgård. Hun var sammen med en ældre søster der var
præsteenke med tre små børn, så hun har sikkert hjulpet hende. Poul Wiggers og Julie har selvfølgelig mødt hinanden
hos Jørgen Lemvig. Poul var 27 år og udlært købmand, hun 23. De giftede sig i 1855. Forlovere var købmand Rudolph
Fog og farver Christian Wiggers. Med indtoget af Fog'erne fra Tjørnelunde og Wiggers'erne fra Rødby og
Barfoed'erne fra Jordløse var for en tid min mors slægt samlet i Svendborg. Jørgen Lemvig Fog og Christian Fog
flyttede senere til Horsens og blev betydelige forretningsfolk der. Men scenen for min mormor, Karen Barfoed, var
sat. Hun var barn af handelshusene Barfoed, Wiggers og Fog. Det hører med til historien, at hun skulle blive gift med
Christian Fogs søn fra Horsens, Lauritz. Ved Jørgen Lemvig Fogs afrejse til Horsens 1860 solgte han
købmandsgården i Gerritsgade 28 til Poul Wiggers. (Nedrevet 1960 og erstattet af en uheldig pastichebygning i
bindingsværk som jeg så omk. 2000 med et prangende skilt: "Wiggers Købmandsgaard").
 
Poul Wiggers har  været en hårdtarbejdende og praktisk mand uden mange udenomsord. Det samme gjaldt hans
storebror, Christian. Om ham findes en beskrivelse, idet hans datter Sara efterlod sig nogle erindringer om sin barndom
i Farvergården på Torvet i Svendborg nær ved Poul Wiggers købmandsgård. De giver et levende indtryk af
Wiggersfamilien og af livet i den tids nøjsomme handelsvirksomheder.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1845 i Ebeltoft.

• Han findes i folketællingen 1855 som købmand, logerende hos Jørgen Lemvig Fog  i Svendborg.

• Han ejede købmandsgården, Gerritsgade 28 1860 i Svendborg.

• Han blev valgt som byrådsmedlem og formand for Handelsforeningen i Svendborg.

• Dekoration: Rider af Dannebrog.
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• Han gik på pension og var rentier i Svendborg.

Poul blev gift med Julie Hermandine Gøtzsche den 14 Nov. 1855 i Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB 1855 St. Nicolai sogn, Svendborg, copulerede opsl. 122:
Ungkarl Poul Wiggers Kjøbmand i Svendborg 26½ Aar gl. født i Rødbye, vaccineret efter Attest fra Møller af 25de
October 1855.
Jomfru Julie Hermandine Gøtzsche af Svendborg, St. Nicolai Sogn 25 Aar gl. Vaccineret 15de Juli 1831 af Vester?.
Forlovere: Kjøbmand R. Fog - Farver Christian Wiggers. Begge af Svendborg.
Den 14de November i Kirken.

Børn af dette ægteskab:
i. Ida Wiggers blev født den 21 Jul. 1856 i Svendborg og døde den 21 Jun. 1945 i Svendborg i en alder af 88

år. Et andet navn for Ida var Ida Georgia Marie Wiggers.  Ida blev gift med Marinus Peter Jensen Kiær 
den 5 Maj 1875 i Svendborg.

7 ii. Thora Wiggers.  Thora blev gift med Thomas Barfoed den 21 Aug. 1877 i St. Nicolai, Svendborg.
iii. Marie Wiggers blev født den 11 Jan. 1860 i Svendborg og døde den 13 Feb. 1907 i en alder af 47 år.

Marie blev gift med Harald Leopold Christensen i 1877.
iv. Georg Wiggers blev født den 11 Jan. 1860 i Svendborg og døde den 20 Dec. 1923 i Svendborg i en alder

af 63 år. Et andet navn for Georg var Johan Georg Wiggers.  Georg blev gift med Anetta "Netta"
Ballistrini den 11 Jan. 1880.  Parret var barnløse.

v. Julie Wiggers blev født den 8 Apr. 1861 i Svendborg og døde i 1932 i Odense i en alder af 71 år.  Julie
blev gift med Christian Schmidt Pedersen Kiær den 11 Maj 1882 i Svendborg.

vi. Didrik Wiggers blev født den 8 Apr. 1863 i Svendborg og døde i Jul. 1934 i USA i en alder af 71 år. Et
andet navn for Didrik var Diderik Laurentius Fog Wiggers.  Didrik blev gift med Dagmar Danebod
Knudsen Omk 1888. Ægteskabet endte med skilsmisse.  Didrik blev derefter gift med Jenny Wilhelmine
Madsen.

vii. Poul Julius Wiggers blev født den 28 Jun. 1864 i Svendborg.  Poul blev gift med Christine.
viii. Axel Wiggers blev født den 28 Feb. 1866 i Svendborg og døde den 12 Maj 1887 i Kbh. i en alder af 21 år.

Et andet navn for Axel var Axel Vilhelm Camilla Wiggers.
ix. Ingeborg Wiggers blev født den 18 Dec. 1871 i Svendborg og døde efter 1956.  Ingeborg blev gift med

Poul Smith den 14 Nov. 1890.

15.  Julie Hermandine Gøtzsche, datter af Jørgen David Fog og Hermandine
Kirstine Borgen, blev født den 2 Sep. 1830 i Tersløse, Holbæk amt, blev døbt den 28
Okt. 1830 i Tersløse kirke, døde den 14 Nov. 1908 i Svendborg i en alder af 78 år, og
blev begravet den 19 Nov. 1908 i Svendborg. Et andet navn for Julie var Julie
Hermandine Fog.

Biografi:  Julie var utvivlsomt resultatet af Hermandines forelskelse i
godsforvalter Jørgen David Fog. Familielegenden fortæller, at moderen som gift
og gravid frue "hoppede ud af vinduet" og flygtede med ham til hans gård i
Tjørnelunde. Hun blev skilt fra Mattheus Gøtzsche 1831 og blev gift med Fog året
efter. Men iflg. mor var det et tys-tys emne hos bedsterne i Svendborg og hos
forældrene på Krumstrup. Strengt taget ved vi ikke hvem af moderens ægtefæller
der var hendes biologiske far. Og hun vidste det heller ikke selv. I KB er hun en
Gøtzsche og Jørgen David Fog stod fadder ved dåben. I folketællingerne hedder
hun skiftevis Gøtzsche og Fog, men hun voksede op i Fogfamilien. Hun blev
regnet for en Gøtzsche, men det kan nok tilskrives juraen og med den tidens
strenge sædelighedskrav. Ved FT 1855 var hun husjomfru i en stor købmandsgård
i Svendborg. Hun kaldte sig Fog og var iøvrigt uklar mht. hvor hun var født.
Stedsangivelsen skifter med hver FT. Hun blev gift 14. nov samme år med Poul
Wiggers, og 1855 var også det år han etablerede sig som selvstændig købmand i
Svendborg.
 
Ingeborg Wiggers skriver: "Vi legede med Kusinerne i vore store Haver, vi var alle meget talende og livlige. Tante
Julie dækkede meget ofte et stort Thebord nede i Lysthuset, og saa var vi altid med. Tante Julie var enestaaende
overfor os Børn, og jeg var straalende glad, naar hun bad mig om at ligge inde hos dem fra Lørdag til Søndag. Onkel
Poul havde ni Børn, og jeg laa saa sammen med Ida eller Thora i en lille smal Tremmeseng, men hvor var det
morsomt, og vi kunde næsten ikke sove for Snak."
 
Som (formentlig) biologisk datter af Fog var Julie helsøster til Christian Fog, og dennes søn Lauritz var altså fætter til
Thora Wiggers g. Barfoed hvis datter, Karen, han ægtede. Min mor var deres førstefødte.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1846 i Finderup kirke.

• Hun findes i folketællingen 1855 som logerende hos købmand Rasmus Mogensen  i Svendborg.

Julie blev gift med Poul Wiggers den 14 Nov. 1855 i Svendborg.
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5. generation (Tipoldeforældre)

16.  Rasmus Jørgensen Fog, søn af Jørgen Rasmussen Fog og Edle Cathrine Lemvigh, blev født den 28 Nov. 1762 i
Højelse, Ramsø herred og døde den 6 Aug. 1817 i Køge i en alder af 54 år.

Biografi:  Rasmus Fog mistede allerede som 7-årig sin far. Han kom derfor på Herlufsholm kostskole og blev student
1780. Han blev teologisk kandidat 1785. Ved FT 1787 var han 25 år og ernærede sig som informator på Det kgl.
Vajsenhus hvor han også boede, mens moderen opholdt hos sin svoger, Hans Henrich Tybring, der var provst ved
Holmens kirke. 1789 blev han ansat som residerende kapellan i Køge, og her blev Jørgen David Fog født. Ved FT 1801
var Rasmus Fog præst i Næstved ved St. Mortens kirke, og 1804-17 var han tilbage i Køge nu som sognepræst til Køge
og Ølsemagle.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1780, Herlufsholm/Holbæk.

• Han tog eksamen som cand. theol. den 13 Okt. 1785 i Kbh.

• Han findes i folketællingen 1787 som informator på Det kgl Vajenhus  i Kbh.

• Han blev ansat som residerende kapellan til Køge og Ølsemagle 6 Nov. 1789 i Køge.

• Han blev ansat som præst ved Sct. Mortens 3 Apr. 1796 i Næstved.

• Han blev ansat som præst til Køge og Ølsemagle 2 Nov. 1804 i Køge.

Rasmus blev gift med Johanne Henriette Müller den 14 Apr. 1790 i Kgs. Lyngby, Sokkelund.

Ægteskabsnotater: KB Kgs. Lyngby viede 1790, opsl. 36:
d: 14 April
Capellan Hr. Rasmus Fog og Jfr. Johanne Henriette Müller.
Forlovere: Regiments Qvarterm. Volqvartz og Præst Møller, Lyngbye
I følge Kongebrev af 6 April

Børn af dette ægteskab:
8 i. Jørgen David Fog.  Jørgen blev gift med Regitze Marie Weis den 12 Jan. 1816 i Køge.  Jørgen blev

derefter gift med Hermandine Kirstine Borgen den 27 Apr. 1833 i Havrebjerg Kirke, Holbæk.
ii. Charlotte Cathrine Fog blev født i Dec. 1792, blev døbt den 10 Dec. 1792 i Køge, og døde i 1867 i en

alder af 75 år.  Charlotte blev gift med Wilhelm Cathala.
iii. Christian Lemvig Fog blev født den 1 Maj 1795.
iv. Søren Lemvigh Fog blev født i 1798 i Næstved og døde i 1853 i Slagelse i en alder af 55 år.  Søren blev

gift med Henriette Elise Mortensen den 1 Dec. 1832 i hjemmet iflg. kgl. bevilling.
v. Henrik Georg Fog blev født den 13 Aug. 1800 i Næstved og døde den 14 Apr. 1868 i Slagelse i en alder af

67 år.  Henrik blev gift med Johanne Diderikke Rønne den 23 Mar. 1822.
vi. Helene Dorothea Christine Fog blev født den 6 Jun. 1803 og døde i Aug. 1837 i en alder af 34 år.

Årsagen til hendes død var Barselskomplikationer.  Helene blev gift med Johan Christian Julius
Lehmann i 1828.

vii. Bolette Benjamine Fog blev født den 27 Mar. 1805 i Næstved og døde den 28 Apr. 1886 på Frederiksberg
i en alder af 81 år.

viii. Wilhelmine Louise Fog blev født i 1807 og døde i 1855 i en alder af 48 år.
ix. Michael Christian Fog blev født den 7 Mar. 1807 og døde den 23 Maj 1869 i en alder af 62 år.
x. Erasmine Henriette Fog blev født i 1810 og døde den 20 Aug. 1885 i en alder af 75 år.  Erasmine blev gift

med Johan Christian Julius Lehmann den 12 Okt. 1844 i Køge.

17.  Johanne Henriette Müller, datter af David Møller og Charlotta Sophia Kiefer, blev født den 22 Okt. 1768 i Kbh.,
blev døbt den 4 Nov. 1768 i Vor Frue, døde den 22 Nov. 1851 i Kbh i en alder af 83 år, og blev begravet den 26 Nov. 1851 i
Garnisons kirke. Et andet navn for Johanne var Johanne Henrica Møller.

Biografi:  Johanne Henriette Møller/Müller var datter af skræddermester David Møller i København. Ved giftermålet
havde hun boet flere år i Lyngby hos sin farbror, sognepræsten Michael Christian Müller, og parret blev viet der.
Der var 10 børn i ægteskabet med Rasmus Fog, og Jørgen David var den ældste. Rasmus Fog døde allerede i 1817, og
hun fik en 34 år lang enkestand. FT 1840 og 1845 har hende i Køge og FT 1850 i København. Hun boede sammen med
to ugifte døtre, Bolette Benjamine og Wilhelmine Louise.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1787 som logerende hos farbror, sognepræst Michael Chr. Müller  i Kgs. Lyngby.

• Hun findes i folketællingen 1840-1845 som enke og pensionist med to døtre  i Køge.
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• Hun findes i folketællingen 1850 som logerende hos datteren Charlotte Cathrine Cathala  i Kbh.

Johanne blev gift med Rasmus Jørgensen Fog den 14 Apr. 1790 i Kgs. Lyngby, Sokkelund.

18.  Andreas Borgen, søn af David Clausen Borgen og Anna Margrethe Nielsd. Hjortholm, blev født den 24 Sep.
1764 i Vejerslev, Morsø, Thisted, blev døbt den 1 Okt. 1764, døde den 31 Aug. 1834 i Frederiksværk i en alder af 69 år, og
blev begravet den 4 Sep. 1834 i Vinderød.

Biografi:  At dømme ud fra begivenhederne i Andreas Borgens liv har han været en foretagsom og intellektuelt vågen
individualist. Han var præstesøn og født i Thisted. Ved FT 1787 gik han på latinskolen i Randers. Næste station var på
Langeland hvor hans mor stammede fra og havde velsitueret familie. Det var i 1789 han ankom til Rudkøbing som
huslærer på apoteket for drengene der, Hans Christian og Anders Sandø Ørsted, der var henholdsvis 12 og 10 år gamle.
Men Andreas nøjedes ikke med at undervise. Tidligt i august 1791 "kom han galt afsted" med en pige i huset. Det var
madam Ørsteds brordatter fra Holbæk, og 22/2 1792 giftede "Hr. Studiosus Andreas Borgen" sig med jomfru Bodil
Hansen i Rudkøbing. Forlovere var apoteker Søren Christian Ørsted og morbroderen, Christian Hjortholm, som var
forpagter på godset Lykkesholm. 6/5 1792 fødte hun i Rudkøbing barnet som blev døbt Anne Catrine og blev båret af
Madame Ørsted. Det næste barn, min tipoldemor Hermandine, blev født i aug. 1793 i Holbæk købstad. Derefter købte
Andreas Borgen en proprietærgård i Skamstrup sogn, "Bollettesminde", og her fødtes de næste 5 børn, alle sønner, i
årene 1794-99, en døde dog 1½ år gammel. Af fadderskaberne ved barnedåbene kan man aflæse familiens
omgangskreds. Det var afgjort den bedre portion i lokalsamfundet. Nogle kom fra Holbæk, men ellers var det mest
forvaltere på de omkringliggende godser. På Frydendahls mølle sad en anden studiosus, så han var også med. Præsten
kaldte proprietærens for "S.T. Herr Borgen" og den "velædle Madame". Et politisk signal var det, at en af sønnerne i
1798 blev døbt Bonaparte.
Omk. århundredeskiftet solgte Borgen Bollettesminde, og ved FT 1801 står han som 37-årig forpagter af hollænderiet
på godset Nørager der ligger ved Tissø et par km fra Selchausdal. Bodil Marie var da 28, og de havde 4 børn hjemme,
Hermandine på 8, David 7, Bonaparte 3 og Herman 2. Desuden 10 tjenestefolk - heraf 4 "i pleje" fra
opfostringsstiftelsen. De var alle 19-23 år og har sikkert bidraget til arbejdet med hollænderiets grønsager. - Anne
Catrine på 9 opholdt sig hos morfaderen, Herman Hansen i Holbæk. Hun blev senere kommandantfrue på Bornholm.
Der kom endnu 3 sønner til 1801-03, men i feb. 1804 døde Bodil Marie 30 år gammel. Andreas købte igen gård,
Egemarksgaard ved Stenlille i Kirke Flinterup sogn, og giftede sig på ny året efter. Det blev til 4 børn mere, fødte i
årene 1805-10, men et af dem døde.
Han sluttede som brænderiforpagter på Frederiksværk og døde på aftægt hos sønnen af andet ægteskab, Martin, der
havde overtaget forpagtningen.
 
                                                 Hans Hermandsen
                      Herman Hansen                  Karen Hermandsen g. Søren Ørsted
                      købmand i Holbæk                                       apoteker Rudkøbing
 
                      Bodil Marie Hansen g. Andreas Borgen       H. C. og A. S. Ørsted

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1789, Randers lærde Skole.

• Han blev ansat som huslærer for H. C. og A. S. Ørsted 1789 i Rudkøbing.

• Han ejede Bolettesminde 1784-1799 i Skamstrup, Tuse, Holbæk amt.

• Han blev ansat som forpagter af hollænderiet på Nørager gods 1800-1805 ved Tissø nær Slagelse, Sorø Amt.

• Han ejede Egemarksgaard 1805-1810 ved Stenlille, Kirke Flinterup sogn.

• Han arbejdede som brænderiforpagter i Frederiksværk.

Andreas blev gift med Bodil Maria Hermansdatter den 22 Feb. 1792 i Rudkøbing.

Ægteskabsnotater: Kirkebogen: Den 22 Februarii blev i Følge kongelig Bevilling af 28 Januarii indeværende Aar 1792
viede i Huset Studiosus Hr. Andreas Borgen og Jomfrue Bodil Marie Hansen. Forlovere vare Søren Christian Ørsted -
Christian Hjortholm.

