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Slægten Bønnelykke/Bønnelycke kan føres langt tilbage. Navnet stammer med stor sandsynlighed fra en gård i Longelse på
Langeland ved navn "Bønnelykke" nævnt i 1400-tallet som "Bønlikke", men familiehistorien får fast grund med Erik Laursen
Bønnelycke (1680-1747) der var skoleholder i Skærup syd for Vejle på en af de første rytterskoler. Hans eneste søn, Lauritz
Eriksen Bønnelycke (1715-69) gik i faderen fodspor som skoleholder i Gårslev mellem Vejle og Fredericia. Han var gift 3
gange og fik 16 børn. Hans mange efterkommere har stavet navnet på forskellig vis. Jeg har for min del valgt at tage
udgangspunkt i sønnen Hans Boll Bønnelycke (1764-1810) som var farfar til min morfars mor, Elisabeth Cathrine Bønnelycke
- eller "tante Lise" som hun blev kaldt i familien.
Slægten har været udforsket af adskillige. Jeg kan forstå, at et slægtsarkiv i Viborg har udarbejdet en slægtsbog, og på nettet er
jeg truffet på to slægtsforskere. Den ene er Tommy Rolf Martens den anden Steen Olesen i Espergærde. Steen har jeg for
nogle dage siden mailet til, og han sendte mig straks en mail tilbage med en stor samling af sine forskningsresultater. Det er
med inddragelse heraf og som svar, at jeg har bedt mit familieprogram "Legacy" om at udskrive den efterfølgende
efterslægtsberetning om Hans Boll Bønnelycke og hans efterkommere. Men i modsætning til Steen har jeg ikke fulgt alle
slægtslinierne fra ham, men har indskrænket søgefeltet til kun at følge den linie der har med min gren at gøre. Og af hensyn til
nulevende personers privatliv har jeg kun medtaget 5 generationer. De nøgne data for de to sidste generationer fremgår
imidlertid af den indledende efterslægtstavle.
Med venlig hilsen og en særlig tak for hjælpen til Steen Olesen
Karsten Thorborg
Aakirkeby 14. okt 2009
 
 
Mail: karsten@thorborg.dk
Hjemmeside: http://kt.mono.net
 
Forsidebilledet viser Generalsgården i Smedegade i Horsens. Den klassicistiske bygning blev opført i 1816 af arkitekt Johan
Høffner som privatbolig til tobaksfabrikant Mads Pagh Bønnelycke (1764-1823). (Han var bror til Hans Boll Bønnelycke og
granonkel til Elisabeth Fog f. Bønnelycke). Ejendommen var Christian og Elisabeth Fogs bolig i slt. af 1800-tallet og fra 1902
Lauritz Bønnelycke Fogs. Min mors fødehjem. Det er Christian Fog der står i porten. Navnet "Generalsgården" skyldes, at c
hefen for et af de slesvigske kyradseerregimenter, generalløjtnant Jacob Flindt, havde boet der i en mellemliggende periode.
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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
 
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. Kirstine 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. Deres børn: Lars, Jens
Blicher, Maren, Gyde Marie, Sven og Svend.

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

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.

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.

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.

Biografi:  Jens var ældste søn og gik i sin fars fodspor som uddannet bager med borgerskab i Kolding. En arv
efter faderen i 1810 på 100 rdl har sikkert skæppet godt i etableringsfasen, men 1820erne og 30erne var trange år
for landet, og han har åbenbart været nødt til at kunne lidt af hvert: 1822 & 1831 nævnes han som bager, 1834
som ølbrygger, 1840 & 1841 som avlsbruger og 1845 som høker. Ved sin død af tæring 1846 var han
forhenværende bager. Det har nok været beskedne kår: Der ses ingen tjenestefolk eller lærlinge i husholdningen,
sådan som der ellers normalt var i et velkørende håndværkerhjem. Hertil kom snigende sygdom. Han blev kun 53
år.

Begivenheder i hans liv:
• Nævnt: hvedebrødsbager, 1821, Kolding.

• Nævnt: ølbryyger, 1824, Kolding.

