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De gamle skipper- og købmandsfamilier i Svendborg 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. Mod slutningen skrev jeg følgende brev:
 
Højskolen 24. december 2004
 
Kære Sejer!
Så har du minsandten gjort det igen! Så har du fulgt Marie Qvist til dørs. Tænk at hun blev så gammel, og tænk at man kan finde så
meget om et ganske almindeligt menneske. Gad vidst hvordan hun var som menneske? Jeg forestiller mig hende som lidt løs på tråden
som ung, men også som en overlever med ben i næsen. Troels Karre historien er der måske ikke mere hold i, end at hun fik et barn
udenfor ægteskab da hun var ganske ung. Ærgerligt at fødselen ikke har kunnet dokumenteres.  Ægteskabet med Esben Kierbye har
vel været noget med at få sig en forsørger, og Peter Hundert har været den praktiske udvej efter skilsmissen, når
konditorvirksomheden skulle føres videre. Men der kan selvfølgelig også have været en romance mellem dem, og den kan have været
årsag til skilsmissen. Noget særlig lykkeligt ægteskab har det næppe været, for jeg gætter på, at han har begået selvmord. Velhavende
har de heller ikke været at dømme efter boet efter ham. At han ingen livsarvinger skulle have haft, undrer mig. Der må da have været
hende? Men efter hans død har hun vidst at klare sig selv i mange år - indtil hun 25. november er blevet optaget som lem på Abel
Cathrine Stiftelsen. Og kort efter er hun kommet på Almindeligt Hospital hvor hun så døde af brok nogle dage efter. Hendes eneste
barn, Andreas Karre, ser det ikke ud til, at hun har haft forbindelse med. Han overlevede hende i øvrigt kun et års tid.
Tak for dine flittige og virksomme undersøgelser. Til oktober næste år går jeg af som højskoleforstander, og så regner jeg med at tage
slægtsforskningen op igen.
Mange hilsener og ønsker om en glædelig jul og et godt nytår fra
Karsten
 
Hans Pedersen Qvist havde to sønner min ane Ludvig Sperling Hansen Qvist og Peder Hansen Qvist. De fik begge mange
efterkommere, men jeg har kun medtaget Ludvigs gren og i tid kun til og med min tipoldefar Christen Barfoeds generation.
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Qvistslægten fra Svenborg kan føres tilbage til skipper og senere hopitalsforstander Hans Pedersen Qvist (1680-1746). Han og konen
Catharina Johansdatter Sperling (1685-1740) havde som nævnt i forordet 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. 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, 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
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
 
Det giver lidt kludder med gentagelser af enkelte personer i efterslægtsberetningen, men sådan er det med sådan et familieprogram.
Det følger sine egne regler.   
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1 Christen Barfoed 

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

2 Thomas Barfoed

f. 10 Maj 1780
s. Strynø, Sunds, Svendborg
g. 24 Aug. 1808
s. Hjemmet
d. 12 Aug. 1845
s. Jordløse, Sunds, Svendborg

3 Christine "Stine" Qvist

f. 16 Feb. 1790
s. Svendborg
d. 3 Nov. 1826
s. Jordløse

4 Christen Thomsen Barfoed

f. 5 Okt. 1736
s. Slangerup
g. 29 Jun. 1774
s. Ågerup
d. 3 Nov. 1807
s. Svendborg

5 Cathrine Elisabeth Høyer

f. Omk 1746
s. Ry
d. 10 Mar. 1793
s. Svendborg

6 Christian Qvist

f. Aug. 1749
s. Svendborg
g. 15 Jan. 1783
s. Hjemmet
d. 12 Okt. 1817
s. Svendborg

7 Birgitte Catharina N Bech

f. Maj 1759
s. Svendborg
d. 21 Nov. 1835
s. Svendborg

8 Thomas Kingo Barfood

f. Jul. 1701
s. Fraugde præstegård, Åsum, O~
g. 6 Maj 1729
s.  
d. 20 Maj 1743
s. Hasle ved Århus

9 Anna Margrethe Starch

f. Jun. 1707
s. Kalundborg
d. Dec. 1771
s. Majercrones Stif. Roskilde

10 Johannes Hansen Høyer

f. 1716
s. Hjembæk sogn, Holbæk
g. 11 Jun. 1745
s.  
d.  
s.  

11 Maren von Essen

f. 1711
s. Skamstrup præstegard, Holbæk
d. 1777
s.  

12 Ludvig Sperling Hansen Qvist

f. 1710
s. Svendborg
g. 15 Jan. 1737/38
s. hjemmet, Svendborg
d. Apr. 1794
s. Svendborg

13 Johanne Dorothea H Alsing

f. 26 Sep. 1717
s.  
d. Feb. 1757
s. Svendborg

14 Niels Bech

f. 1729
s.  
g. 18 Nov. 1757
s. St. Nicolai sogn, Svendborg
d. 1769
s. Svendborg

15 Anna Marie Riber

f. 1722
s. Svendborg
d. 1761
s. Svendborg

16 Christen Clausen Barfod

f. 6 Jan. 1664/65
d. 24 Maj 1707

17 Karen Pedersdatter Vinding

f. Aug. 1669
d. Jun. 1739

18 Christen Starch

f. 12 Mar. 1671/72
d. 1745

19  

f.  
d.  

20  

f.  
d.  

21  

f.  
d.  

22 Nicolaj von Essen

f.  
d.  

23 Karen Pedersdatter Skade

f.  
d.  

24 Hans Pedersen Qvist

f. 1680
d. 23 Jul. 1746

25 Catharina J Sperling

f. 1685
d. 1740

26 Hendrich Lauritsen Alsing

f. Omk 1687
d. 28 Dec. 1733

27 Christina Nielsdatter

f. 1692
d. 10 Maj 1771

28  

f.  
d.  

29  

f.  
d.  

30 Bertel Ernstsen Riber

f. 15 Jun. 1684
d. 1724

31 Maren Christensdatter Bierg

f. 21 Jul. 1695
d. 8 Nov. 1744

32 Claus Lauridssøn Barfod

f. 1632

33 Karen Christensdatter Braad

f. omk 1637
34 Peder Hansen Vinding

f. 25 Jun. 1637

35 Susanne Hahne

f.  
36  

f.  

37  

f.  
38  

f.  

39  

f.  
40  

f.  

41  

f.  
42  

f.  

43  

f.  
44  

f.  

45  

f.  
46  

f.  

47  

f.  