Børn af dette ægteskab:
i. Anne Cathrine Borgen blev født den 6 Maj 1792 i Rudkøbing, blev døbt den 12 Maj 1792 i Rudkøbing,

og døde den 29 Jun. 1858 i Rønne i en alder af 66 år.  Anne blev gift med Peter Henrik Schøning den 11
Dec. 1811.

9 ii. Hermandine Kirstine Borgen.  Hermandine blev gift med Matthæus Gøtzsche den 16 Okt. 1812 i
Særslev. Ægteskabet endte med skilsmisse.  Hermandine blev derefter gift med Jørgen David Fog den 27
Apr. 1833 i Havrebjerg Kirke, Holbæk.

iii. David Borgen blev født den 27 Nov. 1794 på Bolettesminde, Skamstrup og døde den 15 Okt. 1804 i en
alder af 9 år.
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iv. Bonaparte Borgen blev født den 17 Jan. 1798 på Bolettesminde ved Holbæk og døde den 7 Mar. 1884 i
Kbh. i en alder af 86 år.  Bonaparte blev gift med Marcine Christine Borgen den 23 Dec. 1826.

v. Hermann Borgen blev født den 22 Okt. 1799 på Bolettesminde ved Holbæk, blev døbt den 29 Dec. 1799 i
Skamstrup kirke, og døde den 6 Dec. 1865 i Kbh. i en alder af 66 år.  Hermann blev gift med Louise
Kirstine Andrea Engberg den 5 Okt. 1827.

vi. Vilhelm August Borgen blev født den 2 Jul. 1801 på Nøragergaard ved Slagelse, blev døbt den 12 Aug.
1801 i Sæby Sj., og døde den 27 Maj 1884 i Kbh. i en alder af 82 år.  Vilhelm blev gift med Marie
Vilhelmine Andrea Schøning den 24 Jul. 1837.

vii. Carl Andreas Borgen blev født den 6 Aug. 1802 og døde den 5 Nov. 1862 i en alder af 60 år.  Carl blev
gift med Maria Zimmermann den 9 Jun. 1832.  Carl blev derefter gift med Vilhelmine Zimmermann.

viii. Bertel Holm Borgen blev født den 26 Nov. 1803 og døde den 13 Jan. 1888 i en alder af 84 år.  Bertel blev
gift med Nanna Signe Alvilda Tolderlund den 11 Dec. 1838 i Karrebæks kirke.

Andreas blev derefter gift med Magrethe Cathrine Hammond, datter af Lorentz Hammond og Kirstine Wümb, den 22 Feb.
1805 i Bakkendrup præstegård.

Ægteskabsnotater: KB Bakkendrup, Løve herred, Holbæk amt viede 1805, opsl. 89:
d: 22de febr: blev Hr. Forpagter Borgen paa Nørager Gaard og Magrethe Cathrine Hammond med kongl: Tilladelse
dat: 19de febr: 1805 copulerede i Bakkendrup Præstegaard. Som deres Forlovere indestode paa Hr. Borgens Side F. C.
Grandjean, paa Brudens Side Faderen Lorentz Hammond Stedets Provst og Sogne-Præst.

Biografi:  Som enke boede hun hos datteren Charlotte Maria i København. Denne var gift med sin fætter Ole Christian
Borgen, og da hun døde 1848 boede Magrethe fortsat hos enkemanden.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1850 som enke  i København.

Børn af dette ægteskab:
i. Martin Borgen blev født den 14 Dec. 1805 på Egemarkgaard og døde efter 1885 i København.  Martin

blev gift med Johanne Frederikke Grace Born den 29 Sep. 1831.
ii. Lorence Borgen blev født den 8 Jul. 1808 og døde den 16 Aug. 1836 i en alder af 28 år.  Lorence blev gift

med Vilhelm Laurentius Theodor Angelo den 16 Aug. 1836.
iii. Charlotte Maria Borgen blev født den 2 Mar. 1810 og døde den 30 Sep. 1848 i en alder af 38 år.

Charlotte blev gift med Ole Christian Borgen, søn af Marcus Peter Borgen og Christine Margrethe
Clausen, den 26 Dec. 1834.

19.  Bodil Maria Hermansdatter, datter af Herman Hansen og Ellen Cathrine Holm, blev født den 13 Nov. 1772 i
Holbæk, blev døbt den 23 Nov. 1772 i St. Nicolaj, Holbæk, døde i Jan. 1804 på Nøragergaard i en alder af 31 år, og blev
begravet den 9 Jan. 1804 i Sæby Sj.. Et andet navn for Bodil var Bodil Maria Hansen.

Biografi:  Herman Hansen var købmand i Holbæk. Han var bror til apoteker Søren Ørsteds kone: Karen Hermansdatter
som var født 28/6 1745 i Holbæk. Hun var altså faster til Bodil Marie, og det forklarer mødet med den unge studiosus
og huslærer hos apotekerens.
Det var et kærligt møde der fandt sted først i august 1791, og 6. maj 1792 fødte hun datteren, Anne Catrine, efter et
hastigt bryllup 22. feb. Hun fulgte manden til sin hjemby, Holbæk, og her fødtes Hermandine. I alt blev det til 9 børn
hvoraf et døde 1½ år gammelt. Selv døde hun som 31-årig forpagterfrue.

Bodil blev gift med Andreas Borgen den 22 Feb. 1792 i Rudkøbing.

20.  Hans Boll Bønnelykke, søn af Lauritz Eriksen Bønnelykke og Maren Nielsdatter Bol, blev født i Apr. 1764 på
Gårslev rytterskole, Holmans herred, Vejle amt, blev døbt den 15 Apr. 1764 i Gårslev kirke, døde i Okt. 1810 i Kolding i en
alder af 46 år, og blev begravet den 5 Nov. 1810 i St. Nikolaj, Kolding.

Biografi:  Hans Boll/Buhl Bønnelycke/Bønnelykke var opkaldt efter sin morfar der var  sognedegn for Pjedstred-
Gaarslev sogne, Hans Nielsen Bol. Ved FT 1787 var han i lære som krambodskarl hos købmand Knud Bruun i
Kolding. Her har han mødt sin senere hustru Kirstine. Hun opholdt sig nemlig i huset hos Knud Bruun der var en
slægtning af hende.
 
Ved FT-1801 boede han i Laasbye Gaden No. 77, Kolding Købstad, og var købmand:
Hans Buhl Bønnelykke 39 Gift Hosbonde Kiøbmand
Kirsten Blicher 42 Gift Hans Kone
Jens Blicher Bønnelykke 8 Ugift Deres Søn
Svend Bønnelykke 1 Ugift Deres Søn
Gyda Marie Bønnelykke 7 Ugift Deres Datter
Desuden et par tjenestefolk
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Ved sin død var han bager i Kolding.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1787 som krambodskarl hos Bruun  i Kolding.

• Nævnt: købmand, 1791-1801, Kolding.

• Nævnt: bager, eligeret borger, 1810, Kolding.

Hans blev gift med Kirstine Gudme Blicher den 29 Jul. 1790 i St. Nikolaj, Kolding.

Ægteskabsnotater: KB Kolding St. Nikolaj, ægteviede opsl. 56:
29 Julii Mons: Hans Buhl Bønnelykke og Jomfru Kiersten Gudme Blikker.
Sponsr: Andreas Møller & Hans C. Høxbroe

Børn af dette ægteskab:
i. Lars Bønnelykke blev født den 28 Okt. 1791 i Kolding, blev døbt den 26 Nov. 1797 i Kolding kirke, og

døde den 28 Maj 1797 i Kolding i en alder af 5 år.
ii. Jens Blicher Bønnelykke blev født den 16 Mar. 1793 i Kolding, blev døbt den 19 Apr. 1793 i St. Nicolai,

Kolding, døde den 23 Maj 1846 i Kolding i en alder af 53 år, og blev begravet den 29 Maj 1846 i Kolding.
Årsagen til hans død var tæring.  Jens blev gift med Anne Dorotea Andersdatter Qvist den 8 Dec. 1821 i
Gaverslund kirke.

iii. Maren Bønnelykke blev født i 1794 i Kolding og døde i 1876 i en alder af 82 år.
iv. Gyde Marie Bønnelykke blev født den 9 Mar. 1794 i Kolding.
v. Sven Bønnelykke blev født den 8 Aug. 1795 i Kolding og døde den 8 Jul. 1798 i Kolding i en alder af 2 år.

10 vi. Svend Bønnelykke.  Svend blev gift med Anne Margrethe "Grethe" Kirstine Keysen den 10 Maj 1827 i
Gaverslund Kirke, Holmans h. Vejle.

21.  Kirstine Gudme Blicher, datter af Jens Nielsen Blicher og Gye Bruun Nielsdatter Gudme, blev født i 1761 i
Gaverslund, døde den 28 Jul. 1815 i Kolding i en alder af 54 år, og blev begravet den 1 Aug. 1815 i Kolding.

Biografi:  Kirstine var datter af sognepræst Jens Nielsen Blicher i Gaverslund og hans hustru i andet ægteskab, Gyde
Nielsdatter Gudme, en faster til Niels Steensen Blicher. Begge hendes forældre døde, mens hun var barn - moderen
kort efter fødslen, faderen da hun var 4 år. Ved FT 1787 opholdt hun sig hos en slægtning på mødrende side, Knud
Bruun i Kolding, men hun ses ikke konfirmeret der i årene omk. 1775.

Kirstine blev gift med Hans Boll Bønnelykke den 29 Jul. 1790 i St. Nikolaj, Kolding.

22.  Albrect Christiansen Keysen døde før 1818. Et andet navn for Albrect var Albrect Kaisen.

Biografi:  Albrect Christiansen Keysen/Kaisens ophav har jeg ikke kunnet spore. Han ses ikke i FT 1787 eller
1801/1803. Nygaard kender til flere med navnet Christian Keysen, men om en af dem er hans far kan jeg ikke afgøre.
1803 efter brylluppet i Fredericia med Johanne Margrethe var Albrect nygift skipper i Bogense, og hun optræder
jævnligt som mor og dåbsvidne i KB, men efter hendes tidlige død i 1811 har jeg ikke kunnet finde ham i Bogense. Det
har været svære år. Først et spædbarns død og moderens svækkelse, så hendes død. Keysen har som skipper sikkert
været en del fraværende og så med 3 småpiger på 8, 6 og 2 år. Ved den ældste datter, Dortheas, konfirmation i foråret
1818 er han anført som død, men hvor og hvornår ved jeg ikke. Pigerne kom på et ukendt tidspunkt til hans sted-
svigermor i Fredericia hvor de blev konfirmeret.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skipper i Bogense.

Albrect blev gift med Johanne Magrethe Luxdorff den 5 Jan. 1803 i St. Michaelis, Fredericia.

Ægteskabsnotater: KB Fredericia, St. Michaelis copulerede 1803, opsl. 660:
D. 5te Januar blev Skipper Albert Christian Kaysen og Jfr Johanne Magrethe Lyxdorph copoulerede af Hr Provst
Hasse, havde Lys antændt.

Børn af dette ægteskab:
i. Dorthea Cathrine Keysen blev født den 24 Apr. 1803 i Bogense og blev døbt den 26 Apr. 1803 i

hjemmet, fremstillet  28 Maj.
11 ii. Anne Margrethe "Grethe" Kirstine Keysen.  Anne blev gift med Svend Bønnelykke den 10 Maj 1827 i

Gaverslund Kirke, Holmans h. Vejle.
iii. Christiane Augustine Keysen blev født den 7 Mar. 1809 i Bogense og blev døbt den 8 Mar. 1809 i

Hjemmet.
iv. Ane Kirstine Keysen blev født den 4 Sep. 1810 i Bogense, blev døbt den 4 Sep. 1810 i Hjemmet, døde

den 18 Okt. 1810 i Bogense, og blev begravet den 23 Okt. 1810 i Bogense.
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23.  Johanne Magrethe Luxdorff, datter af Ludvig Luxdorff og Dorothea Larsdatter, blev født i Aug. 1782 i
Fredericia, Michaelis sogn, blev døbt den 9 Aug. 1782 i Michaelis kirke, døde den 26 Maj 1811 i Bogense i en alder af 28
år, og blev begravet den 30 Maj 1811 i Bogense. Årsagen til hendes død var barselskomplikationer. Et andet navn for
Johanne var Johanne Lüxdorph.

Biografi:  Johanne Magrethe var datter af en færgemand i Fredericia, og hun har selvfølgelig kendt byens skippermiljø.
Ved FT 1787 var hun 19 år og hjemmeboende. I aug. 1802 blev hun gravid med en skipper, og de blev gift i Fredericia
24. april 1803. Vi møder dem derefter i Bogense hvor de fik 4 pigebørn i årene 1803-10. Johanne ses gentagende gange
som gudmor allerede fra 1804, og han tiltuleres som "Signeur", så de har været velintegreret i byens borgerskab. Men
det sidst fødte barn døde som spæd, og selv døde Johanne som 28-årig i 1811. Herefter er der intet spor af familien i
Bogense. Hendes mand er anført som død 1818 og de 3 piger var da hos deres morfars 2 hustru der var enke efter
ham. De to ældste blev konfirmeret fra hendes hus i Fredericia 1818 og 1819.

Johanne blev gift med Albrect Christiansen Keysen den 5 Jan. 1803 i St. Michaelis, Fredericia.

24.  Thomas Barfoed, søn af Christen Thomsen Barfoed og Cathrine Elisabeth
Høyer, blev født den 10 Maj 1780 i Strynø, Sunds, Svendborg, døde den 12 Aug. 1845 i
Jordløse, Sunds, Svendborg i en alder af 65 år, og blev begravet i Jordløse.

Biografi: Thomas Barfoed ville have været sømand, men faderen holdt ham til
bogen. Han blev undervist i hjemmet på Strynø. Efter faderens død blev han af
greven på Hvedholm, Preben Bille-Brahe, kaldet til sognepræst på Avnernakø
1808-18. Dernæst under samme patronat ved forgængerens pludselige død fra
18/11 1818 til præst i det mere indbringende kald i Jordløse og Hostrup på selve
Fyn. Han beskrives som en stærk, noget før mand. Sygdom kendte han først til i
de sidste par år. Han var vennesæl, en ivrig jæger, og han havde som mange af
sine slægtninge let ved at skrive vers. 1849 udkom en posthum digtsamling af ham
"Smaating og Lejlighedsdigte fra Aarene 1799-1839", udgivet af svigersønnen
Peter August Wedel.
Han var gift 3 gange. 1. gang med Christine Qvist (1792-1826), og han blev far til
15 børn, deriblandt min tipoldefar, Christen Barfoed.
Wiberg skriver: "Almindelig agtet og elsket; ret god Digter; forfattede bl. A. en
moersom Rotteballade og den bekjendte Sang: "Du som paa Jorden ene blev
tilbage". ... Hans Slægt føres i lige Linie tilbage til Jens Barfod t. Sæddinggaard,
N. Nebel Sgn., der 13/4 1455 adledes af Kong Christian I. Siden 1593 have alle
hans Forfædre været Præster."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand theol 1805 på Kbhs Universitet.

• Han blev ansat som sognepræst 1808 på Avernakø, Sallinge, Svendborg.

• Han blev ansat som præst til Jordløse og Hostrup 1818 i Jordløse, Svendborg amt.

Thomas blev gift med Christine "Stine" Qvist den 24 Aug. 1808 i Hjemmet.

Ægteskabsnotater: KB St. Nikolaj copulerede 1808, opsl. 184:
d. 24de Aug: ere efter kongelig Bevilling af samme Dato viet hiemme i Huset Præsten Hr. Thomas Barfod til Avernakø
og Jomfru Chrestine Qvist. Som Forlovere indestaae vi her at intet er hinderlig i disse Personers Egteskab: Lacoppian,
R. Rasmussen.

Børn af dette ægteskab:
i. Birgitte Cathrine Barfoed blev født den 19 Jul. 1809 på Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 1

Mar. 1878 i Bøjden, Horne sogn i en alder af 68 år.  Birgitte blev gift med Peter August Wedel den 19
Maj 1828 i Jordløse.

12 ii. Christen Barfoed.  Christen blev gift med Petrine Andreasine Carre den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai,
Svendborg.

iii. Christian Qvist Barfoed blev født den 2 Aug. 1812 på Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 14
Maj 1887 i Bogense i en alder af 74 år.  Christian blev gift med Marie Dorthea Møller den 8 Maj 1841 i
Jordløse.

iv. Harald Barfoed blev født den 22 Jun. 1814 på Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 6 Maj 1894 i
Bogense i en alder af 79 år.  Harald blev gift med Marie Kirstine Jensen den 19 Maj 1843 i Bogense.

v. Elisabeth Barfoed blev født den 7 Feb. 1816 på Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 13 Apr. 1857
i Allesø, Fyn i en alder af 41 år.  Elisabeth blev gift med Even Christoffer Meldal den 4 Mar. 1842.

vi. Sophus Barfoed blev født den 30 Aug. 1818 på Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 2 Aug. 1904
på Langeland i en alder af 85 år.  Sophus blev gift med Grethe Nielsen den 20 Dec. 1853 i Hjemmet.

vii. Poul Abraham Barfoed blev født den 31 Mar. 1820 i Jordløse og døde den 7 Mar. 1904 på Frederiksberg i
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en alder af 83 år.  Poul blev gift med Cathrine Elisabeth Barfoed den 16 Nov. 1845 i Stege.
viii. Johanne Marie Ulrikke Barfoed blev født den 3 Jul. 1823 i Jordløse og døde den 4 Feb. 1901 i Odense i

en alder af 77 år.  Johanne blev gift med Carl Adolf Nielsen den 28 Maj 1852.
ix. Erikke Christiane Barfoed blev født den 31 Jul. 1825 i Jordløse og døde den 18 Aug. 1902 i Fåborg i en

alder af 77 år.

Thomas blev derefter gift med Cathrine Elisabeth Haugsted, datter af Niels Henrik Haugsted og Johanne Kirstine
Faaborg, den 21 Dec. 1827.

Barn af dette ægteskab:
i. Cathrine Elisabeth Barfoed blev født den 17 Okt. 1828 i Jordløse og døde den 25 Sep. 1897 i Odense i en

alder af 68 år.  Cathrine blev gift med Laurits Langhoff Møller.

