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Rasmus Fog var oldefar til min morfar, Lauritz Fog. Jeg har ladet mit familieprogram udskrive en efterslægtsberetning for ham. Det
lader sig gøre blot ved at trykke på et par knapper på pc'en. Men det er ikke alle efterkommere jeg har medtaget eller har kendskab
til. I slægtens forgreninger har jeg navnlig fulgt den gren der fører frem til Lauritz Fog og hans efterkommere. I den indledende
slægtstavle skulle de alle være, dog med undtagelse af evt. nytilkomne som jeg ikke har oplysning om. I selve slægtsberetningen er
kun medtaget 5 generationer af hensyn til privatlivet for de nulevende slægtninge. En ulempe ved sådan en mekanisk opstilling af bog
er, at enkelte personer kommer med to gange. Det skyldes, at Julie Gøtzsche/Fog både var søster til Karen Barfoeds svigerfar og
bedstemor til samme Karen.
 
Karsten Thorborg, Aakirkeby 27/10 2009
Hjemmeside med yderligere slægtsoplysninger findes på min hjemmeside: http://kt.mono.net
 
Forsidebilledet viser det første af 4 generationsbilleder. I alle 4 generationer var den førstefødte en pige, og på billedet er min
mormor, Karen f. Barfoed med på alle billederne: som barn, mor, bedstemor og oldemor. Det første og her viste billede er taget i
1881. Oldemor Hermandine Borgen, bedstemor Julie Fog, mor Thora Wiggers og barn Karen Barfoed.
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Rasmus Fog var præst i Køge og af en gammel præsteslægt som kan føres tilbage til 1400-tallet. Men ingen af sønnerne eller
børnebørnene gik i hans fodspor, istedet blev de typisk forpagtere, godsforvaltere eller købmænd. Den ældste søn var godsforvalter
Jørgen David Fog på Selchausdal ved Tissø og med bopæl i landsbyen Tjørnelunde. Det er ham min gren nedstammer fra.
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Rasmus Jørgensen Fog, søn af Jørgen Rasmussen Fog og Edle Cathrine Lemvigh, blev født den 28 Nov. 1762 i Højelse, Ramsø
herred og døde den 6 Aug. 1817 i Køge i en alder af 54 år.

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

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

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

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

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

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

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

Rasmus blev gift med Johanne Henriette Müller, datter af David Møller og Charlotta Sophia Kiefer, den 14 Apr. 1790 i
Kgs. Lyngby, Sokkelund. Johanne blev født den 22 Okt. 1768 i Kbh., blev døbt den 4 Nov. 1768 i Vor Frue, døde den 22 Nov.
1851 i Kbh i en alder af 83 år, og blev begravet den 26 Nov. 1851 i Garnisons kirke.  Et andet navn for Johanne var Johanne
Henrica Møller. Deres børn: Jørgen David, Charlotte Cathrine, Christian Lemvig, Søren Lemvigh, Henrik Georg, Helene
Dorothea Christine, Bolette Benjamine, Wilhelmine Louise, Michael Christian  og Erasmine Henriette.

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

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

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

• Hun findes i folketællingen 1840-1845 som enke og pensionist med to døtre  i Køge.

• Hun findes i folketællingen 1850 som logerende hos datteren Charlotte Cathrine Cathala  i Kbh.

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

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

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

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

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

Jørgen blev gift med Regitze Marie Weis, datter af Johan Christian Wilhelm Weis og Anne Kirstine Hansen, 
den 12 Jan. 1816 i Køge. Regitze blev født den 22 Feb. 1790 i Holbæk, blev døbt den 2 Mar. 1790 i St. Nikolaj kirke,
døde den 4 Jul. 1827 i Tjørnelunde i en alder af 37 år, og blev begravet den 9 Jul. 1827 i Finderup kirke. Deres børn:
Rasmus Wilhelm, Herman Mathæus, Rudolph Georg "R. G.," Henriette "Jette," Jørgen Lemvigh  og Ida
Erasmine.

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

Rasmus Wilhelm Fog blev født den 18 Maj 1816 i Holbæk, blev døbt den 22 Jul. 1816 i Finderup, døde
den 17 Jun. 1894 i Skippinge i en alder af 78 år, og blev begravet den 23 Jun. 1894 i Viskinge.

Biografi:  Rasmus Vilhelm Fog var ældste søn i første kuld. Han blev født i Holbæk og konfirmeret i
Finderup i det for familien så kritiske år 1830. Efter konfirmationen må han have været ude at lære, for
han er ikke hjemme i Finderup ved FT 1834 og 1840. 1843 giftede han sig. Ved FT 1845 var han
forpagter af gartneriet på Vedbygård gods (Rudsvedby) der indtil 1853 ejedes af Olaus Olavius Meldahl.
Godsejerparret optræder som faddere ved flere af Fogfamiliens 4 første barnedåber i Rudsvedby kirke
1845-52, og en af sønner blev opkaldt efter patronen. Mærkeligt nok melder FT 1850 Fog som
mejeriforpagter på Bøstrup hovedgård i Drøsselbjerg. Familien må have været "udlånt" en kort tid, for i
1852 er den tilbage på Vedbygård, nu som "sveitserforpagter", dvs. noget med mejeriprodukter. Det
sidste barn fra 1856 blev døbt i Reerslev og faderen var stadig "forpagter", men altså nu i Rerslev. Blandt
fadderne var broderen, branddirektør Herman Matheus Fog, fra Oliviasminde. Vedbygård havde skiftet
ejer 1853, så Rasmus har søgt andet job, men kun for en stund, for senere købte han en betydelig gård
(Langes gård) i Skippinge, Viskinge sogn, og her blev samtlige 5 børn konfirmeret i årene 1859-70. 1875
blev han enkemand, og FT 1890 finder ham som logerende hos en gæstgiverfamilie i Bjergsted by,
Skippinge sogn. Ved sin død 78 år gammel i 1894 kaldes han "partikulier".

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1830 i Finderup kirke.

• Han findes i folketællingen 1845 som hollænderiforpagter på godset Vedbygård  i Rudsvedby, Holbæk
amt.

• Han findes i folketællingen 1850 som mejeriforpagter på Bøstrup hovedgård  i Drøsselbjerg, Holbæk
amt.

• Gårdejer: Viskinge, Holbæk amt.

• Han findes i folketællingen 1890 som logerende hos gæstgiver Thorkild Jensen  i Bjergsted, Skippinge,
Holbæk.

• Kirkebog: død partikulier, enkemand, fhv. gårdejer Rasmus Vilhelm Fog, 17 Jun. 1894, Viskinge.

Rasmus blev gift med Guri Jacobi Lund den 21 Okt. 1843 i Sorø. Guri blev født den 20 Jan. 1811 i
Slagelse, døde den 14 Mar. 1875 i Skippinge i en alder af 64 år, og blev begravet den 20 Mar. 1875 i
Viskinge. Deres børn: Marie Christine, Jørgine Elise, Herman Rudolph, Olavius Ludvig  og John
Richardt.

Marie Christine Fog blev født den 23 Aug. 1845 i Rudsvedby og blev døbt den 7 Sep. 1845.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1859 i Viskinge.

Marie blev gift med Harald Lauritz Rasmussen den 24 Apr. 1863. Harald blev født den 31
Maj 1841 og døde den 4 Apr. 1872 i en alder af 30 år.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Forpagter af Stenmagle mølle.

Jørgine Elise Fog blev født den 6 Feb. 1848 i Rudsvedby, blev døbt den 25 Mar. 1848, og
døde den 16 Apr. 1887 i en alder af 39 år.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1862 i Viskinge.

Jørgine blev gift med Ernst Kroll den 24 Apr. 1874. Ernst blev født den 6 Maj 1843.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som mejeriforpagter.

Herman Rudolph Fog blev født den 8 Sep. 1850 på Bøstrupgård, Drøsselbjerg.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som Forpagter af Stiftsbjergby præstegård.

Herman blev gift med Theresia Schou den 7 Nov. 1879. Theresia blev født den 12 Dec. 1850.

Olavius Ludvig Fog blev født den 6 Okt. 1852 på Vedbygård, blev døbt den 5 Nov. 1852 i
Rudsvedby kirke, døde den 16 Jan. 1931 i Frederikssund sygehus i en alder af 78 år, og blev
begravet den 22 Jan. 1931 i Vigersted.

Biografi: Olavius er opkaldt efter godsejer Olaus Olavius Meldahl på godset Vedbygård hvor
Rasmus Wilhelm Fog var garneriforpagter.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1866 i Viskinge.

• Han blev ansat som mejeribestyrer af "Bredeshave" 1857-1857 i Snesere sogn.

• Han arbejdede som Forpagter af avlsgården "Overberg" 1890 i Snesere.

Olavius blev gift med Dorthea Marie Caroline Søncksen,  datter af Hans Frideric
Søncksen og Ane Marie Hein, den 20 Apr. 1877. Dorthea blev født den 10 Nov. 1854,
døde den 29 Aug. 1926 i Skovlyst, Visgersted, Ringsted i en alder af 71 år, og blev begravet i
Vigersted. Deres børn: Frederik Vilhelm Luis, Emil August Rudolph, Jørgen David
Vilhelm, Guri Marie Mathilde, Anna Mathilde Rigmor  og Elna Jacobi Marie .

Frederik Vilhelm Luis Fog blev født den 14 Feb. 1878 i Vålse sogn og døde den
9 Nov. 1962 i Kommunehospitalet, København i en alder af 84 år.

Emil August Rudolph Fog blev født den 23 Apr. 1879 i Vålse sogn, Falster,
døde den 2 Feb. 1927 i Ringsted sygehus i en alder af 47 år, og blev begravet
den 8 Feb. 1927 i Vigersted.

Jørgen David Vilhelm Fog  blev født den 28 Okt. 1880 i Vålse sogn, Falster og
døde den 23 Feb. 1956 i Gentofte i en alder af 75 år.

Jørgen blev gift med Dora Emilie Henriette Dänhardt i 1920. Ægteskabet endte
med skilsmisse i 1930.

Guri Marie Mathilde Fog  blev født den 18 Mar. 1883 i Vålse sogn, Falster,
døde den 30 Mar. 1957 i St. Hans Hospital i en alder af 74 år, og blev begravet
den 5 Apr. 1957 i København.
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Helle Bollhorns album

Anna Mathilde Rigmor Fog blev født
den 17 Jan. 1886 i Snesere sogn og døde
den 4 Okt. 1959 i en alder af 73 år.

Helle Bollhorns album

Anna blev gift med Ludvig Valdemar
Bollhorn, søn af Ludvig Theodor
Andreas Bollhorn og Thora Petrine
Marie Andrea Daase,. Ludvig blev født
den 9 Aug. 1884 i Skælskør og døde Omk
1965 i Nykøbing Sj. sygehus i en alder af
81 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han ejede "Brådegård" i Egebjerg,

Odsherred.

Elna Jacobi Marie Fog  blev født den 27 Mar. 1889 i Snesere sogn og døde den
7 Dec. 1950 i Værløse i en alder af 61 år.

Elna blev gift med Hans Helmuth Krarup.

John Richardt Fog blev født den 25 Apr. 1856 i Reerslev sogn, Rudsvedby, blev døbt den 18
Maj 1856, og døde den 29 Mar. 1938 i Gørlev i en alder af 81 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1870 i Viskinge kirke.

• Han arbejdede som gårdejer på Rersø, Kirkehelsinge sogn.

John blev gift med Jensine Petrea Klyver den 25 Sep. 1877. Jensine blev født den 19 Jan.
1854.

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

Biografi: Herman Mathæus Fog blev uddannet som jurist og kom derefter på kontoret hos herredsfogeden
for Løve herred, Ludvig Günther Manthey. Ved FT 1845 med sæde på Selschasdal gods. Ved FT 1850 var
han godsforvalter samme sted - han har selvfølgelig afløst sin far der døde kort efter i december. Den
stilling bestred han i mange år, først med bolig på godset, senere boede han på "Oliviasminde". Ved FT
1890 var gået af. Han døde samme år som justitsråd, forhenværende branddirektør og godsforvalter, 72 år
gammel.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som examinatus juris.

• Han findes i folketællingen 1840 som kontorist hos herredsfoged Günther i Løve herred  i Ougtved By,
Frederikslund, Sæby sogn.

• Han findes i folketællingen 1845 som fuldmægtig hos herredsfoged Günther  på Selchausdal.

• Han findes i folketællingen 1850-1880 som branddirektør, godsforvalter  på Selchausdal.

• Han findes i folketællingen 1860-1890 som bopæl på Oliviasminde  i Frenved, Holbæk amt.

• Han findes i folketællingen 1890 som justitsråd  i Frenved, Sæby Sj..

www.sagaen.dk

Rudolph Georg "R. G." Fog blev født den 1 Sep. 1819 i
Tjørnelunde, blev døbt den 19 Okt. 1819 i Finderup, døde den 9
Nov. 1881 i Svendborg i en alder af 62 år, og blev begravet den 16
Nov. 1881 i Svendborg. Et andet navn for Rudolph var R. G.

Biografi: Ingeborg Wiggers: "Tante Christine var en rig Enke efter
Onkel Rudolf Fog. Han hed R.G. Fog, hvilket omsattes til rige,
gerrige Fog, men det passede nok ikke, da han gjorde meget godt i
det skjulte."
De havde to børn, hvoraf sønnen døde som barn, mens datteren,
Mathilde, blev gift van Deurs.
R.G. Fog slog sig ned i Svendborg som købmand og senere
bankmand."
(Det må have været Svendborg Bank fra 1872. Jvf også mors
aktiepost i den). 1843 giftede han sig med Christine Haastrup fra
Refs-Vindinge ved Svendborg. Han har nok også hjulpet sine to
yngre brødre, Jørgen Lemvigh Fog og Carl Chr. Fog til byen.
Jørgen Fog giftede sig 1854 med Christen Barfoeds yngre
halvsøster, Christine Barfoed. Men 1860 flyttede de til Horsens.
Den purunge Carl Chr. Fog, var allerede flyttet dertil i 1858.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1834 som købmandslærling hos Jacob Ferdinad Alsing  i Slagelse.

• Han findes i folketællingen 1845 som logende hos svigerfar  i Refs-Vindinge.

• Han arbejdede som købmand, bankdirektør i Svendborg.
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Rudolph blev gift med Christine Haastrup, datter af Hans
Haastrup og Mathilde Catarina Colding,  den 6 Sep. 1843 i
Finderup sogn, Holbæk amt. Christine blev født den 7 Jun. 1820 i
Refsvindinge, Vindinge, Svendborg amt, døde den 25 Aug. 1898 i
Svendborg i en alder af 78 år, og blev begravet den 1 Sep. 1898 i
Svendborg. Deres børn: Mathilde Regitze Elisabeth og Hans
Jørgen David.

Biografi: Ingeborg Wiggers kendte hende som Tante Christine, en
rig enke.

www.sagaen.dk

Mathilde Regitze Elisabeth Fog  blev født den 28 Sep.
1844 i Refsvindinge, Svendborg, blev døbt den 3 Nov.
1845 i Refsvindinge kirke, og døde den 30 Jan. 1906 i
Charlottenlund i en alder af 61 år.

www.sagaen.dk

Mathilde blev gift med Fritz John Edvard van
Deurs, søn af Carl Eduard van Deurs og Emma
Ophelia Angelina Raynals, den 3 Jun. 1864. Fritz
blev født den 3 Okt. 1835 på Holmen, Kbh og døde
den 9 Mar. 1883 i Roskilde i en alder af 47 år. Deres
børn: Ingeborg Mathilde v., Carl Eduard Rudolph,
Frederik Jacob og Oscar Harald van.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som forpagter af Nørager.

• Gårdejer: proprietær på Petersborg, 1866-1873.

Ingeborg Mathilde v. Deurs  blev født den 7 Mar. 1865 i Sæby, Løve,
Holbæk, blev døbt den 5 Jun. 1865 i Sæby kirke, døde den 14 Jun. 1952 på
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Frederiksberg i en alder af 87 år, og blev begravet i St. Thomas kirke.

Ingeborg blev gift med Frederik Peter "Fritz" Hiort-Lorenzen, søn af Hans
Hiort-Lorenzen og Oline Muus, den 17 Okt. 1890 i Vor Frue, København.
Frederik blev født den 17 Okt. 1860 i Slesvig og døde den 29 Feb. 1932 i
København i en alder af 71 år.

Biografi: Geni
Frederik "Frits" Peter Hiort-Lorenzen  
Birth: October 17, 1860  Slesvig
Death: September 29, 1932 København Rigshospitalet
Place of Burial: Hørsholm
Immediate Family: Hide Show Son of Hans Hiort-Lorenzen and Oline Muus
Husband of Ingeborg Mathilde van Deurs
Father of Mathilde Oline Christine Magdalene Sophie Hiort-Lorenzen, NN
Hiort-Lorenzen, Gudrun Hiort-Lorenzen, Rigmor Elisabeth Hiort-Lorenzen,
Helene Rose Hiort-Lorenzen, Ingeborg Anne Emilie Marie Hiort-Lorenzen and
Dorothea Margrethe Fritze Hiort-Lorenzen.
Added by: Erik Møldrup Hansenon August 16, 2010 Managed by: Michael Ian
Heathcote King and 1 other, and Erik Møldrup Hansen

Carl Eduard Rudolph Deurs blev født den 12 Dec. 1866 i Petersborg, Store
Anst og døde den 24 Apr. 1946 i København, Garnisons i en alder af 79 år.

Carl blev gift med Thora Cathrine Elise Nielsen, datter af Julius Nielsen og
Kjestine Roose,. Thora blev født den 12 Maj 1872 i Haderslev og døde den 18
Jun. 1922 i Haderselv i en alder af 50 år.

Frederik Jacob Deurs blev født den 5 Sep. 1868 i Svendborg og døde den 1
Nov. 1931 i Vanløse i en alder af 63 år.

Frederik blev gift med Ingeborg Hoffgaard . Ingeborg blev født den 22 Sep.
1869 i Svendborg og døde den 2 Okt. 1947 i Ordrup i en alder af 78 år.

Oscar Harald van Deurs blev født den 23 Okt. 1870 i Randers og døde den 14
Dec. 1962 i København i en alder af 92 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som vekselerer hos J. M. Levin og co i Kbh.

• Han arbejdede som vekselerer, ejer af O. H. van Deurs 1900 i København.

Oscar blev gift med Camilla Fussing, datter af Valdemar Fussing og Thora
Camilla Eberth, den 9 Maj 1902. Camilla blev født den 18 Okt. 1877 i Kbh..

Hans Jørgen David Fog blev født den 22 Sep. 1854 og døde den 23 Feb. 1855.

Henriette "Jette" Fog blev født den 23 Okt. 1821 i Tjørnelunde, blev døbt i 1822, og døde den 3 Sep.
1904 i Frue sogn, Svendborg i en alder af 82 år. Andre navne for Henriette var Henriette Christine Fog og
Jette.

Biografi: Henriette Fog blev husjomfru hos lillesøsteren Erasmine, da hun blev præstekone i Viby på Fyn.
Ved præstens tidlige død i foråret 1853 stod hjemmet foran opløsning, og i september giftede hun sig med
en slægtning, den døvstumme bogbinder i Kerteminde Adolph Fog. De var begge 2xtipoldebørn af Jørgen
Lauritzen Fog og Magdalene Foss. Ved hans død i 1879 boede parret i Odense, men efter hans død
flyttede hun til Svendborg.
 