48  

f.  

49  

f.  
50 Johan Jacobsen Sperling

f.  

51 Anne Corneliusdatter

f.  
52  

f.  

53  

f.  
54 Niels Lauritzen

f.  

55 Dorete Hansdatter Noel

f.  
56  

f.  

57  

f.  
58  

f.  

59  

f.  
60 Ernst Hansen "Skaaning"

f. 1634

61 Birthe Bertelsdatter

f. 2 Sep.
62 Christen Rasmussen Bierg

f. Dec. 1633

63 Karen Jørgensdatter

f. 1662
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Ludvig Sperling Hansen Qvist,  søn af Hans Pedersen Qvist  og Catharina Johansdatter Sperling , blev født i 1710 i
Svendborg, blev døbt den 6 Jan. 1709/10 i St. Nicolai, Svendborg, døde i Apr. 1794 i Svendborg i en alder af 84 år, og blev
begravet den 8 Apr. 1794 i St. Nicolai.

Biografi:  Ludvig Qvist var en af Svendborgs små købmandsskippere der dels havde handel i byen, dels sejlede på Norge og
østersølandene. I 1737 overtog han faderens sejlrute med jagten "Birgitte" til Kbh. og 1747 blev han valgt til takser-borger. Det var
en repræsentation på 8 borgere, bestående af 4 håndværkere, 1 vognmand, en skipper og 2 mindre formuende købmænd.
Han var gift 2 gange, 1738 og 1759, og overlevede begge sine koner. I det første ægteskab blev født 11 børn, hvoraf kun 4 nåede
konfirmationsalderen, det ene af børnene var Christian Qvist, de øvriges skæbne kendes ikke. I det andet var 6 børn, hvoraf 2 døde
som spæde. Sine sidste år fra 1786 boede han som enkemand hos sin yngre bror, Peder Hansen Qvist.
Han var ikke formuende, men hans søn, Christian Qvist, blev en velhavende købmand  med eget værft og adskillige skibe samt
ejendomme, og efterslægten blev kendt i Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmandsskipper 1737 i Svendborg.

• Han findes i logi hos sin yngre bror og svigerinde folketællingen 1787 i Svendborg.

Ludvig blev gift med Johanne Dorothea Hendrichsdatter Alsing,  datter af Hendrich Lauritsen Alsing  og Christina
Nielsdatter, den 15 Jan. 1737/38 i hjemmet, Svendborg. Johanne blev født den 26 Sep. 1717, døde i Feb. 1757 i Svendborg i en alder
af 39 år, og blev begravet den 12 Feb. 1757 i St. Nicolai, Svendborg. Årsagen til hendes død var Barselsfeber. Deres børn: Anne
Catrine, Kirstine Marie, Giertrud Margrethe, Christian  og Agnete Beate.

Ægteskabsnotater: KB St. Niklolaj copulerede 1738, opsl. 230:
Onsdagen d 15 Jan skal Monsr. Ludvig Hansen Qvist og Jomfrue Johanne Dorothea Alsing efter kongl: tilladelse copuleres i Huset,
og at de begge ere fri for ægteskabs løfte til andre, der om vil hand self og tillige med ham underskrevne tvende Forløftninge mænd
efter kongelig Majsts: Forordning forsikkre:
Hans Pedersen Qvist og Christen Knudsen

Anne Catrine Qvist blev født i 1740 i Svendborg og blev døbt den 25 Sep. 1740.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 21 Apr. 1754 i St. Nicolai, Svendborg.

Kirstine Marie Qvist  blev født i 1743 i Svendborg.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1 Okt. 1757 i St. Nicolai.

Giertrud Margrethe Qvist  blev født i Aug. 1744 i Svendborg, blev døbt den 30 Aug. 1744 i St. Nicolai, døde i Apr.
1747 i Svendborg i en alder af 2 år, og blev begravet den 16 Apr. 1747.

Christian Qvist  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.
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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 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 som "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 , min tipoldefar.

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,  datter af
Niels Bech og Anna Marie Riber, den 15 Jan. 1783 i Hjemmet.
Birgitte 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. Deres børn: Johanne Dorthea,
Niels Bech, Anna Maria, Ludvig, Jens Lange, Christine "Stine," Gumme
Christian, Hendrik Fich  og Christiane Ulrica Birgithe .

Ægteskabsnotater: KB St. Nikolai 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

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 enkestand folketællingen 1834 i Kyseborg, Svendborg.

Johanne Dorthea Qvist  blev født den 30 Jul. 1783 i Svendborg, døde den 27 Nov. 1857 i Svendborg i en
alder af 74 år, og blev begravet den 2 Dec. 1857.

Johanne blev gift med Albrecht (Albert) Christoffer Rasmussen,  søn af Rasmus Rasmussen, den
28 Maj 1803 i Hjemmet. Albrecht blev født i Okt. 1781 og blev døbt den 10 Okt. 1781 i Hillerslev Kirke.
Deres datter: Sofie Dorthea.

Ægteskabsnotater: Nicolai kirkebog: "Viet i hjemmet 28. maj 1803. Jomfru Johanne Dorthea Qvist og
forpagter på Klingenberg Albrecht Christoffersen Rasmussen, døbt i Hillerslev kirke 10.10 1781, søn af
Rasmus Rasmussen, forhenv. forpagter på Klingstrup i Skaarup sogn."
 

Biografi:  Albrecht Rasmussen er i 1814 nævnt som ejer af Gerritsgade 35, 1834 var han forpagter på
"Bernekildegaard" i Vesterskerninge og i 1840 af Søegård på Sydlangeland, en gård på 135 ha. Ved
Johanne Dortheas død 1857 var han forpagter af forsøgscentret ved Svendborg. Der var en datter i
ægteskabet, Sofie Dorthea Rasmussen f. 1812, som ved FT 1834 var hjemmeboende. I årene 1840-50
havde de på skift 2 af Henrich Fichs børn i huset. Først Peder Qvist for at lære landbrug, senere hans
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søster Mathia Margrethe for at lære husholdning.

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

Sofie Dorthea Rasmussen  blev født i 1812.

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.

Biografi:   Han efterlod sig kone og søn. Der var ingen værdier i boet, og hans mor betalte begravelsen.
 
 

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 31 Mar. 1799 i St.  Nicolai.

• Han arbejdede som købmand i Svendborg.

Niels blev gift med Marie. Marie blev født den 12 Apr. 1786 i Svendborg. Deres søn: Christian.