Thomas blev derefter gift med Anna Cathrine Clausdatter, datter af Claus Pedersen 
og Maren Rasmusdatter, den 19 Nov. 1830.

Børn af dette ægteskab:
i. Thomas Barfoed blev født den 27 Nov. 1831 i Jordløse og døde den

18 Okt. 1849 i en alder af 17 år.
ii. Christine Clausine Barfoed blev født den 20 Okt. 1833 i Jordløse,

døde den 5 Apr. 1919 i Horsens i en alder af 85 år, og blev begravet
den 11 Apr. 1919 i Horsens Klostersogn.  Christine blev gift med
Jørgen Lemvigh Fog, søn af Jørgen David Fog og Regitze
Marie Weis, den 19 Sep. 1854.

iii. Vilhelmine Barfoed blev født den 31 Mar. 1835 i Jordløse og døde
den 31 Jan. 1908 i Bogense i en alder af 72 år.

iv. Magnus Barfoed blev født den 19 Mar. 1837 i Jordløse og døde den
5 Aug. 1898 i Helsinge i en alder af 61 år.  Magnus blev gift med
Thora Mathilde Unmarck, datter af Johan David Unmarck og
Nicoline Christine Andersen, den 16 Nov. 1864 i Helsingør.

v. Betty Barfoed blev født den 12 Feb. 1840 i Jordløse og døde den 31
Aug. 1921 i Odense i en alder af 81 år.  Betty blev gift med Carl
Mathias Thrige.

Stine Qvist

25.  Christine "Stine" Qvist, datter af Christian Qvist og Birgitte Catharina
Nielsdatter Bech, blev født den 16 Feb. 1790 i Svendborg, blev døbt den 24 Feb. 1790
i Nicolai, døde den 3 Nov. 1826 i Jordløse i en alder af 36 år, og blev begravet den 9
Nov. 1826 i Jordløse. Årsagen til hendes død var "Mavehoste". Et andet navn for
Christine var Stine.

Biografi:  Stine var datter af svendborgmatadoren, Christian Qvist, og født som
nr. 6 i en børneflok på 9. Hun  skal have været en sjælden smuk kvinde. Sønnen
Christen Barfoed omtaler hende med stor hengivenhed i sine erindringer. Hun var
18 år ved giftermålet i 1808 med præsten Thomas Barfoed, og da han havde fået
kald på den lille syddfynske ø, Avernakø, kom hun til at sidde der i små kår med
en voksende børneflok. Sønnen, Christen skriver: "Man kunde maaske undre
sig over hvorledes 2 unge Mennesker kunde falde ind at have i 12 Aar en saa lille
isoleret Plet uden Knur og Klage. Vi Børn mærkede det ikke, maaske Moder dog
af og til kunde længes efter nogen mere Selskabelighed imellem Ligestillede og
Dannede Omgivelser, men jeg hørte aldrig at hun beklagede sig. Børnene optog
meget af hendes Tid og Husholdningen ligesaa."  Nov. 1818 fik Thomas Barfoed
kald på Sydfyn, og i 1819 kunne familien samles i de større forhold i Jordløse
præstegård. Her døde hun 1826 til mandens og børnenes store sorg, 36 år
gammel.

 
Af Thomas Barfoeds dagbøger
Trykt i "Meddelelser fra Slægtsforeningen Barfoed-Barfod" af H. Borch f. Barfoed
1826. Saa min elskede Stine for sidste Gang oppe den 29. Hun fik Søndag Morgen et Anfald af Feber.
Den 30. Min Kone var ej oppe idag. Mod Aften kom min kære Broder Christian og hans Kone og hans Datter fra
Møen. Kl. 8 om Aftenen spiste vi Smørrebrød og drak en Bolle Punch da kom min Stine syg og mat ind til os og satte
sig ned hos os et Kvarterstid, men maatte saa igen søge Sengen.
3. November. Min Kone meget slet, min Broders rejste herfra i et græsseligt Øjeblik, han sagde mig, at der var intet
Haab om Stines Liv!!! O frygtelige Time! Ortmann blev hentet, Paroxysmen gik igen over. Hun laa stille hen, tog selv
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Medikamenterne - talede om sin Død men havde dog Haab om at leve - Ortmann rejste - jeg bød ham tolv Dukater
for at blive - den døende Kone bad ham selv at blive til næste Nat, men han undskyldte sig!!! Hun vedblev at tage
Medikamenterne og at tale. - Klk. 9 om Aftenen begyndte Paroxysmen at komme igen - hun kom nu i en exalteret
Tilstand - blev som forklaret - talte bestandig og højt med en forunderlig Stemme - men vildt - i en frygtelig Kamp var
hun bestedt - hun vilde op af Sengen og havde hele sin Ungdoms Kraft i disse Øjeblikke skønt hun forud af den
langvarige Mavehoste var meget svækket - men da Klokken var et Qvarter til tolv sank hun helt ned paa Lejet og nu
begyndte den skrækkelige Dødskamp - ingen uden jeg og Peder Madsens Kone kunde udholde den skrækkelige
[Schene? Skue (?)] - jeg bøjede mit Hoved ned til hendes Ansigt og lagde min Arm under hendes Hoved, og min
anden Haand i hendes Haand. Klk. 3 Qvarter til tolv drog hun det sidste Suk. Aah! Gud, hvilket Øjeblik! Jeg kyssede
Dødens Sved af hendes Pande. - Thi hun var mig saa dyrebar i Livet - mine 7 hjemmeværende Børn stod i bange
Forventning ude i Bagkammeret. - Saa gik jeg arme Fader ud til dem og sagde med skælvende næsten kvalt Stemme
,,Nu er vor kære Moder død". Da istemmedes der et Jammerskrig, hvis Mage jeg aldrig mere faar at høre paa denne
Jord. - Men hun var borte, som vor Sjæl elskede - og alle vore Klager, alle vore Taarer kaldte hende ej tilbage! Hun
blev liggende til om Lørdag Morgen da toge Peder Madsens og Niels Bankes Kone hendes Legeme af Sengen redte
hendes Haar vaskede hende og iførte hende Ligklæderne. Jeg sad og gik over i Skolen medens dette gik for sig, da min
sl. Kones Søster Hanne kom og sagde, at hun nu var lagt paa Løjbænken, saa gik jeg derop. Herre min Gud! hvor
skælvede mit Hjerte ved at se den for mig dyrebareste af alle Mennesker at ligge bleg og kold her paa Dødens Leje.
Jeg stod som sønderknust ved hendes kære Lig og bejamrede mit smertefulde Tab - men mine Taarer kaldte hende
ikke tilbage.
Hun var Datter af Købmand C. Qvist og Birgitte Qvist i Svendborg. Kun lidet over 17 Aar var min Christine, da jeg
forelskede mig i hendes yndige Legemes Skabning og skønne Sjæl -, hun gav mig rolig og fornøjet sin Haand og sit
Hjerte - var mig den bedste kærligste Hustru. 9 Børn fødte hun til Verden, 5 Sønner og 4 Døtre, alle sunde og
velskabte - hun ammede dem alle selv og laa med den største Taalmodighed saa mangen en Nat uden at faa Søvn, for
at passe sine Børn. - I 11 Aar levede hun med mig paa Auernakø og 7 Aar her i Jordløse. I disse 18 Aar var hun
aldrig syg, men havde stedse det bedste Helbred. Hendes Udvortes var særdeles tækkeligt. Hun var lidet over
Middelhøjde, slank men dog fyldig i alle Legemsformer, især havde hun dejlige Arme, Fødder og Been. Hendes Øjne
vare brune og Ansigtsfarven som en bleg Carmin. Hun havde et jævnt muntert Sind - og altid var et mildt behageligt
Smil udbredt over hendes Aasyn. Hun læste gerne og læste med megen Eftertanke og Smag for alt det skønne i
Naturen især for Blomster havde hun megen Sans. I Huslighed var hun en udmærket Kone. I Særdeleshed havde hun
et umiskendeligt Talent for at fremvirke alle Sorter hjemmegjort Tøj saavel som Linned etc. Net og pyntelig vilde hun
saa gerne være i sin Paaklædning, uden at hun derfor elskede Pragt. - Med den simpleste Pynt forstod hun at
fremhæve sin Paaklædning, der saa ofte kom hende til Nytte i vore trange Omstændigheder. Gerne nægtede hun sig
selv alle Fornøjelser og mangt et nødvendigt Klædningsstykke, for at kunne holde sine Børn propre - hun forstod den
Kunst og den havde hun arvet efter sin brave Moder, at kunne klæde Børnene net, og det med de simpleste Ting,
hvilke hun med en vis Smagfuldhed vidste at forene med hinanden. Hun kunde aldrig smigre nogen, derfor var hendes
Vandel stedse prydet med en ubestikkelig Redelighed og Sanddruhed. Gerne hjalp hun de Fattige og altid var hendes
ømme Hjerte stemt til Medlidenhed for de Ulykkelige.
Spiren til hendes Død fik hun den 14. November 1824 da hun om Søndagen i en stærk Orkan kørte tilligemed mig til
Hostrup Kirke for at bære Peder Skjolds Barn. Da blev hun forkølet og fik en slem Hoste, der Tid efter Tid efter
Lægernes Mening udartede til Mavehoste, af og til gik den bort og kom igen. I sidste Sommer var vi paa Skovshoved.
Min Kone blev der forkølet om Aftenen i Skoven rejste syg hjem om anden Dagen og siden den Tid var hun ej mere
vel, men havde bestandig en slem tør Hoste især om Natten. Nu hviler hun den gode Engel i Fred! Hun ligger begravet
i den Krog imellem Indgangen til Vaabenhuset og Døren til Klokketaarnet. Hun blev begravet Torsdagen den 9.
November med al Højtidelighed. Orglet lød med duse Toner. Pastor Becker holdt Talen i Choret hvor Kisten stod. Til
Graven blev hun fulgt af en talrig Skare. Førend hendes Kiste blev skruet til gik jeg med mine 9 Børn op til hendes Lig
- vi saa den kære Moder for sidste Gang, da sagde jeg i Hjertets Vaande min elskede Stine det smertelige Farvel og
bad mine Børn at leve med mig i Kærlighed som hun havde levet med os.
Ligskaren bestod af mig og mine Sønner, Pastorerne Bang, Fangel, Becker, Tommerup og Aaby. Krigsraad Jensen-
Smidt paa Løgmose Trolle - Forpagter Andersen alle hendes Brødre, Købmand Carre, Haugsted, Christen og Erik
Møller, Albert Rasmussen og Vedel. Hele Selskabet spiste i den store Stue.
Om Tirsdagen førend min Kones Begravelse var den ædle Grev Bille Brahe her. Han trykkede mig en Hundrede Rd.
Seddel i Haanden med de skønne Ord: ,,Kære B! Det er for mig en Bagatel, men det kan dog maaske komme Dem
belejligt under Deres nuværende Omstændigheder". - Kun med tavse Taarer kunde jeg takke denne min store og ædle
Velgjører."

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 21 Apr. 1805 i St. Nicolai, Svendborg.

Christine blev gift med Thomas Barfoed den 24 Aug. 1808 i Hjemmet.



Aner til Grete Fog 41

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, www.kt.mono.net : 27 Okt. 2010

Efter maleri, foto på Krumstrup

26.  Andreas Henrik Carre, søn af Trugels "Troels" Karre og Marie Qvist,
blev født den 7 Apr. 1788 i Kbh., blev døbt den 8 Apr. 1788 i Trinitatis kirke, Kbh,
døde den 11 Jun. 1850 i Svendborg i en alder af 62 år, og blev begravet den 15 Jun.
1850 i St. Nicolai, Svendborg. Årsagen til hans død var Koldbrand. Et andet navn for
Andreas var Andreas Hendrich Karre.

Biografi:  Faderen døde, da han var 4 år, og han blev optaget i huset hos sin
morbror, købmand i Svendborg Chr. Qvist. I FT 1801 er han opført som søn af
huset sammen med de øvrige børn, blandt dem den 9-årige kusine Stine som
senere blev hans svigersøn, Christen Barfoeds mor. Efter konfirmationen 1804
stak han til søs, tog styrmandseksamen og blev 2. styrmand på fregatten Diana
1807. Under Englandskrigen blev skibet angrebet og søgte neutral havn i
Cartagena, Spanien. Da Spanien 1809 erklærede Frankrigt og dermed også
Danmark krig, blev mandskabet interneret, og Skibet blev taget af englænderne.
Carre blev angrebet af gul feber i en sådan grad, at det en tid gik ud over hans
forstand. Han kom sig dog og vendte tilbage til Svendborg da krigen var slut i
1814. Her fik han igen skib at føre og giftede sig 1816 med købmandsdatteren
Andrine Christine Andersen. Hendes far havde selv ført skib og havde 1785
overtaget sin svigerfars købmandsgård med værthus på "det skarpe hjørne" i
Gerritsgade. Efter hans død 1800 havde enken og døtrene videreført handelen,
indtil Carre ved sit giftermål 1816 overtog den. Han fik borgerbrev som købmand og brændevinsbrænder 1818. Til at
begynde med fragtede han hvert år et skib til Norge og solgte og købte varer der. Men efterhånden krævede
forretningen i Svendborg hans stadige nærværelse. Han drev den i 30 år og blev en holden mand.  5. sep 1848
overdrog han iflg. brev fra C. L. Wedel forretningen til sin svigersøn, Christen Barfoed, med de ord: "Nu kan Du lukke
op idag Christen, for Din Regning". Han havde drømt om frihed til at kunne se sig om i verden, men det blev kun til en
tur til Sønderborg. Kort efter hjemkomsten døde han af koldbrand. Christen Barfoed har skrevet en levnedskildring om
ham (håndskrift i min besiddelse. Kan ses på www.kt.mono.net).
Han var medlem af havnekommissionen i 1830 og måtte i den egenskab efter dom 1837 bøde en sum til havnekassen.
Jeg skal ikke gøre mig klog på berettigelsen heri, men Christen Barfoed beretter i sine erindringer om hans tidligere
deltagelse i tidens almindeligt udbredte og velorganiserede smuglervirksomhed. - Han har i sine yngre år været lidt af
en fribytter og var ikke for ingen ting vokset op hos morbroderen Christian Qvist. De var individualister om en hals
begge to.
 
Christen Barfoed om Carres hjemkomst fra Spanien og tiden derefter:
Han kom til Svendborg 1814 men paa hvilken Tid af Aaret er mig ikke bekjendt. Han og 3die Styrmand, ogsaa en
Svendborger, maa have gjort en vis Opsigt ved deres Hjemkomst efter en saa lang og eventyrlig Reise og ikke mindre
ved deres spanske, som de talte som en Indfødt. Carre fik strax Skib at føre, først en lille Jagt hvormed han fahrede
paa Kjøbenhavn og senere et større Fartøi for Skibsbygger Lars Møller. Paa denne Tid forlovede han sig med
Andrine Christine, Datter af Kjøbmd Peder Andersen, der tidligere havde ført Skib, en Tremaster, paa de lange
Reiser, endog med 5 Aars Fraværelse. Han var for lang Tid siden død [1801] og hans Enke og Døttre drev desuagtet
Handelen godt og heldigt, endogsaa efter at Carre 1816 giftede sig og vedblev at fahre tilsøes, passede hans unge
Kone Forretningen i hans Fraværelse. Det varede dog ikke længe før han opgav Seiladsen og blev en støt og flink
Kjøbmand med Bistand af sin ualmindelig stræbsomme og ufortrødne Hustru. I de første Aar fragtede han altid om
Efteraaret en stor Jagt som han tilladte med Korn og Fedevarer og gik saa ombord for at forhandle det i Norge og der
atter indkjøbe Jern, Fisk, Salt og andre Handelsvarer. Men ogsaa disse Reiser maatte han opgive da Forretningen tiltog
saameget at hans Nærværelse var nødvendig i Hjemmet.
Aar 1817 d. 13 Septbr fødtes dem en Datter som blev døbt Petrine Andresine, som er min mangeaarige Hustru, næste
Aar mødte en Søn som dog døde kort efter. Halvandet Aar efter denne bragte Storken igjen en lille Pige, Marie
Elisabeth kaldtes hun, efter sin Mormoder. Hun blev gift med Skovrider H. H. Fløjtrup [f. 1813] men er for længst
gaaet bort fra ham og 4 Børn.
Carres Forretning fik et betydeligt Omfang og han blev efter Tidens Forhold en velhavende Mand. ..... Som
Bedstemoder var en ualmindelig virksom og herlig tilmed begavet Quinde, saa var Bedstefader en Hædersmand i Et
og Alt: Han var livlig og munter og morede ofte med sine Smaavittigheder, han var godmodig og overbærende, jeg har
kun en meget enkelt Gang seet ham vred, han kunde let undvære og gjorde i Stilhed meget Godt. Han var bramfri og
ukunstlet og søgte aldrig at gjøre sig bemærket. Alt hvad der paahvilte ham, det være hans egne Sager eller
Communens, varetog han med en sjelden Orden og Omhu; i mange Aar var han Medlem af Havnecommissionen og
gjorde stor Nytte, som Værge for St Nicolai Kirke i en lang Aarrække vandt han megen Anerkjendelse og fik ved sin
Fratrædelse en meget smigrende Takskrivelse fra Stiftsøvrigheden.
Han var altid tidlig paa Færde om Morgenen og i fuld Beskjæftigelse hele Dagen. Han klagede aldrig over Træthed,
men kunde hen paa Aftenen nok blive søvnig.  I sine unge Dage har han været i høi Grad smidig og behændig. I
Svømning fandt han neppe sin Lige. Han kunde springe i Vandet fra den ene Side af Fregatten gaae under Kjølen og
dukke op paa den anden Side.
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Begivenheder i hans liv:
• Plejeforældre: Christian Qvist og Birgitte Bech, Svendborg.

• Han findes i folketællingen 1801 som "søn" hos morbroderen Chrstian Qvist  i Svendborg.

• Han blev uddannet som styrmand i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand i Svendborg.