Ingeborg Wiggers har beskrevet hende: "Saa er der Tante Jette, Mors Halvsøster, hun havde været gift
med en døvstum Boghandler Fog i Kerteminde; ... Tante Jette kom til Svendborg efter Mandens Død. Hun
var en stor Original, sværtede sit Haar sort lige til sin Død, gik med lyserøde Blomster paa sin Kappe og
havde altid et lyserødt Strikketøj. Hun kom ogsaa [dvs.ligesom tante Grethe (Gøtzsche)] om Søndagen
[hos svogeren Poul Wiggers], naar hun ikke var hos Tante Christine, der var en rig Enke efter Mors Bror,
Onkel Rudolf Fog."
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1850 som husjomfru hos præsteparret Rützou  i Viby, Odense amt.

• Hun findes i folketællingen 1880 som enke  i Odense.

• Hun findes i folketællingen 1890 som enke og partikulier  i Svendborg.

Henriette blev gift med Adolph Fog, søn af Christian Friderich Fog og Ane Elisabeth Kirstine
Bendz, den 11 Sep. 1853 i Viby Sogn, Bjerge herred. Adolph blev født den 20 Aug. 1817 i Munkebo,
Bjerge herred, døde den 20 Aug. 1879 i Odense i en alder af 62 år, og blev begravet den 8 Sep. 1879 i
Frue Kirke. Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: KB Viby, Odense amt copulerede 1853, opsl. 92:
11 September 1853 i Kirken
Bogbinder Adolph Fog i Kjerteminde, 36 Aar
Jomfru Henriette Christine Fog i Viby Præstegaard, 32 Aar
Forlovere:: Godsforvalter Herman Fog paa Seihausdal [Selchausdal] i Sjælland og
Gjestgiver Holm i Kjerteminde

Biografi: Adolph Fog var Døvstum.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1845-1850 som bogbinder, logerende hos bager Carl Larsen  i Kerteminde.

• Han findes i folketællingen 1860 som boghandler  i Kerteminde.

Jørgen Lemvigh Fog blev født den 19 Apr. 1823 i Tjørnelunde,
blev døbt den 18 Dec. 1823 i Finderup kirke, døde den 7 Feb. 1900
i Horsens i en alder af 76 år, og blev begravet den 13 Feb. 1900 i
Vor Frelser, Horsens.

Biografi:  Jørgen Lemvigh slog sig først ned som købmand i
Svendborg 1851. Købmandsgården lå i Gerritsgade 28. Hans
første kone døde i barselsseng med deres eneste barn. I 1854
giftede han sig så med en yngre halvsøster til Christen Barfoed,
Christine Clausine Barfoed. Ved FT 1855 boede den nybagte
købmand Poul Wiggers i købmandsgården. Han er sikkert blevet
udlært der, og da familien Fog i 1860 flyttede til Horsens, overtog
Wiggers købmandsgården og giftede sig med Jørgen Lemvighs
søster, Julie - min tipoldemor. Jørgen Lemvigh fortsatte som
købmand i Horsens.

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

• Han arbejdede som købmand 1860 i Horsens.

Jørgen blev gift med Ane Sophie Hansen den 20 Nov. 1851.
Ane blev født den 17 Sep. 1818, døde den 23 Okt. 1852 i Svendborg i en alder af 34 år, og blev begravet
den 28 Okt. 1852 i St. Nicolai Svendborg. Årsagen til hendes død var barselsfeber. Deres søn: Sophus
Andreas.

Sophus Andreas Fog blev født den 21 Okt. 1852 i St. Nicolai sogn, Svendborg og blev døbt
den 1 Feb. 1853 i hjemmet, fremstillet 22 Maj 1853.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 26 Apr. 1868 i Vor Frelser, Horsens.

• Han arbejdede som bogbinder i Horsens.
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Jørgen blev derefter gift med Christine Clausine Barfoed, 
datter af Thomas Barfoed og Anna Cathrine Clausdatter, 
den 19 Sep. 1854. Christine blev født den 20 Okt. 1833 i Jordløse,
døde den 5 Apr. 1919 i Horsens i en alder af 85 år, og blev
begravet den 11 Apr. 1919 i Horsens klostersogn. Deres børn:
Thomas, Regitze Christine, Marie Louise, Jørgen David, Harald
Viggo, Herman August Christian, Thor Magnus, Christian
Barfoed, Helga Helene og Hakon Waldemar.

Biografi: Christine var datter af min 2x tipoldefar, jordløsepræsten
Thomas Barfoed, i dennes 3. ægteskab. Hun var altså halvsøster til
svendborg købmanden Christen Barfoed.

Thomas Fog blev født den 22 Sep. 1856 i Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 23 Apr. 1871 i Vor Frelser, Horsens.

Thomas blev gift med Marie Thorkilsen den 5 Aug. 1885. Marie blev født den 15 Sep. 1864.

Regitze Christine Fog blev født den 15 Maj 1858 i Svendborg og døde den 17 Maj 1940 i en
alder af 82 år.

Regitze blev gift med Andreas Linde, søn af Julius Linde og Johanne Qwist, den 23
Maj 1884. Andreas blev født den 13 Feb. 1855 i København og døde den 9 Jan. 1924 i
København i en alder af 68 år. Deres datter: Harriet.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som postkontrollør i Kbh.

Harriet Linde blev født den 18 Apr. 1885 i Århus og døde den 24 Jan. 1966 i en
alder af 80 år.

Harriet blev gift med Rudolph Rothe Haarløv. Rudolph blev født den 1 Okt.
1878 i Roskilde og døde den 25 Nov. 1952 i en alder af 74 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand polit.

• Han blev ansat som chef for DSBs trafikkontor 1916 i København.

• Han var ansat som trafikdirektør i DSB i København.

Marie Louise Fog  blev født den 12 Maj 1860 i Svendborg og døde den 3 Jul. 1935 i en alder
af 75 år.

Marie blev gift med Johan Andreas Tscherning den 21 Maj 1884. Johan blev født den 9 Apr.
1853.

Jørgen David Fog blev født den 26 Dec. 1861 i Horsens og døde den 14 Aug. 1887 i USA i
en alder af 25 år. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som manufakturhandler i USA.

Harald Viggo Fog blev født den 26 Apr. 1865 i Horsens og døde den 20 Jan. 1886 i en alder
af 20 år. Han blev aldrig gift og var barnløs.
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Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som postfuldmægtig.

Herman August Christian Fog blev født den 2 Aug. 1867 i Horsens.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som exam. jur.

• Han var ansat som distriktsforstander i Kbh..

Thor Magnus Fog blev født den 10 Apr. 1870 i
Horsens og døde den 31 Maj 1930 i Strib, Middelfart i
en alder af 60 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som overinspektør i Holstebro

Aktiebryggeri.

VT-COMPRESS

Thor blev gift med Julie Christine Christensen den
31 Mar. 1897. Julie blev født den 22 Jul. 1870 på
Glasværket, Ålborg og døde den 24 Dec. 1938 i
Odense i en alder af 68 år. Deres børn: Jørgen, Else,
Else, Hakon Magnus og Bodil.
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Jørgen Fog blev født den 18 Maj 1898 i
Odense og døde den 25 Mar. 1964 i Strib,
Odense i en alder af 65 år.

Jørgen blev gift med Ellen Lydia Bech.
Ellen blev født den 23 Mar. 1902 i
Aarhus og døde den 24 Dec. 1982 i
Stauning i en alder af 80 år. Deres søn:
Jørgen Lemvigh.

Else Fog blev født den 14 Nov. 1899 og døde den 14 Mar. 1900.

Else Fog blev født den 9 Dec. 1900 og døde den 2 Aug. 1902 i en alder af 1 år.

Hakon Magnus Fog blev født den 28
Jun. 1903 i Odense og døde den 31 Aug.
1975 i Øsløs, Haderslev i en alder af 72
år.

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

Hakon blev gift med Inge Duus den 3
Jun. 1927 i St. Knuds, Odense. Inge blev
født den 1 Aug. 1903 i Fredericia og døde
den 25 Jul. 1986 i Øsby, Haderslev i en
alder af 82 år. Deres datter: Hanne.
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Bodil Fog blev født den 3 Okt. 1904 i
Odense og døde den 12 Jan. 1981 i
Odense i en alder af 76 år.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet som korrespondent.

Bodil blev gift med Frithjof Georg
August Hammerich den 4 Maj 1929 i St.
Knuds, Odense. Frithjof blev født den 14
Feb. 1901 i Herlufmagle og døde den 11
Jan. 1975 i Odense i en alder af 73 år.
Deres datter: Jytte.

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

Christian Barfoed Fog blev født den 11 Jul. 1871 i
Horsens og døde den 29 Nov. 1934 på Frederiksberg i
en alder af 63 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som løjtnant, handelsrejsende,

tømmerhandler.

Christian blev gift med Inger Marie Kjærgaard, datter
af Niels Christsian Andersen Kjærgaard og Clara
Constance Heegaard, den 29 Okt. 1898. Inger blev født
den 13 Feb. 1874 i Thisted og døde den 25 Nov. 1951
på Frederiksberg i en alder af 77 år. Deres børn: Ida
Margrethe og Stig Lemvigh.

Ida Margrethe Fog blev født den 24 Mar. 1904 i Frederikssund og døde i 1955
på Frederiksberg i en alder af 51 år.

Stig Lemvigh Fog blev født den 12 Dec. 1906 på Frederiksberg og døde den 5
Mar. 1981 på Frederiksberg i en alder af 74 år.

Helga Helene Fog blev født den 17 Okt. 1872 i Horsens og døde i 1959 i en alder af 87 år.
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Helga blev gift med Thiele.

Hakon Waldemar Fog blev født den 13 Jan. 1875 i Horsens og døde i Odense. Han blev
aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som mekaniker.

• Han arbejdede som maskingeniør hos fætter Thomas B. Thrige i Odense.

Ida Erasmine Fog blev født den 21 Jun. 1825 i Tjørnelunde, blev døbt den 6 Aug. 1826 i Finderup kirke,
døde den 5 Nov. 1888 i København i en alder af 63 år, og blev begravet den 9 Nov. 1888 i St. Petri Ass.
Kirkegård.

Biografi:  Erasmine var den yngste i Jørgen David Fogs første kuld. Hun boede hjemme hos ham og sin
stedmoder ved FT til og med 1845. Hun giftede sig 1846 med sognepræsten til Viby på Fyn, og FT 1850
finder dem i præstegården med deres førstefødte samt den 3 år ældre søster, Henriette, som var
husjomfru. Der kom endnu et par børn, men hun blev enke allerede i april 1853. Rützou blev begravet
samme dag som det sidste barn blev døbt, og i sept blev hendes søster og husjomfru, Henriette Fog, gift
fra præstegården. Det har været en dramatisk opbrudstid. Ved FT 1855 boede hun med børnene i
Svendborg hos købmand Rasmus Mogensen i Korsgade, og hos sig havde hun søsteren Julie - min
tipoldemor - til at hjælpe sig med de små. Ved FT 1860 boede hun hos sin ugifte bror, godsforvalter
Herman Mathias Fog, i Frenved, Sæby Sj. på hans ejendom "Oliviasminde". Hendes halvsøster, Othilde
Boline, var 20-årig huslærerinde for børnene. Ved FT 1880 boede hun i København med sine to ugifte
døtre, Mis og Botte.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1841 i Finderup.

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

• Hun findes i folketællingen 1860 som som logerende med børnene hos Herman Fog  i Oliviasminde,
Frenved, Sæby sogn.

• Hun findes i folketællingen 1880 som sammen med døtrene Mis og Botte  i København.

Ida blev gift med Niels Ludolph Georg Rützou, søn af Niels Oschaltz Rützou og Anna Dorothea
Holm, den 14 Okt. 1846 i Finderup kirke. Niels blev født den 17 Okt. 1819 i Viby, Bjerge herred, blev
døbt den 17 Okt. 1819 i Hjemmet, døde den 23 Apr. 1853 i Viby præstegård i en alder af 33 år, og blev
begravet den 28 Apr. 1853 i Viby. Årsagen til hans død var lunge- og mavebetændelse. Deres børn: Alfred
Nicolai Fog, Nanna Dorthea Regitza, Michelli Anette Helene Sophie "Mis"  og Nicoline Erasmine
Georgia Ludolphine "Botte".

Ægteskabsnotater: KB Finderup, copulerede 1846, opsl. 151:
Hrr Niels Ludolf Georg Rützou, sognepræst til Viby i Fyen, 27 Aar.
Jfr. Ida Erasmine Fog af Tjørnelunde, 21 Aar Gl.
Forlovere: Godsforvalter J. D. Fog og Bager Teslaviis, begge af Tjørnelunde.

Biografi:  Niels Rützou var præstesøn fra Viby præstegård, og han blev selv præst samme sted 1846, da
faderen fik kald i Linå. Men han døde kun 34 år gammel fra kone og 3 små børn. Hans mormor var iøvrigt
en fjern slægtning, Cecilia Fog (1773-1844).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som kapellan 1845 i Agri, Mols, Randers, Danmark.

• Han blev ansat som sognepræst 1846 i Viby, Svendborg amt.

Alfred Nicolai Fog Rützou blev født den 30 Sep. 1849 i Viby, Bjerge herred, blev døbt den
26 Dec. 1849 i Viby kirke, døde den 18 Maj 1909 i København i en alder af 59 år, og blev
begravet den 23 Maj 1909 på Assistens kirkegård, København. Han blev aldrig gift og var
barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand i Bjørnhedegård ved Randers.

• Han var ansat som bestyrer af Lindet i Frederikshavn.
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Nanna Dorthea Regitza Rützou blev født den 5 Okt. 1850 i Viby og døde den 2 Nov. 1850 i
Viby.

Michelli Anette Helene Sophie "Mis" Rützou  blev født den 30 Okt. 1851 i Viby, Bjerge
herred, blev døbt den 12 Dec. 1851 i Viby kirke, og døde før 1909 i København. Et andet
navn for Michelli var Mis. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Nicoline Erasmine Georgia Ludolphine "Botte" Rützou  blev født den 7 Apr. 1853 i Viby
præstegård, blev døbt den 28 Apr. 1853 i Viby kirke, og døde i 1925 i en alder af 72 år. Et
andet navn for Nicoline var Botte. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1860 som huslærer for Erasmine Rützous børn  i Frenved,

Holbæk amt.

Jørgen blev derefter gift med Hermandine Kirstine Borgen, datter af
Andreas Borgen og Bodil Maria Hermansdatter,  den 27 Apr. 1833 i
Havreholm kirke. Hermandine blev født den 28 Aug. 1793 i Holbæk købstad,
blev døbt den 4 Sep. 1793 i St. Nicolaj, Holbæk, døde den 3 Dec. 1885 i
Svendborg i en alder af 92 år, og blev begravet den 9 Dec. 1885 i Svendborg, St.
Nicolai. Årsagen til hendes død var alderdom - apoplexi.  Andre navne for
Hermandine var Hermandine Fog og Hermandine Gøtzsche. Deres børn: Julie
Hermandine, Christian Anton, Christian, Otto William  og Othilde Boline.

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

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

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

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

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1846 i Finderup kirke.

• Hun findes i folketællingen 1855 som logerende hos købmand Rasmus Mogensen  i Svendborg.
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Julie blev gift med Poul Wiggers, søn af Johann Georg
Wiggers og Sara Marie Lund, den 14 Nov. 1855 i St. Nicolaj
Svendborg. Poul blev født den 11 Maj 1829 i Rødby sogn, Fuglse
herred, blev døbt den 1 Jul. 1829 i hjemmet, fremstillet i kirken 4
Aug, døde den 18 Dec. 1904 i Svendborg i en alder af 75 år, og
blev begravet den 22 Dec. 1904 i Svendborg. Deres børn: Ida,
Thora, Marie, Georg, Julie, Didrik, Poul Julius, Axel  og
Ingeborg.

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

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

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

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

• Han ejede købmandsgården, Gerritsgade 28 1860 i Svendborg.

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

• Dekoration: Rider af Dannebrog.

• Han gik på pension og var rentier i Svendborg.
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Ida Wiggers blev født den 21 Jul. 1856 i Svendborg
og døde den 21 Jun. 1945 i Svendborg i en alder af 88
år. Et andet navn for Ida var Ida Georgia Marie
Wiggers.

Biografi:  Ingeborg Wiggers: "Min ældste Søster Ida
havde været paa et Kursus hos Frk. Zahle, derefter
havde hun en lille Skole hjemme, der gik vel sagtens
en Snes Pigebørn af Svendborgs Bourgeoisi Døtre,
men det kan jeg slet ikke huske. Saa blev hun forlovet
og gift med Tandlæge Marinus Kiær, de boede paa
Hjørnet af Gerritsgade og Kyseborg; deres Børn var
stadig Gæster hos os, især den ældste Viveke; hun
hængte mig i Skørterne altid, .... Robert og Gustav var
to uartige Drenge. ... Saa byggede de Kiærshøj og
flyttede derud; der er Axel og Henry fødte." (Mor
fortæller).

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet som lærer N. Zahle på Natalie Zahles Seminarum, Kbh.

Ida blev gift med Marinus Peter Jensen Kiær, søn
af Jens Peter Pedersen Kiær og Ane
Pedersdatter, den 5 Maj 1875 i Svendborg. Marinus
blev født den 2 Feb. 1850 på Brandegaard, Brande
sogn, døde den 29 Apr. 1929 på Skodsborg
Senatorium i en alder af 79 år, og blev begravet i St.
Jørgens, Svendborg.  Et andet navn for Marinus var
Marinus Peter Jensen. Deres børn: Julie Viveke
"Vigga" Wiggers, Robert William Wiggers, Anna,
Gustav Wiggers, Axel Camillo Wiggers  og Henry
Wiggers.

Biografi:  Dansk biografisk Leksikon: "K. tog
tandlægeeksamen 1871, gjorde assistenttjeneste
forskellige steder i Danmark og praktiserede derefter
fra 1874 og til sin høje alder i Svendborg. Han
udrettede et betydeligt arbejde for skoletandplejen her
i landet idet han 1896 foretog en undersøgelse af
skolebørnenes tandforhold i Svendborg og derefter fik byrådet til at oprette en skoleklinik,
den første kommunale skoletandklinik i Danmark. K. ledede ulønnet denne klinik i ti år.
Senere overtog kommunen klinikken med understøttelse af Dansk forening for
børnetandpleje. 1906-14 var K. tandlæge ved statsseminariet i Skårup. Hans arbejde der har
også været af betydning for skoletandplejesagen idet han havde lejlighed til at påvirke mange
unge lærere der siden blev spredt over landet. - K. foretog store studierejser b.a. til Amerika,
Indien, Kina, Japan og Afrika. Han var medlem af Fédération dentair's hygiejne ved det
internationale tandlægemøde i Berlin 1913 og æresmedlem af Dansk tandlægeforening fra
1921. - R. 1912."
Maleri af ham og Ida malet af Niels Hansen 1914. DBL4.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand dent 1871.

• Han arbejdede som tandlæge i Odense.
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Julie Viveke "Vigga" Wiggers Kiær  
blev født den 27 Apr. 1879 i Svendborg
og døde den 15 Dec. 1975 i Roskilde i en
alder af 96 år. Andre navne for Julie var
Julie Viveke Wiggers Kiær og Vigga.

Julie blev gift med Johan Conrad
Holberg Møhl den 20 Jul. 1901.
Ægteskabet endte med skilsmisse i 1914.
Johan blev født den 28 Maj 1874 i Vejle
og døde den 11 Sep. 1956 i Svendborg i
en alder af 82 år. Deres børn: Ingeborg
Mette og Kirsten.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tandlæge.

Julie blev derefter gift med Wenzel
Peter Carl Frederik Flach De Neergaard 
den 2 Dec. 1917 i Køge. Wenzel blev
født den 6 Jan. 1864 på Sophienborg
Gods, Tjæreby og døde den 11 Apr.
1919 på Seinhuusgaard gods, St.
Heddinge i en alder af 55 år. Parret var
barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som godsejer,

hofjægermester, kammerjunker,
løjtnant.

