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Navnet Wiggers er oprindelig tysk - Wiggers vil sige fra byen Wigger. Der fandtes f. eks. flere personer med det navn i Lüneburg i
1600-tallet. Det ser ud til at de norske Wiggers nedstammer fra en tysk købmand der kom til Christiania via Amsterdam i sidste
halvdel af 1600-tallet. En efterkommer, hattemager Berthel Mathias Wiggers (1774-1856) kom 100 år senere fra Norge til Danmark
og slog sig ned i Nykøbing Sj. hvorfra slægten forgrenede sig.
Mine aner med navnet Wiggers stammer imidlertid - så langt jeg har kunnet følge dem - fra Slesvig, og hvis der er en
slægtsmæssig forbindelse til de norske og dermed sjællandske Wiggers må den skulle findes i Tyskland langt tilbage i tiden. Min
ældst kendte stamfader af navn Wiggers var min 4xtipoldefar, lægen Johann Georg Wiggers (1711-1803) i Husum, Slesvig. Hans
sønnesøn og min 2xtipoldefar var opkaldt efter ham: Johann Georg Wiggers (1797-1867). Han var født i Åbenrå, giftede sig i
Rødby og døde efter et liv som toldbetjent med skiftende tjenestesteder i Svendborg hos sønnen Christian Wiggers (1827-1904)
der var farver og ejede Farvergården på Torvet i Svendborg. En anden søn - og min tipoldefar - var svendborgkøbmanden Poul
Wiggers (1829-1904). Fra dem nedstammer en anden dansk gren med navnet Wiggers.
Poul Wiggers giftede sig 1855 med Julie Hermandine Gøtzsche/Fog og deres næstældste datter, Thora, blev i 1877 viet til
svendborgkøbmand Thomas Barfoed. Min mors elskede "bedster" i Svendborg.
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1-Johann Georg Wiggers blev født i 1711 og døde den 5 Maj 1803 i Husum, Slesvig i en alder af 92 år.

Biografi:  Johann Georg Wiggers (senior) var læge og døde som 92-årig i Husum. Blandt hans børn var Friedrich Heinrich
Wiggers (1744-1811) og  Margretha Elisabeth Wiggers (1761-1857). Hun  var gift med Johan Ludolph Forchhammer i Husum, fra
1803 rektor i Tønder. Og hun var faster til brorsønnen Johan Georg Wiggers jun. Det var hende der tog sig af ham efter
forældrenes tidlige død. Forchhammer døde dog allerede i 1810 (DBL).

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som Fysikus i Husum, Slesvig.

Johann blev gift med Maria Elisabeth Altmannin .  Deres børn: Friedrich Hindrich, Johan Georg, Dorothea Johanna Henriette  
og Margartha Elisabeth .

2-Friedrich Hindrich Wiggers blev født den 15 Mar. 1746 i Krempe, Holsten og døde den 3 Mar. 1811 i Husum i en
alder af 64 år.

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

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

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

• Han var ansat som stadsfysikus i Åbenrå.

Friedrich blev gift med Botilde Marina Bendixen, datter af Hans Bendixen og Botilde Schade, den 30 Dec. 1785 i
Åbenrå.  Deres børn: Marie Elisabeth, Jürgen Friedrich, Johann Georg  og Botilde.

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

3-Marie Elisabeth Wiggers  blev født den 28 Jun. 1787 i Åbenrå, blev døbt den 1 Jul. 1787 i Åbenrå kirke,
og døde den 24 Dec. 1869 i Holtbjerg ved Herning i en alder af 82 år.

Marie blev gift med Poul Jacob Tolderlund, søn af Niels Tolderlund og Kathrine Marie Jacobsen,  
den 10 Jul. 1809. Poul blev født den 31 Okt. 1783 i Brobygård, Sdr. Broby og døde den 22 Mar. 1872 i
Holtbjerg ved Herning i en alder af 88 år. Deres børn: Flora Elma Camilla, Marie Wiggersa  og Poul
Heinrich Eugen.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1802, Odense.

• Han blev uddannet som tand teol 1808 i Kbh.

• Han blev ansat som kateket 1815 i Rødby.

• Han blev ansat som præst 1823 i Vodder og Vonsild.

• Udnævnelse: jubellærer, 1866.

4-Flora Elma Camilla Tolderlund  blev født den 24 Jan. 1810 og døde den 15 Maj 1891 i en
alder af 81 år.

Flora blev gift med Jens Orten Bøving den 21 Okt. 1828. Jens blev født den 8 Jul. 1794 i
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Vigsnæs og døde den 22 Jul. 1864 i Egtved i en alder af 70 år.

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

4-Marie Wiggersa Tolderlund  blev født den 2 Dec. 1811.

4-Poul Heinrich Eugen Tolderlund blev født den 15 Nov. 1834.

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

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

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

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

• Han arbejdede som skipper i Rødby.

• Han blev ansat som toldassistent 1833 med skiftende tjenestesteder.

• Han gik på pension 1861 i Svendborg.
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Vistnok Sara Marie Lund

Johann blev gift med Sara Marie Lund, datter af Johan
Hendrich Lund og Marie Elisabeth Diedrichsen,  den 20 Okt.
1824 i Vodder kirke, Tønder amt. Sara blev født i Jul. 1799 i
Rødby, blev døbt den 16 Jul. 1799 i Rødby kirke, døde den 28
Apr. 1885 i Svendborg, Torvet i en alder af 85 år, og blev
begravet den 4 Maj 1885 i Vor Frue Svendborg.  Et andet navn for
Sara var Sara Marie Hansdatter. Deres børn: Christian, Poul,
Carl Wilhelm, Marie Bothilde "Thilde"  og Laura.

Ægteskabsnotater: Viet af pastor Tolderlund if. KB Vodder 1824,
opsl. 37:
Johan Georg Wiggers, 27 Aar, Skibsejer og Skibscapitain fra
Eggensund.
Jf. Sara Maria Lund, en Datter af Capitain Lund i Rødbye, condit:
[tjenende] i Wodder Præstegaard, 24 Aar gl.
Forlovere ?, P. A. Fog.
Viede 20 October 1824 i Kirken

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

4-Christian Wiggers blev født den 21 Aug. 1827 i
Rødby, døde den 23 Jan. 1905 i Svendborg, St.
Jørgens sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den
27 Jan. 1905 i Vor Frue sogn. Et andet navn for
Christian var Georg Christian August.

Biografi:  Christian Wiggers var ældste søn af Johan
Georg Wiggers og født i Rødby. Efter sin
konfirmation i Ebeltoft 1843 kom han i lære hos farver
Morten Kisbye i Svendborg. Her mødte han Marie
Torp som var husjomfru på farvergården.
Hans datter Sara har beskrevet hjemmet:
"Fader var født den 21. August 1826. Da han blev
konfirmeret, boede Forældrene i Æbeltoft. Han havde
meget Anlæg for Tegning, og Forældrene mente
derfor, at han skulde være Maler. Han blev sat i Lære
i Svendborg, hvor hans Morbroder [Didrik Lorentzius
Lund] var ansat i Toldvæsenet og levede ugift.
Forældrene syntes, det var rart, at der i den fremmede
By var en Slægtning, som Drengen kunde holde sig
til. ... Der hvor han kom i Lære, havde han det
daarligt, ikke meget at bestille og daarlig Forplejning.
Om Aftenen gik han i de Masmannske Aftenskoler og fik for Tegning den lille Sølvmedalje.
En Dag sagde hans Onkel Lund til ham: jeg synes ikke om din Mester, og Du maa hellere
lære at male Tøj end Døre, jeg kan skaffe Dig en god Plads hos Farver Kisby. Og saa blev
det bestemt. Kisbys Farveri var det største i Byen, og det var rare og dannede Mennesker."
Det blev til 5 år i lære hos farver Kisby i Svendborg. Hos fabrikant Brandts i Odense. Og
dernæst 4 som år soldat (bombarder). Han lå mest i Rendsborg, hvor han besøgte sin tante
Forchhammer. Vendte tilbage til Kisbys som svend. Her var Marie Torp ung pige i huset.
Sara Wiggers skriver: "Da Fader var 28 Aar, havde han sparet sig 500 Rigsdaler sammen.
Saa laante han en lignende Sum hos Onkel Lund og købte Farvergaarden paa Torvet. Det
var en stor Begivenhed. Hans Mester spaaede, at det aldrig vilde gaa. Han syntes ikke om
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det. Fader og Moder havde nu forlovet sig og mente nok ved fælles Hjælp, ved Flid og
Sparsommelighed at skulle naa Maalet. ... de beggyndte med godt Mod, det var i Aarene
efter [3-års] Krigen, og de fik udmærket Søgning. Moder var "første Svend", hun farvede
Silkebaand. Der var kommen Annalinfarver i Handelen, magentarøde og magentablaa. Folk
havde jo Silkebaand liggende igennem Aaringer, og nu kunde de farves og blive som ny,
saa de strømmede ind. Jeg husker Moder i mange Aar enten med blaa eller røde Hænder.
Hun skulde jo ogsaa stryge Silkebaandene, saa hun havde nok at gøre, foruden med Hjem
og Børn og Pasning af Butikken. I den første Tid af deres Ægteskab havde hun ogsaa sin
Søster Emma til Hjælp.  Farvergaarden var stor og rummelig, baade ude og inde. Første Sal
var lejet ud, og der var Lejeboere i Baghuset. I Stuen forrest en Butik paa tre Fag og en
Bagbutik paa eet Fag, og en lille Stue; ud imod Gaarden var Soveværelser og Køkken. [Om
butikkens indretning]. Fader var dygtig, og Moder talte med Forstaaelse og interesse til
Bønderkonerne om, hvad der skulde farves. [Om haven og de små fornøjelser]. Hverdagene
spiste Folkene i Butikken og sad der hele Aftenen, læste og  passiarede, de gik aldrig ud. Vi
andre sad inde i Stuen. Tante Thilde læste højt, Ingemanns romaner bl.a. og vi Børn maatte
ikke tale.  Da mine Forældre havde været gift i sex Aar, og det tredje Barn, Kristian var født,
vi to ældste var jo piger, sagde Fader til Moder: "Jeg synes nu, Marie, at vi skulde tage mine
Forældre i Huset." Med dem fulgte også datteren Bothilde. Omk. 1870 købte Christian W.
broderen Vilhelms karte- og spinderi. "Nu kom der flere anstrængende Aar .. Fader havde
ikke lært Karteri og Spinderi, men med hans rastløse Energi og Vilje satte han sig ind i det,
og nogle Aar efter blev det Hele flyttet op paa Torvet."  "Med denne udvidelse af
Forretningen fulgte større Udgifter og større Folkehold. Tidligere var hele hans Bogholderi i
en Lommebog, som han altid gik med i Lommen; men den Gang var alting kontant, der var
ingen, der lod noget skrive for Farvetøj, ingen Udgifter med Indpakningspapir. ... Mit
Indtryk af Fader i mine Barneaar var hans alvor og Strænghed." Efter et uheld, hvor han
havde arbejdet en søndag, blev han en flittig kirkegænger.  "I Aaret 1872 byggedes saa den
egentlige Fabrik ... Tiden gik med Udvidelser og fremskridt i alle Retninger, og da Fader
fyldte 60, mente han at ville trække sig tilbage og overlade sine fire Sønner Virksomheden.
De var alle uddannede hver i sit Fag, saa de kunde fortsætte med udvidelserne i de
forskellige Grene af Forretningen.  Fader byggede sig saa en Villa overfor Høje Bøge med
udsigt over Sundet, og der levede de to Gamle lige til deres Død. Fader var travlt beskæftiget
med sin store Have, og hver Dag gik han sin Tur ind at se til Sønnerne og Forretningen. Og i
Villaen residerede Moder, og der samledes hele Familien."
 
