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ICildeme for dette udkast er hovedsagelig Giessings 

„Jubel-Lærere“ I, 331—359; Luthersk Kirketidende for 1882 
nr. 15 og 16; Anreps Svenska adelns åttartaflor Ibind;Biogr. 
lex. ofv. namnkunn. sv. mån, V bind; Pers.-hist. Tidsskrift, for- 
skjellige steder; Tuxen, Den danske og norske Sømagt; Nord. 
Konv.-Lex. art. „Gerner“; fire haandskrevne stamtavler, som 
ejes af familjen; derhos nogle haandskrevne udkast til stamtavler 
af adjunkt M. Amesen paa grundlag af Giessings opstilling og 
med hans egne tilføjelser samt med nogle oplysninger fra en 
anden haand; nogle tilskrevne notitser paa den Gemerske 
stamtavle i et eksemplar af Giessing, som ejes af familjen; 
enkelte spredte familje-optegnelser og endelig nogle mundt
lige og skriftlige meddelelser.

Dette arbejde gjør ikke fordring paa at gjelde som en 
fuldstændig eller udtømmende stamtavle over slegten. Den 
er udarbejdet af en, der ikke er genealog af fag, og efter 
ønske af nogle af familjens medlemmer. Men den kan muli- 
gens tjene som grundlag for en bedre og mere udtømmende 
fremstilling.

Oplysninger til at berigtige eller fuldstændiggjøre denne 
stamtavle modtages med taknemlighed af kand. mag. M. Sundt, 
Fosvejen 7, Kristiania.

Maj 1886.



Familjen Gerner

skal være kommen fra Skotland. Da nemlig i det 16de aar- 
hundred reformationen banede sig vej ogsaa til Skotland, 
søgte kong Jakob den 5te af huset Stuart ivrig at holde den 
ude og at støtte den katholske kirke. Mange tilhængere af 
den ny lære gik derfor under hans og senere under hans dat
ters, den berømte og ulykkelige Maria Stuarts regjering i fri
villig eller tvungen landflygtighed. Blandt disse var der to 
mænd (rimeligvis brødre) af navnet Gerner, hvilket navn af 
Giessing (Jubel-Lærere I, 331) siges brugt af nogle familjer i 
Skotland „indtil denne dag“, d. e. 1779. Ialfald den ene var 
gift og nedsatte sig med hustru i Sverige, hvor hans sønnesøn 
blev adlet 1676; med dennes sønnesøn uddøde hans efterkom
mere paa sverdsiden 1794. Den anden Gerner kom til Dan
mark, og fra hans sønnesøn nedstammer, saavidt vides, alle 
Gemere i Danmark, hvorfra de er komne til Norge, derfra 
til de Forenede Stater i Nordamerika og endelig til London. 
Til denne danske gren hører formodentlig alle nulevende 
Gemere, undtagen forsaavidt uvedkommende personer skulde 
— som det ofte gaar — have bemægtiget sig navnet.



Den svenske gren.

L.-nr.
1. I. Gerner — fornavn ubekjendt — kom med hustru fra

Skotland til Sverige i 16de aarhundred. Søn:
2. H. Albrecht Gerner, formuende handelsmand i Stok

holm. Gift med Maria Vaston, ogsaa af skotsk 
slegt.

Deres eneste barn, som k] endes, er:
3. HL Anders Gerner, nobil. „Gerner“, fød 18 nov.

1632 i Stokholm, første protokol-sekretær ved 
det kgl. kancelli, borgermester i Stokholm 
til 1671. Adlet 9 nov. 1676, introduceret paa 
Ridderhuset 1678 under nr. 905, død 23 febr. 
1683 i Stokholm, begraven i Storkyrkan, hvor 
hans vaaben blev opsat. I 2 aar var han an
sat hos den svenske gesant i Wien, gjorde 
vidtløftige udenlandsrejser, var borgerstandens 
talman paa rigsdagen 1672. Gift 1669 med 
Elisabeth Pfeiff, fød 21 maj 1643, død 16 
febr. 1729, en datter af Johannes Jacobus 
Pfeiffius, biskop i Rewal, og Anna Grundel, 
— og enke efter kgl. sekretær Johan Eber
hard von Schantz.

De havde 8 børn:
4. IV. 1. Maria Ebba Gerner, fød 11 april 1670,

død 1736, ugift.
5. IV. 2. Anna Elisabeth Gerner, fød 1671, død

1691, ugift.
6. IV. 3. Anders Gerner, fød 20 nov. 1672, kopist

ved „tyska expeditionen“ i Stokholm, 
død 12 maj 1705, ugift, men var for
lovet med Maria Adriana von Schantz.