Robert William Wiggers Kiær blev født den 1 Sep. 1880 i Svendborg og døde
den 18 Apr. 1964 i en alder af 83 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand med 1906.

• Han var ansat som stabslæge 1935-45.

Robert blev gift med Gudrun Løngreen den 12 Nov. 1909. Gudrun blev født den
23 Mar. 1884 i Odense og døde den 23 Aug. 1964 i en alder af 80 år.
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Anna Kiær blev født den 22 Maj 1881 i
Svendborg, døde den 4 Dec. 1972 i
Svendborg i en alder af 91 år, og blev
begravet i St. Jørgens kirke.

Anna blev gift med Niels Hansen, 
søn af Hans Hansen og Johanne
Nielsen, den 2 Jun. 1908 i Svendborg.
Niels blev født den 22 Jun. 1880 i Nr.
Vornæs, Tåsinge, døde den 17 Feb. 1946
i Turø i en alder af 65 år, og blev
begravet i St. Jørgens kirke.

Biografi:  Thomas Mathiasen
skriver: Niels Hansen var født på
Tåsinge i 1880 og kom i malerlære i
Svendborg i 1894. I 1899 kom han ind på
Zarthmanns Skole i København, hvor han
i et par år fik udviklet sine kunstneriske
evner. Han var dog nærmest hvad man
ville kalde et naturtalent, så malerskolen
bragte ham ikke meget nyt. Hans talent
var indlysende.
I tiden i København var han med til at stifte Grønningen og startede der også sin
karriere som udsmykker af offentlige bygninger. Blandt andet malede han
udsmykningerne i loftet på Det Kongelige Teaters nye scene, Stærekassen.
Livet i hovedstaden blev måske lidt for hektisk, for han søgte tilbage til Sydfyn
og slog sig ned på Thurø. Her malede han tusindvis af portrætmalerier og
fortsatte sit arbejde med udsmykning af offentlige bygninger. Blandt andet på
Odense Rådhus og det nye rådhus i Svendborg, hvor han malede tre
vidunderlige fresker i byrådssalen.
Sammen med Kai Nielsen er Niels Hansen utvivlsomt en af de største kunstnere
som Sydfyn har bidraget med til dansk kunst.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som kunstmaler.
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Gustav Wiggers Kiær blev født den 9
Jul. 1882 i Svendborg og døde den 17
Dec. 1960 i en alder af 78 år.

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

Gustav blev gift med Ada Julie
Alexandra Reedtz-Thott den 20 Dec.
1913 i St. Jørgens, Svendborg. Ada blev
født den 14 Jun. 1877 i Hellerup sogn,
Vindinge Herred.

Axel Camillo Wiggers Kiær blev født den 3 Apr. 1888 i Kiærshøj, Svendborg
og døde den 22 Sep. 1967 i Svendborg i en alder af 79 år.

Axel blev gift med Ebba Fog, datter af Thomas Fog og Marie
Thorkilsen, den 16 Jun. 1913. Ebba blev født den 20 Maj 1888 i Horsens og døde
den 10 Jun. 1926 i Svendborg i en alder af 38 år.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som tandlæge 1909.

Axel blev derefter gift med Ruth Reilli Liege Weber i 1928. Ruth blev født den
7 Jun. 1895.

Axel blev derefter gift med Vera Kathleen Smolden den 4 Sep. 1948. Vera
blev født den 5 Sep. 1902 i Devonshire, U.K..

Henry Wiggers Kiær blev født den 26 Aug. 1896 i Kiærshøj, Svendborg og
døde den 4 Mar. 1993 i en alder af 96 år.

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

Henry blev gift med Else Jørgensen den 12 Jul. 1933.

Thora Wiggers blev født den 1 Feb. 1858 i
Svendborg, blev døbt den 3 Maj 1858 i St. Nicolai,
Svendborg, døde den 8 Sep. 1934 i Svendborg i en
alder af 76 år, og blev begravet den 12 Sep. 1934 i St.
Nicolai, Svendborg. Et andet navn for Thora var Thora
Vilhelmine Hermandine Barfoed.

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

Thora blev gift med Thomas Barfoed, søn af
Christen Barfoed og Petrine Andreasine Carre, 
den 21 Aug. 1877 i St. Nicolai, Svendborg. Thomas
blev født den 12 Feb. 1850 i Svendborg, blev døbt den
7 Apr. 1850 i St. Nicolai, Svendborg, døde den 9 Maj
1934 i Svendborg i en alder af 84 år, og blev begravet
den 13 Maj 1934 i Svendborg. Deres datter: Karen.

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

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

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

• Han blev uddannet som kommis i Odense.
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• Han arbejdede som købmand 1876 i Svendborg.

• Han arbejdede som handelsagent i Svendborg.

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

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

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

• Stilling: proprietærfrue på Faurgaard, 1910, Odder.

• Stilling: proprietærfrue på Krumstrup, 1915, Ryslinge.
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Karen blev gift med Lauritz Bønnelycke
Fog, søn af Christian Fog og
Elisabeth Cathrine "Lise"
Bønnelycke, den 14 Jan. 1903 i St.
Nicolai, Svendborg. Lauritz blev født den
23 Mar. 1875 i Horsens, blev døbt den 11
Jun. 1875 i Vor Frelser, Horsens, døde
den 22 Maj 1908 i Horsens i en alder af
33 år, og blev begravet den 27 Maj 1908
på Kirkegården ved Sundvejen, Horsens.
Årsagen til hans død var rideulykke.
Deres børn: Grete og Mogens.

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

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

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

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

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

• Udnævnelse: svensk vicekonsul, 1905, Horsens.

Karen blev derefter gift med Viggo
Eggertsen, søn af Jens Bay
Eggertsen og Christiane Henriette
Bønnelycke, den 4 Mar. 1910 i Hatting
Kirke. Viggo blev født den 1 Apr. 1871 i
Horsens, døde den 5 Jun. 1934 på
Krumstrup i en alder af 63 år, og blev
begravet den 9 Jun. 1934 på Svendborg
kirkegård (urne). Årsagen til hans død var
hjertekrampe. Deres børn: Poul, Bodil 
og Kirsten.

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

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

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

• Gårdejer: Horsens.

• Proprietær: Faurgaard, 1910, Odder.

• Proprietær: Krumstrup, 1915, Ryslinge.

Marie Wiggers blev født den 11 Jan. 1860 i
Svendborg, blev døbt den 26 Feb. 1860 i St. Nicolaj,
og døde den 13 Feb. 1907 i en alder af 47 år.

Marie blev gift med Harald Leopold Christensen 
den 9 Jan. 1885. Harald blev født den 26 Aug. 1848 og
døde den 12 Nov. 1911 i en alder af 63 år. Deres børn:
Julie "Tutte" Wiggers, Helga og Bodil Othilde
Wiggers.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tandlæge, Holbæk.

Julie "Tutte" Wiggers Christensen 
blev født den 14 Feb. 1886. Et andet navn
for Julie var Julie Henrikke Wiggers
Christensen.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som tandlæge.

Julie blev gift med Harald Krog
Faartoft, søn af Andreas Christian
Faartoft og Frederikke Emilie Sofie
Krog, den 10 Nov. 1912. Harald blev født
den 25 Aug. 1885 og døde den 21 Feb.
1928 i en alder af 42 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som prokurist i

København.

Helga Christensen blev født den 10 Maj 1891 i Holbæk. Hun blev aldrig gift og
var barnløs.

Bodil Othilde Wiggers Christensen  blev født den 25 Dec. 1896 i Holbæk. Hun
blev aldrig gift og var barnløs.
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Georg Wiggers blev født den 11 Jan. 1860 i
Svendborg og døde den 20 Dec. 1923 i Svendborg i en
alder af 63 år. Et andet navn for Georg var Johan
Georg Wiggers.

Biografi:  Ingeborg Wiggers skriver: "Min Broder
Georg bosatte sig i Tyskland. Efter et Par Aar i
Lübeck kom han til Hamburg, hvor han fik
Ansættelse i et stort Kaffefirma; det hed ,,Bohlen og
Beheri", og der var han i nogle og 40 Aar, rejste for
Firmaet med Kaffe. Han giftede sig med Annetta
Ballistrini, som han havde holdt meget af i mange Aar;
deres Ægteskab var barnløst, og da hun døde blev han
helt nedbrudt af Sorg. Han var en velhavende Mand,
men mistede alle sine Penge under Krigen. Han var
efterhaanden bleven en hel Tysker og troede
ufejlbarlig paa deres Sejr. De sidste Aar boede han hos
Julie og Christian [Kiær], hvor han ogsaa døde som en fattig Mand."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som handelsmand i Lübeck hos onklen Sieverts.

• Han arbejdede som handelsmand, Tyskland.

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

Julie Wiggers blev født den 8 Apr. 1861 i Svendborg
og døde i 1932 i Odense i en alder af 71 år.
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Julie blev gift med Christian Schmidt Pedersen
Kiær, søn af Jens Peter Pedersen Kiær og Ane
Pedersdatter, den 11 Maj 1882 i Svendborg.
Christian blev født den 20 Aug. 1854 i Fløjstrup,
Vindelev og døde den 20 Jan. 1929 i Odense i en alder
af 74 år. Deres børn: Poul Wiggers, Esther Julie
Wiggers, Erik Wiggers og Else Julie Wiggers.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tandlæge i Odense.

Poul Wiggers Kjær blev født den 25 Maj 1883 i Odense og døde den 3 Nov.
1889 i Odense i en alder af 6 år.

Esther Julie Wiggers Kjær blev født den 20 Jan. 1887 i Odense og døde den 3
Apr. 1888 i Odense i en alder af 1 år.

Erik Wiggers Kjær blev født den 25
Mar. 1892 og døde i 1976 i Odense i en
alder af 84 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tandlæge i Odense.

Erik blev gift med Paula Vernerina
Wahle den 28 Okt. 1916. Paula blev
født den 25 Sep. 1893 og døde i 1966 i
Odense i en alder af 73 år. Deres børn:
Poul Christian og Svend Erik
Wiggers.

Else Julie Wiggers Kjær blev født den
28 Jan. 1894 i Odense og døde den 25
Sep. 1975 i Birkerød i en alder af 81 år.

Else blev gift med Christian Ruge den
26 Sep. 1917 i New York. Christian blev
født den 23 Maj 1890 i Frederikshavn og
døde den 2 Jun. 1970 i Hillerød i en alder
af 80 år. Deres børn: Vibeke, Elsebeth 
og Kirsten.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som direktør.
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En af Wiggersdrengene. Må være Didrik

Didrik Wiggers blev født den 8 Apr. 1863 i Svendborg
og døde i Jul. 1934 i USA i en alder af 71 år. Et andet
navn for Didrik var Diderik Laurentius Fog Wiggers.

Biografi:  Didrik udvandrede til Amerika og blev
amerikansk statsborger. Ingeborg Wiggers skriver:
"Didrik var hjemme i Forretningen, han blev gift med
Dagmar Knudsen; de passede slet ikke sammen, hun
var godt begavet og Fremskridtskvinde, saa det endte
med Skilsmisse. Han slog saadan til Søren, at der var
intet andet end han maatte rejse til Amerika; der blev
han senere gift med Jenny, som var ham en god Kone i
alle Maader."

Begivenheder i hans liv:
• Han udvandrede 1890 til USA.

• Han arbejdede som guldmineejer i Arizona, USA.

Didrik blev gift med Dagmar Danebod Knudsen 
Omk 1888. Ægteskabet endte med skilsmisse. Dagmar blev født den 18 Dec. 1866 i
Slangerup. Deres datter: Ruth Helga.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1890 som alene-husmor med datteren  i Svendborg.

• Hun arbejdede som journalist, USA, indehaver af maskinafskrivningsbureau, København.

Ruth Helga Wiggers blev født den 21 Aug. 1889 i Vor Frue sogn, Svendborg.

Didrik blev derefter gift med Jenny Wilhelmine Madsen. Jenny blev født i 1869 i Fåborg.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun udvandrede 1900 til New York City, USA.

Det må være Poul - ét år yngre end Dirik. Billederne
er taget samme sted og sikkert ved samme lejlighed.

Poul Julius Wiggers blev født den 28 Jun. 1864 i
Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som landmand, mejerist.

• Han udvandrede 1890 til USA.

• Han udvandrede 1905 til Stillman Valley, USA.

Poul blev gift med Christine. Christine blev født i
Sverige.



Efterkommere af Rasmus Jørgensen Fog 32

Udskrift fra Legacy den 18 Dec. 2011

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

En af Wiggersdrengene. Jeg mener det må være Axel
i skoleuniform.

Axel Wiggers blev født den 28 Feb. 1866 i
Svendborg og døde den 12 Maj 1887 i Kbh. i en alder
af 21 år. Et andet navn for Axel var Axel Vilhelm
Camilla Wiggers. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Axel studerede medicin, men døde som 23
årig af difteritis. Ingeborg Wiggers skriver: "Axel var
stilfærdig og godt begavet, saa han skulde studere,
hvilket i de Tider ikke var saa almindeligt at
Købmandssønner skulde. Han boede i København
sammen med en Broder til mine Svogre, Gottlieb
Kiær, som havde sit andet Hjem hos os. Var altid
hjemme med Axel i Ferierne; de skulde begge være
Læger. Axel var Fars og Mors Stolthed, saa det var en
stor Sorg for dem, at han døde kun 23 Aar gammel af
Difteritis. Det kom ganske pludseligt, saa Mor og Far
naaede ikke derover, inden han døde. Den tunge Sorg
glemte de aldrig."

Begivenheder i hans liv:
• Studie: medicin, Kbh.

Ingeborg Wiggers blev født den 18 Dec. 1871 i
Svendborg og døde efter 1956.