Christian Wiggers farvergård lå på Torvet 7 i Svendborg.
Jubilæumsomtale i Svendborg Amtstidende 1930 og Sara Wiggers Barndomsminder, 1932:
Chr. Wiggers og Marie Torp lejede 1855 den nederste etage af huset på Torvet 7 og
indrettede der farveri, butik og lejlighed. Han farvede, og hun ekspederede - og forretningen
voksede. Få år senere købte C. W. også sin bror, Wilhelm Wiggers karteri, der lå på hjørnet
af Skattergade og Korsgade. 1872 flyttede han det op til sin øvrige virksomhed på Torvet 7.
Samtidig gik han over til dampkraft og anlagde desuden Svendborg Klædefabrik. 1887
overdrog C.W. ledelsen af klædefabrikken til sine to ældste sønner, Christian og Frederik,
som havde lært i Tyskland. Fabrikken blev nu Svendborgs største industrivirksomhed og
den var landskendt. I adskillige år beskæftigede den op mod 200 arbejdere.
1890 kom den tredie søn Johan Wiggers hjem fra udlandet og fik overdraget butikken på
Torvet, som var blevet udvidet betydeligt.
Den fjerde søn Otto Wiggers overtog nogle år senere ledelsen af skræderiet og
konfektionsafdelingen.
1874, 1896 og 1897 blev klædefabrikken hærget af brande, men hver gang blev den
genopbygget i større format.
1896 grundlagdes Svendborg Konfektionsfabrik, så det blev muligt at drive forretning med
færdigsyet herretøj over hele landet. Den blev senere flyttet til Kbh og udvidet med et én
gros udsalg.
1. verdenskrig gav anledning til gode leverencer til den danske hær, men så fulgte
efterkrigsdepressionen. 1924 solgte Brd. Wiggers klædefabrikken til fabrikant G. Binder. Og
den er siden blevet nedlagt.
1924 overtog Bille Wiggers (søn af Johan W.) forretningen i Svendborg og fabrikken i Kbh.
Han startede også Søtøjsfabrikken "Neptun", der producerede kvalitetsgummitøj.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1845-1855 som farverlærling/-svend hos farver Morten Kisbye

i Svendborg.
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• Han arbejdede som farver med eget farveri 1855-1887 i Svendborg.

• Otium: rentier, 1887, St. Jørgens sogn.

Christian blev gift med Marie Cathrine Torp, datter
af Johan Ludvig Torp og Lykke Chirstine Fich, 
i 1855. Marie blev født den 28 Okt. 1831 i Svendborg,
blev døbt den 5 Jan. 1832 i St. Nicolai, døde den 15
Sep. 1916 i Svendborg, St. Jørgens sogn i en alder af
84 år, og blev begravet den 20 Sep. 1916 i Svendborg
Vor Frue sogn. Deres børn: Sara Katrine, Mathilde
"Tilde," Christian Vilhelm, Frederik Georg, Johan
August, Marie "Misse" Christine Elisabeth  og
Otto.

Biografi:  Sara Wiggers skriver:  Hun var ung
Pige hos Kisby, hjalp Husmoderen saavel med
Husvæsenet som med Butikken, det var Skik den
Gang, der var ingen anden Hjælp til at expedere.
Moder en en køn lille en, elskelig i alle henseender,
stilfærdig, kvindelig og meget omgængelig.
Bønderne holdt meget af hende, og mange ældre
Koner har sagt til mig: Ja, den lille Jomfru hos
Kisbys var skam køn, og hun var saa nydelig
klædt." "Fader og Moder talte altid om Forretninger,
hvori de begge var lige meget interesserede. Som jeg
tidligere har bemærket, var Moder køn, en nydelig Figur, trods det at hun havde faaet otte
Børn, hvoraf den ene var dødfødt. ... Vore Forældre passede udmærket sammen, og skønt
Fader var meget sparsommelig, skulde Moder altid have smukke Kjoler og Overstykker og
Modelhatte, og det gjorde ikke noget, om det kostede noget, men hun var ogsaa enestaaende,
"lille Moder", og Fader var meget betænksom mod hele Moders Slægt, som sad i trange
Kaar."
"Moder blev 85 Aar, og ogsaa hun var rask til det sidste."

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1855 som husjomfru hos farver Morten Kisbye  i Svendborg.

5-Sara Katrine Wiggers blev født den 9
Jan. 1856 i Svendborg og døde i 1932 i
Svendborg i en alder af 76 år. Hun blev
aldrig gift og var barnløs.

