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BARNDOMSMINDER 

EFTERLADTE OPTEGNELSER 

AF SARA WIGGERS,  

PRIVATTRYK FOR FAMILIEN, KØBENHAVN, 1932 

Ved Karsten Thorborg 

 

 
 

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 
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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 
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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. 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 Byens 

Museum. 

Fader var meget flittig og sparsommelig. Han skar ogsaa Smørstempler ud, 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 Forchammer, 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 
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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 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 
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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 
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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 retfærdig 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 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 Bedsteforældrene 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. -  
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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 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. -  
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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. 

 
 