• Han blev konfirmeret 24 Apr. 1808 i St. Nikolaj, Kolding.

• Han findes i folketællingen 1834 som ølbrygger  i Kolding.

• Nævnt: avlsmand, 1838, Kolding.

• Nævnt: forh. bager, 1846, Kolding.

Jens blev gift med Anne Dorotea Andersdatter Qvist den 8 Dec. 1821 i Gaverslund kirke. Anne blev født den 24
Apr. 1802 i Bramdrup, Brusk h. Vejle amt og blev døbt den 30 Maj 1802 i Bramdrup kirke. Deres børn: Kirstine,
Marie, Hansine, Hans, Anders Qvist, Ane Marie, Marie Estrup, Hans Blicher, Ane Magrethe og Gye Marie.
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Ægteskabsnotater: KB Gaverslund copulerede 1821, opsl. 93:
6  Decbr.
Borger og Bager Jens Blicher Bønnelykke i Colding, 28 Aar gammel
Pigen Ane Dorthea Anderdatter, tjenende Borger og Bager Jens Blicher Bønnelykke i Colding, 19½ Aar gammel.
Forlovere:
Dyring Becker, Maler
Snedkermester Thyge Borgen.
Vielsen i Kirken dog uden Tillysning fra Prædikestolen ifølge Bevilling af 4de December 1821.
De fornødne Akter for Alder og Vaccinationer saavel for Brudgommen som Bruden er blevne forevist og igien
tilbageleverede.

Biografi:  Ane Dorthe mistede sin far som 8-årig og blev konfirmeret af provst for Brusk herred, Niels Gudme
Blicher, i Bramdrup kirke 1816 med udtalelsen "meget god i Kundskab og Opførsel". Han var morbror til Jens
Blicher Bønnelycke, og det er sikkert ham der har formidlet, at den faderløse pige blev ansat som ung pige i huset
hos nevøen. Det kom der bryllup ud af i Gaverslund 1821 hvor provsten nu residerede og viede parret. Hun
kaldte sig i de følgende FT Dorothea istedet for det mere bondske Dorthe, og hun fødte 10 børn hvoraf mindst 4
døde som små. 10 år yngre end manden som hun var, blev hun imidlertid enke allerede som 43-årig. FT 1850
finder hende på Laadsbygade i Kolding med døtrene Magrethe på 12 og Ane Marie på 17 år. Hun ernærer sig
ved "ved Fruentimmer Haandarbeide".

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret af Niels Gudme Blicher 1816 i Bramdrup kirke.

• Hun var ansat som tjenestepige hos Jens Blicher Bønnelycke i Kolding.

• Hun findes i folketællingen 1850 som enke med to døtre  i Kolding.

Kirstine Bønnelycke blev født den 15 Nov. 1822 i Kolding og blev døbt den 17 Nov. 1822 i hjemmet,
fremstillet i St. Nikolaj Kirke 8 Dec.

Marie Bønnelycke blev født den 27 Jan. 1825 i Kolding og blev døbt den 13 Maj 1825 i Kolding
kirke.

Marie blev gift med Carl Frederik Hansen den 14 Jun. 1848 i Garnisons kirke, Kbh.

Hansine Bønnelycke blev født den 22 Jun. 1828 i Kolding og blev døbt den 19 Okt. 1828 i Kolding
kirke.

Hans Bønnelycke blev født den 30 Mar. 1831 i Kolding, blev døbt den 16 Apr. 1831, døde den 16
Apr. 1831, og blev begravet den 20 Apr. 1831.

Anders Qvist Bønnelycke blev født den 30 Mar. 1831 i Kolding, blev døbt den 9 Apr. 1831, døde
den 16 Apr. 1831, og blev begravet den 20 Apr. 1831.

Ane Marie Bønnelycke blev født den 5 Maj 1832 i Kolding og blev døbt den 2 Jun. 1832.

Marie Estrup Bønnelycke blev født den 19 Sep. 1834 og døde den 15 Apr. 1835.