Biografi: BARNDOMSMINDER
EFTERLADTE OPTEGNELSER
AF
SARA WIGGERS
PRIVATTRYK FOR FAMILIEN
KØBENHAVN, 1932
Min Faders Bedstefader var Læge-
Fysikus i Tønder. Jeg mindes ikke at
have hørt Fader omtale sine
Bedsteforældre. De døde tidligt, og
maaske har han ingen Minder haft om
dem. Faders Fader hed Johan Georg
Wiggers. Han blev opdraget hos nogle
Slægtninge, som hed Forchammer. De
vilde, at Johan Georg skulde studere,
mens hans Hu stod til Søen, som
foreløbig blev hans Levevej. Han har
sikkert været en køn ung Mand, lyst
krøllet Haar, rødmusset, høj, rank og
smidig. Som Barn har jeg set den gamle Mand slaa Hjul i min Faders Butik, saa
hans Ben naaede op til Loftet, til stor Forbavselse for os Børn. Jeg husker
ham tydelig. Fotografiet, vi har af ham, ligner ikke. Paa en af sine Rejser var
han kommen til Rødby, hvor hans Søster var gift med Pastor Tolderlund. Der
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mødte han for første Gang sin vordende Kone, Sara Lund. Hun var Datter af
Landmaaler, Kaptajn Lund i Rødby. Efter at de var blevet gift, sejlede han med
sit eget Skib, medens Bedstemoder havde en lille Handel i Byen, som det var
Skik dengang. Men paa en af sine Rejser forliste han Skibet, der ikke var
assureret. De havde paa dette Tidspunkt et Par Børn, af hvilke min Fader var
den ældste. Det saa sort ud for den lille Familie. Men Bedstefaders
Slægtninge, Forchammers, skaffede ham ind i Toldvæsenet i den saakaldte
Krydsfart. Det var kun en meget beskeden Stilling, men den var fastlønnet. De
kom nu til at føre en omflakkende Tilværelse, idet Bedstefader meget ofte blev
forflyttet til forskellige Byer, saaledes fra Rødby til Faaborg og derfra til
Æbeltoft og tilsidst til Hjerting, hvor de boede, til de flyttede til Svendborg.
De levede meget nøjsomt, men kom dog altid sammen med de bedre Familier i
Byerne og spillede Whist. Lieutenant Hass, Major Kastonnier og Assessor
Barths var Navne, som vi Børn ofte hørte Tale om. Bedstemoders Portrait
ligner udmærket. Hun var lille, opvakt og meget talende; Bedstefader stille og
meget pligtopfyldende. Han var dekoreret med Dannebrogstegnet.
Børnene blev meget spartansk opdraget, fik f. Ex. aldrig Paalæg paa deres
Mad. Fader var den ældste af de fem Søskende. Fra sine tidligste Barneaar
tuskede og handlede han med Duer og alle Slags Dyr, ja en Gang købte han
en Pattegris for 32 Skilling. Dette Liebhaveri for Dyr holdt sig hans Liv
igennem. Da han blev selvstændig, havde vi nede i Haven mange
Hønsegaarde med Racehøns og baade Guld- og Sølvfasaner. Naar han kom til
København, var han altid i Zoologisk Have for at tale med Direktøren og paa
Duejagt hos de forskellige Duevenner derinde. Mange kendte Personer rundt
omkring fra kom for at se hans Samling, som var uden Fejl og Lyde. Fasanerne
endte i Zoologisk Have efter Forretningens Udvidelse. Men lige til sin Død
havde han Duer, »de Brandede«, som han elskede. Paa Grund af Duerne holdt
Rotterne sig ogsaa til, og da Naboen en Gang beklagede sig derover til ham,
sagde han: mine Rotter er gode Rotter. Den Bemærkning ler vi af endnu; det
var jo ikke saa underlig at Rotterne ikke kom ind i Villaen, da de havde deres
gode Udkomme sammen med Duerne.
Faders Søskende hed Poul, Vilhelm, Bothilde og Laura. Poul Wiggers lærte
Kolonialhandel i Svendborg og fik der en stor Købmandsforretning, blev
Formand i Købmandsforeningen, Byraadsmedlem og Ridder af Dbg. Han var
gift med Julie Fog, og der var ni Børn. Vilhelm Wiggers var Landmand i
Skaane, gift med Viktone Bruun, de havde to Børn. Bothilde Wiggers forblev
ugift. Laura Wiggers blev gift med Wilhelm Sievers, af det gamle ansete
Handelshus i Lubeck, H. H. Kahi & Sohn; der var fem Børn.
Fader var født den 21. August 1826. Da han blev konfirmeret, boede
Forældrene i Æbeltoft. Han havde meget Anlæg for Tegning, og Forældrene
mente derfor, at han skulde være Maler. Han blev sat i Lære i Svendborg, hvor
hans Morbroder var ansat i Toldvæsenet og levede ugift. Forældrene syntes,
det var rart, at der i den fremmede By var en Slægtning, som Drengen kunde
holde sig til. Rejsen til Fyn var meget besværlig. De sejlede med »en Smakke«,
og Rejsen varede mange Dage med megen Søsyge. Der var ogsaa Heste om
Bord, saa det var vist ikke nogen Lystsejlads. Der hvor han kom i Lære, havde
han det daarligt, ikke meget at bestille og daarlig Forplejning. Om Aftenen gik
han i de Masmannske Aftenskoler og fik for Tegning den lille Sølv- medalje.
En Dag sagde hans Onkel Lund til ham: jeg synes ikke om din Mester, og Du
maa hellere lære at male Tøj end Døre, jeg kan skaffe Dig en god Plads hos
Farver Kisby. Og saa blev det bestemt. Kisbys Farveri var det største i Byen,
og det var rare og dannede Mennesker. Der stod han saa fem Aar i Lære.
Arbejdsdagen var lang, fra tidlig Morgen til sen Aften. Folkene spiste
Middagsmad sammen med Familien, den skaarne Mad fik de ud i Farveriet.
Om Aftenen sad de i Butikken, der kom ingen Kunder paa den Tid, for det var
mest Landboere, der handlede hos Kisby. Fader fik om Aftenen Tid til at
udskære Forme til at trykke Hestedækkener og Bordtæpper med, som
Landboerne den Gang brugte meget. De var af tykt Vadmel i stærke Farver.
Bordtæpperne var altid højrøde med sort Tryk, i Kanten var en bred Bort og
en Medaljon i Midten. Hestedækkenerne var kraprøde med sort og gult Tryk,
Navnetræk og Bynavn. De saa meget straalende ud og var uopslidelige. En
Del af Formene er endnu paa Byen Museum.
Fader var meget flittig og sparsommelig. Han skar ogsaa Smørstempler ud,
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som han solgte. Hans Anlæg for Tegning kom ham saaledes meget til Gode.
Jeg har aldrig hørt Fader omtale, at han i sine unge Dage kom til Bal eller andre
Fornøjelser. En Gang imellem forærede Onkel Lund ham en Theaterbillet, og
senere i Livet fortalte han os om et særligt udmærket Stykke, han den Gang
havde set. Det endte med følgende Ord: »Men Bjergets Ørn og Dalens Due,
de parret aldrig sammen.» Nu til Dags kan de ikke spille saadanne Stykker,
sagde Fader med alvorligt Ansigt.
Efter udstaaet Læretid kom han til Fabrikant Brandts i Odense og blev der, til
han skulde være Soldat. Madammen, som de den Gang kaldte Konen i Huset,
gav ham Lammelaar og Pølser med i Tjenesten. Han var nu Soldat i fire Aar og
var saa flink og pligtopfyldende, at hans Overordnede flere Gange opfordrede
ham til at blive inde og fortsætte paa den militære Vej. Han var »Bombarder«
og havde et sikkert øje. Engang skød han med Kanon Maalkuglen ned, hvad
ingen anden havde gjort i Mands Minde. Naar han fortalte herom, mærkede vi
Børn, at han var stolt af det. Paa Grund af den megen Kanonskydning var han
kommen i Vane med at tale meget højt, hvad der ofte trættede Moder i den
første Tid af deres Ægteskab. Han var, i sin Soldatertid og hele sit Liv, meget
maadeholden med Spiritus. Han fortsatte ogsaa i Tjenestetiden med sit
Formskæreri og sparede sammen paa sine Penge. Hans Forældre kunde ikke
hjælpe ham, og det var hans stadige Tanke en Gang at begynde for sig selv.
Han laa som Soldat mest i Rendsborg, og der besøgte han jævnlig sin Tante
Forchammcr, som han altid omtalte med Kærlighed.
Endelig slap han fri fra Tjenesten og fik atter Plads hos Kisbys, som Svend,
og der mødte han Moder. Hun var ung Pige hos Kisby, hjalp Husmoderen
saavel med Husvæsenet som med Butikken, det var Skik den Gang, der var
ingen anden Hjælp til at expedere. Moder var en køn lille en, elskelig i alle
Henseender, stilfærdig, kvindelig og meget omgængelig. Bønderne holdt
meget af hende, og mangen ældre Kone har sagt til mig: Ja, den lille Jomfru
hos Kisbys var skam køn, og hun var saa nydelig klædt. Hun var Datter af
Sejlmager Torp i Svendborg. Hun fortalte os Børn, at da hun som ung havde
syet sig en lyserød Silkehat, sagde Naboerne: Har I set den lille Marie Torp
med sin nye lysegrønne Entre deux og den lyserøde Hat. Saa hun har været
straalende og vakt Opsigt i Gaden, kunde vi nok forstaa. En »Entredeux«
antager jeg var en Mellemting af en Trøje og et Slag, deraf kom vel Navnet.
Da Fader var 28 Aar, havde han sparet sig 500 Rigsdaler sammen. Saa laante
han en lignende Sum hos Onkel Lund og købte Farvergaarden paa Torvet.
Det var en stor Begivenhed. Hans Mester spaaede, at det aldrig vilde gaa.
Han syntes ikke om det. Fader og Moder havde nu forlovet sig og mente nok
ved fælles Hjælp, ved Flid og Sparsommelighed at skulle naa Maalet. Gamle
Kisby sagde til Moder: Det vil aldrig gaa, lille Barn, det bliver kun et
Krybbefarveri. Men de begyndte med godt Mod, det var i Aarene efter
Krigen, og de fik udmærket Søgning. Moder var »første Svend», hun farvede
Silkebaand. Der var kommen Annalinfarver i Handelen, magentarøde og
magentablaa. Folk havde jo Silkebaand liggende igennem Aaringer, og nu
kunde de farves og blive som ny, saa de strømmede ind. Jeg husker Moder i
mange Aar enten med blaa eller røde Hænder. Hun skulde jo ogsaa stryge
Silkebaandene, saa hun havde nok at gøre, foruden med Hjem og Børn og
Pasning af Butikken. I den første Tid af deres Ægteskab havde hun ogsaa sin
Søster Emma til Hjælp.
Farvergaarden var stor og rummelig, baade ude og inde. Første Sal var lejet
ud, og der var Lejeboere i Baghuset. I Stuen var forrest en Butik paa tre Fag
og en Bagbutik paa eet Fag, og en lille Stue; ud imod Gaarden var
Soveværelser og Køkken. I Butikken var der kun almindelige Vinduer, under
dem stod en lang Sofa med Bord foran, en Forhøjning ved det ene Vindue,
hvor vi Børn gerne vilde sidde. En Disk tværsover skilte Bagbutikken fra den
forreste Del, og derpaa stod en Pult, hvor vi skrev Tøjet ind, som skulde
farves. Ved Siden af stod en Bakke med Snapseglas og en Flaske med en sød
Taar, som vi bød Bønderne, og som de nød med Velbehag. Jeg ved ikke, hvad
Slags det var, men den søde Taar gled ned i de fleste. Naar det var store
Kunder, fik de Kaffe og en Snegl, og til Sommermarkedet blev de trakterede
med Rødgrød. Mange Bønder kendte vi rigtig godt. Der var nu Niels
Klausens, de havde mange store Sønner, og naar de kom ind igennem
Gaarden fra Onkel Pouls med store Sække med Uld og Garn, der skulde
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forarbejdes, blev der altid raabt ud i Køkkenet: sæt Kaffen paa, nu kommer
Niels Klausens. Fader var dygtig, og Moder talte med Forstaaelse og
Interesse til Bønderkonerne om, hvad der skulde farves. Hun spurgte dem ud,
ja, hvilke Hvergarnskjoler har I nu, og saa raadede hun dem til den Kulør, de
ingen havde af, og det kedede eller trættede hende aldrig. Jeg har mange
Gange hørt hende tale med dem, og det var, som om det var hende selv det
gjaldt.
Det tidligste jeg husker er, at om Søndagen i Skumringen gik Fader og Moder
op og ned ad Gulvet med hinanden under Armen, og saa havde de os Børn i
Haanden, og hver Gang vi skulde vende, saa knubsede vi hinanden efter
bedste Evne. Fader sang altid: »Nu vandrer vi alle til Haven hen, men Frederik