Andreas blev gift med Andrine Christine Andersen den 29 Nov. 1816 i huset, Svendborg.

Ægteskabsnotater: KB Sct Nicolai sogn 1813-22 opsl, 33: Købmand Andreas Karrè 28 år, her af byen, jomfru Andrine
Christina Andersen 24 år, viet i huset 29. november 1816. Forlovere: Chr. Qvist og Mads Møller.

Børn af dette ægteskab:
13 i. Petrine Andreasine Carre.  Petrine blev gift med Christen Barfoed den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai,

Svendborg.
ii. Marie Elisabeth Carre blev født i Jun. 1820 i Svendborg, blev døbt den 25 Jun. 1820 i St. Nicolai, døde

den 20 Maj 1864 i Sørup, Svendborg amt i en alder af 43 år, og blev begravet den 25 Maj 1864 på Sørup
kirkegård.  Marie blev gift med Hans Henrik Fløytrup den 20 Nov. 1845.

Fotokopi fra maleri, Krumstrup.

27.  Andrine Christine Andersen, datter af Peder Andersen Møller og Marie
Elisabeth Clausen, blev født i Okt. 1791 i Svendborg, blev døbt den 21 Okt. 1791 i St.
Nicolai, Svendborg, døde den 31 Okt. 1868 i Svendborg i en alder af 77 år, og blev
begravet den 6 Nov. 1868 i Svendborg. Årsagen til hendes død var kronisk
blærebetændelse og aldersomssvaghed.

Biografi: Christen Barfoed har beskrevet hende:
"Bedstemoder, som hun allerede i lang Tid var bleven tituleret, levede sammen
med os til d. 31te Octbr 1868 da hun blidt og stille hensov efter i Længere Tid at
have lidt af et Blæreonde. Hun blev 77 Aar gammel.
Hun var en elskelig gammel Kone og Alle saavel Gamle som Unge kappedes om
at elske og pleie hende. I Husholdningssager blev hun altid taget paa Raad og hun
var saaledes, uden at hun selv tænkte derover, den styrende Aand i Alt
Indvendigt. Hvor Bedstemoder var der var ogsaa Vi andre, særlig Børnene,
flyttede hun fra et Værelse til et andet fulgte Flokken med, og maatte hun af og til
søge Sengen, var hun vis paa at finde os der. Hun havde en særlig Evne til at
drage Børnene til sig og hendes Taalmodighed med deres Barnagtigheder var
stor, men skattedes igjen umaadeligt af det unge Publikum.
Hendes Virksomhed var forbausende og hun syntes endda aldrig at trættes; i Sine
yngre Dage passede hun næsten udelukkende Boutikken, men da der ikke var
stadigt Arbeide dermed, indtog hun sin Plads for Enden af det lange Bord og syede indtil der atter kom en Kunde, med
det samme holdt hun skarpt Øie med Gryder og Pander som vare anbragte i Kjøllen [ovnen] hvor der altid var et stort
Baal der tillige tørrede Malt. Naar en Husjomfru som gjorde Stuepigegjerning var færdig med sin Dont hjalp hun til
ved Handelen og hvad der ellers forefaldt, ligeledes maatte Pigebørnene da de voxede til give en Haandsrækning.
Gemytlige kunde de lange Vinteraftener være naar Baalet paa Kjøllen ret havde opvarmet den store Stue og forøget
det svage Lys som man den gang nøiedes med og hele Familien samledes om det lange Bord. Bedstemoder indtog
Formandspladsen. Der skulde nu for næste Dag afveies Sukker, Kaffe, Svedsker, Rosiner med mere, dette var
hendes uomtvistelige Bestilling, den ingen Anden kunde udføre saa hurtig eller paalidelig som hun, meget skulde
uddeles i Lod og Qvintin og der maatte ikke veies forlidt, og endnu mindre for meget, thi saa var Fortjenesten fløiten.
Bedstefaders Bestilling var at lave Kræmmerhuse, og det meget godt lavede han dem. Istedetfor Seilgarn som nu
bruges til at binde om Poser, anvendtes dengang Bast. Gamle Maatter trævledes op, bandtes sammen og vandtes op i
store Nøgler til saadant Brug. Ved Afrivningen behøvedes ikke alle Kræfter og Pigebørnene maatte frem med
Sytøiet. Ingen kunde sidde ledig i al denne Virksomhed og da jeg ikke kunde være til anden Nytte læste jeg høit for
Selskabet. Da den Gamle ikke mere tog activ Deel i Handelen tog hun til Spinderokken og det var Masser af Hør hun
forvandlede til Garn, men ogsaa denne Virksomhed, som hun satte saa stor Pris paa, maatte hun tilsidst heelt opgive.
Hun gav sig saa hen til Strikning og hvad hun har efterladt sig i den Retning er mere end man skulde tro at kunde
udføres af en gammel Kone i forholdsvis kort Tid. Hun behøvede aldrig Briller, hendes Syn vedblev til det Sidste at
være skarpt og sikkert."

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1855-1860 som pensionist hos svigersønnen Christen Barfoed  i Svendborg.

Andrine blev gift med Andreas Henrik Carre den 29 Nov. 1816 i huset, Svendborg.

28.  Johann Georg Wiggers, søn af Friedrich Hindrich Wiggers og Botilde Marina Bendixen, blev født den 6
Okt. 1796 i Åbenrå, Slesvig, blev døbt den 12 Okt. 1796 i Åbenrå kirke, døde den 14 Jun. 1867 i Svendborg, Torvet i en
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alder af 70 år, og blev begravet den 19 Jun. 1867 i Vor Frue, Svendborg. Årsagen til hans død var Lungeslag.

Biografi:  Johan Georg Wiggers var af borgerlig tysk-slesvigsk afstamning. Faderen der var læge i Tønder døde tidligt,
og han voksede op hos en moster og hendes mand, Forchhammer, der var skolemand i Husum, Sydslesvig. Tanken
var, at han skulle studere, men han satte igennem at gå til søs. En  søster var gift med præsten Poul Jacob Tolderlund
i Rødby, og her mødte han Sara Lund. De blev viet i Vodder kirke hvor Tolderlund var blevet præst 1823 og bosatte
sig i Rødby, hvor hun drev en lille butik, mens han sejlede med eget skib. Men omk. 1833 forliste skibet. Med hjælp
fra Forchhammerne blev han ansat i toldvæsenet med skiftende tjenestesteder: Fåborg og derfra til Æbeltoft hvor
sønnerne Christen og Poul  blev konfirmeret og tilsidst til Hjertin hvor de boede med datteren Bothilde. Fra 1861
boede han med sin kone, Sara, hos deres ældste søn, Christian Wiggers, på Farvergården i Svendborg. Bothilde
flyttede også med og blev gårdens myndige husbestyrerinde, tante Thilde.
Barnebarnet Sara Wiggers skriver:
Min Faders Bedstefader var Læge-Fysikus i Tønder. Jeg mindes ikke at have hørt Fader omtale sine
Bedsteforældre. De døde tidligt, og maaske har han ingen Minder haft om dem. Faders Fader hed Johan Georg
Wiggers. Han blev opdraget hos nogle Slægtninge, som hed Forchammer. De vilde, at Johan Georg skulde studere,
mens hans Hu stod til Søen, som foreløbig blev hans Levevej. Han har sikkert været en køn ung Mand, lyst krøllet
Haar, rødmusset, høj, rank og smidig. Som Barn har jeg set den gamle Mand slaa Hjul i min Faders Butik, saa hans
Ben naaede op til Loftet, til stor Forbavselse for os Børn. Jeg husker ham tydelig. Fotografiet, vi har af ham, ligner
ikke. Paa en af sine Rejser var han kommen til Rødby, hvor hans Søster var gift med Pastor Tolderlund. Der mødte
han for første Gang sin vordende Kone, Sara Lund. Hun var Datter af Landmaaler, Kaptajn Lund i Rødby. Efter at
de var blevet gift, sejlede han med sit eget Skib, medens Bedstemoder havde en lille Handel i Byen, som det var Skik
dengang. Men paa en af sine Rejser forliste han Skibet, der ikke var assureret. De havde paa dette Tidspunkt et Par
Børn, af hvilke min Fader var den ældste. Det saa sort ud for den lille Familie. Men Bedstefaders Slægtninge,
Forchammers, skaffede ham ind i Toldvæsenet i den saakaldte Krydsfart. Det var kun en meget beskeden Stilling,
men den var fastlønnet. De kom nu til at føre en omflakkende Tilværelse, idet Bedstefader meget ofte blev forflyttet
til forskellige Byer, saaledes fra Rødby til Faaborg og derfra til Æbeltoft og tilsidst til Hjerting, hvor de boede, til de
flyttede til Svendborg. De levede meget nøjsomt, men kom dog altid sammen med de bedre Familier i Byerne og
spillede Whist. Lieutenant Hass, Major Kastonnier og Assessor Barths var Navne, som vi Børn ofte hørte Tale om.
Bedstemoders Portrait ligner udmærket. Hun var lille, opvakt og meget talende; Bedstefader stille og meget
pligtopfyldende. Han var dekoreret med Dannebrogstegnet. Børnene blev meget spartansk opdraget, fik f. Ex. aldrig
Paalæg paa deres Mad. Fader var den ældste af de fem Søskende. [----]
Da mine Forældre havde været gift i sex Aar, og det tredie Barn, Kristian, var født, vi to ældste var jo Piger, sagde
Fader til Moder: Jeg synes nu, Marie, at vi skulde tage mine Forældre i Huset; det har altid været min Tanke, at jeg,
naar jeg kunde overkomme det, vilde, de skulde have det godt paa deres gamle Dage; og Du har vel ikke noget imod
det. Bedstefader var i Krydsfarten, boede i Hjerting og levede i smaa Kaar sammen med deres Datter Bothilde. Det
var en kærlig Tanke af Fader, men det var enestaaende elskeligt af Moder, der saa beredvillig gik ind derpaa.
Bedsteforældrene elskede Moder. Aldrig har jeg hørt et uvenligt Ord vekslet mellem dem, og der blev taget meget
Hensyn til de to Gamle, de fik altid det bedste ved Middagen.

Begivenheder i hans liv:
• Plejeforældre: Johann Ludolf Forchhammer & Margartha Wiggers, Husum i Slesvig.

• Han arbejdede som skipper i Rødby.

• Han blev ansat som toldassistent 1833 med skiftende tjenestesteder.

• Han gik på pension 1861 i Svendborg.

Johann blev gift med Sara Marie Lund den 20 Okt. 1824 i Vodder kirke, Tønder amt.

Ægteskabsnotater: Viet af pastor Tolderlund if. KB Vodder 1824, opsl. 32:
Johan Georg Wiggers, 27 Aar, Skibsejer og Skibscapitain fra Eggensund.
Jf. Sara Maria Lund, en Datter af Capitain Lund i Rødbye, conlits i Wodder Præstegaard, 24 Aar gl.
Forlovere ?, P. A. Fog.
Viede 20 October 1824 i Kirken

Børn af dette ægteskab:
i. Christian Wiggers blev født den 21 Aug. 1827 i Rødby, døde den 23 Jan. 1905 i Svendborg, St.

Jørgens sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 27 Jan. 1905 i Vor Frue sogn. Et andet navn for
Christian var Georg Christian August.  Christian blev gift med Marie Cathrine Torp i 1855.

14 ii. Poul Wiggers.  Poul blev gift med Julie Hermandine Gøtzsche den 14 Nov. 1855 i Svendborg.
iii. Carl Wilhelm Wiggers blev født den 14 Aug. 1832 i Rødby, Maribo amt og blev døbt den 11 Nov. 1832 i

Rødby kirke.  Carl blev gift med Viktorie Bruun.
iv. Marie Bothilde "Thilde" Wiggers blev født den 21 Okt. 1836 i Fåborg, blev døbt den 16 Feb. 1837 i

Fåborg kirke, døde den 11 Jan. 1917 i Svendborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 17 Jan. 1917 i
St. Nikolaj kirke. Et andet navn for Marie var Thilde.
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v. Laura Wiggers blev født den 3 Maj 1839 i Kerteminde og døde efter 1903.  Laura blev gift med Wilhelm
Sievers.

29.  Sara Marie Lund, datter af Johan Hendrich Lund og Marie Elisabeth
Diedrichsen, blev født i Jul. 1799 i Rødby, blev døbt den 16 Jul. 1799 i Rødby kirke,
døde den 28 Apr. 1885 i Svendborg, Torvet i en alder af 85 år, og blev begravet den 4
Maj 1885 i Vor Frue Svendborg. Et andet navn for Sara var Sara Marie Hansdatter.

Biografi:  Sara Lund havde en lille forretning i Rødby, mens manden sejlede.
Ingeborg Wiggers skriver: "Min anden Bedstemor, Bedstemor Wiggers, var
complet en Modsætning til bedstemor Fog [Hermandine Borgen g. Fog]. Jeg
husker hende siddende paa sin Forhøjning ved Vinduet, strikkende paa sin hvide
Bomuldsstrømpe, som var, som den aldrig var rørt. Hun og Datteren, Tante
Thilde, boede inde hos Onkel Christians [i Farvergården ved siden af Poul
Wiggers købmandsgård]. ... Jeg husker tydeligt Bedstemors Værelse, hende selv
sirlig med den hvide Kappe med de lyslilla brede Silkebaand, den sorte Kjole med
den hvide Krave i Halsen, hvide Bomuldsstrømper og Bruneller. Hun selv var
mager og som Marmor i Ansigtet, hun lignede den Calla, som, naar den
blomstrede, altid stod ved hendes Plads paa Forhøjningen. I den Ende af Stuen
stod den Dobbeltseng, som hun i sin Tid delte med sin Mand, nu med Tante
Thilde. Hun kom ikke hver Søndag, men naar hun kom var det en hel Komedie at
se hende og Bedstemor Fog sammen, sidstnævnte titulerede hende altid: "Madam Wiggers", medens den anden altid
sagde; "Fru Fog". Bedstemor Wiggers døde, da hun var 85 Aar."

Sara blev gift med Johann Georg Wiggers den 20 Okt. 1824 i Vodder kirke, Tønder amt.

30.  Jørgen David Fog 
 (Anesammenfald. Se person 8 på side 23)

31.  Hermandine Kirstine Borgen 
 (Anesammenfald. Se person 9 på side 25)



Aner til Grete Fog 45

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, www.kt.mono.net : 27 Okt. 2010

6. generation (Tiptipoldeforældre)

32.  Jørgen Rasmussen Fog, søn af Rasmus Jørgensen Fog og Margrethe Andersdatter, blev født i 1713 i Guldager sogn,
Skast h. Ribe og døde den 10 Nov. 1769 i Højelse i en alder af 56 år.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1730, Ribe.

• Han blev ansat som kateket ved Holmens kirke 1738 i Kbh..

• Han blev ansat som præst til Haarlev og Himlingøje 1743.

• Han blev ansat som præst til Højelse og Lellinge 1750 i Højelse.

Jørgen blev gift med Edle Cathrine Lemvigh den 20 Jan. 1760.

Børn af dette ægteskab:
i. Søren Lemvigh Fog blev født den 19 Jan. 1761 og døde den 4 Aug. 1819 i en alder af 58 år.  Søren blev

gift med Rigborg Dorthea Tybring den 12 Jun. 1789.
16 ii. Rasmus Jørgensen Fog.  Rasmus blev gift med Johanne Henriette Müller den 14 Apr. 1790 i Kgs.

Lyngby, Sokkelund.
iii. Anna Helene Fog blev født den 5 Jul. 1770.

33.  Edle Cathrine Lemvigh, datter af Søren Lemvig og Anne Cathrine Soelberg, blev født den 1 Aug. 1741 i Gladsakse,
Sokkelund h. og døde den 1 Dec. 1802 i en alder af 61 år.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1787 som enke og logerende hos sin svoger Hans Henrich Tybring  i Kbh.

Edle blev gift med Jørgen Rasmussen Fog den 20 Jan. 1760.

34.  David Møller, søn af Jørgen Møller og Anna Cathrine Velschou, blev født Omk 1732 i Kbh. og døde den 17 Okt. 1805 i
Kbh. i en alder af 73 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skræddermester i Kbh.

David blev gift med Charlotta Sophia Kiefer den 15 Nov. 1762 i Trinitatis, Kbh.

Ægteskabsnotater: KB Trinitatis Kbh, viede 1762, opsl. 35:
d. 15 Nov: bleve David Møller Skrædersvend, Ungkarl og Jomfrue Charlotte Sophie Kiefert viede i Nørre Voldgade
hos hendes Fader Viseterer Kiefert. [Visiterer = toldinspektør].
 

Børn af dette ægteskab:
17 i. Johanne Henriette Müller.  Johanne blev gift med Rasmus Jørgensen Fog den 14 Apr. 1790 i Kgs.

Lyngby, Sokkelund.
ii. Hans Christian Møller blev født i 1775 i Kbh.

iii. Thomas Friedrich Møller blev født i 1781 i Kbh.
iv. Michael Christian Møller blev født i 1784 i Kbh.

35.  Charlotta Sophia Kiefer, datter af Johann Conrad Kieffer og Marie Christine, blev født i Okt. 1742 i
København, blev døbt den 9 Okt. 1742 i Trinitatis kirke, døde den 3 Sep. 1815 i Køge hos datteren i en alder af 72 år, og
blev begravet den 7 Sep. 1815 i St. Nicolai, Køge. Et andet navn for Charlotta var Charlotte Sophie Kiefert.

Biografi: Charlotte Sophies far hed Johan Conrad Kieffer, Navnet viser, at han har været af tysk afstamning. Ved
datterens fødsel 1742 var han ansat som løber (lakaj) hos amtmanden for Frederiksborg og Kronborg amter,
geheimeråd  Friedrich Carl von Gram. Og ved hendes bryllup 1762 var han visiterer, dvs. en slags toldkontrollør, med
bopæl i Helsingsørgade nær Rosenborg. Sikkert en retrætepost.
Kirkebogen for Trinitatis kirke i København melder:
"An. 1742 d 9 Octbr havde Johan Conrad Kieffer, Løber hos Geheimeraad [Carl Christian von] Gram og Marie
Christine Kieffers i Helsingørsgaden et Barn til Daaben, kaldet Charlotta Sophia. Frue Cammerhrrinde [Sophie
Hedevig]Gram bar det, Comtesse Leuningen holdt Huen, Geheimeraad Bergenton, General Lieut Lerche og Grev
Laurwig vare Faddere."
En celeber dåb. - Hun blev dog siden gift med en københavnsk skræddersvend. Der skal have været 10 børn i
ægteskabet, men kun 5 blev voksne.
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Charlotta blev gift med David Møller den 15 Nov. 1762 i Trinitatis, Kbh.