Christian Qvist  blev født i 1808 i Svendborg.

Biografi:  1843 var han i lære hos guldsmed S. Nicolai Hansen i Algade.
 

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.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 12 Apr. 1801 i St. Nicolai, Svendborg.

Anna blev gift med Hans Drejer de Hoffmann den 31 Jul. 1812 i Nicolai. Hans blev født den 17 Sep.
1775 i Vedersø og døde den 18 Feb. 1863 i Aalborg i en alder af 87 år.

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

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.

Biografi:   9 mar 1810 løste han borgerskab som købmand i
Svendborg, og 17 feb 1818 fik han tilladelse til at forhandle
brændevin.
I 1834 havde han købmandsforretning i Skattergade 137. Men efter
konens død 1835 må han være holdt op, for da sønnen Christoffer
1836 blev konfirmeret, kaldes han forhenv. købmand. Selv døde
han 1837, og de mindre børn kom i pleje forskellige steder. Værge
blev deres morbror Hans Chr. Clemensen.
 

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 8 Apr. 1804 i St. Nicolai, Svendborg.

• Læreplads: sømand, Svendborg.

• Borgerskab: som købmand, 9 Mar. 1810, Svendborg.
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Ludvig blev gift med Nicoline Kirstine Clemensen,  datter af
Clemen Clemensen Nielsen og Anna Marie Nielsdatter
Bech, den 12 Jan. 1817 i St. Nicolai, Svendborg. Nicoline blev født
i 1793, blev døbt den 16 Aug. 1793, og døde den 6 Jul. 1835 i
Svendborg i en alder af 42 år. Deres børn: Christian Ludvig, Anna
Marie, Clemen Clemensen, Christoffer Hermand Hansen, Niels
Frederik, Carl Magnus, Hans Christian, Gume Michili  og Lovise
Christine.

Christian Ludvig Qvist  blev født den 19 Okt. 1817 i Svendborg og blev døbt i Hjemmet.
Han blev aldrig gift og var barnløs.

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

Anna Marie Qvist  blev født den 5 Jan. 1819 i Svendborg.

Anna blev gift med Jens Madsen Brandt  den 16 Mar. 1849 i Assens kirke. Jens blev født den
26 Nov. 1820 i Assens, Båg, Odense.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand i Assens, Båg, Odense.

Clemen Clemensen Qvist blev født den 31 Maj 1820 i Svendborg, blev døbt den 13 Jun.
1820 i St. Nicolai, og døde den 3 Mar. 1885 i en alder af 64 år.

Biografi: Det er Sejer Jensens gren.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som garver i Skælskør.

Clemen blev gift med Johanne Pedersen  den 31 Maj 1848 i St. Mikkels, Slagelse. Johanne
blev født den 29 Sep. 1825 og døde den 14 Jun. 1911 i en alder af 85 år.

Christoffer Hermand Hansen Qvist  blev født den 8 Jul. 1821 i Svendborg, blev døbt
den 4 Aug. 1821 i Nicolai, døde den 25 Nov. 1910 i Vor Frue sogn, Svendborg i en alder af
89 år, og blev begravet på Svendborg kirkegård.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som smed i Tved.

Christoffer blev gift med Karen Marie Langhoff den 17 Dec. 1852 i Brudager. Karen blev
født i 1815 i Brudager, døde den 9 Dec. 1865 i en alder af 50 år, og blev begravet i Brudager.

Christoffer blev derefter gift med Rasmine Kirstine Jørgensdatter  den 1 Apr. 1870 i Tved.

Niels Frederik Qvist  blev født den 22 Sep. 1823 i Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som smed.

Carl Magnus Qvist  blev født den 19 Maj 1825 i Svendborg.

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

Carl blev gift med Johanne Kirstine Knudsen  den 13 Nov. 1852 i Nicolai. Johanne blev født
den 9 Mar. 1828 i Svendborg.

Hans Christian Qvist  blev født den 6 Mar. 1827 i Svendborg, døde den 15 Jul. 1920 på
Østerbro, Kbh. i en alder af 93 år, og blev begravet i Svendborg.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skrædermester i Svendborg.

Hans blev gift med Anna Augusta Randrup den 5 Maj 1861 i St. Nicolai, Svendborg.
Anna blev født den 30 Aug. 1838 i Svendborg og døde den 7 Mar. 1909 i Svendborg i en
alder af 70 år.

Gume Michili Qvist  blev født den 17 Maj 1828 i Svendborg og døde den 23 Jan. 1844 i
Svendborg i en alder af 15 år.

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

Lovise Christine Qvist  blev født den 15 Apr. 1831 i Svendborg.

Jens Lange Qvist  blev født den 30 Nov. 1788 i Svendborg.

Biografi:  Han var opkaldt efter Jens Lange til Rødkilde som Chr. Qvist sejlede for i 10 år inden han gik i
land omk. 1800. Jens Lange Qvist var ugift, men fik flere børn. En søn, Jens Lange Qvist, f. 7 aug 1815
med pige Marie Espensen, og senere endnu to sønner, Ludvig Ulrich Kønig Qvist f. 29 jul 1818 og
Christian Jensen Qvist f. 15 jun 1821, begge med husholdersken Marianne Inger, enke efter forpagter H.
Langhoff. Begge disse to sidste sønner blev hjemme på gården hos deres far og undlod at stifte familie.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 8 Apr. 1804 i St. Nicolai, Svendborg.

• Han arbejdede som gårdejer i Brændeskov, Brudager sogn, Svendborg amt.

Jens havde et forhold til Marie Espensen.  Parret blev ikke gift.  Deres søn: Jens Lange.

Jens Lange Qvist jr  blev født den 7 Aug. 1815.

Jens havde derefter et forhold til Marianne Inger.  Parret blev ikke gift.  Deres børn: Ludvig Ulrich Kønig 
og Christian Jensen .

Ludvig Ulrich Kønig Qvist  blev født den 29 Jul. 1818.

Christian Jensen Qvist  blev født den 15 Jun. 1821.

Stine Qvist

Christine "Stine" Qvist  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.
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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 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
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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,  søn af Christen
Thomsen Barfoed og Cathrine Elisabeth Høyer,  den 24
Aug. 1808 i Hjemmet. Thomas 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. Deres børn: Birgitte Cathrine, Christen, Christian
Qvist, Harald, Elisabeth, Sophus, Poul Abraham, Johanne
Marie Ulrikke og Erikke Christiane .

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.