var ej i dens Gange» det var vel en Sang om Frederik den Sjette og
Frederiksberg Have, men jeg husker ikke mere af den; sommetider varierede
han med »Der gaar saa mange forunderlige Dyr i Vorherres Have».
Vi havde en stor rummelig Gaard, og en dejlig stor Have. Begge mine Forældre
elskede Blomster, og saa langt jeg husker tilbage, gik de gerne efter Middagen
en Drivert i Haven, som de kaldte det. Det var den eneste Fornøjelse, som de
undte sig daglig. Og det var kun kort, de opholdt sig dernede. Ja, hvor er det
underligt at tænke paa den Tid, saa langt tilbage, det er som en Drøm, og staar
dog saa tydelig for en.
Vi levede godt, men sparsommeligt. Vi fik aldrig mere end eet Stykke
Franskbrød til Theen, og en Snegl Søndag Morgen til Kaffen. Juleaften fik vi
allesammen Risengrød, Steg og Æbleskiver, og saa spiste Folkene med os,
samt Moders Slægtninge, og vi var mange. Moder havde to store Nerier i
Baller, og dem pyntede hun med Lys og Frugt. Gaver fik vi ikke, det syntes
Fader ikke om, det har vi ikke Tid til i de mørke, travle Dage, sagde han.
Hverdagene spiste Folkene i Butikken og sad der hele Aftenen, læste og
passiarede, de gik aldrig ud. Vi andre sad inde i Stuen. Tante Thilde læste
højt, Ingemanns Romaner bl. andet, og vi Børn maatte ikke tale. Det hændte jo
af og til, at Fader begyndte at snorke henne paa Chaiselongen, træt af Dagens
Slid og Slæb. Saa snakkede vi løs lige med det samme, vi var ikke kede af en
lille Afveksling. Naar vi havde haft en særlig travl Lørdag, sagde Fader: i
Morgen giver jeg Theaterbillet til Jer allesammen. Sommetider fik vi ogsaa
Chokolade efter travle Dage. For Resten kom vi meget sjælden ud. Jeg har kun
en Gang været til Bal i min Barndom. Jeg fik syet Balkjole af Moders
Brudekjole, og da det øste Vande ned, da jeg skulde af Sted, bar to Piger mig i
en Klædekurv over til Krøjers, hvor Ballet var. - Og saa havde vi Pølsegilde,
naar vi slagtede Gris. Saa var hele Familien med. Jeg husker saa tydeligt, at
ved en saadan Lejlighed kom et Telegram, at Danevirke var rømmet. Fader
blev saa hvid i Ansigtet som et Lagen, da han læste det. Aldrig før eller
senere har jeg set noget gøre et saadant Indtryk paa ham som dette. Der taltes
hele Aftenen ikke om andet end den store Sorg, der havde ramt Landet. Jeg
husker ogsaa en Gang, at der blev paabudt Borgerne at forsyne Soldaterne
med Middagsmad. Fader kom med 14 Mand, de fik Suppe og Suppekød, og
skulde saa marchere videre. - Da mine Forældre havde været gift i sex Aar, og
det tredie Barn, Kristian, var født, vi to ældste var jo Piger, sagde Fader til
Moder: Jeg synes nu, Marie, at vi skulde tage mine Forældre i Huset; det har
altid været min Tanke, at jeg, naar jeg kunde overkomme det, vilde, de skulde
have det godt paa deres gamle Dage; og Du har vel ikke noget imod det.
Bedstefader var i Krydsfarten, boede i Hjerting og levede i smaa Kaar sammen
med deres Datter Bothilde. Det var en kærlig Tanke af Fader, men det var
enestaaende elskeligt af Moder, der saa beredvillig gik ind derpaa.
Bedsteforældrene elskede Moder. Aldrig har jeg hørt et uvenligt Ord vekslet
mellem dem, og der blev taget meget Hensyn til de to Gamle, de fik altid det
bedste ved Middagen. Tante Thilde var en udmærket Hjælp i Hjemmet, hun
var dygtig til al Ting, hun kunde sy en Skjorte paa een Dag, den Gang havde
man ingen Symaskine; ikke at tale om Madlavning, det var hun en Mester i;
hun skrev korrekt og udmærket for sig og var meget sparsommelig; af sin lille
Løn, 6o Daler om Aaret, sparede hun dog en lille Kapital op til sine gamle
Dage; hun købte en Livrente og levede af 300 Daler aarligt. Hun var stræng,
men ret færdig og meget betænksom. Vi Børn var nærmest bange for hende,
og skulde vi have Lov til noget, gik vi altid til Moder om det, uden at Tante
hørte det. - Den Gang gik Folk aldrig en Tur, uden de havde noget bestemt at
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gaa efter. En enkelt Gang om Søndagen gik Thilde og jeg med Tante ned paa
St. Jørgensbænken, og saa købte hun tre Linsemakroner, og vi travede alle tre
med hver sin lille Pakke ned paa Bænken og nød den Himmerigsmundfuld. Og
paa vor Fødselsdag, der faldt ved Vintertid, kom hun tidligt om Morgenen,
præsenterende en Bakke med Lys, Kaffe og Gaver, det var noget saa festligt,
og det var Dagens mest spændende øjeblik, som vi glædede os til længe i
Forvejen. -
Vi var altid meget tidligt oppe. Folkene fik Kaffe og Smørrebrød ved 6-Tiden,
og naar den og Frokosten var smurt, sad vi med Haandarbejdet inde i
Butikken, til det blev Dag, og Middagsmaden skulde laves. Vi levede godt.
Fader arbejdede haardt og havde en udmærket Appetit; vi havde altid pæne,
ordentlige Folk; en Gang var en Lærling lidt ubeskeden, saa sagde Fader: Naa!
Naa! Kristian! Vi andre skal ogsaa have noget. Det var »Grønlangkaal», han
ikke kunde staa for; de andre fniste, saa de næppe kunde spise, og lange
Kristian var højrød i Hovedet. - Tante Thilde og Bedste-forældrene er stedse
knyttede til alle mine Barndomsminder. Bedstefader døde seks Aar efter, de
var kommen hos os; men Bedstemoder levede seksten Aar efter ham; og
Tante blev, til hun døde, og tog en Haand med i al Ting. Der var altid nok at
gøre, og Forretningen var i stadig Fremgang. Tante passede nærmest
Husvæsenet og Syningen; men paa travle Dage hjalp hun ogsaa i Butikken.
Moder var altid i Butikken.
Jeg kan ikke mindes, jeg har hørt, hvad Fader gav for Gaarden; men en Gang,
da der var en større Udbetaling, gik Fader med en Mand, som bar hans
Formskærekasse, og deri laa de blanke Dalere. Det er ærgerligt, jeg ikke husker
mere herom. Jeg antager, han opbevarede sine Penge deri, for langt senere fik
vi en Sekretær, og der havde han Pengene i smaa Lærredsposer. -
Faders Broder Vilhelm kom nu hjem fra Amerika. Han havde ogsaa lært
Farveriet hos Kisbys; han begyndte nu et Karteri og Spinderi i Skattegade, og
ved Samarbejde med Farveriet hos os gik det nogle Aar. Saa var der
forskellige Grunde, hvorfor han hellere vilde til Landvæsenet. Han købte sig
en lille Gaard i Skaane, og Fader overtog hans Virksomhed. Men nu kom der
flere anstrængende Aar med denne Udvidelse. Fader havde ikke lært Karteri
og Spinderi, men med hans rastløse Energi og Vilje satte han sig ind i det, og
nogle Aar efter blev det Hele flyttet op paa Torvet. Men der fulgte mange
Bekymringer og Ængstelser med, og mangen Nat har jeg ligget i min Seng og
hørt Fader tale med Moder om de Penge, der nu skulde skaffes til Veje. Men
saa havde han sin lille blide rolige Kone, som saa udmærket forstod at
betragte alt fra den lysere Side og overbevise ham om, at det nok skulde klare
sig. Fader og Moder talte altid om Forretninger, hvori de begge var lige meget
interesserede. Som jeg tidligere har bemærket, var Moder køn, en nydelig
Figur, trods det at hun havde faaet otte Børn, hvoraf den ene var dødfødt. Jeg
husker en Gang da vi alle var samlede, sagde Fader: nu mangler vi kun,
Mutter, den lille dødfødte; den Bemærkning vakte vild Jubel. Vore Forældre
passede udmærket sammen, og skønt Fader var meget sparsommelig, skulde
Moder altid have smukke Kjoler og Overstykker og Modelhatte, og det gjorde
ikke noget, om det kostede noget, men hun var ogsaa enestaaende, »lille
Moder», og Fader var meget betænksom og hjælpsom mod hele Moders
Slægt, som sad i trange Kaar. - Med denne Udvidelse af Forretningen fulgte
større Udgifter og større Folkehold. Tidligere var hele hans Bogholderi i en
Lommebog, som han altid gik med i Lommen; men den Gang var alting
kontant, der var ingen, der lod noget skrive for Farvetøj, ingen Udgifter med
Indpakningspapir, vi spurgte altid: Har De et Klæde med til at pakke ind i? Og
det havde de altid. Men jeg kan saa godt forstaa, naar jeg tænker tilbage til
den Tid, at Fader havde saa meget at tænke paa for at faa de nye Hjul til at
løbe rundt, saa mit Indtryk af Fader i mine Barneaar var hans Alvor og
Strænghed. Naar Fader havde sagt nej, maatte vi ikke bede om det igen, for
saa var det bestemt nej. Men han holdt altid, hvad han lovede os. Han
arbejdede strængt fra Klokken 5 om Morgenen til sen Aften, selv Søndag
Formiddag undte han sig ingen Hvile; af Folkene forlangte han det samme,
men der var flere, som ikke syntes om den Trafik, og gjorde Vrøvl, saa stod
han næste Morgen udenfor Døren, den, der vilde gaa ind paa hans
Betingelser, kunde blive, de andre kunde ikke faa mere Arbejde hos ham, og
de gik alle ind. Men saa hændte det en Søndag, at der var noget i Vejen med
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Dampmaskinen. Fader havde lagt sin Haand paa det Sted, hvor det store
Drivhjul gik ned, uden at han vidste, at Maskinen var i Gang. Al Huden blev
skrabet af Haanden, da han trak den til sig, inden den blev knust af den store
Vægt. Han blev saa forskrækket og tog det som et Fingerpeg fra Gud, at han
ikke skulde arbejde om Søndagen, og blev siden en flittig Kirkegænger. -
Men til Trods for Alvor og Sparsommelighed havde vi Børn det meget
gemytligt. 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 Pouls 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. Tante Thilde syntes, det var noget rædsomt
Vrøvl, men vi havde faaet Lov af Moder, uden hun vidste det.
I Aaret 1872 byggedes saa den egentlige Fabrik. Alt hvad der hed Racehøns
og Fasaner maatte give Plads for den større Virksomhed. To Aar efter, i 1874,
medens Fader var til Uldmarked i Randers, udbrød der Ildløs i Fabrikken ved
Børns Leg med Tændstikker, og en Del blev ødelagt. Men Tiden gik med
Udvidelser og Fremskridt i alle Retninger, og da Fader var 60 Aar, mente han
at ville trække sig tilbage og overlade sine fire Sønner Virksomheden. De var
alle uddannede hver i sit Fag, saa de kunde fortsætte med Udvidelserne i de
forskellige Grene af Forretningen.
Fader byggede sig saa en Villa overfor Høje Bøge med Udsigt over Sundet,
og der levede de to Gamle lige til deres Død. Fader var travlt beskæftiget med
sin store Have, og hver Dag gik han sin Tur ind at se til Sønnerne og
Forretningen. Og i Villaen residerede Moder, og der samledes hele Familien.
Der var Hjerterum og Husrum for Store og Smaa, Unge og Gamle. Fader blev
78 Aar og var rank og rørig lige til det sidste. Maleriet er meget karakteristisk
for ham. Man ser straks, han er en fuldstøbt Mand med Energi og Vilje; men
eet mangler paa Billedet, som Brændekilde ikke har faaet med, det livlige Blink
i øjet, som altid var der, naar han talte. Moders Billede synes jeg er bedst,
rolig og kvindelig, som hun altid var. Moder blev 85 Aar, og ogsaa hun var
rask til det sidste. -
Hermed slutter jeg nu disse Optegnelser om vort Barndomshjem og om Livet,
som det formede sig den Gang. Sparsommelighed, Flid og Nøjsomhed var
Løsenet i Hjemmet, blandet med Gemytlighed imellem os Unge. Ja! vi har haft
en lykkelig Barndom og Ungdom, som vi alle glæder os over at mindes.