7. IV. 4. Johan Albrecht Gerner, fød og død 1673.
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8. IV. 5. Catharina Margaretha Gerner, fød 2 marts 1675,
død 1710 i pesten. Gift med Peter Colvin, enke
mand, handlende i Stokholm.

9. IV. 6. Simon Gerner, fød 1676, død 1682.
10. IV. 7. Johan Gerner, fød 1678, page hos kgl. raad grev

Eric Dahlberg, druknede i Dynafloden, rimeligvis 
i en ung alder.

11. IV. 8. Albrecht Gerner, fød 21 juli 1681 i Stokholm,
volontør ved livgarden 1704, sergeant 1707, komet 
ved livdragonerne 1708, var med paa Karl den 
12tes tog, haardt saaret ved Holofzin, hvor 2 heste 
blev skudte under ham, dog frelste han standarten; 
blev fangen ved Pultava og førtes til Moskau, senere 
til Sibirien, men rømte under mangfoldige eventyr 
forklædt som bonde, hvorved det kom ham til god 
nytte, at han havde lært russisk, især folkedialek- 
terne. Kaptejn 1717, var med i begge felttog i 
Norge 1716 og 1718, majors titel 1723, oberstløjt
nant ved Østgøta kavalleri 1747, R. S. O. 1748, 
afsked som oberst 1752, død 29 sept. 1755, be
graven i Sigtuna. Gift 1719 med grevinde Anna 
Gyllenborg, fød 23 juni 1685, død 1758, datter af 
kgl. raad Jakob Vcflimkaus grev G. og friherrinde 
Anna Catharina Thegner. (Albrecht Gerner og 
hans fader Anders omtales udførligere, især hans 
eventyrlige flugt fra Sibirien, i „Biogr. lex. ofv. 
namnkunn. sv. mån,“ 5te b., 1ste h., Ups. 1839, 
s. 141—143).

De havde 8 børn:
12. V. 1. Anna Elisabeth Gerner, fød 27 juli 1720,

død 11 jan. 1798, gift 29 marts 1744 med 
major grev Knut Posse.

13. V. 2. Maria Hedvig Gerner, fød 11 sept. 1721,
død 24 juli 1808, gift med Erik Adolf 
Printzenskold, fød 1718, død 1796, ritmester.

14. V. 3. Jakob Gerner, fød 5 nov. 1722, rytter ved
livregimentet og volontør ved fortifikationen 
1734, løjtnants titel 1745, kaptejn i fransk 
tjeneste s. a., komet ved førstnævnte regi
ment 1747, løjtnant sammesteds 1751, vice- 
korporal ved livdrabantkorpset 1756, korpo
ral ved samme 1763, R. S. O. 1767, afsked 
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s. a. som oberstløjtnant, R. W. O. 1772, oberst og 
kommandant i Lovisa, afsked derfra; død 19 april 
1794, uden børn; med ham uddøde saaledes den 
svenske siegt paa sverdsiden. G-ift 1) 1756 med fri- 
herrinde Ulrica Eleonora v. Köhler, fød 21 juli
1735, død 20 april 1757, datter af oberstløjtnant 
friherre G-ustaf Wilhelm v. K. og grevinde Ulrica 
Eleonora Cronhjelm. 2) 1 marts 1759 med sin 
kusines datter Maria Inga Adlerborg, fød 8 juni
1736, død 5 juli 1799 i Stokholm, datter af kam
merherre Olof A. og hans 2den hustru, grevinde 
Anna Sofia Gryllenborg.

15. V. 4. Catharina Eleonora Gerner, fød 3 febr. 1724, død
i barselseng 6 december 1748, gift 5 december 
1747 med regiments-kvartermester Gabriel Lillje- 
höök, fød 1720, død 1758.

16. V. 5. Elisabeth Gerner, | tvillinger, fødte 20 marts 1725,
17. V. 6. Andréetta Gerner, ) begge døde unge.
18. V. 7. Charlotta Sara Gerner, fød 6 august 1726, død ung.
19. V. 8. Charlotta Johanna Gerner, fød 16 juli 1728, død

31 marts 1822, gift 11 decbr. 1759 med kancelli- 
raad Johan Ihre, nobil. „Ihre“, fød 1707, død 
1780. (Deres sønnesøn var baron Albrecht Elof 
Ihre, svensk-norsk udenrigsminister 1841—48).