Hans Blicher Bønnelycke blev født den 29 Jan. 1836 i Kolding og blev døbt den 8 Apr. 1836.

Ane Magrethe Bønnelycke blev født den 27 Apr. 1838 i Kolding og blev døbt den 19 Aug. 1838.

Gye Marie Bønnelycke blev født i Mar. 1841 i Kolding, døde den 9 Jun. 1841 i Kolding, og blev
begravet den 13 Jun. 1841.

Maren Bønnelykke blev født i 1794 i Kolding og døde i 1876 i en alder af 82 år. Hun blev aldrig gift og var
barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1834 som beboer hos broderen Svend Bynnelykke  i Svendborg.

Gyde Marie Bønnelykke blev født den 9 Mar. 1794 i Kolding. Hun blev aldrig gift og var barnløs.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 2 Okt. 1809 i St. Nikolaj, Kolding.

• Hun findes i folketællingen 1840 som beboer hos broderen Svend Bønnelykke  i Svendborg.

Sven Bønnelykke blev født den 8 Aug. 1795 i Kolding og døde den 8 Jul. 1798 i Kolding i en alder af 2 år.

Svend Bønnelykke 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. Anne 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. Deres
børn: Marie Kirstine "Stine," Albrect Christian, Hans Blicher, Elisabeth Cathrine "Lise," Agnes Svendine,
Johanne "Hanne" Wilhelmine, Lauritz Christian Albrecht, Carl Henrik og Christiane Henriette.

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
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hendes Skoleattest forevist. Hun er vaccineret 27 juli 1803 af Chirurg Borch i Bogense.
Forlovere:
Kragh af Fredericia
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.

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.

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.
Christian blev født i 1816 og døde den 26 Maj 1896 i Kbh. i en alder af 80 år.

Ægteskabsnotater: KB Vor Frue copulerede 1846, opsl. 209:
Christian Hendrik Bønnelycke, 30 Aar gl:, Ungkarl og Kjøbmand i Nysted paa Lolland; confir. i
1830 i         Kirke og vacc: 1816 i ? Lolland af Pastor J. Harder i ?, Lolland.
Jfr. Maren Kirstine Bønnelycke 17 Aar gl: hos Faderen, Tobaksfabriq: Svend Bønnelycke her i
Sognet; confirmeret 1844 i Svendborg Frue Kirke og vacc: 28 Junii 1830 af Hrr. Sinck i Svendborg.
Forlovere Peter Schaldemose, Dbmd; Kar? og Skolelærer, og Svend Bønnelycke, Tobaksfabriquer.
Begge af Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som storkøbmand i Nysted.

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. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi:  Opkaldt efter sin morfar.

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). Han blev
aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tobaksfabrikant i Horsens.
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Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke 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.

Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

Elisabeth blev gift med Christian Fog den 13 Jul. 1859 i Vor
Frue kirke, Svendborg. Christian 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. Deres børn: Margrethe
Hermandine, Svend, Herman, Margrethe Henriette, Herman,
Hansa, Axel, Ida Elisabeth, Thyra Regitze, Otto og Lauritz
Bønnelycke.

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.

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
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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.

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.

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.

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.

Biografi:  Svend Fog overtog sammen med broderen, Lauritz, faderens trælasthandel,
men døde 1902. Far skriver, at han begik selvmord, men de nedenstående
brevoplysninger bekræfter ikke dette. Lauritz Fog til Karen 12 nov 02: "Her hjemme var
stor Bedrøvelse over Svend, som er meget syg. Moder maatte vaage hos ham Natten
mellem Mandag og Tirsdag. Anna kom saa hjem at hun kan komme med." 13 nov:
"Kære Karen! Jeg er lige i dette Øjeblik kommen hjem fra Svend, som ikke er meget
bedre, han har dog sovet lidt i Nat, men hans Hoved og Mave er meget daarlig - ingen
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uden Anna og Sygeplejersken maa komme ind til ham, han er til Tider ganske forstyrret
og vil stadig ud af Sengen, og Doktoren mener, at der foreløbig ikke er Udsigt til nogen
særlig Forandring, - han lider meget, - jeg haaber det maa være ham en gavnlig Lære, -
sidste Aar havde han en lignende Omgang, men det var ikke saa slemt. "

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som trælasthandler i Horsens.