Biografi: MOR FORTÆLLER
4. december 1956
Den Gang Børnene var smaa, elskede de, at jeg
fortalte dem om min Barndom og det, jeg kunde
huske fra den gamle Købmandsgaard. Maaske kan det
more dem nu at høre om den Tid, og jeg vil forsøge at
skrive det ned, saa godt jeg kan.
Jeg er født i Svendborg den 18. December 1871 i den
gamle Købmandsgaard i Gerritsgade. Den staar
temmelig uforandret endnu, men der drives ikke
Købmandshandel paa den Vis som i Fars Dage. Den
gammeldags Købmand er jo helt forsvundet; naar
Købmanden havde sagt det, saa var det rigtigt. Vi var
9 Børn, jeg den yngste, Mor fik mig, da hun var 41
Aar, skammede sig saa meget over, at hun igen skulde
have en Lille, saa hun kun gik ud, naar det var mørkt,
og sneg sig langs Husrækkerne, som den Gang ikke
var saa oplyste som nu.
Min ældste Søster Ida kan jeg slet ikke huske hjemme, hun blev gift med Tandlæge Marinus
Kiær den Gang jeg var 4 Aar gl., ligesaa min næstældste Søster Thora, som blev gift med
Købmand Thomas Barfoed; dog ved jeg, at Thora var Mors højre Haand; hun strikkede
som Barn alle Drengenes Strømper, og da Mor paa sit Dødsleje gennemlevede den Tid,
hvor hun havde faaet mig, var hun mest rolig, naar hun vidste, at Thora passede Huset og
drengene.
De næste var Tvillinger Marie og Georg. Ham kan jeg slet ikke huske i Hjemmet, han blev
sendt til Lübeck, allerede da han var 14 Aar, for at lære Handel; han boede hos Tante Laura
Sieverts, Fars Søster. Om ham har jeg kun hørt, at han var meget uartig som Lille; naar der
kom Fremmede, stod han altid véd Døren og sagde:
,,Muer, jeg er saa baange." Naar Mor vilde give ham nogle Smæk, løb han altid rundt om
Bordet, saa Mor, der altid var i Omstændigheder, ikke kunde naa ham. Naar han kom hjem
fra Skole og ikke kunde lide den Mad, han skulde have, nøjedes han med Kaffe og dertil
Snegle til 2 øre Stykket, han havde altid 2 Kaffeskeer i sin Kop, og hvis hans Søstre
skændte paa ham, fik de to Skefulde Kaffe i Hovedet, eller ogsaa gik han op i deres Værelse
og tømte alle deres Skuffer ud midt paa Gulvet, og deres Kjoler fra Skabene smed han
ovenpaa.
Det var jo svært for Mor at holde alle de Drenge med Lommetørklæder, de kastede dem jo
bort, ligesaa hurtig som de fik dem, saa fandt Mor paa at sy et Bændel fast i deres Lomme,
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og dertil hæftede hun saa Lommetørklædet. Bændlet var saa langt, at det kunde naa op til
Næsen, naar de saa kom hjem fra Skolen, saa Mor dem i lang Afstand i fuld speed, og ud af
Lommerne flagrede de lange Bændler med Lommetørklæderne paa, de havde naturligvis ikke
haft Tid til at putte det i Lommen, men Lommetørklæderne var der da.
I den Tid var der jo ikke Jernbane, og imellem Svendborg og Nyborg gik der en Diligence,
den stod i vor Gaard om Natten, og hver Søndag var det Skik, at alle Børnene fik en Køretur
gennem For- og Baggaarden i den. Saadan var det ogsaa en Søndag, Mor stod i Vinduet og
betragtede med Stolthed alle de søndagsklædte Børn, som blev stoppet ind i Diligencen,
men ak og ve, Hesten blev bange for et eller andet, og de foer afsted, i Porten væltede den,
det saa frygteligt ud, men heldigvis kom ingen af Børnene til Skade, Kusken blev klemt mel
lem Vognen og Porten, saa han laa syg længe efter, men for Mor maa det have været et
grufuldt Syn.
Marie kan jeg godt huske, inden hun blev gift. Vi havde en stor Hjørnesofa i Dagligstuen; at
sidde der med hende, medens hun fortalte Historier, var det bedste jeg vidste, især naar hun
fortalte, naar jeg skulde konfirmeres; saa skulde jeg køre i lukket Vogn, det stod for mig som
det vigtigste ved hele Konfirmationen. Saa kom Julie, hende husker jeg ikke meget om, hun
blev tidlig gift.
Didrik, Poul og Axel var nogle farlig livlige Drenge, der gaar mange Historier om dem, hvad
jeg kan huske var, at de havde en Ged, hver Gang den trængte til noget, kom de til mig og
sagde, at hvis jeg vilde give dem Penge til det, maatte jeg have Part i Geden, jeg var nemlig
Velhaver, en Ærøbonde havde givet mig 4 Kr., og dem havde Far i Forvaring, og til ham gik
jeg saa og hævede nogle Penge, naar jeg skulde have Part i Geden.
Min Onkel Christian, som var Farver, havde nogle Sønner, og de var jo mine Brødres Lege-
kammerater. Vore Gaarde stødte op til hinanden, saa det var jo let at komme sammen. En
Dag sad de to Fætre og mine tre Brødre Arm i Arm paa Kanten af et stort Farvekar, som
var fyldt med indigoblaat; paa en Gang taber Drengene Balancen og gaar paa Hovedet i
Karret, heldigvis stod en af Farvekarlene ved Siden af, saa han fik dem hurtig trukket op,
men deres Øjne var i lang Tid daarlige af det ufrivillige Bad.
Sprøjtevæsenet var ikke den Gang som nu, hver Ejendom havde sin Sprøjte, og det var
Drengenes bedste Legetøj. En Søndag legede de, at Gaarden brændte, de sprøjtede op og
ned ad Væggene, til sidst syntes min Far, at det var for galt, han bad derfor den ældste af
Kommiserne, Christensen, om at gaa ned og forbyde dem det, Drengene lod, som de ikke
hørte, hvad det var, han sagde, bad ham komme nærmere, og da han kom helt hen til dem,
puttede de Slangeti ned paa Brystet af ham, og Vandet stod i to Straaler ud af hans
Benklæder. Alt dette har jeg kun af Fortælling, jeg var jo for lille til selv at opleve det.
Om mig selv blev der mig fortalt, at jeg var en uartig og forkælet Unge. Mine to Kusiner
Mis og Botte Rützou har fortalt mig, at de nødig kom og besøgte os; de kunde ikke udholde
at se paa min Uartighed. Jeg husker, at jeg vilde aldrig i Seng om Aftenen, laa under Bordet
og sov, og naar endelig Mor havde faaet mig i Seng lidt tidlig i Aftenen, kom min Bror
Georg ind til mig og sagde, at nu tog Mor sin brune Silkekjole paa og gik i Selskab, saa jeg
ud af Sengen, og saa kunde ingen Magt faa mig i Seng, inden Far og Mor gik til Ro. Min
Søster Thora var den Gang forlovet, men hun skulde jo passe mig, saa ofte kunde hun ikke
spadsere med Onkel Thomas, saa han har tit bandet mig, har han senere fortalt mig. Mine
Forældre var den Gang godt økonomisk stillet. Dog kan jeg huske min Glæde over en Kaabe
jeg fik af en af Fars omsyede Frakker, nu kunde jeg igen spadsere med Veninderne. Dem
havde jeg ikke saa faa af, men den bedste var min Kusine Misse Wiggers, den yngste af
Farverens Døtre. Han var nu imidlertid bleven Fabrikant, havde bygget en Fabrik i Gaarden,
men Forbindelsen med vore to Gaarde var bevaret. Jeg husker, vi spiste Æggesnapse
sammen, og vi stjal baade Æg og Sukker. Kop og Teske røbede os, for de fandtes paa de
mærkværdigste Steder. Jeg holdt meget af at lege paa de store Kornlofter; der spillede
Veninderne og jeg store Dramaer, som alle endte med, at Helten kastede sig i Havet, hvilket
i dette Tilfælde var de store Kornbunker. Naar Sukkertønderne kom hjem og var tømt, var
det herligt at sidde inde i dem og med Neglene skrabe det Sukker ud, som sad i Revnerne;
mærkelig nok kan jeg ikke huske, at jeg blev stukket af Bierne, der summede om Hovedet
paa mig. Naar der var et Sukkerrør i Tønden, var det jo en særlig Lækkerbisken at suge paa
det.
Om Aftenen var Butikken et herligt Opholdssted; mange Aftener lavede jeg saadant et
Halløj dernede, at 1ste Kommisen, den tykke, rødhaarede Henningsen, kom farende ud af
Kontoret og førte mig udenfor. Det var jo fristende at stjæle af Chokoladen, som laa paa
Hylderne, der var baade Stænger omvundet med kulørt Papir og smaa firkantede Stykker,
paa hvis Indpakningspapir var afbildet berømte Slotte og Kirker. De store Stykker gemte
jeg i Strømperne, jeg kan endnu smage dem, det var nærmest sødt Grus. Vi havde ingen
Have, men Adgang til Onkel Christians (Fabrikanten); min egen Have bestod i at passe og
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vande det Korn, som faldt ned fra Kornlofterne langs med Muren; jeg kunde virkelig faa
Aks paa dem en Gang imellem.
Det var dejligt at leve i en stor gammel Købmandsgaard paa den Tid. Der var ingen Biler,
men hver Lørdag kom Bønderne kørende ind med deres En- eller Tospænderkøretøjer, og
naar der var Marked i Byen, holdt Vognene i lange Rækker baade i For- og Baggaarden, som
oftest maatte nogle af Hestene anbringes andre Steder, der var ikke Plads til dem hjemme i
Gaarden. Naar saa Bønderne var komne af Vognene, kom de ind i ,,Skænkestuen", hvor en
varm Kop Kaffe satte Livsfunktionerne i Gang, der under den lange Køretur til Byen var
gaaet i Staa. ,,Skænkestuens" Lugt kan jeg mærke endnu; der var smældende varmt,
Kaffelugt og Kisteklæderduft blandet sammen. Jeg kan endnu se lille Hanne, som var
Stuepige hos os den Gang, staa bag Skranken og koge Kaffe, som jo betaltes, og naar
Slagterne kom fra Torvet, gled der mange Kaffepuncher, ,,smaa Sorte", ned. Tit kunde det
ende med vældige Slagsmaal, saa Far maatte træde til og skille de stridende ad.
Hvor ofte har jeg ikke hørt Mor fortvivlet sige til Far: ,,Hvad skal jeg dog gøre med alt det
Kød, Du har købt." ,,Aah, jeg har kun givet 25 Øre for Pundet lille Mor." Det var nemlig
Skikken, at hvad Slagteren ikke fik solgt paa Torvet, skulde Købmanden tage. Vi havde jo
en stor Husholdning den Gang, baade Karlene og Folkene i Butikken var paa Kost, saa der
skulde jo noget til. Vi havde ogsaa Malkepige. Vi havde nemlig ogsaa Køer, hvor mange
husker jeg ikke, men vi solgte Mælk til de omkringboende. Jeg kan endnu se Mor hver
Morgen og Aften staa og dele Mælken ud til de forskellige Piger, som kom for at hente den.
I Baggaarden havde vi Svinestald og det var en af mine Fornøjelser at hælde Æde op i
Truget; straks kom Svinene ud af Svinehuset for at æde. Ved Juletid slagtede vi altid Gris,
og den Dag havde jeg fri fra Skole. Der var ogsaa_Brænderi i Gaarden, og sommetider om
Natten hørtes Spektakler der nede fra; saa var de fulde og holdt Halløj. Marie, som altid var
bange for Ildebrand, foer da ud af Sengen og saa efter, om der ikke var Ildløs.
Vi havde en stor Karl dernede med et langt Skæg; om Munden var han altid fuld af
Skraatobak, men naar jeg trængte til en Toøre, tilbød jeg at kysse ham, naar han vilde give
mig en Toøre for det, og det var han altid villig til. Fra Brænderiet solgte vi "Spøl", som det
kaldtes paa Fyn; her paa Sjælland kaldes det ,,Drank". Jeg kan huske Vognene med Tønder
paa, som det hældtes ned i.
Hvad jeg ogsaa maa omtale er min Kusine Martha, Datter af Onkel Wilhelm i Sverige. Hun
kom til os som ganske ung, det maa have været i Begyndelsen af Firserne. Hun skulde lære
Husholdning og senere være Mor en Støtte, og det blev hun ogsaa. Hun blev meget dygtig
til at lave Mad og var hos os, til hun blev gift med Brusch, en Ven af Didrik i Amerika. Da
Brusch skulde hjem til Danmark, foreslog Didrik, at han skulde tage til Svendborg, han var
sikker paa, at Martha vilde passe for ham. Som sagt, saa gjort; de syntes godt om hinanden
og levede et meget lykkeligt Ægteskab uden Børn.
Om Søndagen fik vi altid Kødsuppe og Peberrodskød, det var alt andet end morsomt. Hver
Søndag kom Bedstemor Fog, Mors Mor, og Tante Grethe til Middag, vi spiste altid Kl. 1.
Bedstemor var en gammel Kone, jeg kan kun huske hende som saadan. Hun boede i
Vestergade og blev hver Søndag hentet af ,,Jacob", den lille Hest vi havde som var
forspændt en almindelig Arbejdsvogn, og af en lille Trappe, som blev hægtet paa Vognen,
steg den gamle Kone af. Hun var ikke tilfreds, naar Karlen, som kørte, ikke havde faaet
skiftet Tøj, men var i sin blaa Arbejdsbluse. Hun var en streng gammel Kone; nogen
synderlig Følelse havde jeg ikke for hende. Hun gik nærmest i Barndom. Naar hun skulde
hjem om Aftenen bad hun altid om et Stykke Avispapir; det skulde hun bruge til
Papillotter til de smaa Krøller, hun havde ved Ørene. Naar hun skulde have sin Kaabe paa,
sagde hun: ,,Giv mig saa Slaget ved Waterloo"; der hørte nemlig et stort Slag til hendes
Kaabe. Bedstemor var ikke tilfreds med, at Far aldrig gik paa Kroen. Er det et Mandfolk,"
sagde hun. Hver Søndag beklagede hun, at der var en sort Plet paa et af Pillespejlene. Hun
kunde heller ikke forlige sig med de ferniserede Gulve; hun spurgte først, om Julle (min
Mor) var derinde; naar vi saa sagde nej, pegede hun paa Gulvet og sagde: ,,Hvad gir I mig
for de Gulle." Naar vi Søndag Aften havde Gæster, spurgte hun himmelhøjt: "Julle, er alle
de Mennesker bødne?" Vi havde en meget genert og tavs 1ste Fuldmægtig. Om ham sagde
hun: ,,Han fortaler sig s'gunte." Ohrtmand, det hed han, blev blodrød i Hovedet af Flovhed.
Naar Tante Grethe om Søndagen gik sig en Tur, spurgte Bedstemor, hvor Grethe var henne,
naar vi saa svarede, at hun var ude at gaa, sagde Bedstemor altid: ,,Ja, det er sgu kedeligt at
hun ikke er bleven Landpost." Lidt efter gav hun sig til at le, og naar vi spurgte hende,
hvorfor hun lo, kom hun altid med den Historie om deres Landpost i Tjørnede. Naar han
støvet og træt kom hjem, spyttede Konen ham altid i Ansigtet og tørrede ham af med sit
Forklæde. Paa sine sidste Dage hjalp en gammel Jomfru Vest Tante Grethe med at passe
hende, og om Eftermiddagen, da hun døde, kom Tante ind i Soveværelset og bøjede sig over
Bedstemor; hun sagde til Jomfru Vest, at hun ikke syntes Moren trak Vejret, hvortil
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Jomfruen svarede, at det var noget siden, at den gamle Frue havde trukket sit sidste Suk,
saa Bedstemor fik da en stille Død. Hun blev 93 Aar gammel.
Tante Grethe hed Anna Margrethe Gøtszche, hun var en lille ubetydelig Kvinde; hun
levede ca. 10 Aar efter Bedstemors Død. Den Piedestal, som staar i Forstuen, har jeg arvet
efter hende.
Min anden Bedstemor, Bedstemor Wiggers, var complet en Modsætning til Bedstemor
Fog. Jeg husker hende siddende paa sin Forhøjning ved Vinduet, strikkende paa sin hvide
Bomuldsstrømpe, som var, som den aldrig var rørt. Hun og Datteren, Tante Thilde, boede
inde hos Onkel Christians. Tante Thilde styrede Huset med en myndig Haand; vi havde
stor Respect for hende. Hvor mange Gange har jeg ikke skjult mig i et Skab, naar jeg havde
begaaet en eller anden Uartighed. Jeg husker tydeligt Bedstemors Værelse, hende selv sirlig
med den hvide Kappe med de lyslilla brede Silkebaand, den sorte Kjole med den hvide
Krave i Halsen, hvide Bomuldsstrømper og Bruneller. Hun selv var mager og som Marmor i
Ansigtet, hun lignede den Galla, som, naar den blomstrede, altid stod ved hendes Plads paa
Forhøjningen. I den anden Ende af Stuen stod den Dobbeltseng, som hun i sin Tid delte
med Sin Mand, nu med Tante Thilde. Hun kom ikke hver Søndag, men naar hun kom var
det en hel Komedie at se hende og Bedstemor Fog sammen, sidst nævnte titulerede hende
altid: "Maddam Fog", medens den anden altid sagde: ,,Fru Fog". Bedstemor Wiggers døde,
da hun var 85 Aar. Tante Thilde levede til sin Død hos Onkel Christians.
Saa er der Tante Jette, Mors Halvsøster, hun havde været gift med med en døvstum
Boghandler Fog i Kerteminde; fra ham stammer den store Billedbog, som I holdt meget af
som smaa, særlig af ,,Tommeliden" og ,,Blaaskæg"; han forærede mig den, da jeg var 4 Aar.
Tante Jette kom til Svendborg efter Mandens Død. Hun var en stor Original, sværtede sit
Haar sort lige til sin Død, gik md lyserøde Blomster paa sin Kappe og havde altid et
lyserødt Strikketøj. Hun kom ogsaa om Søndagen, naar hun ikke var hos Tante Christine,
der var en rig Enke efter Mors Bror, Onkel Rudolf Fog. Han hed R.G. Fog, hvilket
omsattes til rige, gerrige Fog, men det passede nok ikke, da han gjorde meget godt i det
skjulte. Jeg beundrer Far, at han kunde holde alle de gamle Kvinder ud; hver Søndag var han
altid omgivet af et Harem af dem.
Min ældste Søster Ida havde været paa et Kursus hos Frk. Zahle, derefter havde hun en
lille Skole hjemme, der gik velsagtens en Snes Pigebørn af Svendborgs Bourgeoisi Døtre,
men det kan jeg slet ikke huske. Saa blev hun forlovet og gift med Tandlæge Marinus Kiær,
de boede paa Hjørnet af Gerritsgade og Kyseborg; deres Børn var stadig Gæster hos os,
især den ældste Viveke; hun hængte mig i Skørterne altid, og hvad værre var, naar jeg var i
Skole, gav Mor hende mine Dukker at lege med, og da jeg elskede dem højt, blev hun skældt
Huden fuld, naar hun havde revet noget itu. Jeg maatte altid følge hende hjem om Aftenen,
og da det blev fortalt, at det spøgede der i Huset, kan det nok være, jeg skyndte mig ned af
Trappen; en Gang gik det med saadan en Fart, at jeg faldt og forstuvede min Fod.
Robert og Gustav var to uartige Drenge, dem har jeg kløet mange Gange. Anna erklærer at
den Smule Forstand hun havde, har jeg dunket ud af hendes Hoved, jeg skulde nemlig lære
hende at læse. Saa byggede de Kiærshøj og flyttede derud; der er Axel og Henry fødte. Jeg
pyntede altid deres Juletræ, og Børnene maatte ikke være med, de sparkede og slog paa
Døren, men jeg var ubønhørlig. Inden jeg gik fik de en Historie, og Anna bad al tid om, at
det ikke maatte være Historien om ,,En Moder" af H. C. Andersen, saa flød hun hen i
Taarer. Jeg kan kun huske to Juletræer hjemme, det var Mor og Far blevne for gamle til.
Jeg var altid nede hos Thora, som var bleven gift samme Aar som Ida. De boede længere
nede af Gerritsgade, i en gammel Købmandsgaard paa Hjørnet af Kattesundet. Der var en
stor Karnap i Butikken; der opholdt vi os næsten altid; der kunde man se op og ned ad
Gaden. Det var ingen Under, at det blev kaldt ,,det skarpe Hjørne". Thomas paadrog sig
efter en Tyfus en saadan Gigt, at han blev fuldstændig Krøbling, de første 10 Aar af hendes
Ægteskab var Sovekammeret Thoras Opholdssted, hvor hun passede den syge Mand.
Thora var altid min Tilflugt, naar der var noget i Vejen, enten Mor fik et af sine slemme
Galdestensanfald, eller der var noget i Vejen med Brødrene, saa løb jeg altid ned til hende og
fik hende til at gaa hjem; hun var altid den gode Hjælp. Om Sommeren flyttede min Kusine
Misse og jeg ned til hende og var i en 8 Dage, det var vores Sommerudflugt.
Da  Julie blev gift og boede i Odense, var jeg ofte derude, de havde ingen Gæstekammer, saa
jeg laa enten i Spisestuen eller i Arbejdsværelset; det var ikke hyggeligt, men hvem tænkte
paa det i de Tider.
Min Broder Georg bosatte sig i Tyskland. Efter et Par Aar i Lübeck kom han til Hamburg,
hvor han fik Ansættelse i et stort Kaffefirma; det hed ,,Bohlen og Beheri", og der var han i
nogle og 40 Aar, rejste for Firmaet med Kaffe. Han giftede sig med Annetta Ballistrini, som
han havde holdt meget af i mange Aar; deres Ægteskab var barnløst, og da hun døde blev
han helt nedbrudt af Sorg. Han var en velhavende Mand, men mistede alle sine Penge under
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Krigen. Han var efterhaanden bleven en hel Tysker og troede ufejlbarlig paa deres Sejr. De
sidste Aar boede han hos Julie og Christian, hvor han ogsaa døde som en fattig Mand.
Jeg husker Maries Bryllup, det var Formiddagsbryllup, hun vilde hellere have Pengene end
stort Bryllup. Onkel Harald var Tandlæge i Holbæk, de boede først ude i Smedelundsgade, i
Carl Petersens Ejendom, flyttede senere ned paa Hjørnet af Ahlgade og Nygade.
Didrik var hjemme i Forretningen, han blev gift med Dagmar Knudsen; de passede slet ikke
sammen, hun var godt begavet og Fremskridtskvinde, saa det endte med Skilsmisse. Han
slog saadan til Søren, at der var intet andet end han maatte rejse til Amerika; der blev han
senere gift med Jenny, som var ham en god Kone i alle Maader.
Poul var fra Fødslen svag og havde en meget svag Karakter. Han var til at begynde med i
Forretningen hjemme, men det kunde ikke gaa, Karlene drak ham tit fuld, saa sendte Far
ham op til Sverige hvor han havde en Broder, Onkel Wilhelm, der var Landmand. Men det
hjalp ikke, han faldt stadig tilbage til Drikkeriet. Han blev ogsaa sendt til Amerika; der
gennemgik han meget, men endte som en meget troende Christian Scientist, der tog alle sine
Genvordigheder som en Prøvelse fra Gud. Han blev gift derovre med en svensk Pige, der
hed Christine.
Axel var stilfærdig og godt begavet, saa han skulde studere, hvilket i de Tider ikke var saa
almindeligt at Købmandssønner skulde. Han boede i København sammen med en Broder til
mine Svogre, Gottlieb Kiær, som havde sit andet Hjem hos os, var altid hjemme med Axel i
Ferierne; de skulde begge være Læger. Axel var Far og Mors Stolthed, saa det var en stor
Sorg for dem, at han døde kun 23 Aar gammel af Difteritis. Det kom ganske pludseligt, saa
Mor og Far naaede ikke derover, inden han døde. Den tunge Sorg glemte de aldrig.
Min Skolegang var uden Interesse, jeg husker mit første Klasseværelse, det var et
Pigekammer med Tagvindu og Pigens Seng. Jeg læste aldrig paa mine Lektier, det foregik i
Timen og kun det Stykke, jeg kunde regne ud, jeg skulde op i. Naturligvis var jeg med i alle
de Spilopper der lavedes, som oftest Hovedmanden, men trods alt det var jeg afholdt af
Lærerinderne.
Da jeg var 16 Aar kom jeg til København hos Dr. Køsters; jeg skulde uddanne mig i
forskellige Fag og tage Undervisning i Musik. Næste Vinter boede jeg hos Mis og Botte,
men det blev afbrudt af Julie og Christians ældste Drengs Død; de havde i Forvejen mistet
en lille Pige, saa nu havde de slet ingen Børn og var ganske utrøstelige. For at mildne Sorgen
tog de til Amerika; var flere Maaneder i Philadelfia, kom hjem ved Foraarstid, jeg var da hos
dem den første Tid, det var ikke let.
Nu var jeg blevet 18 Aar, og i Februar rejste jeg til Holbæk hos min Søster Marie og Harald.
Her var jeg meget sammen med jeres tilkommende Far, og Enden paa det blev, at vi blev
forlovede.
Større Kontraster end Far og jeg kunde vist ikke tænkes, Far var alvorlig og eftertænksom,
jeg var livlig og impulsiv. Jeg kan godt forstaa at Familien Smith har været lidt betænkelig
ved den Forbindelse. De har aldrig ladet mig mærke noget, men at jeg har været noget
ungdommelig, kan man jo ikke fortænke dem i at synes. Far var den Gang kun 29 Aar, men
Alvoren i hans Liv havde præget ham i høj Grad. Hans Far døde tidligt, og Forretningen
blev bestyret af forskellige Mænd. Da Far var 21, overtog han den selv, og paa ham laa hele
Ansvaret for den talrige Familie, saa det var jo ingen Under, at han var alvorlig. Vor
Forlovelsestid var kun kort, vi blev forlovede i Marts og gift i November. Det maa være,
fordi jeg var saa ung, tænkte jeg slet ikke paa, at jeg skulde overtage en stor Husholdning;
jeg kunde intet, Svigermors gamle Stuepige blev hos os et Aar, og hun var min Læremester.
I Køkkenet havde jeg en gal Kokkepige; jeg husker, hun kylede Laaget til den lille
Porcelænskaffekande hen ad Gulvet i Raseri over, at Harald og Marie kom over til Kaffe og
der skulde mere ind.
Men det kunde maaske more jer at høre om Brylluppet, der stod den 14. 11. 1890. Det var
et mægtigt Knald. Nu var det den sidste der fløj af Reden, saa der var bedt hele Familien fra
begge Sider, og det stod paa Wandalls Hotel. Vejret var saa smukt den Dag, saa vi kørte i
Skoven. Den arme Far kunde ingen Steder være; efter gammel Skik maatte han ikke se
Bruden før i Kirken. Ingen Steder blev han tilstedet Adgang, tilsidst endte Far i Kirken, men
der havde de travlt med at pynte, saa der maatte han heller ikke være; han følte sig saadan
tilovers, at han tænkte paa at forlade det hele. Endelig oprandt da Tiden for Brylluppet; jeg
var færdig mindst en halv Time før. Min Brudedragt havde jeg faaet syet saa enkel som
muligt, da jeg aldrig vilde bruge den mere; den opbevares endnu, er af hvidt Mull, og vi
morer os over saa suffisant den er syet, den er med Foer, højhalset og langærmet. Saa kom
Vognen efter Far og mig, men idet vi skulde gaa ned ad Trappen, traadte Far i mit Slør, og
Kransen og Sløret gik næsten af, heldigvis var min gamle ,,Madam Hansen' der, og hun fik i
en Hast sat det til rette igen, under Fars Utaalmodighed.
Madam Hansen var vores højre Haand, hun kunde alt, var nærmest vores Syjomfru baade
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til Kjoler, Linned og alt andet. Hun løb i Forvejen ned til Kirken for at ordne mit Slæb, men
da hun kom derned, var der saa mange Mennesker uden for, saa hun næsten ikke kunde
trænge sig igennem. Hun lod en Politibetjent, som holdt fast i hende, beholde Sjalet, hun
havde paa, saa hun kom dog ind. Aldrig skal jeg glemme den Masse Mennesker der var i
Kirken, de skød op af Jorden, da jeg traadte ind. Jeg havde 8 Brudepiger, alle i hvidt Mull
ligesom jeg, undtagen Viveke og Karen, de var lyserøde. Jeg kan ellers intet huske af den
Fest; af Talerne mindes jeg kun Pastor Jespersens Tale, han begyndte nemlig med, at han
vilde, hvad der ellers ikke var Præsternes Skik, skille Brudeparret ad, han kendte nemlig
ikke noget til Brudgommen, men derimod Bruden kendte han, han havde nemlig læst Latin
med hende, men hun kom ikke længere end til Verbet ,,amare" og "consul", hvad han mere
sagde, erindrer jeg ikke, men at hans Tale vakte almindelig Jubel, kan jeg forstaa. Det var et
meget livligt Bryllup. Vi narrede dem den næste Dag, som var mødt paa Stationen for at
tage Afsked med os, vi kørte nemlig i Landauer til den første Station. Jeg husker endnu, da
vi kørte forbi den gamle Købmandsgaard, stod Familien paa Stentrappen og kastede
Risengryn efter os, og Marie tog sin Sko af og kylede den efter Vognen.
Vi stoppede op i Odense, Julie og Christian var nemlig ikke med til Brylluppet. Julie havde
aborteret nogle Dage før. Vi fik en nydelig Middag serveret i Sovekammeret. Jeg husker
Thyra Jernfelt var med.
Da vi kom til Holbæk om Aftenen, var Vognen efter os med Ole Søren som Kusk og Lars
Søren som Tjener. Hjemme i Entréen havde Folkene lavet et ,,Velkommen" i Transparent,
og der stod de allesammen for at tage imod os. Aage som den Gang kun var 12-13 Aar, var
ogsaa med Toget sammen med Harald, Marie, Agnes og Osvald. Han løb alt hvad han
kunde for igennem Vinduerne at se Velkomsten. Alle Brudegaverne laa paa Bordet i
Dagligstuen, saa der var nok at se paa. Den flotteste af dem alle var fra Onkel William og
Tante Frederikke nemlig 12 af alle Slags Spisegrejer i Sølv. Et Telegram laa der fra dem
derhjemme, som ønskede os velkommen, alle deres Navne nedenunder; en Del af Gæsterne
var blevne derovre. Medens vi sad og drak The, opvartede af den højtidelige Stupige Marie,
som bar sort Fløjlshue og røde Baand under Hagen, hørte vi en Knittren ude fra Entréen; vi
styrtede derud og hele Transparentet stod i lys Lue, det blev da heldigvis hurtig slukket.
Det var jo et stort Hus, jeg nu skulde til at føre. Vi havde jo alle Folkene paa Kost. Jeg var
ikke rolig, før jeg havde lagt Madplanen for de kommende 8 Dage, og hvad der var mig en
stor Hjælp, var, da jeg lukkede min Kuffert op, fandt jeg en Spiseseddel for 3 Uger, som
Madam Hansen og Martha i Forening havde brygget og skrevet ned, tilmed nogle gode
Raad, hvad Kød jeg skulde bruge til de forskellige Retter og andre gode Vink; den tyede jeg
ofte til.
Det var ikke morsomt at have dem fra Butikken siddende ved Bordet, enten der var
Fremmede eller ej. Det var flinke Mennesker, men de var jo saa generte, saa det var pinligt.
Den Gang var man jo mere nøjsom, hvad Tractementet angik. Jeg kan huske det første
Selskab vi havde, det var for den ældre Generation. De fik Farsrand med Gemyse, og efter
at vi havde spist, bad jeg dem i Køkkenet sende noget over til Marie, som var syg og derfor
ikke med, hun skulde dog ogsaa have noget af den gode Mad. Men det varede ikke længe, da
vi først var kommet i Lag med Apotheker Ipsens, som førte Tonen an, blev det til
Middagsselskaber med mange Retter Mad.
I Oktober kom Rigmor til Verden, hun blev fuldstændig opdraget efter Bog; hun skulde
have Lov til at skrige saa meget hun vilde, og det gjorde hun paa Kraft, endelig opdagede vi,
at hendes Amme ingen Mælk havde, og jeg skal aldrig glemme det Velvære hun tømte sin
første Flaske med.
Den 7de November, Aaret efter, havde vi en Større Ildebrand, det var Brænderiet der
brændte. Jeg sad og ventede paa Far, vi skulde spise til Aften, saa kom han ind og sagde
meget roligt, at der var Brand i Brænderiet, men der var ofte en lille Ildløs, saa da Far tog
det saa roligt, troede jeg ikke, det var noget videre, men da jeg kom ud i Køkkenet, som
vendte til Gaarden, saa det farligt ud og Far mente, at det vilde brænde altsammen. Det tog
fat i Stuehusets Tag og med det samme blev der givet Ordre til at Butik og Stuehus skulde
tømmes. Det var forfærdeligt, jeg husker det, de først løb med, var Rigmor i Vuggen.
Heldigvis var det tørt Vejr og hun blev bragt over til Osvalds, der boede lige over for. Jeg
husker Brygger Arentz, han spurgte: Hvor er den unge Frue henne?" Hvorpaa jeg kastede
mig i hans Arme og sagde grædende: ,,Her." Jeg skal aldrig glemme den Masse fremmede
Mennesker, der løb med alle vore Sager, Folk bliver helt tossede naar det gælder om at
redde; de slæbte alt ud paa Gaden, vort Flygel tabte de en Gang og alle Strengene gav sig
ynkeligt. Marie løb med alt Sølvtøjet i sit For klæde, Vandet løb igennem Taget ned i Stuen.
Min Dukke, som jeg elskede, smed de ud af Vinduet. Fars Pengeskab ødelagde de Gulvet
med, da de transporterede det ud. Fortovet laa bestrøet af røde Tændstikker, som de havde
smidt ud fra Butikken, ja, det var en værre Redelighed; jeg saa ikke noget til det, jeg opholdt
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mig hos Osvalds, hvor jeg græd omkap med Rigmor. Far kom en Gang imellem over for at
fortælle om, hvordan det gik. Han fortalte, at Tobaksfabrikant Viggo Andersen, som var
Løjtnant ved Brandkorpset, gik omkring i fuld Uniform med Chakot og Sabel og dirigerede,
som det var et større Slag, men han havde ikke forhindret, at Brandfolkene havde fundet
Nøglen til Vinkælderen og havde drukket sig plakatfulde, saa de betjente Pumpen under
Skraal og Brøl. Den næste Dag, Du milde Kineser, min lyslilla Silkekjole laa i Gangen til
Kontoret under en hel Masse andre Ting. Grønlund Thomsens Butik var ogsaa rømmet og
midt i hans Sager stod et Fad med Rismelsgrød, som vi havde levnet fra Middagsmaden, det
var pænt bestrøet med Kanel og Sukker. Møblerne var stillet hist og her, heldigvis var det
Tørvejr, saa de havde intet lidt.
Vi boede hos Harald og Marie i 8 Dage, medens Taget blev lavet og hvad der ellers var
bleven ødelagt, saa flyttede vi ind, det vil sige, vi havde Soveværelse i Dagligstuen,
Spisestue i den vi kaldte ,,den blaa Stue", den brugtes til at Bønderkonerne lagde deres Tøj
derinde, naar de havde kørt den lange Vej. Fars Kontor var Dagligstue. Saadan boede vi hele
Vinteren og dog holdt vi mange Gilder og havde liggende Gæster.
Jeg ventede Karen, dog ikke førend April, men hun kom allerede den 16de Februar. Jeg
havde intet Tøj faaet til hende, Rigmor laa endnu i Vuggen, saa Ole Søren maatte til
Svinninge med Køretøjet og hente en Vugge hos min Kusine Regitze Linde, hvis Mand var
Postmester der. Jeg ser endnu den røde Vugge komme kørende. Karen var et lille Skravl hun
vejede kun 5 µ og tabte i den første Uge 1 µ, hun blev formelig ruget ud; der skulle være 23
gr. i Stuen, og hun laa indpakket nede under Dynen, dertil havde hun Øjenbetændelse og
Gulsot, men hun maa have haft en stærk Constitution, for hun overlevede det hele, og ingen
kan nu se paa hende, at hun var saa skrøbelig.
Endelig blev da Lejligheden i Stand efter Branden og vi flyttede atter ind, men nu havde Far
Planer om at bygge om; det var en altfor velbeliggende Facade til Beboelse. Vi selv skulde
saa bygge en Villa uden for Byen foran Lunden. Onkel William, der skulde forstrække med
de fornødne Penge, syntes ikke, vi skulde bygge begge Steder paa een Gang. Medens det
stod paa i den gamle Ejendom flyttede vi saa om paa Platanvej. Det var en slem Overgang
fra den rummelige Købmandsgaard til den lille Lejlighed; det hjalp mig, at Pigerne var mere
end fortvivlede, de græd Dagen lang, saa jeg skammede dem ud, skønt jeg i Hjærtet var lige
saa fortvivlet. Begge Børnene havde Kighoste, de kastede op paa Møblerne, de store
Møbler fyldte jo hele Stuen. Men ikke desto mindre havde vi det ene Gilde efter det andet.
Jeg husker et, hvor Gæsterne kom til at slaa det ene i Stykker efter det andet, der var jo
kneben Plads; det endte med, at Apotheker Ipsen heftede sine Kjoleskøder op med
Knappenaale, at de ikke skulde gøre Ulykker. Nogen Tid efter kom han kørende med en
Barnevogn om til os, som indeholdt hele Ting af dem de havde ituslaaet, ogsaa en hel Pakke
Kager. Paa Platanvej boede vi i 1½ Aar, saa flyttede vi ud paa Villaen 1896, jeg husker
endnu vi flyttede en Fredag den 27. September og var i Orden om Søndagen, hvor der
strømmede ind af Gæster.
Isa blev født 4de December samme Aar, som vi flyttede ud paa Villaen. Det forhindrede
mig ikke i at være med paa Nytaarsballet i Klubben og danse til den lyse Morgen.
Og Aarene gik. Vi var en dejlig Udenlandsrejse til Norditalien og Paris. Vi førte et livligt
Hus. I 1901 kom Gersa. Det var naturligvis en stor Skuffelse, at det ikke var en Dreng, men
Skuffelsen glemmer man snart. Hun var sød og skikkelig. Hendes Flaske vilde hun nødig
skille sig ved. Jeg tror, hun var 2 Aar, inden hun helt gav Af kald paa den. - 12 Aar efter fik
vi Poul William til vor store Glæde. Nu var der dog lidt Mening i, at jeg som 42 aarig skulde
til igen at have med et lille Barn at gøre.
Hvad der senere er hændt, har I jo været med til, saa det behøver jeg jo ikke at fortælle jer
om. Vi levede et dejligt Liv sammen, indtil Far døde i 1923; saa var det lykkeligste Afsnit i
mit Liv forbi.
Ingeborg Smith f. Wiggers  
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Ingeborg blev gift med Poul Smith, søn af Harald
Lunding Smith og Isabella Marie Tabitha Galskjøt,  
den 14 Nov. 1890. Poul blev født den 24 Aug. 1860 i
Holbæk, blev døbt den 16 Okt. 1869 i St. Nicolaj, og
døde den 17 Mar. 1923 i Holbæk i en alder af 62 år.
Deres børn: Rigmor, Karen, Isabella "Isa" Dorthea
Wiggers, Wiggersa "Gersa" Julie  og Poul William
Wiggers.