Den danske og norske gren.

20. I. Thomas Gerner er den første af familjen, som kj endes 
i Danmark, rimeligvis den samme som den, der for 
religionsforfølgelsernes skyld indvandrede fra Skotland. 

Han havde en søn:
21.

22.

23.
24.
25.

26.

H. Thomas Gerner, under Kristian den 4de og Fredrik 
den 3dje ansat i rentekamret, tilsidst øverste rente
skriver i Kjøbenhavn. Gift med Karen (el. Maren) 
Henriksdatter.

De havde 5 børn (l.-nr. 22—26). I hvilken orden 
de er fødte, vides ikke; Giessing har sat Henrik foran 
Martha og Karen; men det er formodentlig blot, fordi 
stamtavlen lod sig bedst indrette med denne ordning, 
eller fordi han vilde have sønnerne først, som ellers paa 
stamtavlen, naar han ikke har vidst ordenen, hvori bør
nene er fødte.

HI. 1. Thomas Gerner, tolder i Langesund. Gift 
1) 1663 i Kristiania med Catharine Bendix- 
datter. 2) 26 maj 1670 i Kristiania med 
Catharine Elisabeth Bremer. Om han havde 
børn af disse egteskaber, kjendes ikke.

HI. 2. Hans Gerner, ) .. ...HL 3. Martha Gerner,! om d,s8e v,des ““et
HI. 4. Karen Gerner, gift med Oluf Jensen, borger 

i Kjøbenhavn.
HL 5. Henrik Thomæsen Gerner (saaledes unders 

skriver han sig selv eller ogsaa „Henrich Tho- 
mæsen Gerner“), stamfader for alle senere Ger
ner e. Han fødtes i Kjøbenhavn 9 (eller 19) 
decbr. 1629, student 1648, hører i Sorø 1650, 
hører i Herlufsholm 1652, rejste 1654 paa 
Fredrik den 3djes bekostning til Oxford, 
hvor han opnaaede megen færdighed i at tale 
det engelske sprog, hvilket senere voldte hans 
ulykke, som nedenfor omtales, og derpaa til 
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Holland; begge steder gjorde han grundige studier. Han 
kom i 1656 tilbage til Danmark og blev hjelpeprest hos den 
gamle prest i Birkerød, hvis datter han „straks“ egtede, og 
sukcederede ham i 1657. Under krigen med svenskerne 1658 
—60 led de meget. Hans prestegaard blev 6 gange plyndret, 
saa de blev ganske forarmede, og de mistede derunder ogsaa et 
lidet barn. (Dets navn vides ikke, men det maa have været 
tvilling enten med Maria eller Martha, l.-nr. 27 og 28). Efter 
freden i Roskilde 26 febr. 1658 varede det blot 5 maaneder, 
før svenskerne igjen faldt ind i Sjæland (3 august), hvorpaa 
Kronborg kapitulerede 6 sept. s. a. I Helsingør laa dengang 
en engelsk oberst Hutchinson med 300 mand til svensk tjeneste, 
men da Carl Gustav ikke vilde bruge dem, var baade de og 
deres anfører misfornøjede. Med ham og nogle danske mænd 
i Helsingør lagde Gerner, understøttet af sin færdighed i 
engelsk, planen til at vinde Kronborg tilbage ved en list og 
overrumpling (marts 1659). Fredrik den 3dje var vidende 
derom, vaaben og penge laa færdige, alt var beredt, og man 
havde endog udsigt til at fange Carl Gustav selv, da det hele 
røbedes. Flere af de sammensvorne blev fængslede og en 
henrettet af svenskerne, andre undkom. Gerner blev greben 
og forhørt under tortur i 6 timer, saa at han endnu i august 
siger, at „to fingre af den venstre haand ere endnu næsten 
døde“, uden at man dog fik noget ud af ham. Han blev dømt 
tildøde, men ved den franske gesants mellemkomst, eller 
fordi Fredrik den 3dje truede med at henrette en fornem 
svensk fange, om Gerner henrettedes, benaadet 19de (el. 29) 
august 1659, kun 8 timer før henrettelsen skulde foregaaet. 
Siden var han fængslet, indtil freden til Kjøbenhavn blev 
undertegnet 27 maj 1660, ialt 43 uger, hvoraf 18 uger i svere 
jernlænker og lod (36 pund), dels paa Kronborg, dels i Hel
singborg. Alle hans rede penge var ham ogsaa afpressede. 
Lænkerne anbragte han senere over prædikestolen i Birke
røds kirke med en latinsk indskrift, og et af jernene skal 
hænge der endnu. Efter disse trængsler var han i 33 aar i 
fred sogneprest i Birkerød og forfattede adskillige baade 
prosaiske og poetiske skrifter paa latin og dansk, opregnede hos 
Giessing under 16 numre. I „Nordisk Konvers.-Lex.“ siges 
om Henrik Gerner: „Som forfatter hører han til de dygtigste 
i sin tid, er original, undertiden dybsindig og fører en ulige 
bedre stil og viser større kj ærlighed til sit modersmaal end 
de fleste af hans samtidige. De mest bekjendte af hans skrif-
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ter er hans retskrivningslære (1679) og hans postil (1684).“ 
— I 1680 disputerede han for magistergraden, blev 1690 
provst i Lynge-Kronborg hered, udnævntes 7 marts 1693 
til biskop i Viborg, kreeret til doctor theologiae 11 marts 
s. a. Han døde af et stykke kjød, som blev siddende 
fast i halsen og ikke kunde faaes ud; da han merkede 
dødens nærmelse, lagde han sig i sin kiste og døde 13 
eller 14 maj 1700, begraven i Viborgs domkirke, hvor der 
er (eller har været?) et latinsk epitaphium over ham og 
hans hustru, opsat af deres søn Oluf, (l.-nr. 101). Hans 
portræt i kobber har en indskrift af hans samtidige og 
kollega, salmedigteren Thomas Kingo.*)— Gift 1656 med 
Dorothea Bircherod, fød 11 okt. 1636, død 1705, begraven 
9 marts, datter af Jens Hermandsen, fød 1588, prest i 
Birkerød 1616, død smst. 1657, og rimeligvis hans 2den 
hustru Maren Jakobsdatter, fød 1593, død 16 - -. Dorothea B. 
var faster til den bekjendte JensBircherod, biskop i Aalborg.