5-Mathilde "Tilde" Wiggers  blev født den 7 Dec. 1858 i Svendborg og blev
døbt den 27 Feb. 1859 i Vor Frue. Et andet navn for Mathilde var Mathilde
Ludvigne Christine. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1880 som logerende hos broderen Christian  i

Svendborg.

5-Christian Vilhelm Wiggers  blev født i 1861 i Svendborg.

Biografi:  I 1887 overdrog faderen ledelsen af klædefabrikken til sine to ældste
sønner, Christian og Frederik. De havde lært klædefabrikation i Tyskland, og de
drev virksomheden yderligere frem. I adskillige år var der henved 200 arbejdere
på Svendborg Klædefabrik.

Begivenheder i hans liv:
• Studieophold: bl.a. i udlandet.

• Han arbejdede som klædefabrikant, Brdr. Wiggers 1887 i Svendborg.

5-Frederik Georg Wiggers blev født den 23 Aug. 1863 i Svendborg og døde i
1934 i en alder af 71 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som klædefabrikant i  Brdr. Wiggers 1887 i Svendborg.
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Frederik blev gift med Ovine Emilie Saabye, datter af Ove Christian Frederik
Saabye og Agnes Anna Bilton, den 8 Nov. 1891 i Vor Frue, Svendborg. Ovine
blev født den 11 Aug. 1872 i Svendborg. Deres børn: Oscar Frederik Saabye,
Edith Marie Saabye og Fanny Saabye.

Ægteskabsnotater: KB Vor Frue, Svendborg copulerede 1891, opsl. 61:
Ungkarl, Bogholder Frederik Georg Wiggers 28 Aar, Svendborg & Frøken
Ovine Emilie Saabye, Datter af Oberst Saabye, 21 Aar [?sogn]
Forlovere: Oberst Saabye og Fabrikant Wiggers.
8 November i Kirken efter Tillysning i Sørup Kirke.

6-Oscar Frederik Saabye Wiggers  blev født den 10 Aug. 1892 i
Svendborg og døde i 1976 i en alder af 84 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som tandlæge.

Oscar blev gift med Karen Lizzie Christgau den 15 Apr. 1916.
Karen blev født den 25 Okt. 1894 i Kolding. Deres børn: Vibeke
Iddi og Steen.

Oscar blev derefter gift med Astrid Nissen i Jul. 1938. Astrid blev
født den 27 Feb. 1895 i Kbh F.

6-Edith Marie Saabye Wiggers  blev født den 31 Jul. 1895 i
Svendborg og døde i 1965 i en alder af 70 år.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet som cand pharm.

Edith blev gift med Gustav Fløystrup den 23 Sep. 1938 i Kbh.
Gustav blev født den 12 Sep. 1884. Parret var barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som læge.

6-Fanny Saabye Wiggers blev født den 13 Jun. 1904 i Svendborg
og døde i 1990 i en alder af 86 år.

Fanny blev gift med Georg Reinholdt Frederik Ursin den 12 Jul.
1924 på Kbhs Rådhus. Georg blev født den 27 Nov. 1901 i Aarhus.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som cand phil og tegner.

Frederik blev derefter gift med Wengse Saabye. Wengse blev født i 1870 og
døde i 1950 i en alder af 80 år.
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5-Johan August Wiggers blev født
den 23 Dec. 1867 i Svendborg, blev døbt
den 12 Apr. 1868 i Vor Frue, og døde i
1934 i en alder af 67 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som farvehandler, Brdr.

Wiggers 1890-1924 i Svendborg.

Johan blev gift med Julie Petersen den
4 Apr. 1895 i Valdemarslots kirke. Julie
blev født i 1874. Deres søn: Erik Bille.

6-Erik Bille Wiggers blev
født den 22 Mar. 1900 i
Svendborg og blev døbt den
11 Maj 1900 i St. Nicolaj
Svendborg.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som ejer af

forretning i Svendborg &
fabrik i Kbh Brdr.
Wiggers 1924.

Erik blev gift med Ada
Irgens Hansen, datter af
Ove Irgens Hansen og
Valborg Mete Marie
Wedell Petersen,. Ada blev
født den 14 Maj 1917 i
Svendborg. Deres børn:
Valborg Susanne og
Johan Bille.

5-Marie "Misse" Christine Elisabeth Wiggers  blev født den 26 Aug. 1869 i
Svendborg og blev døbt den 31 Okt. 1869 i Vor Frue.

Marie blev gift med Johannes Henrik Brandt, søn af Johannes Henrik Brandt 
og Augusta Marie Bækkevold, den 23 Aug. 1891 i Vor Frue, Svendborg.
Johannes blev født i 1865 i Vejle.

Ægteskabsnotater: KB Vor Frue Svendborg, viede 23. August 1891, opsl. 59:
Ungkarl, Købmand Johannes Henrik Brandt, 26 Aar, Horsens
Frøken Marie Christine Elisabeth Wiggers, 22 Aar. Datter af Fabrikant C. Chr.
A. Wiggers, Sørup Sogn.
Forlovere:
J. H. Brandt
J. Chr. A. Wiggers
Tillysning i Sørup Kirke
 

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

5-Otto Wiggers blev født den 5 Jun. 1874 i Svendborg og blev døbt den 16 Aug.
1874 i Vor Frue.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Leder af konfektion og skræderi 1890erne i Brdr. Wiggers.

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

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

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

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

• Han ejede købmandsgården, Gerritsgade 28 1860 i Svendborg.

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

• Dekoration: Rider af Dannebrog.

• Han gik på pension og var rentier i Svendborg.
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Poul blev gift med Julie Hermandine Gøtzsche, 
datter af Jørgen David Fog og Hermandine
Kirstine Borgen, den 14 Nov. 1855 i St. Nicolaj
Svendborg. Julie 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.
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:  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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5-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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6-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.

6-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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6-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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6-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 og døde den 26 Feb.
1974 i en alder af 96 år.

6-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..

6-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.

5-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
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ham.
For min mor var hun den højtelskede bedstemor Barfoed i Svendborg hvor hun
boede med sin gigtsvage mand. Hun har uden tvivl været den samlende
skikkelse i hjemmet. Som gamle var de begge meget skrøbelige og let irritable
indbyrdes og for børnestøj.
 
Søsteren, Ingeborg Wiggers, skriver: "Min ældste Søster Ida kan jeg slet ikke
huske hjemme, hun blev gift med Tandlæge Marinus Kiær den Gang jeg var 4
Aar gl., ligesaa min næstældste Søster Thora, som blev gift med Købmand
Thomas Barfoed; dog ved jeg, at Thora var Mors højre Haand; hun strikkede
som Barn alle Drengenes Strømper, og da mor paa sit Dødsleje gennemlevede
den Tid, hvor hun havde faaet mig, var hun mest rolig, naar hun vidste, at
Thora passede Huset og Drengene."
"Jeg var altid nede hos Thora, som var bleven gift samme Aar som Ida. De
boede længere nede af Gerritsgade, i en gammel Købmandsgaard paa Hjørnet af
Kattesundet. Der var en stor Karnap i Butikken; der opholdt vi os næsten altid;
der kunde man se op og ned ad Gaden. Det var ingen Under, at det blev kaldt
"det skarpe Hjørne". Thomas paadrog sig efter en Tyfus en saadan Gigt, at han
blev fuldstændig Krøbling, de første 10 Aar af hendes ægteskab var
Sovekammeret Thoras Opholdssted, hvor hun passede den syge Mand. Thora
var altid min Tilflugt, naar der var noget i Vejen med Brødrene, saa løb jeg altid
ned til hende og fik hende til at gaa med hjem; hun var altid den gode Hjælp.
Om Sommeren flyttede min Kusine Misse [Rützou] og jeg ned til hende og var
der i en 8 Dage, det var vores Sommerudflugt."

Thora blev gift med Thomas Barfoed, 
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
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desto mindre kunne de leve standsmæssigt til deres deres død 1834 i deres
statelige lejlighed med taghave ovenpå Amtstidenden og lige op til kirken.
(Bygningen blev schalburgteret 17. marts 1945 og eksisterer ikke mere).
Breve fra ham viser, at han ligesom mange andre af slægten skrev vers. Desuden
at han interesserede sig for slægtens historie. Han var uden tvivl en vennesæl
omend måske lidt pirrelig mand, og han havde det held i ulykken både at have
en betydelig arv og en god kone i ryggen.

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

Svendborg.

• Han blev uddannet som kommis i Odense.

• Han arbejdede som købmand 1876 i Svendborg.

• Han arbejdede som handelsagent i Svendborg.