Svend blev gift med Anna Madsen den 20 Nov. 1885 i Horsens, Vor Frelser. Anna
blev født den 8 Jan. 1864 i Horsens, blev døbt den 17 Jan. 1864 i hjemmet, fremstillet i
Vor Frelser 23 Mar, og døde den 14 Aug. 1935 i Kbh. i en alder af 71 år.  Et andet navn
for Anna var Anna Cecilie Margrethe. Deres børn: Rigmor, Christian og Ella
Dagmar.

Ægteskabsnotater: KB Horsens, Vor Frelser viede 1885, opsl. 52:
20 November  i Kirken
98. Ungkarl, Kjøbmand Svend Christian Fog af Horsens, 23 Aar & Anna Cecilie
Margrethe Madsen, Datter af Fabrikant F. C. Madsen af Horsens, 21 Aar.
Forlovere; Kjøbmand Chr. Fog og F. C. Madsen begge af Horsens.

Biografi:  Anna Madsens morfars mor var født Pontoppidan.
Der findes et brev til min mormor fra hende dat. Kbh. 2. dec 1905: "Kære Karen! Ja
mine Breve udmærker sig ikke ved Talrighed, men jeg har havt en stor Korrespondance i
den sidste Tid, det maa være min Undskyldning. Men nu allerførst en Lykønskning til
Konsulatet, det var rart Lauritz fik det, vil du give ham indlagte Kort fra mig, Harald
Jørgensen er da rasende, jeg under ham det. Jeg har jo nu faaet Rigmor [hendes datter]
hjem og er henrykt derover, vi nyder hinanden indbyrdes, for det kan du da forstaa om
nogen kan, vi kan næsten ikke faa snakket færdig. Jeg er forfærdelig glad ved at være
her [i Kbh], her er saa hyggeligt og rart i alle Maader, jeg savner aldeles ikke Horsens,
dog vilde jeg ønske jeg havde Dig og Grete [min mor var 1 år], jeg griber mig tidt i at
ønske Eder, men man kan jo ikke indrette alt i denne Verden, som man helst vil. Tak
fordi I havde husket Graven [hendes mand, Svend Fog, var død 13. nov 1902] den 13,
jeg ønskede den Dag at jeg kunde have gaaet derud, det var Christian [Fog, hendes søn],
der skrev at I havde lagt Kranse, jeg havde ikke Lyst til at lade Gartneren lægge en paa
fra mig netop den dag, naar jeg ikke selv kunde gjøre det, men det er jo saadan en
Følelsessag. Jeg haaber Gartneren passer Graven, ellers vil Du nok give ham en
Overhaling det er jo Delauran. Det er kedeligt med Otto [svoger], det er ikke til at
forstaa, hvad han feiler, men det er vel nok Nerverne, jeg var ovre at sige Farvel til ham
i Gaar Eftermiddags, i dag reiser han jo til Hornbæk. Vi kommer af og til i Theatret, nu
er Juleudstillingerne jo ogsaa begyndt, saa her er meget at se paa, det er helt morsomt at
se Vinduerne ved Lys, ellers lever vi roligt og stille og dog flyver Tiden, jeg kan næsten
ikke begribe vi har Jul om 3 Uger. Kommer I ikke herover i Anledning af Konsulatet, det
vilde være forfærdelig morsomt? Georgia [Ida Marie Georgia Wiggers g. Kjær] er her i
dag og vil føie et Par Ord til Brevet, derfor kun de venligste Hilsener fra Rigmor, Ella og
Din hengivne Anna. Hils Svigermoder, Lauritz og Grete.
Påskrevet af Ida Kjær f. Wiggers:
Jeg kom nu ud til Anna og kan jo ikke andet end benytte Lejligheden til at udtrykke min
Glæde over Eders nye Værdighed, ja hvor jeg dog synes det er en Glæde, hjertelig til
Lykke min kjære lille Consulinde Karen, og Du min kjære Fætter Lause, var nu blot Otto
bedre, så kunde det være en Fest at samles oppe hos Eder i Julen, men jeg synes han er
meget dårlig, men Lægerne siger jo det kun er Nerver. Kjærlige Hilsener til lille Grete,
som jeg glæder mig til at se, også til Tante  Lise [Fog] fra Eders Bottena."