De havde ialt 11 børn, hvoraf 3 døde unge og ikke kjen
des. 6 (kanske 8) blev voksne, mindst 5 gifte. De er her
efter anførte under løbe-numrene 27—30, 97 og 101—106.

27. IV. 1. Maria Gerner, fød 28 juli 1657, dødsaar ukjendt, gift
28 juli 1673 med Jens Bang, fød i Kjøbenhavn, 1673 
kapellan paaKristianshavn, senere sogneprest i Slags
lunde, 1695 i Stenløse, død 1699, begraven 21 febr., 
søn af dr. og prof. Thomas Bang og Else Didriks
datter Bartsker. De havde 4 sønner og 4 døtre»

28. IV. 2. Martha Gerner, fød 1658, gift med Mauritz Jensen,
prest 16 maj 1685, død 1696 som sogneprest i 
Birkerød, sin svigerfaders eftermand.

29. IV. 3. Karen Gerner, fød 1661, gift med Mauritz Mandix
i Kjøbenhavn.

30. IV. 4. Jens Gerner, fød 1665 eller 66, student 1686, hører
i Fredriksborgs skole 1688, prest i Tjereby og 
Alsynderup i Strøhered 25 april 1693, provst 1706, 
død 2 febr. 1729. Gift 1) 1694 med Magdalene Sofia 
Tambson (eller Thomson, Thomasen, Thomesen), 
død 10 august i sit 34te aar. 2) 1711 eller 12 med 
Anna Margarethe Lidne, datter af Torben Christo-

*) Samtidig med Henrik Gerner (1629—1700) levede to andre digtere i 
Danmark og Norge, ’ogsaa af skotsk herkomst, salmedigteren Thomas 
Kingo 1634—1703 og Nordlandsdigteren Petter Dass 1647—1708; alle 
3 gejstlige.
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phersen L., provst og sogneprest til Herrestad, og hans 
2den hustru Anna Elisabeth Stemann. Efter Gerners 
død blev hun gift med Ole Schythe (prest?) i Vallekilde. 

Jens Gerner havde i 1ste egteskab 5 sønner og. 1 
datter, af hvilke blot 4 sønner kjendes med vished, (ndf. 
l.-nr. 31, 55, 92 og 93) og 1 muligens er hans søn, l.-nr. 
94; i 2det egteskab 1 søn, l.-nr. 96.