6-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
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forhold. Med til et ophold på Krumstrup hørte en tur ned til dem
i Skoven, dvs. morbror Mogens og hans familie i Gudbjerg skov.
Mormor var rask i beslutningen og kunne finde på at stå op midt
om natten for at realisere en ny god ide mht. til stuernes
møblering.  Hendes 80-årsdag i 1960 blev fejret med maner. Hun
var endnu familiens samlingspunkt og myndige overhoved, men
hun måtte bæres i sin stol efter at være faldet. Jeg tror ikke, at
hun kom til at gå mere. I hvert fald sad hun i mange år, og
Kirsten blev sygeplejerske for Børge og hende. Hun var så
nervøs, at hun dårligt kunne sidde et øjeblik i ro på en stol.
Mormor blev mere og mere senil. Hun kom til at leve i sin egen
barndomsverden hvor hun talte med sine forældre, og
efterhånden kunne hun ikke kende selv sine nærmeste. I 1968
flyttede Kirsten og Børge med hende til en lejlighed i Århus. Da
Kirsten blev syg, kom hun på plejehjem hvor hun døde samme
år.
 
Tegning af Helle i min besiddelse.
 
Min tale 1980 ved Mormors 100-årsdag:
Må jeg takke for dette storartede initiativ.  Sidst vi var samlet
her på Krumstrup, var det til mormors 80 års fødselsdag i 1960,
altså for 20 år siden. Der var rejst spise- og danseskur i gården
og selv om mormor måtte bæres derud, var hun i strålende
humør. - Hun elskede når der skete noget. Også den gang havde
Jørgen Helle til bords, og Mette dansede natten lang på bare
tæer. Jeg håber, der er en sprække, som mormor kan kigge
igennem ned til os, for det ville bestemt glæde hende at se den
stolte række af runde fødselsdage således fortsat. Jeg mindes
hendes 75 års fødselsdag, som blev holdt i Hestehavegården,
og hvor jeg faldt i bassinet, og hendes 70 års fødselsdag her på
Krumstrup. Men der har sikkert været flere, som jeg ikke kan
huske. Tak fordi I har villet videreføre traditionen og tak for det
store arbejde, som det er at gøre det.
Men selv om det altid har været en fest at komme på Krumstrup,
er mine vigtigste erindringer fra Krumstrup ikke knyttet til
festerne. De stammer fra de utallige ferier, som jeg har tilbragt
her med far og mor barndommen igennem. Jeg kan endnu
genkalde mig fornemmelsen af de klamme, tunge dyner i
gæsteværelset ved køkkenet. Fra vinduet kunne man se
bæverne ude i voldgraven under de tunge, skyggende kastanier.
Inde bag køkkenet hamrede Børges væv, og Kirsten fodrede
snegle i døren. Hun påstod, de kom til bestemte tider. Ovre i
Fløjen skulle man vare sig for at komme onkel Poul for nær, for
han var verdensmester i at kilde. Og så kunne turen tilbage om
aftenen gennem den lange mørke gang med blodpletterne under
linoleummet nok give bange fornemmelser, når han i mørkningen
havde fortalt om brødrene Langes djævlerier og om skatten, som
én engang havde set.
Men ellers var det mest det udendørs liv, der trak. Min første
oplevelse af nyslået hø og brede, svedige hesterygge, har jeg
her fra Krumstrup. Det er ved sådanne fornemmelser, at vi som
voksne kan nærme os til at forstå vore egne børns intense
oplevelse af lugte og stemninger. Men det er kun udaterbare
erindringsøer. Anderledes tydeligt husker jeg en meget aktiv
efterårsferie i 50erne. Jeg har vel været omkring de 12. Laden var
fuld af halmballer, og Lene og Per og jeg borede os som
muldvarpe ind i det. Efterhånden, som vi kom frem, skar vi
snorene over, og byggede et helt system af gange og huler. Vi
var sorte helt ned i lungerne og fuldkommen lykkelige. Kan I
huske den gang, da først Per og så jeg stod på hovedet ned i et
hul oppe fra toppen af stakken, så kun gummistøvlerne stak op?
Vi var simpelthen ved at blive kvalt, mens de to andre grinende
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trak i benene oppe fra. Det var vist også det år, vi satte Viggos
gamle tømmerflåde ud at sejle i Smededammen. Vi plaskede
rundt over og under vandet. Desværre var de sidste feriedage
lidt tamme, af en eller anden grund blev Lene og Per syge.
Et andet år var det salonbøsserne, der var den store attraktion.
Per og jeg skød først efter kastanier, men det var ulige
morsommere med rotterne. Jeg tror, vi skød 13 + 2 mus. Men
også det fik en brat ende. Mens Per sigtede ned i en bås, var der
en rotte på flugt fra mig på vej ind under hans arm oppe på
båsens kant. Jeg skød fra hoften og ramte - altså rotten - men de
voksne syntes vist ikke så godt om dette mesterskud, så
bøsserne blev i al stilhed sat væk.
Ja, det var store dage for mig at komme til Krumstrup, og jeg har
glædet mig til at gense den og vise den til børnene. Og til at de
skulle opleve, hvor stor deres familie er. Jeg synes vi skal bringe
et leve for mormor og alle hendes børn, børnebørn, oldebørn og
nu også tipoldebarn.

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

• Stilling: proprietærfrue på Faurgaard, 1910, Odder.

• Stilling: proprietærfrue på Krumstrup, 1915, Ryslinge.

Karen blev gift med
Lauritz Bønnelycke Fog, 
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
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telefonen da hun fik meddelelsen.
Hans brevveksling med Karen Barfoed er bevaret, og jeg har
renskrevet den. Gnisten mellem dem sprang, da Lauritz var til
hendes forældres sølvbryllup i Svendborg 21/8 1902, men de har
selvfølgelig kendt hinanden forinden. Han var jo fætter til
hendes mor, og han kalder hende for "kusine". Det har været en
fuldstændig anden verden end min fars missionske hjem i
Hornsyld. Hun var en feteret ung pige fra Svendborgs
købmandsoverklasse, og han havde sammen med sin gifte bror,
Svend, overtaget faderens trælasthandel i Horsens, en af
Jyllands største. Christian Fog der som ung mand var kommet
tomhændet til byen fra Svendborg var død som en af byens
højst beskattede borgere. Det var altså en ungkarl fra
handelsaristokratiet i Horsens der forlovede sig med
købmandsdatteren og enebarnet Karen Barfoed fra Svendborg.
Rygtet om dem spredtes da også med lynets fart, og
lykønskningerne strømmede ind. Hans ungkarleliv med ridning,
jagter hos svogeren Heide på Bygholm og l'hombre på hotellet
med andre unge af byens spidser dokumenteres rigeligt i
brevene. En aften vandt han gode penge ved spillet, men måtte
selvfølgelig spendere østers på hotellet. Far beretter i sine
erindringer om en aften, hvor de unge mænd kom for skade at
brække et bordben. De tilkaldte lægen som forbandt benet
omhyggeligt - og sendte en solid regning. Ellers var ridning
hans lyst og Karens bekymring.
Men selv om de unge slog sig løs, var forældreautoriteten
usvækket. I forbindelse med sølvbrylluppet tog Lauritz og
Karen sammen med et andet ungt par til stranden og
fotograferede i al ærbarhed hinanden parvis. Men det var før
forlovelsen, og det vakte postyr hos bedsteforældrene i
Svendborg, Julie og Poul Wiggers.  De forlangte billederne
destrueret og nedlagde forbud mod, at Karen tog på besøg i
Horsens, og det selv om hendes forældre vist havde billiget det.
Lauritz drog konsekvensen og friede pr. brev. Der går ikke et
brev mellem de unge uden gensidige hilsener til deres
respektive familier. Til gengæld var der ingen smalle steder, da
først forlovelsen var deklareret. De sov selvfølgelig ikke
sammen, men de besøgte hinanden. Han boede i hendes hjem
og hun hos hans forældre. Der var stor forskel på de to køns
verden. Hun syede og gik på visitter, mens han arbejdede og
slog til søren. Men hun havde også haft sit frie liv med
jævnaldrende kammerater af begge køn på cykelture og med
dilettantkomedie. Hvad Chr. Fogs hjem angår, så har det været
præget af sorgen over mange børns tidlige død. Fog var ligesom
Poul Wiggers en selvgjort mand der med afsavn havde arbejdet
sig op til position og velstand. Begge hjem har været
arbejdspuritanske og konservative. Det var patriarkalske og
strenge mænd der gik i ét med deres respektive firmaer. Næste
generation med Thomas Barfoed og Lauritz Fog var mindre
ensidigt fokuserede, mere menneskeligt rummelige.
 
Horsens Avis skrev:
Konsul Lauritz Fog død. 
"I formiddags (21. maj 1908) ved 10-tiden styrtet med sin
Hest i Amaliegade, da han var på Hjemvejen paa sin daglige
Morgenridetur. Konsulen kom ridende ude fra Sundvejen i
strakt karriere, og det syntes som om han ikke rigtig havde
Herredømme over sin Hest, der forøvrigt skal være et uroligt
dyr. Lige idet Hesten skulle over paa Stenbroen i Amaliegade
snublede den og satte Hovedet helt ned i Stenbroen. Konsulen
faldt forover og faldt ned af den. Hesten kom dog hurtigt på
Benene igen og fortsatte et Stykke - 5-6 Alen - ned ad Gaden.
Konsulen hang med det ene Ben i Stigbøjlen og Hovedet nedad
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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
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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.
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Biografi:  Viggo Eggertsen var fætter til Lauritz Fog, idet deres
mødre var søstre f. Bønnelycke. Han var landbrugsuddannet og
købte før ægteskabet en lille gård ved fødebyen Horsens. Senere
erhvervede han den større Faurgaard ved Odder. 1910 ægtede han
Lauritz' Fogs enke, Karen, og 1914 solgte han Faurgård og købte
1915 den tidligere herregård, Krumstrup, i Ryslinge med 89 ha ager
og 63 ha skov.
Han var en temperamentsfuld og patriarkalsk proprietær der
styrede sin gård og sin familie med fast hånd - "højesteret" kalder
mor ham i sine breve til far. Mormor var nu ikke sådan at styre, og
de skændtes ind imellem bravt.

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

• Gårdejer: Horsens.

• Proprietær: Faurgaard, 1910, Odder.