Biografi: Poul Smith blev student fra Schneekloths
Skole i Kjøbenhavn 1877. Uddannet hos Firmaet Th.
Adolphs Enke i Kjøbenhavn og hos Jacobsen og
Steenberg i Leith. I 1882 kom han tilbage kun 22 år
gammel og overtog købmandsgården, foreløbelig som
bestyrer for sin moder, fra 1890 for egen regning.
 

Begivenheder i hans liv:
• Student: Schneekloths Skole, 1877, Holbæk.

• Læreplads: i firmaet Th. Adolphs Enke i
Kjøbenhavn og hos Jacobsen og Steenberg i Leith, København og i England.

• Han arbejdede som købmand, konsul i Holbæk.

Rigmor Smith blev født i 1891 i Holbæk og døde i 1941 i en alder af 50 år.

Rigmor blev gift med Johannes Rudolf Emil Hansen Poulsen,  søn af Hans
Poulsen og Maren, den 11 Maj 1916. Johannes blev født den 9 Dec. 1887.

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

Karen Smith blev født i 1892 i Holbæk og døde i 1923 i en alder af 31 år. Hun
blev aldrig gift og var barnløs.

Isabella "Isa" Dorthea Wiggers Smith  
blev født den 4 Dec. 1896 i Holbæk og
døde den 9 Apr. 1972 i Rom i en alder af
75 år. Andre navne for Isabella var
Isabella Wiggers Smith og Isa. Hun blev
aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev ansat som sekretær 1917-

1918 i danske kolulat i St. Petersborg.

• Hun arbejdede som sekretær & arkivar
1941-1966 på Den Danske Ambassade i
Rom.
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Wiggersa "Gersa" Julie Smith  blev
født den 8 Jan. 1901 i Holbæk og døde
efter 1979 på Frederiksberg. Årsagen til
hendes død var ulykke. Hun gik ud foran
en bil. Et andet navn for Wiggersa var
Gersa.

Biografi:   Gersa Keller boede med sin
mand, der var grosserer i Gentofte og
kom sammen med mine forældre. De tre
drenge legede med mine søskende. På et
tidspunkt gik Keller imidlertid fallit, og
huset blev solgt. De flyttede til Kbh. Hun
døde ved en trafikulykke.
 

Wiggersa blev gift med Aage Keller, 
søn af Oscar Keller og Anna Højmark, den 5 Jul. 1923. Aage blev født den 22
Jul. 1899 og døde den 21 Nov. 1974 i en alder af 75 år. Deres børn: Poul, Oscar 
og Erik.

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

Poul William Wiggers Smith  blev født i 1913 i Holbæk.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdejer i Regstrup.

Poul blev gift med Ingrid Zachariason. Ingrid blev født i 1915. Deres børn:
Bodil Isabella Wiggers, Torben Wiggers  og Poul Wiggers.

Christian Anton Fog blev født den 15 Nov. 1832 og døde den 5 Mar. 1835 i en alder af 2 år.

Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

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

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

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1855 som handelsbetjent hos broderen, købmand R. G. Fog  i Svendborg.

• Han arbejdede som kolonialhandler 1857 i Horsens.

• Han arbejdede som trælasthandler 1882 i Horsens.

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

• Aftægt: 1900, Horsens.
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Foto i Karen Barfoeds album, Krumstrup

Christian blev gift med Elisabeth Cathrine "Lise" Bønnelycke,  
datter af Svend Bønnelykke og Anne Margrethe "Grethe"
Kirstine Keysen, den 13 Jul. 1859 i Vor Frue kirke, Svendborg.
Elisabeth blev født den 1 Jan. 1835 i Svendborg, blev døbt den 18
Jun. 1835 i Vor Frue, døde den 24 Dec. 1909 i Horsens i en alder af
74 år, og blev begravet den 30 Dec. 1909 i Vor Frelser, Horsens.
Et andet navn for Elisabeth var Lise Fog. Deres børn: Margrethe
Hermandine, Svend, Herman, Margrethe Henriette, Herman,
Hansa, Axel, Ida Elisabeth, Thyra Regitze, Otto og Lauritz
Bønnelycke.

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

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

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

Margrethe Hermandine Fog blev født den 31 Maj 1860 i Horsens, blev døbt den 31 Maj
1860 i Hjemmet, døde den 1 Jun. 1860 i Horsens, og blev begravet den 4 Jun. 1860 i
Horsens.

Svend Fog blev født den 7 Feb. 1862 i Horsens, blev døbt den 13 Maj 1862 i Frelsers Kirke,
Horsens, døde den 13 Nov. 1902 i Horsens i en alder af 40 år, og blev begravet den 18 Nov.
1902 i Vor Frelser, Horsens. Et andet navn for Svend var Svend Christian Fog.

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

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

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

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

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

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

Rigmor Fog blev født den 25 Aug. 1886 i Horsens, blev døbt den 30 Sep. 1886 i
Horsens, og døde den 24 Apr. 1970 i en alder af 83 år.

Rigmor blev gift med Harald Thune Waagepetersen den 6 Nov. 1911 i
Valby. Harald blev født den 18 Dec. 1883 og døde i 1970 i en alder af 87 år.
Deres børn: Gaston Fog, Gustav Fog, Torben  og Ellen Benedicte Fog.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som grosserer.

Christian Fog blev født den 15 Mar. 1888 i Horsens, blev døbt den 10 Maj 1888
i Horsens, og døde i England.

Biografi: Engelsk Statsborger, London

Ella Dagmar Fog blev født den 21 Maj 1897 i Kbh..

Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som medarbejder i "Red Barnet".

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

Margrethe Henriette Fog blev født den 3 Okt. 1865 i Horsens, blev døbt den 30 Dec. 1865 i
Horsens, og døde den 3 Okt. 1945 på Frederiksberg i en alder af 80 år.