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 ved cand theol 1805 på Kbhs Universitet.

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

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

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.
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Birgitte blev gift med Peter August Wedel,  søn af
Bernhard Mathias Wedel  og Anna Margrethe
Elisabeth Foltmar,  den 19 Maj 1828 i Jordløse. Peter
blev født den 21 Apr. 1807 i Marstal og døde den 22
Maj 1895 i Bøjden, Horne sogn i en alder af 88 år.
Deres børn: Thomas Bernhard, Christine Elisabeth  
og Christian Ludvig .

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som lærer på nyopført skole i Bøjden

30 Apr. 1828 i Horne sogn.

Christen Barfoed 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 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
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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 ved styrmand 6 Apr. 1829 i Svendborg.

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

• Han var ansat som skibsfører 1839 i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand 1848-1876 i Svendborg.

Christen blev gift med Petrine Andreasine Carre,  
datter af Andreas Hendrik Carre og Andrine
Christine Andersen, den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai,
Svendborg. Petrine 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. Deres børn:
Andreas Carré, Christine, Andrine Thomasine,
Marie Elisabeth, Thomas, Erik Christian, Preben,
Johanne Dorthea, Agnes Elisabeth  og Anna.

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.

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 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.
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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."

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.

Biografi:  Lærte handel i Fåborg og etablerede 1838
købmandsforretning i Bogense med korn, trælast og
grov varer, samt drev et brænderi. Var 18 år
borgerrepræsentant, var medlem af havnekomissionen
og var 6 år i Odense amts skoleråd. Hævede sin forret
ning 1883 og udlejede den.
Giftede sig 11 jun 1816 med Marie Dorthea Møller
(1816 - 1910). Foruden Thomas Herløf B. havde de to
børn, som døde som små.
 
Barfod Sagaen:
Christian Quist Barfoed  (XIV,45) var født den 2/8
1812 på Avernakø og lærte handelen hos kgl. agent
Voigt i Faaborg og her var han efter udstået læretid
også handelsbetjent, indtil han i november 1838 blev
købmand i Bogense, og medlem af
havnekommissionen. Den 8/5 1841 blev han gift i Jordiøse med Marie Dorthea Møller, der
var født den 11/6 1816 i Faaborg som datter af skomager- mester Herluf Møller og Anna
Marie f. Waidtløw. Christian Barfoed boede i Adelgade og kun 30 år gammel blev han i
1842 medlem af borgerrepræsentationen og kom derved til at sætte sit præg på byens
udvikling og beklædte formandsposten 1843-45 og 1850-1860. Da det nye byråd oprette des
var han ligeledes valgt medlem her fra 1869-1870. Han var i 6 år i Odense Amts skoleråd
indtil han i 1883 hævede sin forretning og udlejede den. Han døde den 14/5 1887 og hun
den 21/4 1910. (5) De havde fire børn XV,93-96.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved handel i Fåborg.

• Han arbejdede som købmand 1838 i Bogense.

Christian blev gift med Marie Dorthea Møller,  
datter af Herluf Møller og Marie Dorthea
Vaidtløv,  den 8 Maj 1841 i Jordløse. Marie blev født
den 11 Jun. 1816 i Fåborg og døde den 21 Apr. 1910 i
en alder af 93 år. Deres børn: Thomas Herløv,
Laurits Peter Voigt  og Carl Christian .
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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.

Biografi: Barfod Sagaen oplyser:
Harald Barfoed er født den 22/6 1814 på
Avernakø og lærte efter konfirmationen handelen i
6 år hos købmand Christensen i Faaborg hvorefter
han var handelsbetjent hos købmand Nielsen i
Odense i 3½ år. 1 november 1838 kom han til sin
bror Christian Quist Barfoed i Bogense og nedsatte
sig den 23/11 1842 som købmand og
brændevinsbrænder i Bogense. Han havde
etableret sig i en gård på Østergade og drev her en
forretning der hørte til byens betydeligste. Han var
sammen med to andre af byens købmænd
medstifter af byens ældste pengeinstitut »
Sparekassen for Bogense og Omegn« der startede
sin virksomhed den 5/4 1854. Han blev medlem af
direktionen fra 1854-1894 og desuden medlem af
borgerrepræsentationen 1861-63 og af byrådet 1870-76 samt af ligningskommissionen og af
bestyrelsen for »De fattiges kasse". I anledning af sit 50-års borgerjubilæum stiftede han et
legat på 10.000 kr. til fordel for trængende købmænd og deres efterladte i Bogense og
samtidig skænkede Bogense Sparekasse ham 1000 kr. til oprettelse af et legat, der skulle
bære hans navn og anvendes efter hans bestemmelse. Den 23/12 udnævntes han til
kancelliråd og var i det hele taget en retsindig og pligtopfyldende mand, der var jævn og
nøjsom i sin ydre optræden.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand & brændevinsbrænder 1842 i Bogense.

Harald blev gift med Marie Kirstine Jensen,  datter
af Niels Jensen  og Christine Elisabeth
Woldderich,  den 19 Maj 1843 i Bogense. Marie blev
født den 2 Mar. 1816 i Bogense og døde den 6 Sep.
1892 i Bogense i en alder af 76 år. Deres søn: Niels
Christian.

Biografi: købmand Niels Jensen og dennes anden kone
Christine Elisabeth f. Woldderich.
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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.

Biografi: Barfod Sagaen:
Elisabeth Barfoed er født den 7/2 1816 på
Avernakø og blev gift den 6/5 1842 med sognepræst
til Allesø og Broby (Næsbyhoved) Even Christopher
Meldal der er født den 14/6 1804 i København. Hun
døde den 13/4 1857 i Allesø og han den 6/12 1872
ligeledes i Allesø. 3 sønner og 1 datter.
 

Elisabeth blev gift med Even Christoffer Meldal  den
4 Mar. 1842. Even blev født den 14 Jun. 1804 i
København og døde den 16 Dec. 1872 i Allesø, Fyn i
en alder af 68 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som præst Allesø og Broby

(Næsbyhoved) i Allesø, Fyn.

Billedet findes i Thora Barfoeds album, og det er taget
i Rudkøbing hvor Sophus Barfoed var godsforvalter.
Det ligner også billedet af den yngre S.B. fra "Nitten
genrationer i billeder" s. 54.

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.