36.  David Clausen Borgen, søn af Claus Pedersen Borgen og Anna Margrethe Marcusdatter Monrad, blev født den 10
Maj 1726 i Dalum, Odense og døde den 18 Mar. 1797 i Lyngå, Sabro, Århus i en alder af 70 år.

Biografi:  Borgen familien kan føres tilbage til Peder Hansen Borgen som var feldbereder og pottemager i Skive i
1600-tallet. (Feldbereder var en garver der garvede med fedtstoffer, modsat loggarverne der benyttede bark). Hans
søn Claus Pedersen Borgen (1681-1750) var præst i Dalum, og selv var han sognepræst i Vejerslev og siden præst og
provst i Sabro og Vester Lisbjerg herreder, Århus amt. Iflg. Wiberg var han en "Meget begavet og nidkær
Embedsmand".
Hans første kone døde sikkert i barselsseng, for hun døde året efter giftermålet, men med sin anden kone fik han 10
børn, bl. dem Andreas som er vores ane.
 

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1746, Odense.

• Han tog eksamen fra universitetet som cand. theol. den 19 Nov. 1750 i København.

• Han blev ansat som Præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø 8 Okt. 1756 i Århus stift.

• Han blev ansat som præst Lyngå og Skjød 16 Nov. 1775 i Århus stift.

• Han blev ansat som provst 1784 i Sabro og V. Lisberg herred.

David blev gift med Vilhelmine Augusta Krogstrup, datter af Andreas Jacobsen og Sara Nielsdatter Krogstrup, den 2
Aug. 1757.

David blev derefter gift med Anna Margrethe Nielsd. Hjortholm den 28 Feb. 1759 i Hof- og Slotskirken, Kbh.

Ægteskabsnotater: KB Hof- og Slotskirken, Kbh. viede 1758, opsl. 120:
Anno 1759 d. 28 Februar blev Hr. David Borgen, Sognepræst til Veggersløff, Aigt og Taarslunde Sogne i Aarhus Stift
og Jomfru Anna Magretha Hiortholm, som var i Huset hos Mundskænk Schade copuleret af Hoffprædikant Qvist i
Mundskiænk Schades Værelser i Magstræde. Professor Holm var Forlover for Brudgommen og Mundskiænk Schade
for Bruden.

Børn af dette ægteskab:
i. Vilhelm August Borgen blev født den 6 Dec. 1759 i Vejerslev, Morsø, Thisted og døde efter 1800.

Vilhelm blev gift med Gjertrud Hee.
ii. Niels Jørgen Borgen blev født den 12 Maj 1761 i Vejerslev, Morsø, Thisted, blev døbt den 19 Maj, og

døde omk. 1822 i en alder af 61 år.  Niels blev gift med Johanne Hensemann.
iii. Gjertrud Sophie Borgen blev født den 18 Mar. 1763 og døde den 10 Maj 1827 i en alder af 64 år.

Gjertrud blev gift med Hermann Esmann den 24 Jun. 1788.
18 iv. Andreas Borgen.  Andreas blev gift med Bodil Maria Hermansdatter den 22 Feb. 1792 i Rudkøbing.

Andreas blev derefter gift med Magrethe Cathrine Hammond den 22 Feb. 1805 i Bakkendrup
præstegård.

v. Marcus Peter Borgen blev født den 22 Okt. 1766 i Vejerslev, Morsø, Thisted, blev døbt den 31 Okt., og
døde den 20 Okt. 1832 i en alder af 65 år.  Marcus blev gift med Christine Margrethe Clausen den 11
Nov. 1807.  Marcus blev derefter gift med Inger Thulstrup.

vi. Hans Ulrich Borgen blev født den 18 Mar. 1769 i Vejerslev, Morsø, Thisted, blev døbt den 29 Mar., og
døde den 21 Nov. 1838 i en alder af 69 år.  Hans blev gift med Anne Elisabeth Mønster den 17 Apr. 1800
i Lyngå, Århus.

vii. Christian Erhardt Borgen blev født den 15 Sep. 1771 i Vejerslev, Morsø, Thisted, blev døbt den 2 Okt.,
og døde den 23 Aug. 1845 i en alder af 73 år.  Christian blev gift med Anne Margrethe Birgitte den 2
Aug. 1801.

viii. Claudine Margretha Borgen blev født den 17 Jun. 1774 i Lyngå, Århus og døde den 28 Nov. 1798 i en
alder af 24 år.  Claudine blev gift med Eggert Christian Bagger den 14 Maj 1798 i Lemvig.

ix. Catrine Maria Borgen blev født den 4 Sep. 1777 i Lyngå, Århus, blev døbt den 14 Okt., og døde den 15
Mar. 1843 hos Houlberg i en alder af 65 år.  Catrine blev gift med Hans Adolph Dilleben den 1 Maj 1798 i
Skanderborg.

x. Rasmus Hjortholm Borgen blev født den 7 Feb. 1782 i Lyngå, Århus og blev døbt den 3 Mar..

37.  Anna Margrethe Nielsd. Hjortholm, datter af Niels Rasmussen og Gertrud Hansdatter, blev født den 1 Aug.
1736 på Nordenbrogaard, Langeland, blev døbt den 5 Aug. 1736 i Magleby, Langeland Søndre, døde den 8 Dec. 1821 i
Hvorslev, Viborg i en alder af 85 år, og blev begravet den 14 Dec. 1821 i Lyngå, Sabro, Århus.

Biografi:  Anna Margrethes far hed Niels Rasmussen og var forpagter på Nordenbrogård på Langeland hvor Anna
Margrethe blev født. I 1739 købte Niels Rasmussen godset Brolykke på Langeland, men solgte det allerede 1743. I
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1744 købte han så godset Hjortholm som han solgte kort før sin død i 1754. Efter faderens død antog børnene navnet
Hjortholm, og i Borgen stamtavlen bærer hun da også familienavnet Hjortholm.

Anna blev gift med David Clausen Borgen den 28 Feb. 1759 i Hof- og Slotskirken, Kbh.

38.  Herman Hansen, søn af Hans Hermandsen og Bodil Nielsdatter, blev født den 8 Sep. 1736 i Holbæk, blev
døbt den 13 Sep. i St. Nicolaj, Holbæk, døde den 5 Apr. 1804 i Holbæk i en alder af 67 år, og blev begravet den 13 Apr.
1804 i St. Nicolaj, Holbæk.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand i Holbæk.

Herman blev gift med Ellen Cathrine Holm.

Børn af dette ægteskab:
i. Hans Hermansen blev født i 1770.

19 ii. Bodil Maria Hermansdatter.  Bodil blev gift med Andreas Borgen den 22 Feb. 1792 i Rudkøbing.
iii. Jørgen Hermansen blev født i 1775.
iv. Anna Charlotte Hermansdatter blev født i 1781 og blev døbt i Holbæk.

39.  Ellen Cathrine Holm, datter af Jørgen Eriksen Holm og Anne Margrethe Bertelsdatter, blev født den 16
Apr. 1746 i Holbæk, blev døbt den 21 Apr. 1746 i St. Nicolaj, Holbæk, døde den 23 Nov. 1800 i Holbæk i en alder af 54 år,
og blev begravet den 1 Dec. 1800 i St. Nicolaj, Holbæk.

Ellen blev gift med Herman Hansen.

40.  Lauritz Eriksen Bønnelykke, søn af Erik Laursen Bønnelykke og Maren Sørensdatter, blev født i Maj 1715
i Haastrup, Smidstrup sogn, blev døbt den 26 Maj 1715 i Gårslev kirke, døde i Jun. 1769 på Gårslev rytterskole i en alder af
54 år, og blev begravet den 27 Jun. 1769 i Gårslev.

Biografi:  Bønnelyckeslægten har navn efter gården "Bønnelykke" i Longelse sogn på Langeland. Iflg.
slægtsforskerne Tommy Rolf Martens og Steen Olesen nævnes gården første gang i 1436. I årene omk. 1680 fødtes
her tre brødre Erik, Hans og Jesper Laursen Bønnelykke. Erik blev skoleholder i Skærup syd for Vejle, og han er
stamfader til den jyske gren af Bønnelyckerne som vi nedstammer fra. Hans søn, Lauritz Bønnelycke, blev som
23-årig skoleholder på Gaarslev rytterskole efter Jeppe Brems/Brams der ses begravet som 35 årig d. 27 april 1738.
Samme år giftede han sig. Det blev til 31 år på skolen, 3 ægteskaber og mindst 14 børn. Hans to første koner døde i
barselsseng.
 
Rytterskolerne var blevet oprettet efter St. nordiske krig af Fr. 4 på kronens godser i kongerigets 12 rytterdistrikter.
Skolerne i Pjedsted, Gårslev og Skærup fra 1720erne var blandt de 25 kgl. skoler under Koldinghus rytterdistrikt. Der
skulle opføres nye grundmurede bygninger til skolerne med en fælles grundplan: bygningen skulle være 13,2 meter
lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter. Skolerne indeholdt forstue og skolestue. Der var også
sovekammer, spisekammer og køkken til læreren der boede på skolen.
Skolerne blev for det meste opført i umiddelbar nærhed af den lokale kirke, da det normalt var præsten, der førte
tilsyn med undervisningen. Han skulle eksaminere skoleholderen, da denne skulle bl.a. kunne Luthers Katekismus - og
kunne forklare den - samt kunne læse, skrive og regne.
 
For sit arbejde skulle han have  
24 rigsdaler
3 læs brænde
14 læs tørv à 6 tønder
280 lispund hø (et lispund er 20 skålpund eller ca. 8½ kg)
280 lispund halm
Fri græsning til 2 køer og 6 får
To dages arbejde om året (eller 1 mark) af hver husmand
Fritagelse for skatter og afgifter
Fri Bolig 8 skilling om måneden for de børn, der skal lære at skrive og regne.
I huset var en stald, hvor læreren havde ret til at have 1-2 køer, 4-6 får, nogle gæs og et par ungsvin.
 
Skoledagen så således ud:
Morgensang
Bøn (knælende)
Læsning af et kapitel i Bibelen
Afsyngning af salme
Læsning for og med børnene.
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Katekismus skal kunne læses udenad dvs. højt, skal også kunne forstå meningen med dem.
Lære at læse indenad i bøger
Skrivning og regning, hvis forældrene ønsker det - og betaler for det
Afsyngning af en åndelig salme
Bøn (knælende)
Aftensalme
Læsning for Børnene to, tre eller fire artikler af Christian V's Danske Lov
Kilde: Vejle Amts Årbog, 1972  
 
Hans Gram Bønnelycke skrev omkring 1880-90 om sin oldefar:
"Lauritz Bønnelycke var skoleholder i Gaarslev ved Fredericia i midten af det 18 årh. Ifølge Elvius var han gift med
Maren Nielsdatter, men det vides, at han har været gift 2, vistnok 3 gange og har haft ialt 20 børn, hvoraf 12 sønner.
Medens jeg endnu var i Fredericia har jeg søgt oplysninger om slægten hos skolelæreren i Gaarslev (hvilket sogn
dengang ikke var et selvstændigt pastorat, men i umindelige tider havde været et annex til Pjedsted), men uden
resultat, da hans kirkebog for den tid var brændt, og at en dublet muligvis kunne findes hos sognepræsten i Pjedsted
faldt mig dengang ikke ind. Hvis en sådan imidlertid findes og skulle findes hos den nuværende sognepræst i Gaarslev,
ville upåtvivleligt mange oplysninger om slægten Bønnelycke (hvordan navnet end staves) kunne fåes. Det er således
kun lidt jeg kan meddele om denne min oldefar, nemlig hvad der mundtligt er berettet, som imidlertid er pålideligt nok.
Således hørte jeg mange gange bønderne der på egnen omtale, at han havde podet frugttræer i skovene deromkring,
hvilke endnu fandtes på hin tid, ligesom også, at han havde været meget søgt som "felteskjær" og at folk kom langvejs
fra for at hente ham til deres syge, hvilket tillige stemmer med, hvad jeg har hørt fra min fader og bedstemoder,
nemlig at han på et af disse sygebesøg pådrog sig en forkølelse, som blev årsag til hans død."
(Hans Gram Bønnelycke har bl.a. skrevet to erindringsbøger "Fra Belejringstiden i Fredericia 1849" og "Minder fra
1864").

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som kgl. skoleholder 1738 på Gårslev rytterskole, Vejle amt.

Lauritz blev gift med Maren Sørensdatter medio 1738 i Gårslev kirke, Vejle amt.

Ægteskabsnotater: KB Gaarslev 1738, opsl. 101:
15 Juni i Gaarslef troloved Skoleholderen Lauritz Erichsen Bønnelÿche og Maren Sørensd:
Samme dag blev der lyst for dem.
Selve giftermålet ses ikke anført i KB, men allerede 20/7 1738 var skoleholderens hustru dåbsvidne ved en barnedåb i
Gårslev kirke.

Børn af dette ægteskab:
i. Jeppe Larsen Bønnelyche blev født i Aug. 1739 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 21 Aug. i

Hjemmet, døde den 27 Jul. 1794 i Kalundborg i en alder af 54 år, og blev begravet den 29 Jul. 1794 i
Kalundborg.  Jeppe blev gift med Cathrine Marie Henrichsdatter.  Jeppe blev derefter gift med Karen
Nielsdatter.

ii. Erik Bønnelycke blev født i Sep. 1741 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 24 Sep. 1741, og døde den 21
Feb. 1808 i Jerne præstegård i en alder af 66 år.

Lauritz blev derefter gift med Mette Hansdatter den 18 Maj 1744 i Gårslev kirke.

Ægteskabsnotater: KB Pjedsted-Gårslev 1844, opsl. 137:
Feria 2den Pent: d: 18 Maji copuleret udi Gaarslef Lauritz Erichsøn Bønne Lÿcke og Mette Hansdatter.

Børn af dette ægteskab:
i. Maren Bønnelycke blev født i Nov. 1744 på Gårslev rytterskole og blev døbt den 15 Nov. 1744 i Gårslev

kirke.
ii. Hans Lauridsen Bønnelycke blev født i Aug. 1746 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 24 Aug. 1746 i

Hjemmet, døde i Aug. 1808 i Fredericia i en alder af 62 år, og blev begravet den 13 Aug. 1808 i St.
Michaeli.  Hans blev gift med Hedevig Vilhelmine Luxdorff, datter af Henrich Luxdorff og
Johanne Marie Fristrup, den 6 Nov. 1772 i Skærup, Vejle amt.  Hans blev derefter gift med Catharine
Johansdatter Dreyer den 12 Okt. 1775 i St. Michaelis, Fredericia.

iii. Johanne Bønnelykke blev født i Nov. 1750 på Gårslev rytterskole og blev døbt den 22 Nov. 1750 i
Gårslev kirke.

iv. Jens Bønnelykke blev født i 1752 på Gårslev rytterskole og blev døbt den 6 Jan. 1752 i Gårslev kirke.

Lauritz blev derefter gift med Maren Nielsdatter Bol den 15 Jun. 1754 i Gårslev kirke, Vejle amt.

Ægteskabsnotater: KB Pjedsted-Gårslev 1754, opsl. 20 & 21:
d 4de April Trolovet Skoleholderen i Gaarslef Laurids Bønnelykke og Maren Nielsdatter. Forlovere Jens Christensen
Smidt og Laurids Hansen Snidker[?].
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d. 15de copuleret Laurids Bønnelykke og Maren Nielsdatter udi Gaarslef Kirke.

Børn af dette ægteskab:
i. Mette Bønnelykke blev født i 1755 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 2 Mar. 1755 i Gårslev kirke,

døde den 3 Mar. 1839 i Horsens i en alder af 84 år, og blev begravet den 8 Mar. 1839 i Horsens.
ii. Niels Bønnelykke blev født i Nov. 1756 i Gårslev, blev døbt den 7 Nov. 1756 i Gårslev kirke, døde den 12

Dec. 1826 i Jerne i en alder af 70 år, og blev begravet den 20 Dec. 1826 i Jerne kirke.  Niels blev gift med
Christiane Cathrine Hansen Sandrue den 16 Sep. 1791 i Varde kirke.  Parret var barnløse.

iii. Svend Bønnelykke blev født i Sep. 1758 i Gårslev, blev døbt den 24 Sep. 1758 i Gårslev kirke, døde
den 12 Aug. 1793 i Ore i en alder af 34 år, og blev begravet den 17 Aug. 1793 i Ore kirke.  Svend blev gift
med Margrethe Magdalene Aabye den 2 Mar. 1787 i Særslev Kirke, Odense amt.

iv. Mads Pagh Bønnelykke blev født i Mar. 1760 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 30 Mar. 1760, døde
den 22 Maj 1823 på Generalsgården, Smedegade, Horsens i en alder af 63 år, og blev begravet den 28 Maj
1823 i Horsens.  Mads blev gift med Marie Weydeman Agersborg den 7 Feb. 1792 i Vor Frue, Ålborg.
Parret var barnløse.  Mads blev derefter gift med Anne Margrethe Hansen den 7 Aug. 1801 i Horsens.

v. Ane Bønnelykke blev født i 1762 på Gårslev rytterskole, blev døbt den 4 Apr. 1762, døde den 24 Nov.
1817 i Horsens i en alder af 55 år, og blev begravet den 28 Nov. 1817 i Vor Frelser, Horsens.  Ane blev
gift med Anthon Friderich Bjerring den 13 Okt. 1797 i Vor Frelser, Horsens.  Ane blev derefter gift
med Erich Jensen den 9 Mar. 1813 i Vor Frelser, Horsens.