Margrethe blev gift med Hans Peter Heide, søn af Hans Peter Heide og Sophie Dorthea
Antoinette Hygum, den 3 Okt. 1883 i Horsens. Hans blev født den 17 Jan. 1848 på Bygholm
Teglværk, blev døbt den 4 Apr. 1848 i Hatting Kirke, døde den 8 Feb. 1930 på Skotterup ved
Snekkersten i en alder af 82 år, og blev begravet den 13 Feb. 1930. Deres børn: Margrete
Elisabeth "Ebis," Ebba, Hans Peter og Esther.
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Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som godsforvalter på Bygholm ved Horsens.

• Titel: hofjægermester.

Margrete Elisabeth "Ebis" Heide  blev
født den 30 Jul. 1884 på Bygholm
Teglværk, blev døbt den 3 Okt. 1884 i
Hatting Kirke, og døde Omk 1965 i Kbh.
i en alder af 81 år. Et andet navn for
Margrete var Ebis.

Biografi:  Tante Ebis var kusine til
mormor og min gudmoder. Hendes mand
var officer og ansat i udenrigstjenesten
som militærattaché. Under den russiske
revolution var parret i St. Petersborg og
måtte flygte på dramatisk vis. Han døde
i Frankrig allerede i 1929, og Ebis havde
en lang enkestand på Frederiksberg. Jeg
husker hende som en fornem gammel
dame. En gang om året inviterede hun
mor og mig med legekammerat i Tivoli.
Mens de voksne drak kaffe turede Søs og
jeg rundt til forlystelserne.

Margrete blev gift med Jens Peter Marius Mathias Christensen  den 30 Maj
1912 i Egebæksvang kirke, Espergærde. Jens blev født den 27 Sep. 1862 i
Flensborg og døde den 30 Nov. 1929 i St. Sympharum, Loire i en alder af 67 år.
Parret var barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som millitærattaché, oberst.

Ebba Heide blev født den 31 Jul. 1885 på Bygholm Teglværk og blev døbt den 3
Okt. 1885 i Hatting Kirke.

Ebba blev gift med Oscar Viggo Larsen den 12 Dec. 1933 i Frederiksberg
kirke. Oscar blev født den 14 Jul. 1894 i Bogense.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som sognepræst v. St.Thomas Kirke på Frederiksberg.

Hans Peter Heide blev født den 24 Dec. 1887 på Bygholm Teglværk og døde
den 30 Sep. 1910 i Kbh. i en alder af 22 år. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som landmand.

Esther Heide blev født den 17 Jul. 1894 på Bygholm Teglværk.

Esther blev gift med André Fredrik Alexander Von Post den 28 Mar. 1916 i
Kbh. André blev født den 5 Jun. 1875 på Cathrineholm, Sverige og døde den 7
Dec. 1923 i Linköbing i en alder af 48 år. Deres søn: Ernst Frederik Von.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som kaptejn i hæren i Sverige.

Esther blev derefter gift med Carl Svante Ragner Vrang den 2 Okt. 1937 i
Stockholm. Ægteskabsstatus: 0. Carl blev født den 26 Jan. 1884 i Mora, Sverige.
Parret var barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som Oberstløjtnant i Sverige.

Herman Fog blev født den 12 Okt. 1867 og døde den 26 Jan. 1868.
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Hun opgives død i 1897, men billedet er signeret med
årstal 1898. Er det til minde om hende?

Hansa Fog blev født den 28 Feb. 1869 i Horsens,
blev døbt den 15 Jun. 1869, døde den 25 Jan. 1897 i
Horsens i en alder af 27 år, og blev begravet den 29
Jan. 1897 i Vor Frelser, Horsens. Årsagen til hendes
død var epilepsi. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Hun havde epilepsi og døde ung.

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

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

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

Otto Fog blev født den 17 Dec. 1873 i Horsens, blev døbt den 6 Apr. 1874 i Horsens, og døde
den 6 Apr. 1909 i Kbh. i en alder af 35 år. Årsagen til hans død var blindtarmsbetændelse.

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

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

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

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

Constance Elisabeth "Lise" Fog  blev født den 27 Jul. 1900 i Kbh. og døde i
1978 i en alder af 78 år. Et andet navn for Constance var Lise.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun tog eksamen som cand phil.

Constance blev gift med Ernst Færch den 6 Okt. 1923 i Handrup. Ernst blev født
den 13 Jul. 1897 i Holstebro og døde den 11 Mar. 1965 i en alder af 67 år. Deres
børn: Jørgen og Annelise.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tobaksfabrikant.

Arne Axel Fog blev født den 16 Dec. 1904 på Frederiksberg.

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

Arne blev gift med Inger Margrethe Christensen den 27 Jun. 1934 på
Frederiksberg Rådhus. Inger blev født den 26 Okt. 1908 i Ordrup. Deres børn:
Jørgen og Mogens.

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

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



Efterkommere af Rasmus Jørgensen Fog 48

Udskrift fra Legacy den 18 Dec. 2011

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

Hjærtesorg. Og just nu, hvor Skovene grønnes, og Minderne strømmer os i Møde fra de
tidligere Aars rige Glæder, naar vi paa Hesteryggen og samlede i muntert Selskab færdedes
vidt omkring i vor smukke Omegn, maa selv den raskeste Rytter og Sportsmand blandt os
bøje sig dybt i Sorgen over, hvad der er sket, og i Medfølelse med dem, der har staaet den
afdøde nærmest.
Begravet Horsens Østre Kirkegård."

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

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

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

• Udnævnelse: svensk vicekonsul, 1905, Horsens.

Lauritz blev gift med Karen Barfoed, datter af
Thomas Barfoed og Thora Wiggers, den 14
Jan. 1903 i St. Nicolai, Svendborg. Karen blev født
den 13 Aug. 1880 i Svendborg, blev døbt den 26 Sep.
1880 i St. Nicolaj, Svendborg, døde den 16 Dec. 1968
i Aarhus i en alder af 88 år, og blev begravet den 19
Dec. 1968 i Svendborg.  Andre navne for Karen var
Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed, Karen Fog, og
Karen Eggertsen. Deres børn: Grete og
Mogens.

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

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

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

• Stilling: proprietærfrue på Faurgaard, 1910, Odder.

• Stilling: proprietærfrue på Krumstrup, 1915, Ryslinge.
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Grete Fog blev født den 23 Okt. 1903 i
Horsens, blev døbt den 30 Dec. 1903 i
Horsens, døde den 10 Mar. 1993 på
Gentofte Amtssygehus i en alder af 89 år,
og blev begravet den 16 Mar. 1993 på
Parkkirkegården, Lyngby. Årsagen til
hendes død var Kræft. Et andet navn for
Grete var Grete Thorborg.

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

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

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

• Hun rejste 1922 i England.

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

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

• Elev: 1926, Suhrske Husmoderskole, Kbh..

• Hun arbejdede som hjemmegående husmoder 1926 i Gentofte.
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• Hun boede 1969-1993 i Bredebo, Brede.

Grete blev gift med Johs. Thorborg, 
søn af Jens Christensen Thorborg og
Agnete Marie Levinsen, den 5 Jun.
1926 i St. Nicolai, Svendborg. Johs. blev
født den 6 Okt. 1896 i Hornsyld, blev
døbt den 29 Okt. 1896 i Nebsager kirke,
døde den 13 Okt. 1992 på Gentofte
Amtssygehus i en alder af 96 år, og blev
begravet den 19 Okt. 1992 på
Parkkirkegården, Lyngby.  Et andet navn
for Johs. var Johannes Levinsen
Thorborg. Deres børn: Helle, Knud,
Kjeld og Karsten.

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

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

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand. polit. 1920 på Kbhs Universitet.
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• Student: 1914, Horsens Statsskole.

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

• Han blev ansat som landstingsassistent 1921 på rigsdagen.

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

• Han blev ansat som medarbejder 1942-1951 på Finanstidende.

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

• Han gik på pension 1966 i Gentofte/Brede.

• Han boede 1969-1992 i Bredebo, Brede.

Mogens Fog blev født den 12 Jun. 1907
i Horsens, døde den 2 Nov. 2000 i
Gudbjerg i en alder af 93 år, og blev
begravet i Gudbjerg.

Biografi:  Min morbror Mogens fik den
praktiske del af uddannelsen til
forstkandidat i Ravnholdt og Svenstrup
skovdistrikter. 1931 købte han Gudbjerg
skov (375 tdr) og udvidede senere sin
ejendom med et par gårde (Kr. Rytters
gård 1936) hvor han drev gartneri og i en
periode opdrættede kalkuner.  Han har i
flere perioder siddet i Gudbjerg sogneråd
og har været formand for
skolekomissionen. Desuden har han
været med i  den konservative
vælgerforening, flyverhjemmeværnet samt naturfredningsforeningen og
foreningen Norden.
Morbror var mors eneste helbror, og de havde et særligt forhold til hinanden.
Som ung forststuderende boede han en tid hos mine forældre i Gentofte. Han
friede omk. 1928 til min kusine Agnete Balle, men fik en kurv. Istedet giftede
han sig med den yndige Merete Muus, men hun fik tidligt en særlig
hjernesclerose som med årene reducerede hende stærkt. Hun kunne gå i stå mit
i en sætning, og hun var ude af stand til at tage vare på sit hus. Det gjorde
Mogens så. Han ordnede det hele, også børnene. Uden iøvrigt at være nogen
stor pædagog. Mor undrer sig i et brev over, at de tre drenge er så søde trods
den vanvittige opdragelse de fik. Men han var en dygtig mand med sin skov og
gård og gartneri. Efterhånden blev Merete så syg, at hun måtte på plejehjem.
Mogens, der i deres ægteskab ofte havde været irriteret og utålmodig med
hende, sad nu daglig hos hende. Og han sørgede dybt ved hendes død i 1980.
Han havde overdraget skoven til sønnen Ole, og børnebørnene var ham en
glæde.
De sidste år var han på plejehjem, hvad der bestemt ikke passede den ellers så
selvhjulpne og aktive mand, så nogen nem patient var han ikke.
 
Aviser:"60 år. Skovejer Mogens Fog, Gudbjerg skov. M. Fog er dødt i
Horsens og blev 1932 forstkandidat, men havde allerede året før købt
Gudbjerg skov, der er på 360 tdr. land. Siden har han tilkøbt to gårde, således
at han nu har godt 400 tdr. land. Foruden skovdrift driver M. Fog også
gartneri, og han er formand for Gartnernes Salgsforening i Svendborg. Han har
i en halv snes år været medlem af Gudbjerg sogneråd og er formand for
biblioteksudvalget. Endvidere har han været formand for skolekommissionen.
Inden for den konservative vælgerforening har han også udført et stort
arbejde."
 
70: Skovejer, forstkandidat Mogens Fog, Gudbjerg Skov, Gudbjerg, fylder
70 år søndag. Mogens Fog, der er født i Horsens, blev forstkandidat i 1932.
Han fik den praktiske del af sin udannelse i Ravnholdt og Svenstrup
skovdistrikter. I 1931 erhvervede ban Gudbjerg skovdistrikt og han har siden
udvidet sin ejendom et par gårde, hvor der drives gartnervirksomhed, ligesom
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Mogens Fog de også var kalkunopdrætter
Mogens Fog, der i flere perioder var medlem af Gudbjerg sogneråd, har været
for mand for skolekommissionen, den konservative vælgerforening,
flyverhjemmeværnet samt Naturfredningsforeningen og foreningen Norden,
har også nydt godt al hans arbejdsindsats.
 år. Skovejer, forstkandidat Mogens Fog, Gudbjerg Skov fylder 90 år torsdag
den 12. juni.Mogens Fog nyder nu sit otium i sit store hus og sin dejlige have
langt ude i skoven. Han kan se tilbage på et virksomt liv. I 1931 erhvervede
han ejendommen "Gudbjerg Skovdistrikt", som han med stor dygtighed og
initiativ drev frem til 1961, da ejendommen blev overdraget til næste
generation. Den altid aktive mand har været dybt engageret i såvel
organisatorisk arbejde som lokalpolitik. Han startede således i sin tid
Gartnernes Salgsforening i Svendborg og bestred i en årrække formandsposten.
Medlemskab af Gudbjerg sogneråd, skolekommission m.m. var ligeledes
tidrøvende aktiviteter i de aktive år.
Også  det lokale forsvar har optaget tanke og tid. Mogens Fog har siden
Luftmeldekorpsets (nu Flyverhjemmeværnet) start i 1934 deltaget aktivt, dels
som menig, dels i en årrække som postleder, og han står stadig som passivt
medlem.
Dagen markeres med åbent hus på selve dagen kl. 10-12."
Politiken 13/11 2000 under dødsfald: "Mogens Fog, skovejer, Gudbjerg ved
Svendborg, 93 år, opkøbte som forstkandidat i 1931 skovarealer ved
Gudbjerg. Han var en af pionererne inden for dyrkningen af pyntegrønt og
anlagde tillige, hvad der dengang var landets største avlscenter for kalkuner.
Mogens Fog var initiativtager til og i mange år formand for salgsorganisationen
GASA Svendborg."
 
Hans ældste søn, Jørgen Fog, har  i 2008 skrevet om sine barndomsoplevelser
under besættelsen:
 