Biografi:  Barfod Sagaen:  
Sophus Barfoed er født den 30/8 1818 på Avernakø
og blev den 5/5 1841 exam. jur. og godsforvalter på
Rødkilde på Fyn. I 1844 blev han
sagførerfuldmægtig i Odense og var 1845 til 1850
by- og herredsfoged i Rudkøbing på Langeland.
1850 blev han godsforvalter ved stamhuset
Nedergaard, Stensgaard og Egelykke godser på
Langeland og 1852 landvæsenskommissær. I 1859
ejede han Snøde Mølle og den 20/12 1857 blev han
gift hjemme i huset med Grethe Nielsen, der er født
den 25/7 1828 i Tryggeløv Østerskov sogn på
Langeland. Hun døde den 1/8 1887 og han den 2/8
1904. 5 sønner og 2 døtre.
 
 
 

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved exam jurist 1841.

• Han var ansat som godsforvalger på Rødkilde 1841 på Fyn.

• Han var ansat som godsforvalter på Stamhuset Neergaard.

• Han var ansat som landvæsenskommissær 1852 på Langeland.
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Sophus blev gift med Grethe Nielsen den 20 Dec.
1853 i Hjemmet. Grethe blev født den 25 Jul. 1828 i
Tryggeløv, Østerskov på Langeland og døde den 1
Aug. 1887 på Langeland i en alder af 59 år.

Poul Abraham Barfoed  blev født den 31 Mar. 1820 i
Jordløse og døde den 7 Mar. 1904 på Frederiksberg i
en alder af 83 år.

Biografi:  Han havde i 1845 giftet sig med sin kusine
fra apoteket i Stege, Cathrine Elisabeth Barfoed
(1813-83). Hun var da 32 år - 7 år ældre end han. De
fik tre børn, men to piger døde som små. I 1883
mistede han sin "uforglemmelige Elisabeth", og han
levede de følgende mange år i sit hjem på
Frederiksberg Allé med sin ugifte søn, Erik Chr.
Barfoed (f. 1847), samt en betroet husbestyrerinde.
Men det er en side af livet, som han har ladet uomtalt
i sine livserindringer. (Kan ses på kt.mono.net).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved skibsbyggerlære.

• Han arbejdede som skibsbygger 1840 i Stege senere
Helsingør.

• Han var ansat som skibsbesigtigelsesmand.

Poul blev gift med Cathrine Elisabeth Barfoed,  
datter af Erik Christian Barfoed  og Anneke
Catharine Laurberg, den 16 Nov. 1845 i Stege.
Cathrine blev født den 1 Apr. 1813 i Stege og døde
den 29 Okt. 1883 i en alder af 70 år. Deres søn: Erik
Christian.

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.

Biografi: Barfod Sagaen:  
Johanne Marie Ulrikke Barfoed fødtes den 3/7 1823 i Jordløse og blev gift den 28/5 1852 i
Allesø med skolelærer og kirkesanger i Allesø Carl Adolf Nielsen, der var født i Odense
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den 15/5 1821. Han døde den 5/6 1858 i Allesø og hun fik i 1859 fribolig i Jørgensens
Stiftelse for lærerenker i Lunde herred og var også som enke en tid i huset hos svogeren
pastor Meldal. Hun døde den 4/2 1901 i Odense i St. Hans landsogn. 2 sønner og 2 døtre.

Johanne blev gift med Carl Adolf Nielsen  den 28 Maj 1852. Carl blev født den 15 Maj 1821
og døde den 5 Jun. 1858 i Allesø, Fyn i en alder af 37 år. Deres børn: Johannes, Even  og
Pouline Rasmine .

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som lærer i Allesø, Fyn.

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. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi:  Erikke Christiane Barfoed var fra den 1. maj
1846 til 1851 husjomfru [FT 1850 benævner hende
"lærling"] i huset hos sin kusine Anna Marie Qvist der
var gift med købmand Jens Madsen Brandt i Assens.
Senere blev hun husbestyrerinde og oldfrue hos den
Bille-Braheske familie først på Svanholm og siden på
Hvedholm indtil 1873. Hun udgav på eget forlag i
Faaborg en i sin tid meget benyttet "Kogebog for store
og små husholdninger". Hun var en meget bestemt
dame. Hun levede sine sidste år af pension og af
legater til hun døde den 18/8 1902 i Faaborg.
 

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i lære på en købmandsgård folketællingen 1850 i Assens.

• Hun var ansat som husbestyrerinde hos Bille-Brahe familien 1851 i Svanholm, senere
Hvedholm.

• Hun gik på pension i Fåborg.

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.

Biografi:  Christian Qvists søn Gumme Christian Qvist løste
borgerskab i Svendborg som købmand og brændevinsbrænder 15
mar 1821. Thyra Qvist skriver: "Gumme Christian Qvist blev født
1791; han tog eksamen som farmaceut og var, såvidt det kan
skønnes, en meget dygtig og alsidig begavet mand. Dette kunne
også nok gøres nødig: thi hans bedrift var meget omfattende.
Foruden den store købmandsforretning drev han et større landbrug
og havde flere skibe i søen der bl.a. sejlede på Kina, (slægten har
endnu rester af et kostbart gennembrudt stel, som blev hjemført
derfra). I alt dette havde han en ypperlig medhjælp i sin hustru
Birgithe Margrethe født Clemensen, som efter hendes billede at
dømme sikkert har været både klog og myndig. Der var kun to børn
i dette ægteskab; en datter, som døde ganske ung, og en søn ved
navn Ludvig Ulrich Qvist, født 1821." (Kaleidoskopet s. 58f).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 5 Apr. 1807 i St. Nicolai, Svendborg.

• Han findes i logerende hos Andreas Hendrick Carre folketællingen 1840 i Svendborg.

• Han tog eksamen fra cand pharm.

• Han arbejdede som købmand i Svendborg.
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Gumme blev gift med Birgitte Margrethe Clemensen den 16
Nov. 1820 i St. Nicolai, Svendborg. Birgitte blev født den 15 Nov.
1794 i Svendborg, døde den 19 Nov. 1848 i Svendborg i en alder
af 54 år, og blev begravet i Svendborg. Deres børn: Ludvig
Ulrich Christian  og Anne Marie.

Ægteskabsnotater: Forlovere: Rasmus Rasmussen og Ludvig Qvist.

Ludvig Ulrich Christian Qvist  blev født den 18
Aug. 1821 i Svendborg og døde den 23 Dec. 1867 i en
alder af 46 år.

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

• Han arbejdede som forpagter af Louisenholm.