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1880 som hjemmeboende  i Horsens.

Herman Fog blev født den 14 Dec. 1863 og døde den 16 Nov. 1865 i en alder af 1 år.

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. Hans blev
født den 17 Jan. 1848 på Bygholm Teglværk, blev døbt den 4 Apr. 1848 i Hatting Kirke,
døde den 8 Feb. 1930 på Skotterup ved Snekkersten i en alder af 82 år, og blev begravet
den 13 Feb. 1930. Deres børn: Margrete Elisabeth "Ebis," Ebba, Hans Peter og
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Esther.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som godsforvalter på Bygholm ved Horsens.

• Titel: hofjægermester.

Herman Fog blev født den 12 Okt. 1867 og døde den 26 Jan. 1868.

Hun opgives død i 1897, men billedet er signeret med
årstal 1898. Er det til minde om hende?

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. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Hun havde epilepsi og døde ung.

Axel Fog blev født den 13 Mar. 1870 og døde den 29 Nov. 1877 i en alder af 7 år.

Ida Elisabeth Fog blev født den 15 Maj 1871 og døde den 22 Mar. 1874 i en alder af 2
år.

Thyra Regitze Fog blev født den 2 Jul. 1872 og døde den 30 Nov. 1877 i en alder af 5 år.

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.

Biografi: Han omtales i adskillige breve genem flere år som alvorligt nervesyg. Lauritz
Fog skriver 19 dec 1902: "Vi havde et meget kedeligt  Brev fra Otto i Gaar Morges, han
var syg og mente ikke at kunde rejse i Julen, men saa kom der Telegram i Gaar
Eftermiddag, at han var rask nok til at rejse, nu hører jeg fra Misse og Botte, som
fortæller, at han i Gaar var hos en Professor, men denne erklærede at det var lutter
Nervøsitet, og han skulde kun rejse, det vilde bedre det." 11 jan 1903 skriver han: "Fra
Louise hørte vi i Dag, Otto kommer sig ikke videre, han er saa urolig og vil helst hjem."
(Han var på senatorium i Christiania).  30 jan 1903 skriver Thora Barfoed: "Hvor er det
trist med stakkels Otto. Louise gaar såmæn ikke saa lidt igennem og saa saa langt fra
Hjæmmet; tænker tante Lise (hans mor) ikke paa at tage derop (han var i Norge) og er
Rejsen vel mere besværlig end at hun nok kunde taale den, hun kunde jo tage Ebba
(Heide, hendes datter) med."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved cand pharm.

• Han var ansat som Laboratorieforstander i Hjorth & Bendixen i Kbh..

Otto blev gift med Lovise Frølund den 14 Okt. 1899 i Horsens. Lovise blev født den
15 Feb. 1876 i Ringkøbing, blev døbt den 16 Jun. 1876 i Ringkøbing, og døde den 9
Mar. 1946 i Kbh. i en alder af 70 år. Årsagen til hendes død var Coma hepaticum.
Deres børn: Constance Elisabeth "Lise" og Arne Axel.
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Lauritz Bønnelycke Fog 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
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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.
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."
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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.

Lauritz blev gift med Karen Barfoed den 14 Jan.
1903 i St. Nicolai, Svendborg. Karen 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. Deres børn:
Grete og Mogens.

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].

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.
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Tegning af Helle i min besiddelse.
 
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.

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. Hans blev født i
1829 og døde i 1913 i Fuglse ved Maribo i en alder af 84 år.
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Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen landbrugskandidat den 1876.

• Han arbejdede som proprietær.

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.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som butiksejer.