• Proprietær: Krumstrup, 1915, Ryslinge.

5-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, søn af Peter Jensen
Christensen og Henrikke Cecilia
Lorentzen, 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 Henriette "Tulle" Wiggers, Helga
Ludovica Wiggers og Bodil Othilde
Wiggers.

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

6-Julie Henriette "Tulle"
Wiggers Christensen blev
født den 14 Feb. 1886 i
Holbæk og døde den 4 Nov.
1957 i en alder af 71 år. Et
andet navn for Julie var
Hedvig Ingeborg 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.
Deres datter: Kirsten.

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

• Han arbejdede som korrespondent og forretningsfører 1909 i
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København.

6-Helga Ludovica Wiggers Christensen  blev født den 10 Maj
1891 i Holbæk, blev døbt den 14 Jun. 1891 i St. Nikolaj kirke, og
døde den 11 Maj 1938 i Mexico i en alder af 47 år.

Helga blev gift med Christian Larsen i USA.

6-Bodil Othilde Wiggers Christensen  blev født den 25 Dec.
1896 i Holbæk og døde den 27 Mar. 1985 i San Filipe i Oaxaco,
Mexico i en alder af 88 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

5-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.
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5-Julie Wiggers blev født den 8 Apr.
1861 i Svendborg og døde i 1932 i
Odense i en alder af 71 år.

Julie blev gift med Christian Schmidt
Pedersen Kiær, 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.

6-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.

6-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.
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6-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.

6-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.

En af Wiggersdrengene. Må være Didrik

5-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.

• Kirkebog: minearbejder, 1890, Californien.
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• Han arbejdede som guldmineejer i Arizona, USA.

• Han findes i folketællingen 1930 i Yuma, Arizona.

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.

• Hun findes i folketællingen 1930 i Los Angeles, California.

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

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1930 i Hamilton, Ohio.

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.

5-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.

• Han findes i folketællingen 1930 i
Freeborn, Minnesota.

Poul blev gift med Christine. Christine
blev født i Sverige.
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En af Wiggersdrengene. Jeg mener det må være Axel
i skoleuniform.

5-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.

5-Ingeborg Wiggers blev født den 18
Dec. 1871 i Svendborg, døde den 13 Jul.
1940 i Tveje Merløse, Holbæk i en alder
af 68 år, og blev begravet den 17 Jul.
1940 i Holbæk gl. kirkegård.

Biografi: MOR FORTÆLLER
 
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
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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, 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
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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 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
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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 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
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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 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.
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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
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Syjomfru baade 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
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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 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
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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  

Ingeborg blev gift med Poul Smith, 
søn af Harald Lunding Smith og
Isabella Marie Tabitha Galskjøt,  den
14 Nov. 1890 i St. Nicolai, Svendborg.
Poul blev født den 24 Aug. 1860 i
Holbæk, blev døbt den 16 Okt. 1869 i St.
Nicolaj, døde den 17 Mar. 1923 i Tveje
Merløse, Holbæk i en alder af 62 år, og
blev begravet den 24 Mar. 1923 i Tveje
Merløse, Holbæk. Deres børn: Rigmor
Wiggers, Karen Wiggers, Isabella "Isa"
Dorthea Wiggers, Wiggersa "Gersa"
Julie og Poul William Wiggers .

Ægteskabsnotater: KB St. Noclai,
Svendborg copulerede 1890, opsl. 87:
18 Novembr. i Kirken.
Konsul og Kjøbmand Poul Smith af
Holbæk. 30 Aar. Født, døbt og
konfirmeret i Holbæk.
Ingeborg Wiggers her af Sognet. Født
(18/12 71), døbt og konf. her i Sognet. 19Aar.
Begge hidtil ugifte.
Forlovere: H. Smith, Grosserer, Kjøbenhavn
P. Wiggers, Kjøbmand, Svendborg

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.

6-Rigmor Wiggers Smith blev født den 21 Okt. 1891 i Holbæk,
blev døbt den 15 Nov. 1891 i St. Nikolaj kirke, 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 Hansen, den 11 Maj 1916 i Tveje
Merløse, Holbæk. Johannes blev født den 9 Dec. 1887 i Nykøbing
Sj..

Ægteskabsnotater: KB Tveje Merløse, viede 1916, opsl. 71:
11. Maj i Kirken
Ungkarl Herredsfoged, cand. jur. af Holbæk Johannes Rudolf Emil
Hansen Poulsen, født i Nykøbing d. 9. decbr 1885, Søn af
Værtshusholder Hans Poulsen og H. Maren Jørgensdatter ibd.
Pige Rigmor Wiggers Smith af Villakvarteret, født i Holbæk d. 21
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Oktbr. 1991. Datter af Købmand og Konsul Poul Smith og H.
IngeborgWiggers af Villakvarteret.
Forlovere: Sagfører Branddirektør J. H. Poulsen, Kerteminde og
Brudens Fader.
 

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

• Kirkebog: herredsfogen, cand. jur., 1916, Holbæk.

6-Karen Wiggers Smith blev født den 15 Dec. 1893 i Tveje
Merløse, Holbæk og døde den 21 Dec. 1961 i en alder af 68 år. Hun
blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som lektor.

6-Isabella "Isa" Dorthea
Wiggers Smith blev født
den 4 Dec. 1896 i Tveje
Merløse, Holbæk og døde
den 9 Apr. 1972 i Rom i en
alder af 75 år. 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.

6-Wiggersa "Gersa" Julie
Smith blev født den 8 Jan.
1902 i Tveje Merløse,
Holbæk, blev døbt den 25
Apr. 1902 i Tveje Merløse,
Holbæk, og døde efter 1979
på Frederiksberg. Årsagen til
hendes død var ulykke. Hun
gik ud foran en bil.

Biografi:  Gersa Keller
boede i Gentofte med sin
mand, der var grosserer og
de kom sammen med mine
forældre. Der var tre drenge
og de 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.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som grosserer i Gentofte.

6-Poul William Wiggers Smith  blev født den 13 Nov. 1913 i Tveje
Merløse, Holbæk og blev døbt den 4 Jan. 1914 i Tveje Merløse,
Holbæk.

Biografi: KB Tveje Merløse fødte 1913, opsl 32:  
Poul William Wiggers Smith f. 14 Novbr. døbt 4 Jan. 1914.
....
Faddere:
Frøkenerne Rigmor Smith, Karen Smith og Isa Smith,
Villakvarteret. Minearbejder Dirik Wiggers Kalifornien, Grosserer
Olaf Smith København og Bogholder Halrald Smith Svendborg.

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

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

4-Carl Wilhelm Wiggers blev født den 14 Aug. 1832 i Rødby, Maribo amt, blev døbt den 11
Nov. 1832 i Rødby kirke, og døde efter 1896.

Biografi:  Sara Wiggers: "Faders Broder Vilhelm kom nu hjem fra Amerika. Han havde
ogsaa lært Farveriet hos Kisbys; han begyndte nu et Karteri og Spinderi i Skattegade, og
ved Samarbejde med Farveriet hos os gik det nogle Aar. Saa var der forskellige Grunde,
hvorfor han hellere vilde til Landvæsenet. Han købte en lille Gaard i Skaane, og Fader
overtog hans Virksomhed." Det har været omk 1870. Vilhelm Wiggers havde to børn.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som udd. som farver hos Kisby, Svendborg.

• Han udvandrede til USA.

• Han arbejdede som karter i Svendborg.

• Han arbejdede som landmand Omk 1870 i Småland, Sverige.

Carl blev gift med Amalie Viktoria Elisabeth Bruun. Amalie blev født i 1824 og døde før
1896. Deres datter: Martha.

5-Martha Wiggers blev født den 15
Aug. 1866 i Svendborg og blev døbt den
21 Okt. 1866 i St.Nicolaj.

Biografi:  Ingeborg Smith f. Wiggers:
"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 i
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." (s.9).
 
Der er et par portrætfoto af en dame, som mor mente var af hende.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som husholderske hos Povl Wiggers i Svendborg.

Martha blev gift med Jens Carl Julius Valdemar Brusch,  søn af Jens Ludvig
Brusch og Caroline Mathilde Reitzel, den 21 Maj 1896 i St. Nicolaj, Svendborg.
Jens blev født den 24 Mar. 1855 i København. Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: Viede St. Nicolaj kirke, Svendborg d: 21 Maj 1896 opsl. 137:
14. Ungkarl Jens Carl Julius Valdemar Brusch, Snedker i Kjøbenhavn, født i
Kjøbenhavn d: 24de Marts 1855, Søn af afdøde cand. theol. Lærer Jens Ludvig
Brusch og nulevende Hustru Caroline Mathilde Reitzel af Kjøbenhavn. 41 Aar.
 
Pige Martha Wiggers, Ophold hos Kjøbmand Wiggers her i Sognet. Født 15de
August 1866. Datter af Landmand af Smaaland i Sverige og afdøde Hustru
Victorie Amalie Elisabeth Bruun. 29 Aar.
Forlovere: cand pharm Jens Ludvig Brusch, Frederiksberg, Poul Wiggers R. af
Dgb. Kjøbmand i Svendborg

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som snedker i København.

4-Marie Bothilde "Thilde" Wiggers  blev født den 21 Okt. 1836 i Fåborg, blev døbt den 16
Feb. 1837 i Fåborg kirke, døde den 11 Jan. 1917 i Svendborg i en alder af 80 år, og blev
begravet den 17 Jan. 1917 i St. Nikolaj kirke. Et andet navn for Marie var Thilde. Hun blev
aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Thilde Wiggers var ugift og boede først med forældrene i Hjerting, men flyttede
med dem til Farvergården i Svendborg 1861 hos broderen Christian og var iflg. Sara en
meget myndig dame.
 