Ludvig blev gift med Augusta Catharina Dorothea
Schlichting den 16 Jul. 1846 i Nicolai. Augusta blev
født den 18 Mar. 1823 i Holsten. Deres søn: Christian
Ludvig.

Anne Marie Qvist blev født i 1823 i Svendborg.

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.

Biografi:  Ved giftemålet med Hedevig Sofie Bondo 30 aug 1820 ejede Henrik Fich en gård "Bernekilde" i
Vester Skerninge sogn, og her bosatte parret sig. Grundet tidernes ugunst måtte han omk 1828 flytte fra
gården og blev istedet forpagter af Ølund (179 ha) i Skeby sogn. Der efter blev han præstegårdsforpagter i
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Egense. Hedevig Sofie Bondo døde 1840. Ved FT 1850 og 1860 var han avlsforvalter på Nordskov gods,
Gestelev sogn. 1861 flyttede han til sin ældste søn, Peter Qvist, der var blevet gift og havde fået
forpagtningen af Pæregård, en gård på 1555 ha under Tranekær. Her døde han.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som godsinspektør i Tranekær.

Hendrik blev gift med Hedevig Sofie Bondo  den 3 Aug. 1820 i huset. Hedevig blev født den 5 Dec. 1793
på Boltinggård, Ringe og døde den 13 Mar. 1840 i en alder af 46 år. Deres børn: Peder Christian Alvin,
Hans Jacob, Johan Frederik, Matthia Margrethe, Henrik Sofus  og Birgitte Christiane .

Ægteskabsnotater: Forlovere: Ludvig Qvist og Andreas Henrik Carre.

Biografi: Hendes far var godsinspektør på Tranekær, så Henrik Fich giftede sig til pladsen.

Peder Christian Alvin Qvist  blev født i 1821.

Hans Jacob Qvist  blev født i 1823.

Johan Frederik Qvist  blev født i 1825.

Matthia Margrethe Qvist  blev født i 1828.

Henrik Sofus Qvist  blev født den 13 Okt. 1829 på Ølundgaard ved Odense fjord og døde den
17 Jul. 1902 i Ballen, Tranebjerg sogn, Samsø i en alder af 72 år.

Biografi:   Henrik Qvist kom tidligt til søs for en årlig løn af 16 rd og et par træskostøvler.
1849 faldt han ned fra rigningen af et skib i Hamborg havn og brækkede en arm og et ben.
Sin reconvalecenstid benyttede han til at tage styrmandseksamen ved navigationsskolen i
Flensborg. Efter at han et par år havde sejlet som styrmand på Sydamerika, fik han 24 år
gammel jagten "Anna Kathrine" af Fåborg at føre og sejlede en lang tid på England med
korn. Under en nødhavn på Samsø traf han der sin vordende hustru der tilfældig havde
samme navn som hans skonnert. Senere fik han en større skonnert og sejlede nu på
Hvidehavet, Nordnorge og Spanien med fisk. 1860 giftede han sig og overtog
svigerfaderens fård i Pillemark på Samsø, hvor han boede nogle år, indtil han købte
færgegården i Ballen der blev efterslægtens hjem. (Jf. Stamtavle over Niels Hansen
Risegaards slægt).

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skibsfører på Samsø.

Henrik blev gift med Anne Kirstine Louise Bay,  datter af Søren Andersen Bay og
Albertine Louise Laurberg,  den 30 Jan. 1862 i Tranebjerg kirke. Anne blev født den 22
Jun. 1834 i Haarmark, Kolby sogn, Samsø og døde den 16 Nov. 1877 i en alder af 43 år.
Deres børn: Albert, Henrik, Theodor, William, Marie  og Anna.

Birgitte Christiane Qvist  blev født i 1831 i Egense.

Birgitte blev gift med Vith.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som major i Itzehoe, Holsten.

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.

Biografi:   1 søn, 2 døtre, men kun datteren Anna Margrethe Aabye blev voksen og gift.
Christiane døde på Lyø af langsomt tærende svaghed.
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Christiane blev gift med Hans Aabye, søn af Ditlev
Christopher Aabye og Anna Cathrine Johnsen,  den 9 Jan.
1827. Hans blev født den 5 Dec. 1797 i Lyø præstegård og døde
den 1 Aug. 1878 i en alder af 80 år. Deres datter: Margrethe.

Biografi:   Hans Aabye blev født på Lyø 5 dec 1797, student fra
Odense 1817, kandidat med 1. karakter 1822, kapellan i Gudme
1823 og sognepræst på sit fødested Lyø 6 okt 1826. Han døde der
80 år gammel som pastor emeritus. Han skildres som en
højtbegavet mand med sjældne talegaver. Men trods dette måtte
han på grund af neurasteni allerede holde kapellan fra 1837, og
han havde mindst fire kapellaner gennem årene. Til tider boede
han uden for byen, da han ikke kunde udholde fuglenes kvidren
ved præstegården, og han betalte ofte en mand til at skyde dem
for at få ro. Han var stærkt rationalistisk præget og havde den
tidsalders gode og dårlige egenskaber, noget af de hostrupske
præsters væremåde, skriver lærer Askholm, Lyø.
 

 
 

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som præst på Lyø.

Margrethe Aabye døde i 1917 i Svendborg og blev begravet på Lyø.

Margrethe blev gift med P. Nissen. P. blev født i Sønderjylland og døde i 1929 i Kbh..

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som avlskarl på præstegården på Lyø.

• Han ejede en ejendom i Fristdal ved Fåborg.

Agnete Beate Qvist blev født i 1751 i Svendborg og blev døbt den 1 Aug. 1751 i St. Nicolai.

Biografi: Datter af Christian Qvist.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 6 Apr. 1766 i St. Nicolai, Svendborg.

Ludvig blev derefter gift med Maren Hansdatter,  datter af Hans Frantzen og Anna Sofie Mortensdatter,  den 25 Apr. 1759 i
Svendborg. Maren blev født i 1735, døde den 25 Apr. 1771 i Svendborg i en alder af 36 år, og blev begravet den 29 Apr. 1771.
Årsagen til hendes død var Drukning - selvmord? Hun blev tilsyneladende begravet uden problemer. Deres børn: Johanne
Dorothea, Anna Sophie, Corfitz  og Marie.

Ægteskabsnotater: Den 25. april 1759 viet hjemme i Huset, efter kongelig Tilladelse, og uden forudgående Trolovelse og Tillysning
Skipper Ludvig Qvist og Maren Hansdatter, Corfitz Hansens enke, 24 år.