20 vi. Hans Boll Bønnelykke.  Hans blev gift med Kirstine Gudme Blicher den 29 Jul. 1790 i St. Nikolaj,
Kolding.

vii. Lauritz Bønnelykke blev født i 1767 på Gårslev rytterskole, døde den 25 Nov. 1844 i Vejle i en alder af
77 år, og blev begravet den 30 Nov. 1844 i St. Nikolai, Vejle.  Lauritz blev gift med Anne Katrine
Nielsdatter Borch den 23 Apr. 1801 i St. Nikolai, Vejle.

viii. Peder Bønnelykke blev født i 1768 på Gårslev rytterskole, døde den 30 Jul. 1849 i Aalborg i en alder af 81
år, og blev begravet den 3 Aug. 1849 i Vor Frue, Ålborg.  Peder blev gift med Kirsten Gaj fra 7 Feb. til
Maj 1794 i Frue Kirke, Ålborg.

41.  Maren Nielsdatter Bol, datter af Hans Nielsen Bol og Ukendt, blev født i 1720, døde i Maj 1803 i Horsens i en alder af
83 år, og blev begravet den 9 Maj 1803 i Horsens.

Biografi:  Maren Nielsdatter var Laurits Bønnelyckes 3. kone, og hun fik en lang enkestand - fra 1769 til 1803. Ved FT
1789 boede hun Gaverslund sogn med to ugifte døtre, Mette på 33 og Ane på 25 år. De ernærede sig ved håndgerning.
Ved FT 1801 var de imidlertid flyttet til Smedegade i Horsens hvor hendes søn Mads Pagh Bønnelykke havde slået sig
op som tobaksfabrikant i den store stil. Datteren Ane havde giftet sig med en af hans svende, og de nygifte havde nu
hendes mor og søster boende.
 
Senere - det var i 1816 - lod Mads Pagh arkitekten Johan Høffner opføre en herskabelig privatbolig til sig netop i
Smedegade. Det var kort efter englandskrigene hvor der ellers ikke blev bygget så flot i byen. Ejendommen blev senere
solgt til chefen for et af de slesvigske kyradseerregimenter, generalløjtnant Jacob Flindt, og den blev fra den tid kaldt
"Generalsgården". Der blev min mor, Grete Fog, født i 1903. Hendes farforældre, Christian Fog og Elisabeth
Bønnelycke, havde købt den i slt. af 1800-tallet, og sønnen Lauritz Bønnelycke Fog arvede den. (Elisabeths farfar var
bror til Mads Pagh Bønnelykke, så ejendommen kom for en tid tilbage i slægten).

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1787 som enke, ernærer sig ved håndgerning  i Horsens.

Maren blev gift med Lauritz Eriksen Bønnelykke den 15 Jun. 1754 i Gårslev kirke, Vejle amt.

42.  Jens Nielsen Blicher, søn af Niels Jensen Blicher og Ursula Marie Lauritsdatter Aabye, blev født i 1711 i Rødding,
døde i Apr. 1765 i Gaverslund i en alder af 54 år, og blev begravet den 19 Apr. 1765 i Gaverslund.

Biografi:  Han beskrives af sin ældste søn Niels som "vel studert og flittig". Han skal iøvrigt have været en svagelig og
kolerisk mand. Den meste tid tilbragte han ved skrivepulten. (Knud Sørensens Blicher-biografi). Han efterlod sig ved
sin død 1765 5 sønner og 3 døtre.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1731, Odense.

• Kandidat: 1738.

• Han blev ansat som personlig kapellan 1739 i St. Nicolaj, Svendborg.

• Han blev ansat som residerende kapellan ved Garnisons kirke 1741 i København.

• Han blev ansat som præst 1745 i Verninge, Odense.
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• Han blev ansat som præst 1746-1760 i Øster Starup.

• Han blev ansat som præst i Gaverslund-Vinding 22 Dec. 1760 i Gaverslund.

Jens blev gift med Pouline Thomasine Jørgensdatter Gantzel, datter af Jørgen Christiansen Gantzel og Anna Cathrine
Linnemann, omk 1745.

Børn af dette ægteskab:
i. Niels Blicher blev født den 21 Aug. 1748 i Øster Starup og døde den 10 Mar. 1839 i Spentrup i en alder af

90 år.  Niels blev gift med Kirstine Marie Curtz, datter af Hans Poulsen Curtz og Anna Steensen,
den 19 Maj 1780 i Avnsbjerg.

ii. Peder Daniel Blicher blev født i Jan. 1753, blev døbt den 29 Jan. 1753 i Øster Starup, og døde den 6 Okt.
1809 i Spentrup i en alder af 56 år.  Peder blev gift med Karen Marie Kruse.  Peder blev derefter gift med
Ernestine Juliane Berg, datter af Peter Frederik Berg og Charlotte Ernestine Frederikke Hartwieg,
den 20 Sep. 1808 i Spentrup.  Peder blev derefter gift med Mette Marie Wedege, datter af Søren Wedege 
og Ukendt.

Jens blev derefter gift med Gye Bruun Nielsdatter Gudme i 1754.

Børn af dette ægteskab:
i. Niels Gudme Blicher blev født den 2 Maj 1755 i Øster Starup og døde den 20 Dec. 1832 i Gaverslund i en

alder af 77 år.  Niels blev gift med Ane Marie Brøchner den 16 Aug. 1796 i Spentrup.
21 ii. Kirstine Gudme Blicher.  Kirstine blev gift med Hans Boll Bønnelykke den 29 Jul. 1790 i St. Nikolaj,

Kolding.

Jens blev derefter gift med Anna Holst den 3 Dec. 1762.  Parret var barnløse.

43.  Gye Bruun Nielsdatter Gudme, datter af Niels Viulf Gudme og Kirsten Andersdatter Bruun, blev født den
23 Feb. 1725 i Herslev, Brusk h. Vejle, blev døbt den 17 Apr. 1725 i Hjemmet, døde i Feb. 1762 i Gaverslund i en alder af
37 år, og blev begravet den 16 Feb. 1762 i Gaverslund.

Gye blev gift med Jens Nielsen Blicher i 1754.

46.  Ludvig Luxdorff, søn af Henrich Luxdorff og Johanne Marie Fristrup, blev født i Maj 1750 i Skærup skole, blev
døbt den 7 Maj 1750 i Skærup kirke, døde i Okt. 1809 i Fredericia i en alder af 59 år, og blev begravet den 14 Okt. 1809 i
Fredericia St. Michaelis. Et andet navn for Ludvig var Ludvig Wilhelm.

Biografi:  Slægtsnavnet Luxdorph (udtales med y) er en fortyskning af "Løxdorphius" som igen er en latinisering af
Løgstrup i Fiskbæk sogn hvorfra slægten stammer. Stamfaderen var en bondesøn fra Løgstrupgaard og hed Christen
Bollesen (død 1669). Det var hans søn, kancelliråd Bolle Luxdorph (1643-98), der antog navnet og efter ham også hans
søskende. Desværre har jeg ikke fundet forbindelsen fra dem til skoleholder Henrich Luxdorff  (1716-74) i Skærup og
sønnen Ludvig Wilhelm.
Min ane Ludvig Wilhelm Luxdorff skal i fl. Jyske registre "i 15 år have assisteret afdøde kirurg Andreas Rissom i
Fredericia. 3. aug. 1787 fik han kgl. bevill. til at nedsætte sig dér som barber og betjene indvånerne med barbering,
åreladning med videre, som eft. frdg. 22/6 1785 henhører til et barberamts rettighed." (Nygaards sedler).
Han må have været en praktisk mand med mange talenter. Ved sit giftemål i garnisonskirken St. Michaelis 1779 var
han altså feltskærer - dvs. barber og militærlæge ved garnisonen i Fredericia. Ved FT 1787 er han anført som
værthusholder. 1788 var han stadskirurg, og han nævnes 1794 & 1801 som færgemand. Det har været mellem
Fredericia og Fyn, et arbejde hans søn videreførte. Ved sin død 1809 var han overport-/transportforvalter ved Bæltet.
En betydende mand har han også været. Det ses af fadderne til hans børn, bl.a. rådmand Buhls (1751-1814) kone, han
omtales konsekvent som Seigneur, og der blev ringet med klokker ved hustruens død 1801 såvel som ved hans egen.
Hans første kone døde 1804 og samme år giftede han sig igen.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som feltskærer 1781 i Fredericia.

• Han findes i folketællingen 1787 som værtshusholder  i Fredericia.

• Han blev ansat som stadskirurg 1788 i Fredericia.

• Han findes i folketællingen 1801 som færgemand  i Fredericia.

• KB/Nygards sedler: transportforvalter ved Bæltet, 1809, Fredericia.

Ludvig blev gift med Dorothea Larsdatter den 18 Feb. 1779 i Michaelis kirke, Fredericia.

Ægteskabsnotater: KB Michaelis, Fredericia copulerede 1779, opsl. 623:
d: 18de Feb:blev Feltskiær Seigr: Ludewig Wilhelm Luxdorff og Jomfr: Dorothea Larsdatter hiemme i Huset cop: af
H. Bergedal.
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Børn af dette ægteskab:
i. Laurids Pedersen Luxdorff blev født i Jan. 1780 i Fredericia, blev døbt den 4 Jan. 1780 i Michaelis kirke,

døde i Sep. 1781 i en alder af 1 år, og blev begravet den 28 Sep. 1781 i Michaelis.
ii. Anne Dorte Margrete Luxdorff blev døbt den 9 Feb. 1781 og blev begravet den 16 Maj 1782.

23 iii. Johanne Magrethe Luxdorff.  Johanne blev gift med Albrect Christiansen Keysen den 5 Jan. 1803 i
St. Michaelis, Fredericia.

iv. Laurits Henrichsen Luxdorff blev født i Jul. 1784 i Fredericia, Michaelis sogn, blev døbt den 27 Jul.
1784 i Michaelis kirke, og døde den 10 Okt. 1824 i Fredericia i en alder af 40 år.  Laurits blev gift med
Mette Kirstine Møller den 8 Sep. 1807 i Michaelis, Fredericia. Ægteskabet endte med skilsmisse.

v. Dorothea Luxdorff blev født i Nov. 1786 i Michaelis sogn, Fredericia, blev døbt den 11 Nov. 1786 i
Michaelis kirke, og blev begravet den 19 Feb. 1788.

Ludvig blev derefter gift med Anne Kirstine Winge, datter af Jens Olufsen Winge og Ukendt, den 7 Nov. 1804 i
Michaelis, Fredericia.  Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: KB St. Michaelis copulerede 1804, opsl. 664:
Den 7de Nov. blev Sr. Ludvig Lüxdorff og Mad. Anne Kirstine Smith viede i Huset af Provst Hasse. Enkemand med
Enke.

Biografi:  Anne Kirstine Smith f. Winge var Ludvig Luxdorffs 2. hustru. Som enke tog hun sig af hans afdøde datter,
Johanne Magrethes 3 børn. De to ældste af de  forældreløse piger blev konfirmeret fra hendes hus i årene 1818 og
1819. Men selv døde hun 1821 inden den yngste blev konfirmeret 1824.

Begivenheder i hendes liv:
• Plejemor: for afd. Albrecht Keisers tre teenagepiger, Fredericia.

47.  Dorothea Larsdatter, datter af Laurids Pedersen og Anne Marie Bojesdatter, blev født i 1754, døde i Mar. 1804 i
Fredericia, Michaelis sogn i en alder af 50 år, og blev begravet den 14 Mar. 1804 i Fredericia, Michaelis sogn.

Dorothea blev gift med Ludvig Luxdorff den 18 Feb. 1779 i Michaelis kirke, Fredericia.

48.  Christen Thomsen Barfoed, søn af Thomas Kingo Barfood og Anna Margrethe
Starch, blev født den 5 Okt. 1736 i Slangerup og døde den 3 Nov. 1807 i Svendborg i en
alder af 71 år. Et andet navn for Christen var Barfood.

Biografi: Thomas Christensen Barfoed var kun 6 år, da hans far døde. Moderen
flyttede med ham til Roskilde, hvor hun levede i stor fattigdom med sine 3 børn.
Hun var en omhyggelig, men meget streng mor. 10 år gammel blev han sat i
Roskilde skole hvorfra han blev student 1756. Som fattig præstesøn fik han både
kommunitetet og Regensen og blev 1759 cand theol med haud. Derpå levede han
af at give informationer, samt holdt froprædiken og ugeprædiken i Vor Frue, indtil
han 1774 blev residerende kapellan i Slangerup. Herfra kom han til Strynø 1776-
93 og derefter til St. Jørgens sogn ved Svendborg 15/2 1793. Han var en meget
høj mand med kroget næse og skarpe træk. Som præst var han dygtig og nidkær. I
sin ungdom var han en yndet studenterdigter, og man sang hans viser, som man
senere sang Plougs og Hostrups. Også udenfor studenterverdenen var han
almindelig kendt. Senere som præst greb han hellere salmetonen. (Barfoedslægten
s. 29).

 
Min tipoldefar, Christen Barfoed, skriver om ham: "Han var Præst paa Strynø en lille af de mange Øer som ligger
imellem Fyen og Ærø. Jeg har imidlertid aldrig seet ham, han var død før jeg blev født. Jeg har hørt saare lidt om ham.
Jeg veed kun at han hed Christen Thomsen Barfod og havde 4-5 Børn hvoraf den ældste var min Fader Thomas
Barfoed og den yngste Erik Christian. Den ældste skulde ifølge Traditionen være Præst, den anden blev Apotheker og
Eier af Apotheket i Stege. Han havde 3 Børn, den ældste var en Søn, senere Professor og Lærer i flere Aar ved
Landbohøjskolen i Kjøbh og blev en meget anseet og feiret Videnskabsmand. Døttrene blev gifte, den ældste med en
Præst, den yngste med min Broder Paul. Kun den ældste Datter lever endnu. Hun er allerede længe Enke. Hun er
mindst paa min Alder, men er endnu rask og rørig, i Besiddelse af alle sine Legems og Aandsevner. - Min Bedstefader
blev efter hans Kones Død forflyttet til Sørup og St Jørgens Præstekald, hvor Pastor Krarup var afgaaet ved Døden. I
Naadens Aaret fandt Enken og den ny Præst Behag i hverandre og indgik i Ægteskab. Jeg er i Besiddelse af et
Document som de oprettede imellem dem, der indeholdt at hver beholdt de Ting af Værdi de havde indskudt i
Fællesskabet i Tilfælde af Dødsfald. Det vil sees deraf at Fru Krarup gik af med største Delen, da Bedstefaders Indskud
var af megen ringe Værd."
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Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen universitetet som cand theol den 1759.

• Han blev ansat som kapellan 1773 i Slangerup og Uvelse.

• Han blev ordineret 1774.

• Han blev ansat som præst 1776 på Strynø.

• Han blev ansat som præst til St. Jørgens og Sørup 1793 i Sørup, Svendborg amt.

Christen blev gift med Cathrine Elisabeth Høyer den 29 Jun. 1774 i Ågerup.

Børn af dette ægteskab:
i. Pauline Abrahamine Barfoed blev født den 22 Maj 1776 i Slangerup, døde den 9 Jun. 1819 på Juliegaard,

Skårup sogn, Svendborg i en alder af 43 år, og blev begravet i Skårup.  Pauline blev gift med Gumme
Graae den 2 Apr. 1819 i St. Jørgens, Svendborg.

ii. Christiane Barfoed blev født den 24 Mar. 1779 på Strynø og døde den 17 Maj 1828 i Svendborg i en alder
af 49 år.  Christiane blev gift med Rasmus Peter Rasmussen.

24 iii. Thomas Barfoed.  Thomas blev gift med Christine "Stine" Qvist den 24 Aug. 1808 i Hjemmet.
Thomas blev derefter gift med Cathrine Elisabeth Haugsted den 21 Dec. 1827.  Thomas blev derefter
gift med Anna Cathrine Clausdatter den 19 Nov. 1830.

iv. Maren v. Essen Barfoed blev født den 6 Jan. 1783 på Strynø og døde den 3 Mar. 1865 i Stege i en alder af
82 år.  Maren blev gift med Christian Balthazar Porth Holst den 22 Nov. 1808 i Sandby.

v. Erik Christian Barfoed blev født den 21 Jan. 1786 på Strynø og døde den 5 Aug. 1854 i Stege i en alder
af 68 år.  Erik blev gift med Anneke Catharine Laurberg den 23 Mar. 1810.

Christen blev derefter gift med Sophie Hansen, datter af Niels Hansen og Cathrine Broholm.  Parret var barnløse.

49.  Cathrine Elisabeth Høyer, datter af Johannes "Hans" Hansen Høyer og Maren von Essen, blev født Omk 1746 i Ry og
døde den 10 Mar. 1793 i Svendborg i en alder af 47 år. Årsagen til hendes død var selvmord ved drukning.

Biografi:  Datter af sognepræsten til Ry og Sonnerup. Hun beskrives som en øm og omhyggelig mor, samt som en
alvorlig og religiøs kone, der holdt sine børn til daglig bibellæsning. Men hun have et tungt sind. I sit sidste år var hun
næsten sindssyg, svag både på sjæl og legeme, og måtte holde sengen. Der var kun få lyse øjeblikke, og en søndag
morgen listede hun sig stille op af sengen og druknede sig i havet.

Cathrine blev gift med Christen Thomsen Barfoed den 29 Jun. 1774 i Ågerup.

50.  Christian Qvist, søn af Ludvig Sperling Hansen Qvist og Johanne Dorothea Hendrichsdatter Alsing, blev
født i Aug. 1749 i Svendborg, blev døbt den 23 Aug. 1749 i St. Nicolai, Svendborg, døde den 12 Okt. 1817 i Svendborg i en
alder af 68 år, og blev begravet den 20 Okt. 1817 i St. Nicolai, Svendborg. Et andet navn for Christian var Fr. Christian
Ludvig Ulrich Qvist.