Johanne blev gift med Ernst Bernhard Christensen i 1860. Ernst blev født den 14 Aug. 1833 i
Middelfart og døde i 1889 i Stockholm i en alder af 56 år. De fik en datter: Henriette.

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

Henriette Christensen blev født den 25 Apr. 1869 i Svendborg og døde den 15 Okt. 1930
i Århus i en alder af 61 år. Et andet navn for Henriette var Kirstine Elisabeth Henriette.

Henriette blev gift med Jens Johan Lange den 29 Aug. 1894 i Frederiksberg kirke.
Jens blev født den 21 Nov. 1867 i Svendborg og døde den 19 Jan. 1949 i Risskov, Århus
i en alder af 81 år. Deres børn: Ejnar og Gudrun.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som læge.

Lauritz Christian Albrecht Bønnelycke blev født den 9 Jan. 1841 i Svendborg og døde den 23 Mar.
1925 i en alder af 84 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fabrikant, skibsreder i Svendborg.

Lauritz blev gift med Sofie Kisbye den 8 Jul. 1870 i Vor Frue, Svendborg. Sofie blev født i 1848 og
døde i 1926 i en alder af 78 år.

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. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Ugift. Boede i Kbh på hjørnet af Vesterbrogade og Helgolandsgade, 1.sal.

Medicinske notater:  Blev fundet død i lejligheden. Havde i mange år lidt af højt blodtryk,
nyrebetændelse og hjertelidelse.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tobaksfabrikant, legatstifter 1876 i Svendborg.

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. Jens blev født
den 3 Feb. 1833 i Ørum, Vejle og døde den 30 Jun. 1887 i Horsens, Skanderborg i en alder af 54 år.
Deres børn: Anna Margrethe Kathrine, Viggo, Svend, Tora, Carl Emil og Christiane.

Biografi:  Jens Bay Eggertsen (1833-82). Proprietær Viggo Eggertsens far.
Han blev senere grosserer i Vejle, og derefter købmand og tømmerhandler i Horsens på Nørretorv.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som grosserer i Vejle.

• Han arbejdede som købmand & tømmerhandler, Horsens.

Anna Margrethe Kathrine Eggertsen blev født den 26 Jun. 1868 i Horsens og døde den
22 Jul. 1915 i Horsens i en alder af 47 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.
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Viggo Eggertsen blev født den 1 Apr. 1871 i
Horsens, døde den 5 Jun. 1934 på Krumstrup i en
alder af 63 år, og blev begravet den 9 Jun. 1934 på
Svendborg kirkegård (urne). Årsagen til hans død
var hjertekrampe.

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.

Viggo blev gift med Karen Barfoed den 4 Mar.
1910 i Hatting Kirke. Karen 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. Deres børn: Poul, Bodil og
Kirsten.

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:  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
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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.
 
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
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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.

Svend Eggertsen blev født den 1 Apr. 1873 i Horsens, døde den 26 Aug. 1942 i en alder
af 69 år, og blev begravet den 28 Aug. 1942. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Svend Eggertsen rejste til USA, hvor han ernærede sig som handelsrejsende
under beskedne forhold, men han vendte under finanskrisen tilbage til Danmark. Boede
en tid på Krumstrup hos Viggo og Karen Eggertsen. I sine senere år var han ansat som
bogholder hos Thalbitzer på Finanstidende. Mor nævner ham bl.a. i et brev til far fra
aug. 1935: "Hvor er Onkel Svend dog en Gnavpotte." Og 13 aug 1941 skrev hun fra
Krumstrup i et brev til far: "Onkel Sv. ligner et Fugleskræmsel, han vejer 100 p med alt
Tøj og Støvler paa, Rejsen over med ham havde været rædselsfuld, der var Øjeblikke,
hvor Lonny [svigerinde] troede, han døde mellem Hænderne paa hende, han vakte
Opsigt paa Færgen, saadan stønnede han. De havde indset herhjemme, at de aldrig fik
ham op i Giggen, saa de havde taget en Bil, og den kostede 10 Kr fra Ryslinge hertil, saa
var vores ved Sejerøbugten jo billig ved Siden af. Men nu er han da kommet til
Hægterne og er endnu i højt Humør. Thalbitzer havde været ude at se til ham paa
Hospitalet og havde sendt Blomster og forsikret ham om, hvor savnet han var paa
Kontoret, og saa tilføjede han, Onkel Sv. altsaa "den anden er vist ikke meget bevendt
derinde", dertil svarede jeg, at han var saa vidt jeg vidste rigtig flink, og i hvert Fald et
yderst elskværdigt Menneske. Tante Lonny er noget af det sødeste, Mor er meget
begejstret for hende som Gæst. Jeg kan daarlig tro, Onkel Sv. bliver til at arbejde de
første Maaneder, men jeg ved det selvfølgelig ikke, han er en ældgammel Mand at se
paa."