31. V. 1. Andreas Gerner, fød 30 nov. 1698 i Tjereby, sekond
løjtnant i søetaten 15 nov. 1720, premierløjtnant 8 
april 1727, kaptejnløjtnant 31 dec. 1732, kaptejn 11 
dec. 1739, kommandør-kaptejn 28 okt. 1746, død 7 april 
1749. Som fører af skibet „Charitas“ var han med 
erender i Grønland hos Hans Egede og laa der fra 19 
juni til 29 juli 1731; han indgav ogsaa en betænkning 
i den anledning. (Giessing Jub. Lær. I, 41, 46, 48). 
Gift 172- med Sofia Gravesen, død i Tisted 1778 i 
høj alder. De havde 3 sønner, 1 -nr. 32, 53 og 54.

32. VI. 1. Jens Gerner, fød 4 sept. 1730, sekondløjtnant
i søetaten 19 okt. 1753, premierløjtnant 19 juli 
1755, kaptejn-løjtnant 3 marts 1763, kaptejn 15 
marts 1770, kommandør-kaptejn 18 maj 1778, 
død 28 aug. 1783. Gift med M. F. Hedvig 
Ziervogel, død i nov. 1819.

De havde 3 børn, l.-nr. 33, 37 og 52:
33. VH. 1. Andreas Gerner, fød i Kjøbenhavn 25

sept. 1763, sekondløjtnant i søetaten 2 
juli 1784, premierløjtnant 17 april 1789, 
kaptejn-løjtnant 5 dec. 1800, kaptejn 
14 febr. 1806, kommandør-kaptejn 21 
nov. 1812, kommandør 28 januar 1817, 
indrulleringschef i Sjælands distrikt, 
død 11 juli 1842. Gift med Gjertrud 
Marie Torp, fød 22 sept. 1770, død 
6 nov. 1853, datter af justitsraad T. 

De havde 3 børn:
34. VHI. 1. Jens Gerner, fød 25 dec. 1803,

var i 1834 kopist i bureauet 
for de udenlandske betalinger, 
senere kammerassessor, told
kasserer i Vordingborg, ugift. 
Boede 1871 i Kjøbenhavn. 
Om han lever, vides ikke.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

VUI. 2. Hedvig Margarethe Fredrik© Gerner, fød 
3 nov. 1807, expektantinde i Støvring- 
gaards adelige jomfrukloster, ugift. Om 
hun lever, vides ikke.

VUI. 3. Otto Henrik Gerner, fød 19 juni 1812, 
var i 1834 løjtnant og i 1845 kaptejn, 
vagtmester, løjtnant i citadellet Fredriks- 
havn, ugift. Boede 1871 i Kjøbenhavn. 
Om han lever, vides ikke.

VII. 2. Henrik Sigismund Gerner, fød 13 aug. 1766, sekond
løjtnant 19 aug. 1785, premierløjtnant 28 dec. 1792, 
kaptejn-løjtnant 22 januar 1802, kaptejn 1 maj 1807, 
kommandør-kaptejn 28 januar 1813, død 3 marts 1817. 
G-ift med Caroline Bie, fød 16 juli 1776, død 23 
okt. 1857, datter af inspektør B. Hun boede som 
enke i Kjøbenhavn.

De havde 5 børn, l.-nr. 38, 39, 40, 46 og 51:
VIII. 1. Simon Lauritz Gerner, fød 8 okt. 1804, 

død 22 dec. 1822.
VIU. 2. Margarethe Fredrike Gerner, fød 14 maj 

1806, konventualinde i Støvringgaards 
adelige jomfrukloster, ugift. Om hun lever, 
vides ikke.

VIII. 3. Andreas Gerner, fød 24 okt. 1807, død 
3 juli 1867 som bataljonskirurg og over
læge. Grift 1) med Sofie Emilie Winstrup, 
fød 24 "april 1816, død 7 sept. 1859, dat
ter af handelsfuldmægtig W. 2) med 
Sofie Louise Antoinette Langreuter; rimel. 
den enkefru S. A. Gerner, der i 1871 
boede i Kjøbenhavn.