BARN PÅ LANDET UNDER ANDEN VERDENSKRIG
af Jørgen Fog 
Den følgende stump danmarkshistorie er dels møntet på et indlæg i Rønde
Rotary Klub, dels på vore børn, sviger- og børnebørn, der hver vil få en kopi
af manuskriptet.
G u d b j e r g  -  B r æ n d e s k o v
Mit barndomshjem var en skov- og landbrugsejendom (Gudbjerg Skovdistrikt)
mellem Gudbjerg og Brændeskov ca. 12 km. nord for Svendborg. Vi var 3
børn: Henrik født 1939, Ole født 1937 og undertegnede født 21. maj 1933.
K r i g e n   b r y d e r   u d
Jeg kan ikke huske den 1. september 1939, hvor tyskerne overfaldt Polen,
men tydeligt en aften lige før, hvor de voksne lyttede intenst til radioen - der
var lige ved at blive krig. Mor korresponderede i 1930èrne med en tysk
forstkandidat, Liebeneiner, der engang havde besøgt hendes forældre. Han
beskrev nu i et brev, hvor vidunderligt det havde været at se Warszawa
brænde. Han fik derefter aldrig svar på sine breve.
Den 30. november 1939 græd mor, mens hun puslede Henrik. Hun fortalte
mig om Finland, der netop var angrebet af Rusland. Vinterkrigen, som optog
danskerne meget, var altså begyndt.  I starten klarede finnerne sig forbavsende
godt. En dag stod en af fars og mors venner - M. Mørk-Hansen - og kiggede
på fars Tell-riffel (en let knæklåsriffel) og hævdede, at den måtte være egnet,
hvis man skulle sidde i et træ og skyde russere.
December 1939 var meget kold. Vi kørte på juleindkøb i Svendborg i
skovslæden ad lange omveje på grund af sneblokerede veje. Slæden var en
kassevogn med meder i stedet for hjul. Den blev trukket af Prins og
Krumstrupperen - to store bredbagede belgiere.
9. a p r i l  1940
Min skolegang begyndte ca. 1. april 1940 i Forskolen, Brændeskov. Man gik i
skole hver anden dag, i 1. klasse således tirsdag, torsdag og lørdag kl. 08 - 15.
Den 9. april vågnede vi tidligt - der var en mærkelig larm. Jeg kunne fra
børneværelset høre far og mor snakke: Mon der var noget i vejen med
rugemaskinen, der stod i kælderen? Meget hurtigt gik det op for os, at
flyvemaskiner havde vækket os. Jeg kan stadig se dem for mig med vor høje
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flagstang på bakken som forgrund. Far aflyttede i radioen telefonsamtaler
mellem skibe og land og mellem skibe indbyrdes (man måtte vist ikke, men
gjorde det alligevel). På grundlag heraf dømte han hurtigt, at Danmark var
besat.
H a m s t r i n g,  e r s t a t n i n g s v a r e r  o g  r a t i o n e r i n g
Far forudså, at varer indført fra udlandet ville udgå. Han købte te, kaffe, ris,
benzin mv. Vi havde ris til grød alle Krigens juleaftener, i 1944 måtte dog ris
opfejet i bilen efter fars og mors bryllup indgå. Teen holdt også længe. Man
brugte bladene to gange. Efter første anvendelse blev de tørret og puttet i
flasker og gemt til anden runde. Benzinen lå i tønder i skoven og kom vist
aldrig os selv til gode, men bl.a. frihedskæmperne.
Der fremkom erstatningsvarer for en del udenlandske produkter, fx kaffe lavet
af roer og cikorierod. Der blev dyrket tobaksplanter, ikke mindst på Fyn.
Smør og andet blev rationeret - man blev udstyret med rationeringsmærker,
der anvendtes i butikker og restauranter. Det kneb med elforsyningen. Man
lærte at slukke lyset, når man forlod et rum. Gårdene tildeltes tærskedage.
1930´ ernes skovauktioner blev afløst af maksimalpriser og fordelingssystem
med hensyn til brænde (klov, fagot, knippel, risbunker). De fleste mennesker
på landet havde kakkelovne og komfur. Flaskegas var endnu ikke på markedet.
Man opfandt et sparekomfur, en cylindrisk tingest, som man satte over et af
komfurets ringhuller, og i denne fyrede man med kvas, når der bare skulle
koges en kedel vand. De fynske landmænd havde mange levende hegn, især
med hassel, og de var gode brændselsleverandører.
Hjemme havde vi centralvarme på basis af brænde samt pejse, og vi fyrede
hele huset op. Mange steder sad man mest i køkkenet, hvor komfuret
varmede.
I skolen fyrede vi med tørv, der blev skåret i mange moseområder, som jo på
Fyn er kalkrige (høj pH), og som giver sorte tørv. Det var elevernes opgave at
bære tørv ind.
Den sæbe, man kunne købe, var elendig. Far lavede sæbe (død gris plus
sæbesten), som var god til tøjvask mv.
Før Krigen bryggede man på nogle gårde endnu gammeløl. Nu genoptog mange
familier den gamle kunst. Alle, der havde svin mv.,  slagtede. Ingen havde
fryseboks og de færreste køleskab. Man saltede kødet i et sulekar, henkogte
visse ting og røgede andre. I december slagtede vi en kvie med henblik på
kødgaver til medarbejderne.
T ø j
Drengene gik i korte bukser hele året. Mine hanlige skolekammerater optrådte
i lange strømper (pigestrømper) om vinteren. Det nægtede jeg - jeg brugte
sportsstrømper, der nåede til knæene, men havde oftest en flyverdragt på til
og fra skole. Kun når man skulle være fin, fik man lange bukser på i form af
matrostøj. Det var svært at købe ordentligt tøj. Små søskende arvede de
størres tøj, og man omsyede forældrenes aflagte til børnene. Træskomanden
satte træbund i gummestøvler, hvis såler var slidt op, og han lavede træsko til
os. Et gammelt telt blev hos os til børnetøj. Engang fik jeg en regnfrakke, der
var lavet af tjæret papir eller lignende. Når jeg tog den af, stod den ret op og
ned på gulvet.
F r o s t  - s n e  - s k o l e
I 1939 - 42 var vintrene meget kolde - mellem -20 og -30 grader var ikke
usædvanligt. 1942 var værst, ned til -31 grader i januar.
Gennemsnitstemperatur i februar var -6.3 grader, i marts -3.5. I lange perioder
var vejene ufremkommelige for en lille mand på cykel, så det blev til mange
gåture ad veje og lodseveje (nødveje over markerne markeret med halmviske)
til Brændeskov og hjem igen (3 km hver vej). I 1940
erne havde man kun hestetrukne sneplove, og tit måtte man øse sne med
skovle (skuffer). Vi havde foruden skovvejene to - tre km biveje at rydde.
Ellers var systemet det, at en snefoged styrede rydningen, idet gårdene i
relation til størrelse mødte med en eller flere personer.
På et tidspunkt lavede en lokal tømrer ski - et for os i forvejen ukendt redskab
- han brugte asketræ, og jeg fik hurtigt et par, som jeg opfatter som mit livs
bedste ski. De lettede turene til skole meget. En morgen fortalte jeg min
lærerinde, at mine øren var frosne. "Sludder dreng" sagde hun. Senere på dagen
var de røde og hævede. Da jeg kom hjem, fik jeg lov til at skulke, hvis
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morgentemperaturen var under minus 15 grader næste skoledag. Det blev ikke
til en fridag i den omgang.
Både lærerinden i forskolen og læreren i hovedskolen var fremragende
pædagoger. Vi havde en masse danmarkshistorie og geografi, og vi lærte at
skrive dansk. I maj 1945 var jeg til optagelsesprøve på Svendborg Statsskole
og begyndte i 1.mellem efter ferien.
M ø r k l æ g n i n g
Vintrene var ikke blot kolde, men også mørke, idet man efter tyskernes diktat
trak mørklægningsgardiner for vinduerne, inden man tændte lys, og fra
cykellygter mv. måtte lys kun kunne ses gennem en spalte i det sorte glas.
Tyskerne ønskede at vanskeliggøre de engelske flyveres navigering.
F æ r d s e l
I 1940 var bilparken lille - hjemme på egnen havde man privatbil på de større
gårde. Og så var der dyrlægens, lægens, betjentens og vognmændenes
køretøjer. Mælkekusken kørte med hestevogn. Efter 9. april blev privatbilerne
opklodset.  Folk med stort kørselsbehov i almindelig bil samt ejere af rute- og
lillebiler fik gasgenerator, og generatorbrænde blev en vigtig artikel for
skovene. Gasgeneratoren lignede en høj kakkelovn, og den blev sat på siden
eller bagenden af bilen. Når man fyrede op, blev der dannet gas, som var bilens
egentlige brændstof. Dyrlæger og læger fik en benzinration.
Færdsel skete stort set på cykel og med hestevogn. Alle land- og skovbrug
holdt heste, og selv bilejerne havde foruden arbejdsvogne gerne fortidens lette
vogne og kaner stående. Vi havde 4 store heste plus en islænder - Bitten - og
hun var min. Med hende og en lille grøn ladvogn (en tidligere bil) har jeg kørt
mange kasser rugeæg (kalkunæg) til Gudme Station, og jeg red meget på Bitten
og de store heste. Der var så lidt trafik på både bi- og landevejene, at forældre
uden angst turde sende en ret lille dreng viden om, fx med Bitten og jumben til
farmor på Krumstrup18 km væk.
Der blev snart mangel på cykeldæk - mange fik faste dæk skåret ud af gamle
bildæk. Kunne der endelig købes et dæk med slange, var kvaliteten ringe
(celluld), og man punkterede tit.
F o l k  "u n d e r  j o r d e n"
På et tidspunkt besluttede far at etablere et gartneri. Pludselig fik vi besøg af
en mand med skæg - han hed konsulent Lund og skulle bo hos os en tid for at
rådgive far vedrørende gartneridrift. En dag sad han og pustede ind i pejsen for
at få ilden til at blusse op. Idet mor kom ind i stuen, sagde hun: "Mogens, vi
kan da ikke lade Ebbe sidde der og puste". "Ebbe" udbrød jeg spontant. Far
tog mig om skulderen, og vi gik en tur ned ad vejen. Jeg fik at vide, at Lund var
et dæknavn. Gæsten var skovrider Ebbe Løfting fra Vejle. Han var eftersøgt af
tyskerne og gemte sig en tid hos os, og nu drejede det sig om at holde mund.
Samme Ebbe kom fra os til lægen i Hesselager og derfra til Sverige gemt
mellem to lag bund i en båd.  Jeg var stolt af at udlåne min rygsæk til den
ekspedition.
Mange, mange år senere fortalte professor Kaj Westerskov mig (han holdt
foredrag på Vildtforvaltningsskolen og i Rønde Rotary Klub), at han og Ebbe
Løfting havde boet sammen i Hesselager og var flygtet sammen i nævnte båd.
Læge Spøhr fra Stenstrup kom en dag med en syg mand, som først havde
været gemt på Egeskov/Fjellebro. Han blev kaldt onkel Søren. Den dag i dag
kender jeg ikke det rigtige navn. Jeg ved bare, at han var politimand, og at han
efter Krigen udvandrede. Søren var blevet skudt i maven, da han skulle
likvidere en stikker i Odense. Jeg husker ikke, hvor længe han blev. Af
sikkerhedsgrunde flyttede de eftersøgte tit.
En dag kom 3 meget trætte mænd gående op ad vejen. Det var mine forældres
gode ven Kaj Brorsen fra Knagebjerg Skovdistrikt og to fra samme egn. De
havde været nødt til i huj og hast at "gå under jorden". Brorsen blev en tid hos
os under navnet konsulent Bork, og vi fik også installeret hans kone og to
børn, Lars og Mette. Familien havde før boet i Lundeborg, mens Brorsen var
skovrider på Broholm, ejet af stornazisten Jørgen Sehested. På et tidspunkt
efter 9. april forlod han stillingen og flyttede til sin egen ejendom ved Korinth.
En dag var Lars og Mette med Ole, mig og vist Henrik i Gudbjerg - vel 8 km
fra Lundeborg. Pludselig kom en lokal rutebilchauffør hen til os: "Nej da,
goddag Lars og Mette, er I her?" Jeg kan ikke huske, hvordan vi reagerede,
men i den givne situation var det skidt at blive genkendt.
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Der var fare for, at tyskerne ville stjæle bybusserne i Odense, hvorfor
selskabets direktør Chr. Barfoed bad far om at skjule en af busserne i skoven.
I flere perioder boede familien Barfoed hos os, ikke "under jorden" i egentlig
forstand, men af frygt for clearingmord. Tyskerne myrdede i Krigens sidste år
en del sagesløse, men kendte mennesker som hævn for stikkerlikvideringer mv.
Der blev selvfølgelig snakket blandt medarbejdere osv. om de forskellige
mennesker, vi havde boende og om bussen i skoven. Derfor turde
frihedskæmpergruppen i Gudbjerg ikke optage far, men han havde på
forskellig vis samarbejde med gruppelederen snedker Ingemann. Jeg husker, at
far på et tidspunkt fik en æske 6mm riffelpatroner af ham med henblik på
eventuelt forsvar. Mor var involveret i DKB (Danske Kvinders Beredskab).
Hvis svendborgenserne skulle evakueres, ville sektionen, hun var med i, skaffe
dem husly. På et loft havde vi trævugger stående til brug i den givne situation.
V å b e n  - j a g t
Far måtte aflevere sin pistol til politiet, men alle andre våben beholdt han.
Pistolen blev væk under opbevaringen, og far inkasserede efter Befrielsen 7o
kr. i erstatning. Da politiet blev interneret i september 1944, anskaffede mine
forældre gummeknipler (tyk gummeslange med trækerne), som lå ved siden af
deres senge.
Klapjagterne blev gennemført trods Krigen. Gæsterne kom i hestevogn eller på
cykel. De større drenge fra skolerne var klappere, mens pigerne sled på
skolebænken. Der skulle gå nogle år, inden også pigerne blev klappere. Huset
stod på gloende pæle på jagtdagen, der sluttede med smokingmiddag.
T y s k e r n e
Når vi var i Svendborg, kom der tit skrålende tyske soldater hen ad gaden. Vi
og mange andre lod, som vi ikke så dem - fik travlt med at kigge på et
butiksvindue. I Brændeskov havde skoleeleverne en times middagsfrikvarter.
De nærmestboende spiste hjemme, men vi andre drev den af på "hjørnet" ud
for de to købmænd. Tit stoppede tyske soldater her og fodrede skolebørnene
med ispinde. Jeg bidrog til sejren ved aldrig at tage imod en is fra en tysker (de
runde pinde kostede 15 øre, de almindelig 25 øre).
På et tidspunkt fik vi danske soldater stationeret i Svendborg. Mange
mennesker var på torvet i den anledning. Det danske militærorkester spillede
på trappen op til Frue Kirke, bl.a. "Det haver saa nyligen regnet". Far og mor
forklarede om sangen - de tyske officerer stod rundt omkring og gloede. Når de
danske soldater kom på øvelse i omegnen, blev de modtaget med åbne arme. Vi
havde garnison indtil 29. august 1943, da officererne blev interneret og hæren
opløst.
I Gudme byggede tyskerne en pejlestation. De havde en hest og en vogn og
kørte rundt til gårdene og købte æg. De kom én gang til os - vi børn var alene
hjemme sammen med en ung pige (hushjælp). Vi børn gemte os, men Kirsten
åbnede og svarede dem: "Vi har kun haner, og de lægger ikke æg". De kørte
igen.
En dag gik vi børn og en voksen i skovkanten. Vi hørte voldsomt skyderi, og
et øjeblik efter kom flyvemaskiner lavt over skoven. Vi for op på en høj bakke
lige uden for skoven og så røg stige op i retning af Stenstrup. Engelske
maskiner havde først beskudt pejlestationen og bagefter en tysk transport ved
Stenstrup Station.
Når man en sjælden gang hørte bilstøj om natten, lå man vågen en tid. Er det
tyskere? Hvad er de ude på?
E n g e l s k e  f l y v e r e
Ustandselig hørte man om natten engelske flyvere (Royal Air Force - RAF)
på vej mod Tyskland. Til sidst kom de også om dagen. Så løb vi børn rundt på
plænen og vinkede som gale. Det var uhyggeligt at se ildskæret som resultat af
bombninger i Kiel, men man frydede sig.
En nat vågnede vi ved et drøn - det måtte være en bombe. Træerne suste af
lufttrykket som under storm. Vi søgte næste morgen efter nedslaget i skoven,
men snart hørte vi, at bomben var faldet i Gudme 5 km. væk. Jeg tror, det var
tidligt under besættelsen i forbindelse med luftkamp, hvor en maskine måtte
lette sig ved at smide bomben.
K o m m u n i k a t i o n
Den danske presse (radio og aviser, ingen TV før ca. 1952) var under
tyskernes censur. Man kunne altså ikke stole på dens oplysninger. Derfor



Efterkommere af Rasmus Jørgensen Fog 65

Udskrift fra Legacy den 18 Dec. 2011

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

hørte vi flere daglige radioudsendelser fra BBC i London. Tyskerne satte
forstyrrende støj på. Min fætter Knud lavede en anordning i form af en masse
tynd tråd (vist kobber) omkring en træramme. Den blev knyttet til radioen
(vel som antenne), og måske afhjalp den genen. Man lyttede ikke mindst
intenst, når John Christmas Møller talte fra England, hvortil han var flygtet i
1942.
Frit Danmark var et af de illegale blade, som blev læst omhyggeligt. Og så var
der rygterne. Vi fik besøg af forskellige træopkøbere, bl.a. Sigurd Ryder fra
Collstrops virksomhed i Køge. Han købte bøgekævler i store dele af Danmark
til svellefabrikation, og han var spækket med beretninger om hændelser i
forskellige egne.
N a z i s t e r  - i k k e  n a z i s t e r
Der blev skel mellem mennesker i 1940
erne. Nazisterne var foragtet og hadet af ikke-nazisterne. En morbror til mor
var gift med en tysker, og parrets ene datter var nazist. Vi kom en del på
gården før Krigen, men jeg mindes ikke, vi var der under denne. Man prøvede
også at holde sig fra firmaer og mennesker, som handlede med tyskerne eller
arbejdede for disse. Mine forældre var meget optaget af valget i foråret 1943,
hvor kun 2.1 % af stemmerne var på nazipartiet.
4. m a j 1 9 4 5
Om aftenen sad far og jeg alene og hørte den danske stemme fra London med
diverse krigsberetninger. Pludselig brød den af - og så kom frihedsbudskabet:
De tyske tropper i Danmark mm. havde overgivet sig til feltmarskal
Montgomery med ikrafttræden kl.08 den 5. maj.
Det var en fantastisk oplevelse - en af de allerstørste i mit liv. Vi samledes
hurtigt, familiemedlemmer og ansatte, der var inden for rækkevidde. Jeg hejste
flaget, og far fandt en flaske vin frem, han havde gemt i årevis.
E n g l æ n d e r n e   k o m m e r
Utrolig hurtigt kunne vi hylde englænderne over alt i landet. Jeg tror, de
allerede var i Svendborg den 5. eller 6. maj. Folk var helt vilde, jeg cyklede
derud sammen med Inge, en af vore unge piger, byen var fuld af mennesker.
Senere blev der en lejr med engelske soldater ved Mullerup, få km. hjemmefra.
De delte tyggegummi og chokolade ud til besøgende børn. Uden at kunne et
eneste engelsk ord, fik jeg inviteret to af soldaterne med hjem.
T i l b a g e b l i k
Familiemæssigt var krigsårene for os børn en lykkelig tid. Vore forældre og vi
var meget sammen hjemme, især om aftenen, og man havde noget at holde
sammen om.
Bortset fra skolegangen var jeg stort set kun til ugentlig gymnastik i
forsamlingshuset og periodevis i danseskole samme sted (musikken blev
leveret af en grammofon). Nu og da var jeg til en skolekammerats fødselsdag.
Der var 2 - 3 km. til nærmeste skolekammerat, så man så ikke meget til andre
børn uden for skoletiden. Så var der den årlige skoleudflugt, hvor vi kørte i
hestevogn til Lundeborg. Vi nød den dejlige sandstrand og spiste frokost på
kroen. Ved sådanne sammenkomster var der altid en eller anden, der holdt tale
for kongen = Christian X, der betød meget for store og små.
Om sommeren kørte jeg med Bitten til farmor på Krumstrup og var der nogle
dage.
Vi børn fulgte levende med i gårdens og skovens drift - havde rede på alt
vedrørende dyrene, ikke bare egen hest og egne kaniner. Jeg tilbragte megen tid
i staldene.
Legetøjet var især stalde og husdyr af træ, plastic var endnu ikke opfundet, og
der var mangel på metal. Vor håndbold i skolen var et før-krigs lærred
udstoppet med hø.
Om aftenen læste man, markerede fronternes bevægelser på et europakort,
hørte radio (om lørdagen Week-endhytten, om søndagen Familien Hansen), og
vi børn fik læst højt. Evigt tilbagevendende hørte vi Kaj Munks Danmark,
udgivet 1943. Det var danmarkshistorie på vers, hvor det følgende gjorde dybt
indtryk:
Se, nu har jeg vist jer, Børn:
Konge, Smaamand, Præst og Greve,
hver en Dansker tog sin Tørn,
For at Danmark skulde leve.
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Ogsaa I, naar I gror til,
tro for Danmark leve vil,
dø, om det skal være.
 
Kaj Munk blev skudt af tyskerne i 1944

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen forstkandidat 1932 på Landbohøjskolen.

• Han arbejdede som skovejer 1931 i Gudbjerg Skovdistrikt.

Mogens blev gift med Merete Muus, 
datter af Frants Ferdinand Ahlefelt
Ølgaard Muus og Dorthe Ingeborg
Oxholm Boserup, den 28 Aug. 1932 i
Borup kirke. Merete blev født den 2 Aug.
1910 i Borup, døde den 14 Apr. 1980 i
Gudbjerg i en alder af 69 år, og blev
begravet i Gudbjerg.  Et andet navn for
Merete var Merete Fog. Deres børn:
Jørgen, Ole Lauritz og Henrik.

Medicinske notater: Merete fik som 19-
årig hjernebetændelse, og det udviklede
sig tidligt til en sygdom, som senere blev
diagnostiseret som parkinsons syge. Hun
var yndig som ung, men meget
uselvstændig og upraktisk. Som ældre gik
hun ofte helt i stå midt i en sætning.

Otto William Fog blev født den 3 Feb. 1837 og døde den 27 Feb. 1839 i en alder af 2 år.

Othilde Boline Fog blev født den 11 Aug. 1840 i Tjørnelunde, blev døbt den 11 Okt. 1840 i Finderup, og
døde den 9 Sep. 1920 i en alder af 80 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1860 som huslærer med bopæl hos Hermand Fog  i Frenved, Sæby sogn,

Holbæk amt.

• Hun findes i folketællingen 1880-1890 som husbetyrerinde for Hermand Fog  i Oliviasminde, Frenved,
Sæby sogn.

Charlotte Cathrine Fog blev født i Dec. 1792, blev døbt den 10 Dec. 1792 i Køge, og døde i 1867 i en alder af 75 år.

Biografi: Charlotte Cathrine blev som ældste datter opkaldt efter sine to bedstemødre. Hun blev tidligt enke og boede
ved FT 1850 sammen med en datter samt med sin mor og to midaldrende søstre Bolette og Vilhelmine.

Charlotte blev gift med Wilhelm Cathala, søn af Jacob Cathala og Sophie Kokborg,. Wilhelm blev født i 1790 og døde
i 1841 i en alder af 51 år. Deres børn: Jacques Erasmi, Henriette Sophie, Georg Ludvig  og Emilie Charlotte.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som pladsmajor i Kbh..

Jacques Erasmi Cathala blev født i 1817.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1834 som landkadet  i Kbh.

Henriette Sophie Cathala blev født i 1825.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1850 som hjemmeboende hos moderen  i Kbh.

Georg Ludvig Cathala blev født i 1832.
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Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1850 som landkadet  i Kbh.

Emilie Charlotte Cathala blev født i 1835.

Christian Lemvig Fog blev født den 1 Maj 1795.

Søren Lemvigh Fog blev født i 1798 i Næstved og døde i 1853 i Slagelse i en alder af 55 år.

Biografi: Søren Lemvigh Fog var prokurator med stor husholdning og mange børn i Slagelse.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som prokurator i Slagelse.

Søren blev gift med Henriette Elise Mortensen den 1 Dec. 1832 i hjemmet iflg. kgl. bevilling. Henriette blev født i
1807 på Bjerregaard, Finderup og døde i 1887 i en alder af 80 år. Deres børn: Rasmus Peter, Charlotte Elise,
Ludolph Emil, Helene Danielle og Helga Cathrine.

Ægteskabsnotater: KB Finderup sogn copulerede 1832 opsl. 298:  
d. 1. Decbr. i hjemmet ifølge Kgl. Bevilling af 29. Novbr. 1832.
Procurator Søren Lemvig Fog af Slagelse. 34 Aar gl. og Jomfru Henriette Elise Mortensen af Tjørnelunde. 30 aar gl.
Forlovere: Hr. Forvalter J. Fog Tjørnelunde og Hr. Proprietair Madsen paa Bjerregaard.
Begge vaccinerede.

Rasmus Peter Fog blev født i 1833 og døde i 1883 ned med dampskibet "Navarra" i Nordsøen i en alder af
50 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand i Leigth, England.

Rasmus blev gift med Karen Johanne Cathrine Prahl i 1858. Karen blev født i 1834.

Charlotte Elise Fog blev født i 1835 og døde i 1861 i en alder af 26 år.

Charlotte blev gift med Christian Peter Prahl i 1856. Christian blev født i 1823 og døde i 1888 i en alder
af 65 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Læge i Slagelse.

Ludolph Emil Fog blev født i 1837 og døde den 20 Dec. 1883 i en alder af 46 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tændstikfabrikant, Ålborg.

Ludolph blev gift med Vilhelmine Salomon i 1863. Vilhelmine blev født i 1844.  Et andet navn for
Vilhelmine var Louise Vilhelmine Salomon. Deres søn: Ludolph Emil.
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Ludolph Emil Fog blev født i 1873 og døde i 1925 i en
alder af 52 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som mag. lit., dr. phil.