Sara Wiggers: "Tante Thilde var en udmærket Hjælp i Hjemmet, hun var dygtig til al
Ting, hun kunde sy en Skjorte paa een Dag, den Gang havde man ingen Symaskine; ikke at
tale om Madlavning, det var hun en Mester i; hun skrev korrekt og udmærket for sig og
var meget sparsommelig; af sin lille Løn, 60 Daler om Aaret, sparede hun dog en lille
Kapital op til sine gamle Dage; hun købte en Livrente og levede af 300 Daler aarligt. Hun
var stræng, men ret færdig og meget betænksom. Vi Børn var nærmest bange for hende, og
skulde vi have Lov til noget, gik vi altid til Moder om det, uden at Tante hørte det. - Den
Gang gik Folk aldrig en Tur, uden de havde noget bestemt at gaa efter. En enkelt Gang om
Søndagen gik Thilde [kusine Bothilde] og jeg med Tante [Bothilde] ned paa St.
Jørgensbænken, og saa købte hun tre Linsemakroner, og vi travede alle tre med hver sin
lille Pakke ned paa Bænken og nød den Himmerigsmundfuld. Og paa vor Fødselsdag, der
faldt ved Vintertid, kom hun tidligt om Morgenen, præsenterende en Bakke med Lys, Kaffe
og Gaver, det var noget saa festligt, og det var Dagens mest spændende øjeblik, som vi
glædede os til længe i Forvejen. -"
 
Ingeborg Wiggers: "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. ... Tante Thilde levede til sin Død hos Onkel Christians."

4-Laura Wiggers blev født den 3 Maj 1839 i Kerteminde og døde efter 1903.

Laura blev gift med Wilhelm Sievers.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som som ansat i handelsfirmaet H. H. Kahl & Sohn i Lybæk.

3-Botilde Wiggers.

2-Johan Georg Wiggers blev født den 14 Sep. 1748 i Bredsted og døde den 13 Jun. 1820 i St. Petersborg i en alder af
71 år.

Begivenheder i hans liv:
• Studier: i Kiel universitet.

• Studier: i St. Petersborg.
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• Han var ansat som filosofilærer på universitetet i Kiel.

• Han blev ansat som agent for hansestæderne Hamborg og Lybæk 1787 i St. Petersborg.

• Han var ansat som medarbejder af "Petersburger Journal" i St. Petersborg.

Johan blev gift med Maria Elisabeth.

2-Dorothea Johanna Henriette Wiggers  blev født i 1752.

Dorothea blev gift med Thomsen. Thomsen døde før 1803.

2-Margartha Elisabeth Wiggers  blev født i 1761 og døde i 1857 i en alder af 96 år.

Biografi:  Margartha Elisabeth Wiggers var datter af lægefysius i Tønder Johan Georg Wiggers og søster til Friedrich
Heinrich Wiggers. Hun var gift med skolemanden Ludolf Forchammer og mor til 4 begavede drenge. Måske er der sket
noget i broderens familie. FT 1803 viser, at hans kone var fraværende, og at han boede i Åbenrå, mens hans to drenge,
Jürgen Friedrich 14 år & Johan Georg Wiggers på 7 år, var elever på den lærde skole i Husum. De boede sammen med
andre elever hos fasteren og hendes mand, Johann Ludolph Forchhammer, der på det tidspunkt var subrektor på
skolen. Johan Georg - min tiptipoldefar - var altså både barn af og var opvokset hos en tysksproget slesvigsk familie.
Det var en akademisk familie, så han skulle studere, men han ville til søs, og det kom han. Rektoren døde allerede i
1810, men Forchhammerne hjalp ham igen omk. 1833, da hans skib var forlist, og fik ham ansat som assistent i
toldvæsenet i den såkaldte krydsfart (krydstoldfartøj).

Margartha blev gift med Johann Ludolph Forchhammer, søn af Thomas Forchhammer,. Johann blev født i 1764 og
døde i 1810 i en alder af 46 år. Deres børn: Thomas Otto, Johan Georg, August Friedrich Wilhelm  og Peter Wilhelm.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som lærer på Borgerskolen i Husum, Slesvig.

• Han blev ansat som rektor 1803-1810 i Tønder.

3-Thomas Otto Forchhammer blev født i 1792 i Husum, Slesvig og døde den 30 Jan. 1827 i Flensborg i
en alder af 35 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som dr. med & chir.

Thomas blev gift med Marie Vicart.

3-Johan Georg Forchhammer blev født i 1794 i Husum, Slesvig og døde den 14 Dec. 1865 i Kbh. i en
alder af 71 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som geolog, professor, konferentsråd i København.

Johan blev gift med Louise Christiane Fugl i 1826. Louise blev født i 1804 og døde den 17 Aug. 1831 i en
alder af 27 år.

Johan blev derefter gift med Emilie Marianne Fugl  i 1832. Emilie blev født i 1815 og døde den 19 Maj
1882 i en alder af 67 år.

3-August Friedrich Wilhelm Forchhammer blev født i 1797 i Husum, Slesvig og døde i 1870 i Kiel i en
alder af 73 år.

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

August giftede sig med 'ukendt'.

3-Peter Wilhelm Forchhammer blev født i 1803 i Husum, Slesvig og døde i 1894 i Kiel i en alder af 91
år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som klassisk filolog.
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(Intet efternavn)

Christine, 31

Maria Elisabeth, 44

Thomsen, 44

Altmannin

Maria Elisabeth, 2

Ballistrini

Anetta "Netta", 28

Barfoed

Christen, 20

Karen, 21

Thomas, 20

Bendixen

Botilde Marina, 2

Hans, 2

Bilton

Agnes Anna, 11

Borgen

Hermandine Kirstine, 14

Brandt

Johannes Henrik, 13

Brusch

Jens Carl Julius Valdemar, 43

Jens Ludvig, 43

Bruun

Amalie Viktoria Elisabeth, 42

Bækkevold

Augusta Marie, 13

Bønnelycke

Christiane Henriette, 26

Elisabeth Cathrine "Lise", 23

Bøving

Jens Orten, 2

Carre

Petrine Andreasine, 20

Christensen

Bodil Othilde Wiggers, 28

Harald Leopold, 27

Helga Ludovica Wiggers, 28

Julie Henriette "Tulle" Wiggers, 27

Peter Jensen, 27

Christgau

Karen Lizzie, 12

De Neergaard

Wenzel Peter Carl Frederik Flach, 17

Diedrichsen

Marie Elisabeth, 4

Eggertsen

Jens Bay, 26

Viggo, 26

Fich

Lykke Chirstine, 6

Fløystrup

Gustav, 12

Fog

Christian, 23

Ebba, 19

Jørgen David, 14

Lauritz Bønnelycke, 23

Thomas, 19

Forchhammer

August Friedrich Wilhelm, 44

Johan Georg, 44

Johann Ludolph, 44

Peter Wilhelm, 44

Thomas, 44

Thomas Otto, 44

Fugl

Emilie Marianne, 44

Louise Christiane, 44

Faartoft

Andreas Christian, 27

Harald Krog, 27

Galskjøt

Isabella Marie Tabitha, 40

Gøtzsche

Julie Hermandine, 14

Hansen

Ada Irgens, 13

Hans, 18

Maren, 40

Niels, 18

Ove Irgens, 13

Højmark

Anna, 41

Jacobsen

Kathrine Marie, 2

Jørgensen

Else, 19

Keller

Oscar, 41

Aage, 41

Kiær

Anna, 18

Axel Camillo Wiggers, 19

Christian Schmidt Pedersen, 29

Gustav Wiggers, 19

Henry Wiggers, 19

Jens Peter Pedersen, 16, 29

Julie Viveke "Vigga" Wiggers, 17

Marinus Peter Jensen, 16

Robert William Wiggers, 17

Kjær

Else Julie Wiggers, 30

Erik Wiggers, 30

Esther Julie Wiggers, 29

Poul Wiggers, 29

Knudsen

Dagmar Danebod, 31

Krog

Frederikke Emilie Sofie, 27

Larsen

Christian, 28

Lorentzen

Henrikke Cecilia, 27

Lund

Johan Hendrich, 4

Sara Marie, 4

Løngreen

Gudrun, 17

Madsen

Jenny Wilhelmine, 31

Møhl

Johan Conrad Holberg, 17

Nielsen

Johanne, 18

Nissen

Astrid, 12

Pedersdatter

Ane, 16, 29

Petersen

Julie, 13

Valborg Mete Marie Wedell, 13
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Poulsen

Hans, 40

Johannes Rudolf Emil Hansen, 40

Reedtz-Thott

Ada Julie Alexandra, 19

Reitzel

Caroline Mathilde, 43

Ruge

Christian, 30

Schade

Botilde, 2

Sievers

Wilhelm, 43

Smith

Harald Lunding, 40

Isabella "Isa" Dorthea Wiggers, 41

Karen Wiggers, 41

Poul, 40

Poul William Wiggers, 42

Rigmor Wiggers, 40

Wiggersa "Gersa" Julie, 41

Smolden

Vera Kathleen, 19

Saabye

Ove Christian Frederik, 11

Ovine Emilie, 11

Wengse, 12

Thorkilsen

Marie, 19

Tolderlund

Flora Elma Camilla, 2

Marie Wiggersa, 3

Niels, 2

Poul Heinrich Eugen, 3

Poul Jacob, 2

Torp

Johan Ludvig, 6

Marie Cathrine, 6

Ursin

Georg Reinholdt Frederik, 12

Vicart

Marie, 44

Wahle

Paula Vernerina, 30

Weber

Ruth Reilli Liege, 19

Wiggers

Axel, 32

Botilde, 43

Carl Wilhelm, 42

Christian, 4

Christian Vilhelm, 11

Didrik, 30

Dorothea Johanna Henriette, 44

Edith Marie Saabye, 12

Erik Bille, 13

Fanny Saabye, 12

Frederik Georg, 11

Friedrich Hindrich, 2

Georg, 28

Ida, 16

Ingeborg, 32

Johan August, 13

Johan Georg, 43

Johann Georg, 2, 3

Julie, 29

Jürgen Friedrich, 3

Laura, 43

Margartha Elisabeth, 44

Marie, 27

Marie "Misse" Christine Elisabeth,

13

Marie Bothilde "Thilde", 43

Marie Elisabeth, 2

Martha, 42

Mathilde "Tilde", 11

Oscar Frederik Saabye, 12

Otto, 13

Poul, 14

Poul Julius, 31

Ruth Helga, 31

Sara Katrine, 6

Thora, 19

Zachariason

Ingrid, 42


