Familien Storgaard
Anne Mathie Storgaard
f. Grau
f. 10.04.1847 i Gøtterup
d. 19.08.1921 i Toftlund
Lauritz Jensen Storgaard
f. 09.05.1846 i Toftlund
d. 06.11.1924 i Toftlund
Søren Peter Storgaard
f.08.11.1881 i Toftlund
d.
Anders Hansen Storgaard
f. 08.11.1885 i Toftlund
d. 30.11.1918 i Køln
Peter Lauritz Storgaard
f. 17.09.1889 i Toftlund
d. 20.05.1918 i Valenciennes, Frankrig
Urmager Storgaard og hans kone havde før krigen tre sønner og en
datter. Urmageren kunne overlade sin forretning til den mellemste,
der var urmager ligesom sin far. Da krigen var forbi var alle tre
sønner døde. Urmager Storgaard måtte genoptage arbejdet. Da både
urmageren og hans kone var døde, stod datteren alene tilbage. Hun
solgte forretningen og udvandrede til USA:
En berejst urmager
Familien Storgaard var en af de kendte familier i Toftlund. Lauritz
Storgaard – eller Laust Storgaard, som han hed i daglig tale – var uddannet
urmager. Han havde i sin ungdom rejst meget. Han havde opholdt sig i
England, Vestindien og Syd- og Nordamerika.
Vi ved ikke, hvornår han kom til Toftlund, men i 1875 ejede han
urmagerforretningen i Søndergade.
Han var urmager og guldhandler.
3 sønner og 1 datter

Familien havde 3 sønner og en datter. Den ældste søn Søren Peter
Storgaard døde allerede i 1912. Han døde ikke i Toftlund. Laust Storgaard
havde overdraget sin forretning til sønnen Anders Peter, da denne blev
indkaldt i 1915. Laust Storgaard måtte igen træde til som urmager og passe
forretningen, mens sønnen var væk. Også den yngste søn Peter Lauritz
faldt.
Da urmager Storgaard i
1916 fyldte 70 år, var der en
stor artikel om ham i
avisen. Han blev her omtalt
som ”en af de ældste
borgere i Toftlund”. Lauritz
Storgaard mistede sin
hustru i 1921. Han holdt
forretningen i gang til sin
død i 1924.
Notits fra Hejmdal 08.05.1916

Cathrine Storgaard udvandrer
Datteren Cathrine var nu alene tilbage. Hun solgte urmagerforretningen til
Christian Tandrup og udvandrede selv til USA.
Da Cathrine Storgaard solgte til Christian Tandrup, stillede hun en
betingelse for at handelen kunne gå i orden. Der var plantet et pæretræ ved
urmagerforretningen. Det gav nogle formidable pærer, og Cathrine
Storgaard betingede sig, at pæretræet aldrig måtte fældes. Det lovede
Christian Tandrup, og så kunne han overtage forretningen.
Anders Hansen Storgaard – familiens næstældste søn- var uddannet
urmager ligesom sin far. Et par år før 1. Verdenskrig overtog han
forretningen i Søndergade, og faderen gik på pension. Da begge sønner
blev indkaldt til krigen, måtte faderen igen trække i arbejdstøjet.
Anders Storgaard blev indkaldt som 30-årig i 1915. Han blev
landstormsmand og blev først sendt til Østfronten.
I Rusland mødte han en ung mand, som han kendte. Det var Eduard Dall,
som havde været indkvarteret i Toftlund hos urmagerfamilien i Søndergade
i 1914. De to unge mænds gensynsglæde var stor, og der blev bragt en
notits om sammentræffet i Modersmaalet.

Vestfronten
Senere blev Anders Storgaard sendt til Vestfronten. Da krigen var på det
sidste i efteråret 1918, skrev han et brev hjem til forældrene. Her gav han
udtryk for sin glæde over at være på vej hjem. Han skrev i brevet, at det
var hans hensigt at tage sig af sine gamle forældre. Det nåede han
imidlertid ikke.
På tilbagetoget fra Frankrig blev han syg af lungebetændelse. Hanblev
indlagt på fæstningslazarettet i Køln, hvor han døde af si sygdom. Det var
et hårdt slag for forædlrebne, der havde mistet deres yngste søn Peter et
halvt år før. 2. juledag 1918 om eftermiddagen blev der afholdt en
mindegudstjeneste i Toftlund kirke for Anders Storgaard.
På mindetavlen i Toftlund kirke er anført, at Anders Storgaard er født den
08.05.1885. Den rigtige fødselsdato er ifølge kirkebogen den 08.11.1885.
Peter Lauritz Storgaard var uddannet bager. Både han og broderen
Anders blev indkaldt til krigen. Han kom til Østfronten i Rusland. I
september 1915 fik Peter Storgaard orlov og var hjemme i Toftlund i 14
dage. Senere i krigen fik han igen orlov og kom hjem. Det var i 1918. Han
fik denne gang orlov i 10 dage.
Peter Storgaard blev hårdt såret i Frankrig. Han kom på Kreiegs-Lazarett
VII i Valenciennes og døde af sine sår. Peter Storgaard blev begravet på
soldaterkirkegården Le Fresnoy nær Lille. Det var frygteligt for hans
forældre.
På mindetavlen i Toftlund kirke er angivet, at Peter Storgaard er født den
17.10.1889. Fødselsdatoen er ifølge kirkebogen den 17.09.1889.