Begivenheder i hans liv:
• Han udvandrede handelsrejsende til USA.

• Han var ansat som bogholder på Finanstidende.

Tora Eggertsen blev født den 21 Jul. 1873 i
Horsens og døde den 20 Feb. 1941 i Gråsten i en
alder af 67 år.

Biografi: Hendes mand, Theodor Hald, døde ung, så
hun fik en lang enkestand. Han var bror til Søren
Hald som en tid ejede Sauntegård i
Nordøstsjælland. Hun omtales jævnligt i mors breve
til far som "Thaare". Højt elsket var hun ikke som
gæst på Krumstrup, hun og Viggo skændtes bravt.

Tora blev gift med Theodor Hald i 1898. Theodor
døde den 2 Dec. 1900. De fik en datter: Hedvig
"Hedda" Margrethe.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som bogholder i Handelsbanken i

Horsens.

Carl Emil Eggertsen blev født den 7 Sep. 1875 i Horsens og døde den 8 Dec. 1928 i
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Poznan, Polen i en alder af 53 år.

Biografi:  Carl Emil Eggertsen drev en tid forretninger i Balticum hvor han fandt sin
kone Lonny. De vendte en tid tilbage til Danmark og boede i Kbh. men rejste så atter til
Balticum hvor han døde. Lonny tog derefter ophold i Danmark og boede en tid på
Krumstrup. De havde ingen børn.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som handelsmand i Balticum.

Carl blev gift med Leontine "Lonny" Magdalene Nussberg den 27 Dec. 1902 i Vor
Frelser, Horsens. Leontine blev født den 11 Apr. 1874 i Jakobstad, Kurland (nuv.
Letland).  Et andet navn for Leontine var Lonny. Parret var barnløse.

Christiane Eggertsen blev født den 23 Jul. 1877 i
Horsens og døde den 26 Jul. 1960 i en alder af 83
år.

Christiane blev gift med Erik Lund-Andersen den
12 Nov. 1897 i Frelsers Kirke, Horsens. Erik blev
født den 3 Aug. 1868 i Mosegaard, Grumstrup,
Vedslet PR Hovedgaard og døde den 17 Jun. 1957 i
St. Heddinge i en alder af 88 år. Deres børn: Svend,
Hjalmar og Otto.

Biografi: Erik Lund Andersen, f. 3. Aug. 1868 paa
Mosegaard i Grumstrup.
 Student fra Horsens 1886, Cand. jur. 1892.
Fuldmægtig paa Horses Byfoged- og
Borgmesterkontor 1892. Herredsfuldmægtig ved
Nørvang-Tørrild Herred 1896. Byfoged i St.
Hedinge og Herredsfoged i Stevns og Faxe 1914.
Tillige Borgmester i St. Hedinge 1914-19. Dommer
i St. Hedinge Købstad 1919. Formand i Bestyrelsen
for St. Hedinge og Omegns Spare- og Laanekasse
1914-28. R. af Dbg.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1886, Horsens.

• Han tog eksamen cand jur den 1892.

• Han blev ansat som byfogedfuldmægtig 1892 i Horsens.

• Han blev ansat som fuldmægtig 1896 i Vejle.

• Han arbejdede som Borgmester og byfoged 1914 i St. Heddinge.

• Han blev ansat som dommer 1919 i St. Heddinge.
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