Biografi:  Christian Qvist var typen på en rigtig foretager. Som søn af en mindre købmandsskipper på Svendborg-
Københavnsruten der døde uformuende måtte han selv tjene sig op. I adskillige år sejlede han som skipper for den
kendte Jens Lange til Rødkilde. Lange holdt eget fartøj for at eksportere godsets overskud af korn m.m. til Norge, og i
dette arbejde lærte Christian Qvist også rederiforretningerne at kende, samtidig med at han må have sparet op. Hans
principal Lange var foruden godsejer og reder også indehaver af en plads ved Strandhuse hvor han lod bygge skibe.
Også den virksomhed har Quist således kunnet tage ved lære af.
Efter 10 år som skibsfører nedsatte han sig - noget gigtplaget - i Svendborg som købmand i tømmer og korn. Han har
selv oplyst, at han på et vist tidspunkt aftog varer fra en halv snes herregårde. 1798 indrettede han på en grund ved
Skatterport sit eget skibsværft, og ved hjælp af skibsbyggerne Niels Møller og hans sønner i Troense lod han her bygge
et antal skibe. I årene til og med 1802 blev det til 12 ganske store skibe, dels til eget brug og dels til videresalg.
I 1800 sendte han sin galease på 38 læst (1 læst = 2 tons) kaldet "Johanne Dorthea" (opkaldt efter hans mor) på et togt
til Riga og videre til Oporto og Malaga. Skibet gik 1800 (mod neutralitetskonventionerne) under konvoj af fregatten
"Freja",  og det blev efter dennes ulige kamp mod 6 engelske krigsskibe i Kanalen indbragt til England. Efter at være
frigivet fortsatte "Johanne Dorthea" til Malaga hvor det som følge af den efterfølgende krig med England 1801 måtte
tilbringe 9 måneder. På hjemrejsen led galeasen - som ikke var assureret - havari ved England. Den samlede skade ved
disse ulykker påførte Christian Qvist et tab på i alt 6000 rd. Senere foretog skibet en ny rejse til Malaga hvorefter det
besøgte London, Amsterdam og Cette i Sydfrankrig.
Samtidig havde Christian Qvist andre skibe i fart til Norge og østersølandene. For at dække det omtalte tab averterede
han i 1802 fem fartøjer på i alt ca. 150 læst til salg. Skønt de blev solgt til under prisen, indbragte de ham 24.000 rd.
Med alt dette blev han en foregangsmand for andre af byens driftige købmænd, og han var med årene blevet en af
Svendborgs matadorer med mange skibe og adskillige ejendomme i byen med dertil hørende markjorde.
Under englandskrigen 1807-14 ønskede myndighederne i Svendborg at opøve borgervæbningens våbenfærdighed, og
væbningens chef, byfoged Ulddall, forlangte, at Qvist skulle deltage i en daglig ekscersits. Det nægtede han imidlertid
med henvisning til sin gigt hvad der afstedkom konflikt mellem ham og byfogeden. Han har uden tvivl været en
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egensindig og stridbar herre.
Hans død 1717 blev kommenteret i et brev af en af byens ungmøer til en ven i København: "den gamle Qvist er død,
og Madamen er meget syg." Hun kom sig dog og kunne leve et økonomisk betrygget liv i sin 18 år lange enkestand.
(jf. "Svendborg købstads historie" og "Svendborg Søfarts Historie siden 1253".
 
Slægtshistorisk er Chr. Qvist en nøgleskikkelse. Han var far til den søde og meget yndige Christine som blev gift
med Thomas Barfoed og "uden Knur og Klage" klarede den isolerede stilling med utallige børn og børnefødsler på
Avernakø. Og han tog sin halvsøster Maries søn, Andreas Henrik Carre til sig som sin egen og bekostede hans
uddannelse som styrmand. Carre blev svigerfar til Christines søn Christen Barfoed.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som skibsfører for Jens Lange til Rødkilde i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand og skibsreder i Svendborg.

• Borgerskab: som købmand og skipper, 1772, Svendborg.

Christian blev gift med Birgitte Catharina Nielsdatter Bech den 15 Jan. 1783 i Hjemmet.

Ægteskabsnotater: KB St. Nilolaj copulerede 1783, opsl. 284:
1783 Ons=Dagen d: 15 Jan: Blev Fr. Christian Ludvig Qvist og Jomfrue Birgitthe Cathrine Bech, uden foregaaende
Trolovelse og Lysning af Prædike=Stolen copulerede hiemme i Huuset efter kongelig Tilladelse af 5te November a: p:
Vielsen forettede Velærværdige og Høylærde Hr. Knud Graae, Sogne Præst paa Langeland, Deres Forlovere vare:
Hr. Gumme Graae og Her Simon Olufsen Rejer

Børn af dette ægteskab:
i. Johanne Dorthea Qvist blev født den 30 Jul. 1783 i Svendborg og døde den 27 Nov. 1857 i en alder af 74

år.  Johanne blev gift med Albrecht Christoffer Rasmussen den 28 Maj 1803 i Hjemmet.
ii. Niels Bech Qvist blev født i Aug. 1784 i Svendborg, blev døbt den 25 Aug. 1784, og døde den 10 Okt.

1826 i Svendborg i en alder af 42 år. Årsagen til hans død var Tæring.  Niels blev gift med Marie.
iii. Anna Maria Qvist blev født den 12 Apr. 1786 i Svendborg og døde den 26 Sep. 1884 i Aalborg i en alder

af 98 år.  Anna blev gift med Hans Drejer de Hoffmann den 31 Jul. 1812 i Nicolai.
iv. Ludvig Qvist blev født i Jul. 1787 i Svendborg, blev døbt den 10 Jul. 1787 i Nicolai, døde den 6 Nov.

1837 i Svendborg i en alder af 50 år, og blev begravet i Svendborg.  Ludvig blev gift med Nicoline
Kirstine Clemensen den 12 Jan. 1817 i St. Nicolai, Svendborg.

v. Jens Lange Qvist blev født den 30 Nov. 1788 i Svendborg.
25 vi. Christine "Stine" Qvist.  Christine blev gift med Thomas Barfoed den 24 Aug. 1808 i Hjemmet.

vii. Gumme Christian Qvist blev født den 21 Okt. 1791 i Svendborg, døde den 7 Okt. 1879 i Svendborg i en
alder af 87 år, og blev begravet i Svendborg.  Gumme blev gift med Birgitte Margrethe Clemensen den
16 Nov. 1820 i St. Nicolai, Svendborg.

viii. Hendrik Fich Qvist blev født den 18 Jan. 1794 i Svendborg og døde den 12 Aug. 1883 i Tranekær i en
alder af 89 år.  Hendrik blev gift med Hedevig Sofie Bondo den 3 Aug. 1820 i huset.

ix. Christiane Ulrica Birgithe Qvist blev født den 15 Okt. 1802 i Svendborg og døde den 9 Nov. 1861 i Lyø
præstegård i en alder af 59 år.  Christiane blev gift med Hans Aabye den 9 Jan. 1827.

51.  Birgitte Catharina Nielsdatter Bech, datter af Niels Bech og Anna Marie
Riber, blev født i Maj 1759 i Svendborg, blev døbt den 10 Maj 1759 i St. Nicolai,
Svendborg, døde den 21 Nov. 1835 i Svendborg i en alder af 76 år, og blev begravet i
St. Nicolai, Svendborg.

Biografi: Hun blev gift som 28 årig 1783. Enke som 58 årig i 1817.
Iflg. Christen Barfoeds erindringer levede hun som enke i købmandsgården i
Svendborg, da han var latinskoledreng der omk. 1820. FT 1834 finder hende som
75 årig enke med husjomfru og tjenestepige i Kyseborg, Svendborg, hvor hun
"lever af sin Formue".

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1773 i Svendborg.

• Hun findes i folketællingen 1834 som enke  i Kyseborg, Svendborg.

Birgitte blev gift med Christian Qvist den 15 Jan. 1783 i Hjemmet.



Aner til Grete Fog 54

Udskrift fra Legacy

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, www.kt.mono.net : 27 Okt. 2010

52.  Trugels "Troels" Karre, søn af Andreas Trugelsen Karre og Sophie Elisabeth Elieson, blev født i 1750 i Christiania,
Norge og døde i 1792 i Kbh. i en alder af 42 år.

Biografi:  Trugels - på dansk Troels - Karre var ældste søn af christiniakøbmanden Andreas Trugelsen Karre.
Christen Barfoed skrev 1895: "Iblandt flere Gravskrifter af C. B. Tullin findes ogsaa en over Velædle og Fornemme
Kjøbmand i Christiania Andreas Karre født 15 Aug 1707, død 17 Mai 1760, og Hustru Elisabeth Eliason. De havde 4
Børn af hvilke en Søn Troels Karre for en Tid var ansat paa et Contoir i Norge men senere drog til Kjøbenhavn hvor
han levede som Sproglærer. Han giftede sig der med en Halvsøster til Kjøbmand Christian Qvist i Svendborg og avlede
i dette Ægteskab, saavidt mig bekjendt, kun et Barn som fik Navnet Andreas Henrik Carre, og døbtes i Trinitatis Kirke
d. 8 April 1788*. Sin Fødselsdag kjendte han ikke, men er formodentlig indtruffen faae Dage tidligere, da ifølge den
Tids Skik et  Barn skulde døbes 1ste Søndag efter Fødselen. Forældrene levede i meget trange Kaar og da Drengen
var 4 Aar gammel døde Faderen og Moderen maatte nødsages til at tage en Plads som Husholderske. Drengen kom i
Huset hos en Tante, gift med en Gartner Hansen, som selv havde 9 Børn; hvorfor de efter kort Tids Forløb fandt denne
Tilvækst af Flokken generende og sendte ham uden videre med en Skipper til Svendborg med Adresse Christian Qvist,
hans Oncle. Han blev venligt modtaget og optaget som deres eget imellem deres egne Børn. Efter Confirmationen
valgte han Sømandsstanden som Livsstilling og gik tilsøes. Om disse hans første Ungdomsaar, hans Læretid, veed jeg
aldeles Intet, han omtalte dem aldrig."
 
*) Der er hverken registreret vielse eller barnedåb af de pågældende i Trinitatis eller omgivende sogne i årene omkring
1788. Jeg har også forgæves søgt i KB for Fødselsstiftelsen 1788.
Troels Karre ses heller ikke begravet i sognet omk. 1792.
Hverken han eller Marie Qvist findes i FT 1787, men den er nu heller ikke komplet.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som kontorist i Christiania, Norge.

• Han arbejdede som sproglærer i Kbh.

Trugels blev gift med Marie Qvist i 1787.

Barn af dette ægteskab:
26 i. Andreas Henrik Carre.  Andreas blev gift med Andrine Christine Andersen den 29 Nov. 1816 i huset,

Svendborg.

53.  Marie Qvist, datter af Ludvig Sperling Hansen Qvist og Maren Hansdatter, blev født i Dec. 1769 i
Svendborg, blev døbt den 22 Dec. 1769 i St. Nicolai sogn, Svendborg, døde den 29 Okt. 1849 i Kbh. i en alder af 79 år, og
blev begravet den 5 Nov. 1849. Årsagen til hendes død var Brok.

Biografi:  Marie var Ludvig Sperling Qvists yngste datter af 2. ægteskab. Hun blev døbt 22 dec 1769 i St. Nicolai.
Hendes mor druknede, da hun var godt 1 år gammel, og hun ses ikke at være konfirmeret i Svendborg. Sandsynligvis er
hun blevet opfostret hos en familie et andet sted. Næste gang hun optræder i kilderne er som 17-årigt dåbsvidne, da
hendes ældre søster, Johanne Dorthea, og gartner Svend Hansens 2. barn blev døbt i Trinitatis kirke i Kbh 10 dec 1786.
Hun har sikkert boet i Kbh på det tidspunkt. Faderen havde i mange år ligget i fast sejlrute mellem Svendborg og
København, så familien har haft forbindelser i hovedstaden. Hun var blot 17½ år, da hun blev gravid juli 1787. Faderen
var en norsk sproglærer, Troels Karre. Men hverken hun eller han er opført i den komplet digitaliserede, men ikke
fuldstændige folketælling i 1787. I apr 1788 fødte hun en søn som blev døbt Andreas Hendrich Karre. Det er Christen
Barfoed, der har oplyst om Karres navn og ophav, samt at han og Marie blev gift. Han norske aner er
veldokumenterede, men hverken vielsen eller sønnens dåb har kunnet bekræftes trods omfattende eftersøgning i de
københavnske kirkebøger. Parret skal ifl. Christen Barfoed have levet i meget små kår indtil Karres død omk. 1792, da
Henrik var 4 år. Drengen blev først sat i pleje hos gartner Hansens der førte stort hus med mange børn, men han kom
kort efter til onklen Christian Qvist i Svendborg. Marie fik plads som husholderske, skriver han. Det har nok været hos
en konditor Kierbye, for hans kone og datter optræder som dåbsvidner ved to af Dortheas andre børn i 1791 & 1793, og
23. okt 1793 melder kirkebogen, at  "jomfru [sic!] Marie Qvist" blev gift med konditorsvend Espen Kierbye, en søn af
ovennævnte. Han blev mester kort efter. Men ved folketællingen 1801 står Marie Qvist opført som 31 årig enke [sic!]
og som selvstændig konditor med svend og tjenestepige i Store Kongensgade, Vester Kvarter, mens Esben Kierby er
blevet boende i Pilestræde og står opført der som ugift [sic!] konditor. I skiftet efter Espen Kierby fra 1809 meddeles
det, at de har været gift, men ingen børn havde. Desuden at de var blevet separeret (dvs. skilt), og at hun nu var gift
med Johan Peder Hundert der var katolik. Hendes svend i 1801 var netop omtalte Johan Peder Hundert, 28 år, ugift.
Ved FT 1834 står hun som 67-årig enke efter konditor Hundert som var druknet ved Langebro (selvmord?) 1819, og
hun ernærer sig ved udsalg af konditorvarer. Men 25. november blev hun optaget som lem på Abel Cathrine Stiftelsen,
og kort efter indlagt på Almindeligt Hospital hvor hun døde af brok nogle dage efter.
Hun har sikkert været en viljestærk dame.
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Begivenheder i hendes liv:
• Kirkebog: dåbsvidne hos gartner Hansens, 13 Dec. 1786, Trinitatis kirke, Kbh.

• Hun findes i folketællingen 1801 som konditor  i Kbh.

• Hun findes i folketællingen 1834 som enke efter Johan Peder Hundert, konditor  i Kbh.

• Hun boede som lem i Abel Cathrines Stiftelse i Kbh..

Marie blev gift med Trugels "Troels" Karre i 1787.

Marie blev derefter gift med Esben Kierbye den 23 Okt. 1793 i St. Nikolaj sogn, Kbh. Ægteskabet endte med skilsmisse.
Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: KB St. Nicolai, København copulerede 1793, opsl. 49:
No 83. Esben Kiærbye Konditor U: K: og Jfr Marie Qvist copulerede i Hjemmet d: 23 Oct.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1787 som ugift konditor og urtekræmmer  i Pilestræde, Kbh.

• Han blev uddannet som mester efter 7 års læretid hos Walsøe 2 Dec. 1793 i Kbh.

• Han findes i folketællingen 1801 som ugift (dvs.fraskilt) konditormester  i Pilestræde, Kbh.

Marie blev derefter gift med Johan Peder Hundert.  Parret var barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1801 som ugift konditorsvend og logerende hos Marie Qvist  i Kbh.

54.  Peder Andersen Møller, søn af Anders "Skipper" Pedersen og Johanne Margrete Pedersdatter, blev født i 1752, døde
den 10 Dec. 1800 i Svendborg i en alder af 48 år, og blev begravet i St. Nicolai, Svendborg.

Biografi:  Peder Andersen var skippersøn og blev uddannet som styrmand hos faderen. Han tog borgerskab som
købmand og skipper i Svendborg 24/6 1775. I 1784 var han den ene af to styrmænd på det nybyggede 3 masters
fregatskib "Cammerherre Friderich Juel" på 109 lst. som ejedes af et interessentskab af købmænd i Svendborg. Det
afgik på langtur til Archangelsk i maj, derfra sejlede de til Amsterdam hvor skibet overvintrede og videre til
Middelhavet i foråret. Han vendte først hjem 1787. Tiden efter afslutningen af den den nordamerikanske frihedskrig
1776-83 var trang for skibsfarten og turen havde givet underskud, så skibet blev solgt til en norsk købmand, og Peder
Andersen gik i land som købmand. FT 1787 finder ham i Gerritsgade: Peder Andersen, 35 år, skipper. Gift med Marie
Elisabeth Krog, 30 år. I husstanden var desuden hans søster på 16 og den første af parrets fire børn, en datter på 4 år,
hertil kom et par tjenestepiger. Købmandsgården lå på "det skarpe hjørne" af Gerritsgade og Kattesundet og havde
været hans svigerfars. Peder Andersen døde 10/12 1800, 47 år gammel. Men hans enke og døtre drev med held
forretningen videre, indtil svigersønnen Andreas Carre 1816 ved giftermålet med Andrine kunne overtage den. Fra ham
gik den videre til hans svigersøn, Christen Barfoed, og fra ham igen til sønnen, Thomas Barfoed - min mormors far.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som skipper i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand og værtshusholder 1785-1800 i Svendborg.

Peder blev gift med Marie Elisabeth Clausen den 4 Jul. 1782 i St. Nicolai, Svendborg.

Børn af dette ægteskab:
i. Johanne Margrethe Andersdatter blev født i 1784 i Svendborg og blev døbt den 8 Apr. 1784.

ii. Maren Andersdatter blev født i 1789 i Svendborg og blev døbt den 28 Jun. 1789.
27 iii. Andrine Christine Andersen.  Andrine blev gift med Andreas Henrik Carre den 29 Nov. 1816 i huset,

Svendborg.
iv. Anna Andersdatter blev født i 1795 i Svendborg og blev døbt den 2 Aug. 1795 i St. Nicolai, Svendborg.
v. Henrik Claudius Andersen blev født den 29 Jan. 1797 i Svendborg og blev døbt i St. Nicolai, Svendborg.