Biografi:  Kirkebogen for St. Nicolaj melder: "Den 29. april 1771 blev på Sct Nicolai kirkegård begravet Ludvig Qvists hustru,
Maren Hansdatter, som natten mellem den 25 og 26. april druknede imellem Tåsinge og Svendborg. 36 år."  

Johanne Dorothea Qvist  blev født i Mar. 1760 i Svendborg, blev døbt den 25 Mar. 1760 i Nicolai, døde den 1 Jan.
1835 i Kbh. i en alder af 74 år, og blev begravet den 9 Jan. 1835 på Assistens kirkegård, København.

Johanne blev gift med Svend Hansen. Svend blev født i 1758 i Kbh., blev døbt den 7 Dec. 1847 i Trinitatis, og
blev begravet den 14 Dec. 1847. Deres børn: Jacob Ludvig, Hans Christian, Carl Frederik, Anne Cathrine, Espen
Martin, Emilius Ferdinant  og Marie Frederikke.

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

• Han findes i logi hos datter og svigersøn folketællingen 1840 i Kbh.

Jacob Ludvig Svendsen  blev født i 1784.

Hans Christian Svendsen  blev født i 1786 i Kbh og blev døbt den 13 Dec. 1786 i Trinitatis.
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Carl Frederik Svendsen  blev født i 1788.

Anne Cathrine Svendsen blev født i 1791 i Kbh og blev døbt den 20 Feb. 1791 i Trinitatis.

Espen Martin Svendsen  blev født i 1793 i Kbh og blev døbt den 12 Jun. 1793 i Trinitatis.

Emilius Ferdinant Svendsen  blev født den 9 Dec. 1797 i Kbh og blev døbt den 21 Jan. 1798 i Trinitatis.

Marie Frederikke Svendsen  blev født i 1799 i Kbh og blev døbt den 18 Apr. 1799 i Trinitatis.

Marie blev gift med Johannes Sørensen . Johannes blev født i 1797.

Anna Sophie Qvist  blev født i 1762 i Svendborg og blev døbt den 25 Mar. 1762 i Nicolai.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 26 Apr. 1778 i St. Nicolaj, Svendborg.

• Kirkebog: dåbsvidne hos gartner Hansens, 10 Jan. 1789, Frue Kirke, Kbh..

Corfitz Qvist blev født den 4 Feb. 1767 i Svendborg, blev døbt den 4 Feb. 1767 i Hjemmet, og døde den 24 Jan. 1817
i Svendborg i en alder af 49 år. Årsagen til hans død var Tærende syge.

Biografi:  Corfitz Qvist fik borgerskab som købmand og skipper 15. mar 1793. Fra 1800 ejer af ejendommen
Møllergade nuv. nr 97 efter skovrider Chr. Olufsen Bondo's enke, Anna Jørgensdatter. Hans enke giftede sig med
købmand Svend Hansen, der var ejer af nævnte ejendom 1829. 1835 var den overgået til Corfits' søn, købmand
Ludvig Qvist. Senere ejer var sønnen købmand Svend Martin Qvist (1878).
Om Qvistfamiliens ejendomme se: Bevaringsværdige huse i Svendborg,1975.
 
Død
Spækhøker Corfitz Qvist døde 24.jan 1817 af tærende syge, 50 år gammel. Begravet fra Vor Frue kirke i Svendborg.
Hans enke Maren Hansdatter blev hensiddende i uskiftet bo med deres 2 børn.
 
 
 

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1784 i St. Nikolai.

• Han findes i logi hos Christian Qvist folketællingen 1787 på Gerritsgade, Svendborg.

• Borgerskab: som købmand og skipper, 15 Mar. 1793, Svendborg.

• Kirkebog: spækhøker, 1817, Svendborg.

Corfitz blev gift med Maren Hansdatter den 28 Mar. 1800 på Nedertofte Mølle. Maren blev født i 1767 på Nedertofte
Mølle, Svendborg. Deres børn: Christiane Marie  og Ludvig.

Ægteskabsnotater: Hr. Ungkarl Corfitz Qvist fra Svendborg blev 28. mar 1800 viet i Nedertofte Mølle til Jomfru Maren
Hansdatter fra bemeldte Mølle.
 

Biografi:  Maren Hansdatter var 50 år ved mandens død 1817. Hun sad i uskiftet bo med deres 2 børn. Senere giftede
hun sig med købmand Svend Hansen.
 

Christiane Marie Qvist  blev født den 26 Jan. 1801 i Svendborg og døde den 31 Maj 1855 i Svendborg i
en alder af 54 år.

Christiane blev gift med Hans Andersen den 11 Jul. 1827. Hans blev født i 1800 i Troense. Deres børn:
Maren, Hans Christian, Svendine, Lavsine, Corfitzine Laurine, Anders Christian Nielsen  og
Maren.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skipper.

Maren Andersen blev født i 1828.

Hans Christian Andersen  blev født i 1829.
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Svendine Andersen blev født i 1835.

Lavsine Andersen  blev født i 1839.

Corfitzine Laurine Andersen blev født i 1840.

Anders Christian Nielsen Andersen  blev født i 1843.

Maren Andersen blev født i 1848.

Ludvig Qvist  blev født den 27 Nov. 1804 i Svendborg og døde den 9 Feb. 1874 i Svendborg i en alder af
69 år. Årsagen til hans død var Lungeblødning.

Biografi:   Nicolai sogns kirkebog melder:
Viet i hjemmet 4.9 1829. Handelsmand Ludvig Qvist, 25 år, Maria Jacobine Chrestine Fogh, født 8.12
1811, datter af maler i Svendborg N.P. Fogh og hustru Nicoline Margrethe, født Mouritsen.
Købmand Ludvig Qvist i Møllergade døde 9.2 1874 af lungeblødning. 69 år gammel.
Maria Jacobine Chrestine Qvist, født Fogh, enke efter købmand Ludvig Qvist i Møllergade døde 29.11
1877. 69 år.
Begge ægtefæller er begravet fra Vor Frue kirke i Svendborg.
 
 

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

Ludvig blev gift med Maria Jacobine Chrestine Fogh,  datter af Niels Peter Fogh  og Nicoline
Margrethe Mouritz, den 4 Sep. 1829 i Hjemmet. Maria blev født den 8 Dec. 1811 i Svendborg, blev døbt
den 28 Dec. 1811 i Skt. Nikolai, og døde den 29 Nov. 1877 i Svendborg i en alder af 65 år. Deres børn:
Nicoline Petrine  og Svend Martin.