• Han var ansat som bibliotekar, redaktionssekretær.

Ludolph blev gift med Emilie Birch. Emilie blev født i
1873. Deres søn: Mogens.

Mogens Fog blev født i 1904 og døde i
1990 i en alder af 86 år. Et andet navn for
Mogens var Mogens Ludolf Fog.

Biografi:  Se Dansk biografisk Leksikon

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som neurolog, politiker,

rektor.

Mogens blev gift med Elin Harriet
Edwards. Elin blev født i 1903 i Igvitut.
Deres søn: Jørgen.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun arbejdede som Læge.

Helene Danielle Fog blev født i 1839 og døde i 1869 i en alder af 30 år.

Helene blev gift med Jules Frølich i 1867. Jules blev født i 1839.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som ingeniør, købmand.

Helga Cathrine Fog blev født i 1840.

Helga blev gift med Christian Peter Prahl i 1864. Christian blev født i 1823 og døde i 1888 i en alder af
65 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Læge i Slagelse.

Henrik Georg Fog blev født den 13 Aug. 1800 i Næstved og døde den 14 Apr. 1868 i Slagelse i en alder af 67 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som kgl. bogholder og revisor 1834 i Trankebar.

• Han var ansat som kopist i statsgældsdirektionen i Kbh.

• Han blev ansat som toldforvalter i Slagelse, Ringsted og Sorø 1838 i Slagelse.

• Udnævnelse: kammerråd, Slagelse.
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Henrik blev gift med Johanne Diderikke Rønne den 23 Mar. 1822. Johanne blev født den 18 Nov. 1801 i Kbh. og
døde den 28 Dec. 1879 i Kbh. i en alder af 78 år. Deres børn: Julie Helene, Olavia, Ludolph Erasmi, Ludolph
Frederik, Elise, Henrik Johannes, Charlotte Cathrine, Johanne Georgine  og Wilhelm Lemvigh.

Julie Helene Fog.

Olavia Fog blev født i 1822 og døde i 1894 i en alder af 72 år.

Olavia blev gift med Christen Marcus Høeg Staun i 1845. Christen blev født i 1813 og døde i 1894 i en
alder af 81 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Ejer af Englerupgaard, justitsråd.

Ludolph Erasmi Fog blev født den 10 Okt. 1825 i Kbh, blev døbt i Garnisons kirke, døde den 14 Feb.
1897 i Kbh i en alder af 71 år, og blev begravet i Garnisons kirke.

Biografi: DBL: F.s far rejste 1834 til Ostindien for at overtage stillingen som kgl. bogholder og revisor i
Tranquebar, men 1837 sendtes F. hjem til Danmark hvor kongen gav tilsagn om at tage sig af drengen der
n.å. blev landkadet og 1843 sekondløjtnant i infanteriet. Fra 1846 indtil krigen 1848 var han elev ved den
militære højskole, deltog derefter i kampene ved Bov og Slesvig og blev adjudant ved 4.brigade, var med i
kampene ved Dybbøl og Nybøl og blev premierløjtnant s.å. For sin stabsuddannelses skyld kom han til
tjeneste ved artilleriet, deltog i slaget ved Fredericia, blev i foråret 1850 adjudant ved
artillerikommandoen og deltog i slaget ved Isted. Efter at have afsluttet ved højskolen blev han
generalstabsaspirant og 1855 kaptajn II og adjoint i generalstaben, var 1859-68 tillige lærer i krigskunst
ved højskolen. I denne stilling udgav han 1861-62 sin fortrinlige Krigskunstens Theori. 1861 blev han
kaptajn I og dec.1863 stabschef ved infanterireserven (forsvaret af Dannevirke) indtil han marts 1864
blev stabschef ved 3. division. 1865 blev han chef for generalstabens taktiske sektion, 1867 oberst og
stabschef ved 1. generalkommando, 1868 departementschef og 1873 direktør i krigsministeriet. Her blev
der brug for hans store evner, livserfaring og mangesidige kundskaber, bl.a. ved arbejdet med at føre
hærloven af 1867 ud i livet. 1878 udnævntes han til chef for officerskolen, n.å. til general og chef for
generalstaben, en stilling hvori han indlagde sig stor fortjeneste - han var, som det blev skrevet om ham,
„den personificerede Pligt- opfyldelse". Under ham udarbejdedes den første fuldstændige
mobiliseringsplan for hæren og detaljerede planer for dennes anvendelse under en eventuel krig samt
værket om krigen 1864. 1887 blev han chef for 1. sjællandske brigade og n.å. generalløjtnant og
kommanderende general i 2. generalkommandodistrikt, afgik 1895. - R. 1861. DM. 1864. K.2 1874. K.1
1878. S.K. 1889. Mal. af Fr. Vermehren udst. 1853.
Militær tid. II, 1892 484; sst. VII, 1897 130. Illtid. 28.2.1897.
Rockstroh *

Begivenheder i hans liv:
• Krigsdeltagelse: treårskrigen, 1848.

• Krigsdeltagelse: 1864.

• Han var ansat som general i Kbh.

Ludolph blev gift med Julie Fanny Holbøll, datter af Carl Peter Holbøll og Hanna Sophie Theresia
Petersen, den 28 Apr. 1852 i Garnisons kirke. Julie blev født den 22 Jan. 1833 i Kbh Frelser og døde den 19
Feb. 1897 i Kbh i en alder af 64 år. Deres børn: Bernhard Reginal Holbøll, Ingeborg, Ove Holbøll  og
Mary Eva.

Bernhard Reginal Holbøll Fog  blev født i 1858 og døde i 1938 i en alder af 80 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som oberst.

Bernhard blev gift med Anna Bruun Købke i 1885. Ægteskabsstatus: 0. Anna blev født i
1856. Deres børn: Gustav Mogens Købke, Ivar Købke  og Svend Købke.

Gustav Mogens Købke Fog  blev født i 1887.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Kaptajn, kontorchef.

Gustav blev gift med Johanne Trier. Ægteskabsstatus: 0. Johanne døde i 1957.
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Deres søn: Torben.

Ivar Købke Fog blev født i 1889.

Svend Købke Fog blev født i 1891.

Ingeborg Fog blev født den 11 Jun. 1860 i Kbh. og døde den 22 Jan. 1923 i Kbh. i en alder af
62 år.

Ingeborg blev gift med Karl Thorvald Kayser i 1902. Karl blev født den 7 Jul. 1853 i Kbh.
og døde den 12 Mar. 1922 i Kbh. i en alder af 68 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som præst til Kyndby og Krogstrup.

Ove Holbøll Fog blev født i 1864.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som officer.

Ove blev gift med Henriette Christensen i 1887. Henriette blev født i 1868. Deres søn: Vagn
Aage.

Vagn Aage Fog blev født i 1888.

Mary Eva Fog blev født i 1867.

Mary blev gift med Anders Gjedde Nyholm. Anders blev født i 1861.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som officer.

Ludolph Frederik Fog blev født den 14 Okt. 1825.

Elise Fog blev født den 10 Sep. 1827.

Henrik Johannes Fog blev født den 8 Apr. 1829.

Charlotte Cathrine Fog blev født den 27 Apr. 1831.

Johanne Georgine Fog blev født den 29 Aug. 1833 i Kbh. og døde den 24 Maj 1895 i Kbh. i en alder af 61
år.

Johanne blev gift med Frederik Henrich Stuckenberg den 14 Maj 1862 i Skørpinge kirke. Frederik blev
født i 1832 og døde i 1899 i en alder af 67 år. Deres søn: Viggo.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som dansk jurist 1821.

• Han tog eksamen lærer på Vridsløselille straffeanstalt 1859 i Kbh..

• Han blev ansat som fattigforstander 1872 i Kbh..
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Viggo Stuckenberg blev født den 17 Sep. 1863 i
Vridsløselille og døde den 6 Dec. 1905 på
Frederiksberg i en alder af 42 år. Et andet navn for
Viggo var Viggo Henrik Fog Stuckenberg.

Biografi:  Se Dansk Biografisk Leksikon

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Forfatter.

Viggo blev gift med Ingeborg Pamperin den 5 Maj
1887 i Holmens kirke. Ingeborg blev født den 6 Feb.
1866 i Kbh (Petri) og døde den 12 Aug. 1904 i New
Zealand i en alder af 38 år. Årsagen til hendes død var
selvmord. Parret var barnløse.

Wilhelm Lemvigh Fog blev født den 12 Dec. 1836.

Helene Dorothea Christine Fog blev født den 6 Jun. 1803 og døde i Aug. 1837 i en alder af 34 år. Årsagen til hendes
død var Barselskomplikationer.

Helene blev gift med Johan Christian Julius Lehmann, søn af Johan Frederik Ludvig Lehmann, i 1828. Johan blev
født i 1801 og døde den 14 Mar. 1888 i en alder af 87 år. Deres børn: Richard Bentley og Julius Christian.

Biografi: Johan Lehmann var gift med de to søstre Helene og dernæst Erasmine Fog.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som toldembedsmand, etatsråd i Kbh, Odense, Nykøbing F..

Richard Bentley Lehmann blev født i 1832 og døde i 1900 i en alder af 68 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som prokurator.

Julius Christian Lehmann blev født i 1836 og døde i 1901 i en alder af 65 år.

Biografi:  Se Dansk biografisk Leksikon3

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

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

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1840-1845 som ugift, logerende hos moderen  i Køge.

• Hun findes i folketællingen 1850 som ugift, logerende med moderen hos Charlotte Cathrine Cathala  i Kbh.

Wilhelmine Louise Fog blev født i 1807 og døde i 1855 i en alder af 48 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1850 som ugift, logrende med moderen hos Charlotte Cathrine Cathala  i Kbh.

Michael Christian Fog  blev født den 7 Mar. 1807 og døde den 23 Maj 1869 i en alder af 62 år. Han blev aldrig gift og
var barnløs.

Biografi: Opkaldt efter moderens farbror.
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Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som toldembedsmand.

Erasmine Henriette Fog blev født i 1810 og døde den 20 Aug. 1885 i en alder af 75 år.

Biografi: Opkaldt efter forældrene.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1840 som ugift, logerende hos moderen  i Køge.

Erasmine blev gift med Johan Christian Julius Lehmann, søn af Johan Frederik Ludvig Lehmann og Ukendt, den
12 Okt. 1844 i Køge. Johan blev født i 1801 og døde den 14 Mar. 1888 i en alder af 87 år. Deres børn: Helene Marie
Henriette, Daniel Wilhelm Emil og Helene Margrethe Henriette.

Biografi: Johan Lehmann var gift med de to søstre Helene og dernæst Erasmine Fog.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som toldembedsmand, etatsråd i Kbh, Odense, Nykøbing F..

Helene Marie Henriette Lehmann blev født i 1842.

Daniel Wilhelm Emil Lehmann blev født i 1846 i Nykøbing F. og døde i 1910 i en alder af 64 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som boghandler.

Helene Margrethe Henriette Lehmann blev født den 29 Jul. 1847 i Nykøbing F og blev døbt den 23 Sep.
1847 i Nykøbing F..
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Ingeborg Mathilde v., 8

Oscar Harald van, 8

Duus

Inge, 12

Dänhardt

Dora Emilie Henriette, 4

Daase

Thora Petrine Marie Andrea, 5

Eberth

Thora Camilla, 8

Edwards

Elin Harriet, 68

Eggertsen

Jens Bay, 27

Viggo, 27

Fog

Adolph, 9

Anna Mathilde Rigmor, 5

Arne Axel, 46

Axel, 45

Bernhard Reginal Holbøll, 69

Bodil, 13

Bolette Benjamine, 71

Charlotte Cathrine, 66, 70

Charlotte Elise, 67

Christian, 24, 40, 43

Christian Anton, 40

Christian Barfoed, 13

Christian Friderich, 9

Christian Lemvig, 67

Constance Elisabeth "Lise", 45

Fog

Ebba, 21

Elise, 70

Ella Dagmar, 43

Elna Jacobi Marie, 5

Else, 12

Emil August Rudolph, 4

Erasmine Henriette, 72

Frederik Vilhelm Luis, 4

Grete, 50

Guri Marie Mathilde, 4

Gustav Mogens Købke, 69

Hakon Magnus, 12

Hakon Waldemar, 14

Hans Jørgen David, 8

Hansa, 45

Harald Viggo, 10

Helene Danielle, 68

Helene Dorothea Christine, 71

Helga Cathrine, 68

Helga Helene, 13

Henriette "Jette", 8

Henrik Georg, 68

Henrik Johannes, 70

Herman, 43, 44

Herman August Christian, 11

Herman Mathæus, 6

Herman Rudolph, 4

Ida Elisabeth, 45

Ida Erasmine, 14

Ida Margrethe, 13

Ingeborg, 70

Ivar Købke, 70

Johanne Georgine, 70

John Richardt, 5

Julie Helene, 69

Jørgen, 12

Jørgen David, 2, 10

Jørgen David Vilhelm, 4

Jørgen Lemvigh, 9

Jørgen Rasmussen, 2

Jørgine Elise, 4

Lauritz Bønnelycke, 24, 46

Ludolph Emil, 67, 68

Ludolph Erasmi, 69
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Fog

Ludolph Frederik, 70

Margrethe Henriette, 43

Margrethe Hermandine, 42

Marie Christine, 3

Marie Louise, 10

Mary Eva, 70

Mathilde Regitze Elisabeth, 7

Michael Christian, 71

Mogens, 60, 68

Olavia, 69

Olavius Ludvig, 4

Othilde Boline, 66

Otto, 45

Otto William, 66

Ove Holbøll, 70

Rasmus Jørgensen, 2

Rasmus Peter, 67

Rasmus Wilhelm, 3

Regitze Christine, 10

Rigmor, 43

Rudolph Georg "R. G.", 6

Sophus Andreas, 9

Stig Lemvigh, 13

Svend, 42

Svend Købke, 70

Søren Lemvigh, 67

Thomas, 10, 21

Thor Magnus, 11

Thyra Regitze, 45

Vagn Aage, 70

Wilhelm Lemvigh, 71

Wilhelmine Louise, 71

Frølich

Jules, 68

Frølund

Lovise, 45

Theodor Severin, 45

Fussing

Camilla, 8

Valdemar, 8

Færch

Ernst, 45

Faartoft

Andreas Christian, 28

Faartoft

Harald Krog, 28

Galskjøt

Isabella Marie Tabitha, 38

Gøtzsche

Julie Hermandine, 16

Hammerich

Frithjof Georg August, 13

Hansen

Ane Sophie, 9

Anne Kirstine, 3

Hans, 20

Niels, 20

Heegaard

Clara Constance, 13

Heide

Ebba, 44

Esther, 44

Hans Peter, 43, 44

Margrete Elisabeth "Ebis", 44

Hein

Ane Marie, 4

Hermansdatter

Bodil Maria, 15

Hiort-Lorenzen

Frederik Peter "Fritz", 8

Hans, 8

Hoffgaard

Ingeborg, 8

Holbøll

Carl Peter, 69

Julie Fanny, 69

Holm

Anna Dorothea, 14

Husted

Julie Constance, 45

Hygum

Sophie Dorthea Antoinette, 43

Højmark

Anna, 40

Haarløv

Rudolph Rothe, 10

Haastrup

Christine, 6

Hans, 6

Jørgensen

Else, 21

Kayser

Karl Thorvald, 70

Keller

Oscar, 40

Aage, 40

Keysen

Anne Margrethe "Grethe" Kirstine,

41

Kiefer

Charlotta Sophia, 2

Kiær

Anna, 20

Axel Camillo Wiggers, 21

Christian Schmidt Pedersen, 29

Gustav Wiggers, 21

Henry Wiggers, 21

Jens Peter Pedersen, 18, 29

Julie Viveke "Vigga" Wiggers, 19

Marinus Peter Jensen, 18

Robert William Wiggers, 19

Kjær

Else Julie Wiggers, 30

Erik Wiggers, 30

Esther Julie Wiggers, 30

Poul Wiggers, 30

Kjærgaard

Inger Marie, 13

Niels Christsian Andersen, 13

Klyver

Jensine Petrea, 5

Knudsen

Dagmar Danebod, 31

Kokborg

Sophie, 66

Krarup

Hans Helmuth, 5

Krog

Frederikke Emilie Sofie, 28

Kroll

Ernst, 4

Købke

Anna Bruun, 69
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Larsen

Oscar Viggo, 44

Lehmann

Daniel Wilhelm Emil, 72

Helene Margrethe Henriette, 72

Helene Marie Henriette, 72

Johan Christian Julius, 71, 72

Johan Frederik Ludvig, 71, 72

Julius Christian, 71

Richard Bentley, 71

Lemvigh

Edle Cathrine, 2

Levinsen

Agnete Marie, 56

Linde

Andreas, 10

Harriet, 10

Julius, 10

Lund

Guri Jacobi, 3

Sara Marie, 16

Løngreen

Gudrun, 19

Madsen

Anna, 42

Christian Frederik, 42

Jenny Wilhelmine, 31

Mortensen

Henriette Elise, 67

Muus

Frants Ferdinand Ahlefelt Ølgaard,

66

Merete, 66

Oline, 8

Müller

Johanne Henriette, 2

Møhl

Johan Conrad Holberg, 19

Møller

Christine Magdalene, 42

David, 2

Nielsen

Johanne, 20

Julius, 8

Thora Cathrine Elise, 8

Nyholm

Anders Gjedde, 70

Pamperin

Ingeborg, 71

Pedersdatter

Ane, 18, 29

Petersen

Hanna Sophie Theresia, 69

Poulsen

Hans, 39

Johannes Rudolf Emil Hansen, 39

Prahl

Christian Peter, 67, 68

Karen Johanne Cathrine, 67

Qwist

Johanne, 10

Rasmussen

Harald Lauritz, 3

Raynals

Emma Ophelia Angelina, 7

Reedtz-Thott

Ada Julie Alexandra, 21

Roose

Kjestine, 8

Ruge

Christian, 30

Rützou

Alfred Nicolai Fog, 14

Michelli Anette Helene Sophie

"Mis", 15

Nanna Dorthea Regitza, 15

Nicoline Erasmine Georgia

Ludolphine "Botte", 15

Niels Ludolph Georg, 14

Niels Oschaltz, 14

Rønne

Johanne Diderikke, 68

Salomon

Vilhelmine, 67

Schou

Theresia, 4

Smith

Harald Lunding, 38

Isabella "Isa" Dorthea Wiggers, 39

Karen, 39

Smith

Poul, 38

Poul William Wiggers, 40

Rigmor, 39

Wiggersa "Gersa" Julie, 40

Smolden

Vera Kathleen, 21

Staun

Christen Marcus Høeg, 69

Stuckenberg

Frederik Henrich, 70

Viggo, 71

Søncksen

Dorthea Marie Caroline, 4

Hans Frideric, 4

Thiele

(Intet fornavn), 14

Thorborg

Jens Christensen, 56

Johs., 56

Thorkilsen

Marie, 10, 21

Trier

Johanne, 69

Tscherning

Johan Andreas, 10

Von Post

André Fredrik Alexander, 44

Vrang

Carl Svante Ragner, 44

Wahle

Paula Vernerina, 30

Weber

Ruth Reilli Liege, 21

Weis

Johan Christian Wilhelm, 3

Regitze Marie, 3

Wiggers

Axel, 32

Didrik, 31

Georg, 29

Ida, 18

Ingeborg, 32

Johann Georg, 16

Julie, 29
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Wiggers

Marie, 28

Poul, 16

Poul Julius, 31

Ruth Helga, 31

Thora, 21, 48

Waagepetersen

Harald Thune, 43

Zachariason

Ingrid, 40