55.  Marie Elisabeth Clausen, datter af Hans Clausen og Anna Magrete Albierg, blev født i Aug. 1757 i
Svendborg, blev døbt den 5 Aug. 1757 i St. Nicolai, Svendborg, døde den 10 Jun. 1820 i Svendborg i en alder af 62 år, og
blev begravet den 23 Jun. 1820 i St. Nicolai, Svendborg. Årsagen til hendes død var Tæring.

Biografi:  Marie Elisabeth Clausen var datter af en af Svendborgs fremtrædende købmænd med sæde på "det skarpe
hjørne" af Gerritsgade og Kattesund i St. Nicolaj sogn. Hun fødte 5 børn, og hun må have været en kvinde med ben i
næsen, for hun klarede sig og dem under mandens lange fravær som styrmand, og da hun i 1800 blev enke, videreførte
hun forretningen med købmandshandel og værtshus indtil datteren, Andrine, og hendes mand, Andreas Henrik Carre,
ved deres giftermål 1816 overtog den. Hun døde af tæring 1820, 64 år gammel.
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Marie blev gift med Peder Andersen Møller den 4 Jul. 1782 i St. Nicolai, Svendborg.

56.  Friedrich Hindrich Wiggers, søn af Johann Georg Wiggers og Maria Elisabeth Altmannin, blev født den 15 Mar.
1746 i Krempe, Holsten og døde den 3 Mar. 1811 i Husum i en alder af 64 år.

Biografi:  Friderich Hindrich Wiggers er kendt for sin disputats om den holstenske flora. Men han tog senere også en
medicinsk doktorgrad og slog sig ned som læge i Åbenrå hvor han virkede i 25 år. Han døde i Husum, Slesvig 1811.
Sara Wiggers skriver: "Min Faders (Chr. Wiggers) Bedstefader var Læge-Fysikus i Tønder [sic!]. Jeg mindes ikke at
have hørt Fader omtale sine Bedsteforældre. De døde tidligt, og maaske har han ingen Minder haft om dem." - Nej, for
de var døde, før han blev født i 1826. Hans far, Johann Georg Wiggers, voksede jo op hos Forchhammers.
FT 1803 for Aabenraa købstad, Neuer Strasse 49 melder:
Friedrich Heinrich Wiggers, 58, Gift, Hausvater, Dr. und Physicus
Maria Elisabeth Wiggers, 15, ugift, seine Tochter.
Kommentar: Die Frau Abwesend
Hvorfor moderen var fraværende ved jeg ikke.
Men to sønner: Jürgen Friedrich, 14 år, og Johann Georg, 7 år, boede hos deres moster og onkel Forchhammer i
Husum, hvor onklen var subrektor på den lærde skole, den de gik på.

Begivenheder i hans liv:
• Akademisk grad: botanisk disputats, 1780, Kiel.

• Akademisk grad: dr. med, 1784, Kiel.

• Han var ansat som stadsfysikus i Åbenrå.

Friedrich blev gift med Botilde Marina Bendixen den 30 Dec. 1785 i Åbenrå.

Ægteskabsnotater: KB Åbenrå copulerede 1785, opsl. 17:
d: 30 dec.: der vertige[?] Physicus Doctor Friedr: Hendr: Wiggers des Physici in Humsum Georg Wiggers und Maria
Elisabeth geb. Altmannin ehel. Sohn, mit der Wittwe Botilde Marina Wienken, der avril.[?] Rathsh: Bendixen und
Botilde geb. Schader ehel. Tochter, war erst verheir mit Johan Friedrich Wienke, Schiffer, von dem var den zwei
Töhter nachleben im Hause.
 

Børn af dette ægteskab:
i. Marie Elisabeth Wiggers blev født den 28 Jun. 1787 i Åbenrå, blev døbt den 1 Jul. 1787 i Åbenrå kirke,

og døde den 24 Dec. 1869 i Holtbjerg ved Herning i en alder af 82 år.  Marie blev gift med Poul Jacob
Tolderlund den 10 Jul. 1809.

ii. Jürgen Friedrich Wiggers blev født den 26 Jul. 1789 i Åbenrå og blev døbt den 29 Jul. 1789 i Åbenrå
kirke.

28 iii. Johann Georg Wiggers.  Johann blev gift med Sara Marie Lund den 20 Okt. 1824 i Vodder kirke, Tønder
amt.

iv. Botilde Wiggers 

57.  Botilde Marina Bendixen, datter af Hans Bendixen og Botilde Schade.

Botilde blev gift med Johan Friederich Wienke.

Botilde blev derefter gift med Friedrich Hindrich Wiggers den 30 Dec. 1785 i Åbenrå.

58.  Johan Hendrich Lund, søn af Henrich Lund og Ukendt, blev født i 1769, døde den 13 Apr. 1832 i Rødby i en alder af 63
år, og blev begravet den 23 Apr. 1832 i Rødby.

Biografi:  Johan Hendrich Lund var ligesom sin far landinspektør. Ved FT 1787 var han 19 år og logerede i Rødby hos
en skoleholder og var landinspektørens assistent. 1801 var han gift og hjemfaren landmåler sammesteds med 3 børn og
5 tjenestefolk. Senere kom der en lille efternøler til. Rødby var et lille samfund, men med inddragelse af omegnens
præster var det en præsentabel samling af stedets honoratiores der stod fadder til de fire børn.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1787 som landinspektørassistent  i Rødby.

• Han arbejdede som landmåler i Rødby.

• Titel: kaptajn.

Johan blev gift med Marie Elisabeth Diedrichsen Omk 1796.

Børn af dette ægteskab:
i. Jes Christian Lund blev født den 20 Apr. 1797 i Rødby og blev døbt den 31 Maj 1797 i Rødby kirke.
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ii. Didrik Laurentius Lund blev født den 25 Apr. 1798 i Rødby og døde den 23 Okt. 1865 i Lemvig i en
alder af 67 år.

29 iii. Sara Marie Lund.  Sara blev gift med Johann Georg Wiggers den 20 Okt. 1824 i Vodder kirke, Tønder
amt.

iv. Christiane "Caroline" Lund blev født den 21 Maj 1806 i Rødby, blev døbt den 10 Sep. 1806 i Rødby
kirke, og døde den 16 Jun. 1859 i København i en alder af 53 år.  Christiane blev gift med Pierre de
Fontenays den 8 Jan. 1838 i St. Nikolaj, Svendborg.

59.  Marie Elisabeth Diedrichsen, datter af Jes Diderichsen og Sara, blev født den 17 Jul. 1767 i Kastrupgaard,
blev døbt den 23 Jul. 1767 i Tårnby kirke, døde den 22 Apr. 1840 i Svendborg i en alder af 72 år, og blev begravet den 28
Apr. 1840 i St. Nikolaj kirke.

Biografi:  Marie Elisabeth var datter af Sgr. Jes Diderichsen på Kastrupgaard. Ved FT 1787 var hun husjomfru hos sin
søster og svoger i Fuglse præstegård. Så fulgte årene med Johan Henrich Lund, og ved FT 1834 boede hun som 66-årig
enke med pension efter manden i Rødby sammen med sin yngste datter Christiane på 28. Denne blev i 1838 gift med
den meget ældre enkemand og pensionerede toldinspektør fra Rødby, Pierre de Fontenays, og ved FT 1840 boede den
gamle enkefrue hos dem. En ugift søn, Didrik Laurentius Lund, der var toldinspektør i Svendborg boede også i huset.
 
FT 1840 Svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, Gieritsgade, , 143  
Fontenas 56 Gift Kammersekretair, Pension
Christine Lund 33 Gift hans Kone
Gustav Fontenas 2 Ugift deres Søn
frue Elisabeth Diderichsen 73 Enke Pension  
Diderich Lund 41 Ugift Fuldmægtig
Christine Lange 23 Ugift Tienestepige
 
 
 

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1787 som husjomfru hos søster og svoger  i Fuglse præstegård, Maribo amt.

Marie blev gift med Johan Hendrich Lund Omk 1796.
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Catharine Johansdatter, 48

Eggertsen

Bodil, 19

Jens Bay, 18, 28

Kirsten, 19

Poul, 19

Viggo, 18, 22

Elieson

Sophie Elisabeth, 53

Engberg

Louise Kirstine Andrea, 36

Esmann

Hermann, 46

Essen

Maren von, 52

Fløytrup

Hans Henrik, 42

Fog

Adolph, 24

Anna Helene, 45

Axel, 21

Bolette Benjamine, 34

Charlotte Cathrine, 34

Christian, 4, 5, 15, 20, 21, 25, 28

Christian Anton, 25

Christian Friderich, 24

Christian Lemvig, 34

Erasmine Henriette, 34

Grete, 4, 6, 17

Hansa, 21

Helene Dorothea Christine, 34

Henriette "Jette", 24

Henrik Georg, 34

Herman, 21

Herman Mathæus, 24

Ida Elisabeth, 21

Ida Erasmine, 25

Jørgen David, 5, 20, 24, 27, 32, 34,

35, 39, 44

Jørgen Lemvigh, 24, 39

Jørgen Rasmussen, 5, 34, 45

Lauritz Bønnelycke, 4, 5, 6, 15, 18,

21, 22

Margrethe Henriette, 21

Margrethe Hermandine, 21

Michael Christian, 34

Mogens, 17

Othilde Boline, 25

Otto, 21

Otto William, 25

Rasmus Jørgensen, 5, 24, 34, 35,

44, 45

Rasmus Wilhelm, 24

Rudolph Georg "R. G.", 24
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Fog

Svend, 21

Søren Lemvigh, 34, 45

Thyra Regitze, 21

Wilhelmine Louise, 34

Fontenays

Pierre de, 57

Fristrup

Johanne Marie, 48, 50

Frølund

Lovise, 21

Faaborg

Johanne Kirstine, 39

Gaj

Kirsten, 49

Gantzel

Jørgen Christiansen, 50

Pouline Thomasine Jørgensdatter,

50

Graae

Gumme, 52

Gudme

Gye Bruun Nielsdatter, 5, 37, 50

Niels Viulf, 50

Gøtzsche

Anna Margrethe Thora "Grethe", 27

Carl Emil, 26

Edvard Immanuel, 27

Ferdinand Helfred, 27

Hans Andreas, 26

Hans Philip, 26

Julie Hermandine, 5, 22, 25, 32, 43

Julius Vilhelm Theodor, 27

Matthæus, 26, 35

Hammond

Lorentz, 36

Magrethe Cathrine, 36, 46

Hansdatter

Gertrud, 46

Maren, 54

Mette, 48

Hansen

Alfred Wehage, 19

Ane Sophie, 24

Anna Kirstine, 24

Hansen

Anne Margrethe, 49

Herman, 5, 36, 47

Niels, 52

Sophie, 52

Hanstein

Amanda Ferdinandine, 26

Hartwieg

Charlotte Ernestine Frederikke, 50

Haugsted

Cathrine Elisabeth, 39, 52

Niels Henrik, 39

Hee

Gjertrud, 46

Heide

Hans Peter, 21

Henrichsdatter

Cathrine Marie, 48

Hensemann

Johanne, 46

Hermandsen

Hans, 47

Hermansdatter

Anna Charlotte, 47

Bodil Maria, 5, 25, 35, 36, 44, 46,

47

Hermansen

Hans, 47

Jørgen, 47

Hjort

Andreas Christian, 14

Ingrid, 14

Hjortholm

Anna Margrethe Nielsd., 5, 35, 46

Hoffmann

Hans Drejer de, 53

Holm

Anna Dorothea, 24

Ellen Cathrine, 5, 36, 47

Jørgen Eriksen, 47

Holst

Anna, 50

Christian Balthazar Porth, 52

Hundert

Johan Peder, 55

Høyer

Cathrine Elisabeth, 5, 38, 52

Johannes "Hans" Hansen, 52

Haastrup

Christine, 24

Hans, 24

Jacobsen

Andreas, 46

Jensen

Erich, 49

Marie Kirstine, 38

Jespersen

Johan Peter, 30

Karre

Andreas Trugelsen, 53

Trugels "Troels", 5, 40, 53, 55

Keysen

Albrect Christiansen, 5, 28, 37, 38,

51

Ane Kirstine, 37

Anne Margrethe "Grethe" Kirstine,

5, 21, 27, 28, 37

Christiane Augustine, 37

Dorthea Cathrine, 37

Kiefer

Charlotta Sophia, 5, 34, 45

Kieffer

Johann Conrad, 45

Kierbye

Esben, 55

Kisbye

Sofie, 28

Kiær

Christian Schmidt Pedersen, 32

Marinus Peter Jensen, 32

Klingenberg

Louise, 27

Knudsen

Dagmar Danebod, 32

Kreiss

Elisabeth Stephany, 14

Krogstrup

Sara Nielsdatter, 46

Vilhelmine Augusta, 46
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Kruse

Karen Marie, 50

Larsdatter

Dorothea, 5, 37, 50, 51

Larsen

Ella Harriet Lilly, 14

Karen Margrethe, 14

Laurberg

Anneke Catharine, 52

Lehmann

Johan Christian Julius, 34

Lemvig

Søren, 45

Lemvigh

Edle Cathrine, 5, 34, 45

Levinsen

Agnete Marie, 11

Liisberg

Bente Thygesen, 14

Peter, 14

Linnemann

Anna Cathrine, 50

Lund

Christiane "Caroline", 57

Didrik Laurentius, 57

Guri Jacobi, 24

Henrich, 56

Jes Christian, 56

Johan Hendrich, 5, 44, 56, 57

Sara Marie, 5, 31, 43, 44, 56, 57

Luplau

Nathalia Alida, 27

Luxdorff

Anne Dorte Margrete, 51

Dorothea, 51

Hedevig Vilhelmine, 48

Henrich, 48, 50

Johanne Magrethe, 5, 28, 37, 51

Laurids Pedersen, 51

Laurits Henrichsen, 51

Ludvig, 5, 37, 50, 51

Lydholm

Carl Albert, 14

Ib, 14

Madsen

Anna, 21

Jenny Wilhelmine, 32

Meldal

Even Christoffer, 38

Monrad

Anna Margrethe Marcusdatter, 46

Mortensen

Henriette Elise, 34

Muus

Merete, 17

Müller

Johanne Henriette, 5, 24, 34, 44, 45

Münster

Ida, 19

Møller

David, 5, 34, 45, 46

Hans Christian, 45

Jørgen, 45

Laurits Langhoff, 39

Marie Dorthea, 38

Mette Kirstine, 51

Michael Christian, 45

Peder Andersen, 5, 42, 55, 56

Thomas Friedrich, 45

Mønster

Anne Elisabeth, 46

Nielsdatter

Bodil, 47

Karen, 48

Nielsen

Carl Adolf, 39

Grethe, 38

Nørresø

Gerd, 14

Svend Kragerup Nielsen, 14

Pedersdatter

Johanne Margrete, 55

Pedersen

Anders "Skipper", 55

Claus, 39

Laurids, 51

Marie Elisabeth, 14

Plesner

Sophie Amalie Mathæusdatter, 26

Qvist

Anna Maria, 53

Anne Dorotea Andersdatter, 37

Christian, 5, 39, 52, 53

Christiane Ulrica Birgithe, 53

Christine "Stine", 5, 28, 38, 39, 52,

53

Gumme Christian, 53

Hendrik Fich, 53

Jens Lange, 53

Johanne Dorthea, 53

Ludvig, 53

Ludvig Sperling Hansen, 52, 54

Marie, 5, 40, 54

Niels Bech, 53

Rasmusdatter

Maren, 39

Rasmussen

Albrecht Christoffer, 53

Niels, 46

Rasmus Peter, 52

Riber

Anna Marie, 53

Russow

Anne Leonora Metha, 14

Rützou

Niels Ludolph Georg, 24

Niels Oschaltz, 24

Rønne

Johanne Diderikke, 34

Sandrue

Christiane Cathrine Hansen, 49

Schade

Botilde, 56

Schøning

Marie Vilhelmine Andrea, 36

Peter Henrik, 35

Sievers

Wilhelm, 43

Smith

Poul, 32

Soelberg

Anne Cathrine, 45

Starch

Anna Margrethe, 51
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Steensen

Anna, 50

Sørensdatter

Maren, 47, 48

Sørensen

Emilie Dorthea Johanne, 30

Thomsen

Johanne Kirstine, 26

Thorborg

Helle, 14

Jens Christensen, 11

Johs., 5, 11, 17

Karsten, 14

Kjeld, 14

Knud, 14

Thrige

Carl Mathias, 39

Thulstrup

Inger, 46

Tolderlund

Nanna Signe Alvilda, 36

Poul Jacob, 56

Torp

Marie Cathrine, 43

Tschalär

Johann Georg, 14

Monika, 14

Tybring

Rigborg Dorthea, 45

Unmarck

Johan David, 39

Thora Mathilde, 39

Velschou

Anna Cathrine, 45

Vilhelmine

Augusta, 19

Wedege

Mette Marie, 50

Søren, 50

Wedel

Peter August, 38

Wedseltoft

Thomas August Johannes, 30

Wehage

Børge, 19

Weis

Johan Christian Wilhelm, 24

Regitze Marie, 24, 34, 39

Wickmand

Hans Fr., 28

Wienke

Johan Friederich, 56

Wiggers

Axel, 32

Botilde, 56

Carl Wilhelm, 43

Christian, 43

Didrik, 32

Friedrich Hindrich, 5, 42, 56

Georg, 32

Ida, 32

Ingeborg, 32

Johann Georg, 5, 31, 42, 44, 56, 57

Julie, 32

Jürgen Friedrich, 56

Laura, 44

Marie, 32

Marie Bothilde "Thilde", 43

Marie Elisabeth, 56

Poul, 5, 22, 25, 31, 33, 43

Poul Julius, 32

Thora, 4, 5, 17, 22, 30, 32

Winge

Anne Kirstine, 51

Jens Olufsen, 51

Wümb

Kirstine, 36

Zimmermann

Maria, 36

Vilhelmine, 36

Aabye

Hans, 53

Margrethe Magdalene, 49

Ursula Marie Lauritsdatter, 49