Nicoline Petrine Qvist  blev født den 19 Jun. 1830 i Svendborg og døde den 26 Aug. 1909 i
en alder af 79 år.

Nicoline blev gift med Herluf Heie Mølmark,  søn af Abraham Georg Mølmark og
Anna Cathrine Henningina Volkersen,  den 29 Dec. 1848 i St. Nicolai, Svendborg. Herluf
blev født den 14 Jun. 1815 i Svendborg, døde den 16 Nov. 1881 i Svendborg i en alder af 66
år, og blev begravet på Svendborg kirkegård. Deres børn: Jacobine Cathrine, Anna Georgia,
Ludvina og Ludvig Qvist .

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

• Han arbejdede som Mølleejer i Svendborg.
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Svend Martin Qvist  blev født den 6 Dec. 1832 i
Svendborg, døde i 1911 i Svendborg i en alder af 79
år, og blev begravet i Svendborg. Han blev aldrig gift
og var barnløs.

Biografi:   Svend Martin Qvist var hjemme hos
forældrene, hvor han virkede som medhjælp i
forretningen. Efter faderens død, han var da 42 år,
overtog og videreførte han den store købmandsgård,
også kaldet "Skovriddergården", beliggende på en
stor hjørnegrund, Møllergade 97-103/Dronningholms-
vej 72, matr. nr. 147 og 148, Svendborg.
Ugift købmand Svend Martin Qvist Møllergade 103,
døde 27.10 1913. Han blev begravet på Svendborg
kirkegård . 80 år gammel.
Uddrag af bogen: Bevaringsværdige huse i
Svendborg Købstad. Selv om denne ejendom ikke
længere har direkte adgang til Møller gade, har den
dog, som den sidste rest af den store købmandsgård
"Skovriddergården", betydelig interesse for
bygningsbevaringen. Efter de foreliggende
arkivoplysninger har den samlede bebyggelse på
grunden i 1867, foruden de 2 forhuse med facade til Møllergade, som har været omtalt
ovenfor, under ejendommene Møllergade 97 og 105, omfattet ialt 16 bygninger af forskellig
udførelse og til forskellig brug.
Særlig skal nævnes en 29-fag 1-etages bindingsværkslænge langs Dronningholvej, nu
nedrevet og erstattet af nyere beboelses.ejen domme, samt det 12-fags 2-etages pakhus af
bindingsværk, med kæl der og træklædt loft med luger, højt teglhængt mansardtag, 2- fags
port, opført i 1856, der, som den eneste til i dag (1975) bevarede bygning af
"Skovriddergården", som endnu står på ejendom men, og er stadig i brug som frugtiager.
Dette bindingsværkpakhus er, mellem de endnu bevarede bygninger af denne type, ganske
ene stående i sin art og særdeles velholdt.
 

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

Marie Qvist  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 konditor folketællingen 1801 i Kbh.

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

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

Marie blev gift med Trugels "Troels" Karre,  søn af Andreas Trugelsen Karre  og Sophie Elisabeth Elieson,  i
1787. Trugels blev født i 1750 i Christiania, Norge og døde i 1792 i Kbh. i en alder af 42 år.  Et andet navn for Trugels
var Trøjel. Deres søn: Andreas Hendrik.

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.

Efter maleri, foto på Krumstrup

Andreas Hendrik Carre 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 mor
til hans svigersøn, Christen Barfoed. 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
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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.

Begivenheder i hans liv:
• Plejeforældre: Christian Qvist og Birgitte Bech, Svendborg.

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

• Han blev konfirmeret 1804 i St. Nicolai, Svendborg.

• Han blev uddannet ved styrmand i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand i Svendborg.
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Fotokopi fra maleri, Krumstrup.

Andreas blev gift med Andrine Christine Andersen, datter af
Peder Andersen Møller  og Marie Elisabeth Clausen,  den 29
Nov. 1816 i huset, Svendborg. Andrine 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. Deres børn:
Petrine Andreasine  og Marie Elisabeth .

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.

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 pensionist hos svigersønnen Christen Barfoed folketællingen 1855-1860 i Svendborg.
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Petrine Andreasine Carre  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 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."
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Petrine blev gift med Christen Barfoed, søn af
Thomas Barfoed  og Christine "Stine" Qvist,  
den 25 Feb. 1842 i St. Nicolai, Svendborg. Christen
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. Deres børn: Andreas Carré,
Christine, Andrine Thomasine, Marie Elisabeth,
Thomas, Erik Christian, Preben, Johanne Dorthea,
Agnes Elisabeth og Anna.

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.

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 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
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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."

Begivenheder i hans liv:
• Skolegang: privat skole, 1818-1825, Svendborg.

• Skolegang: latinskole, 1825-1826, Svendborg.

• Han blev uddannet ved styrmand 6 Apr. 1829 i Svendborg.

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

• Han var ansat som skibsfører 1839 i Svendborg.

• Han arbejdede som købmand 1848-1876 i Svendborg.
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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,  søn af Mads Hendriksen Fløytrup  og
Karen Clausen, den 20 Nov. 1845. Hans blev født den 4 Feb. 1813 i Sørup sogn, blev
døbt den 4 Feb. 1813 i hjemmet, fremstillet 28 Mar, døde den 11 Maj 1883 i Sølyst, Sørup i
en alder af 70 år, og blev begravet den 17 Maj 1883 på Sørup kirkegård. Deres børn:
Caroline Mathilde, Andreas Henrik Carre, Andrine Christine  og Erik Jacob .

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som skovrider i Sørup.

• Kirkebog: propritær på Sølyst, 1862, Sørup, Svendborg amt.

Marie blev derefter gift med Esben Kierbye den 23 Okt. 1793 i St. Nikolaj sogn, Kbh. Ægteskabet endte med
skilsmisse. Esben blev født i 1738 i Kbh. og døde den 16 Maj 1809 i Kbh. i en alder af 71 år. 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 ugift konditor og urtekræmmer folketællingen 1787 i Pilestræde, Kbh.

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

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

Marie blev derefter gift med Johan Peder Hundert . Johan blev født i 1773, døde den 31 Jan. 1819 i Kbh i en alder af
46 år, og blev begravet den 4 Feb. 1819. Årsagen til hans død var drukning - selvmord?. Parret var barnløse.

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