Af 1ste egteskab 5 børn, af 2det vides 
ingen.
IX. 1. Henrik Gerner, fød 8 nov. 1842, 

død 14 marts 1844.
IX. 2. Henrik Gerner, fød 23 maj 1844.
IX. 3. Christian Albert Gerner, fød 10 

nov. 1845, død 10 juli 1851.
IX. 4. Carl Lauritz Emil Gerner, fød 19 

febr. 1848.
IX. 5. Clara Anna Caroline Magdalene 

Gerner, fød 10 sept. 1850.
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46. VHI. 4. Carl Gerner, fød 29 juli 1811, kaptejn og
postmester i Oldeslo, tillige konstitueret 
ved befordringsvæsnet, R. D. O., død 22 
juni 1863. Gift 1) med Karen Marie 
Charlotte Brockmann Moller, fød 23 nov. 
1805, død 3 januar 1847, datter af told
kasserer i Kjøbenhavn Sten Daniel Brock
mann Møller og Anne Sofie Constantine 
Mentz, altsaa søster af professor Gundelach 
Møller. 2) med Marie Petrine Grønning.

Af 1ste egteskab havde han ingen 
børn, af 2det 4:

47. IX. 1. Henrik Sigismund Thomasson Ger
ner, fød 5 sept. 1850.

48. IX. 2. Jens Carl Gerner, fød 2 juli 1852.
49. IX. 3. Charlotte Gerner, fød 1 juli 1854.
50. IX. 4. Lauritz Andreas Gerner, død.
51. Vm. 5. Charlotte Birgithe Marie Elisabeth Ger

ner, fød 1 maj 1816, død 2 marts 1819.
52. VH. 3. Christiane Charlotte Gerner, fød 176-, død 13

febr. 1821 (eller før? se ndf.), gift 14 juli 1813 
med Otto Himmelstrup Hvidberg og var den 2den 
af hans 3 hustruer. Han var søn af Bolle Nikolaj 
H., prest i Bælum, Aalborg amt, og Lovise Mørch 
og fød i Bælum 25 sept. 1771 (eller 72). Han tog 
dansk juridisk examen 1793 og 96 og blev 1796 
privat indskreven ved Kjøbenhavns universitet, blev 
politifuldmægtig 1800, tillige pas-skriver 1802, sekre
tær og kontorchef ved brandkommisjonen 1808, kan- 
celliraad 1810, var i 1811—12 tillige ansat ved 
havne-, opmudrings- og vandvæsnet; udgav 1804 en 
biografi af Shakespeare og 1815 en bog om at hemme 
tyverier. Han blev politidirektør og justitsraad 25 
aug. 1815, men viste sig ikke posten voksen, navnlig 
under den saakaldte „jødefejde“ i 1819. Entlediget 
i naade 1 jan. 1820, dog med vartpenge og med 
mundtlig tilkj endegiv else af kongens tilfredshed 
med hans embedsførelse. Overretsprokurator 4 febr. 
1820, død 15 jan. 1822. — Ikke børn.

I Pers.-hist. Tidsskr. I, 801, hvoraf ovenstaaende er 
taget, læses: „Hvidberg var 8 gange gift: første gang 
12 juli 1799 med Kristiane Helene Charlotte Ziervogel.
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datter af kommandør H. G. Z.; hun blev skilt fra ham og døde 
først 1843; anden gang med Kristiane Charlotte Gerner, datter 
af kommandør-kaptejn J. Gerner, 14 juli 1813, og efter hendes 
død 13 febr. 1821 tredje gang med Anne Qvist Schmidt, hvis 
fader var kordegn i Hobro.“ — Men heraf kan ikke seesf om 
13 febr. 1821 er datum for hans 2den hustrus død eller for hans 
3dje vielse. Det sidste kunde synes rimeligst, da han selv døde 
allerede 15 jan. 1822; men en haandskreven stamtavle over 
familjen Gerner siger rigtignok, at Christiane Charlotte Ger
ner døde i febr. 1821, hvilket dog neppe er rigtigt. — Hvidbergs 
2 første hustruer var rimeligvis hverandres kusiner.

53. VI. 2. Otto Jakob Thomsen (eller Thomas) Gerner, fød
2 febr. 1733, sekondløjtnant i søetaten 25 dec. 1755, 
premierløjtnant 17 jan. 1760, kaptejn-løjtnant 22 
febr. 1773, død 2 jan. 1787 (eller 22 juni 1787 
eller 11 april 1793). Om han var gift, vides ikke.

54. VI. 3. Henrik Gerner, fød 5 juli 1741 (eller 4 juni 1742),
sekondløjtnant i søetaten 24 febr. 1763, premier
løjtnant 25 okt. 1764, foretog med kongens under
støttelse en udenlandsrejse for at uddanne sig i 
skibsbyggeriet og besøgte England og Frankrig, 
kaptejn-løjtnant 8 marts 1770, verksmester og skibs
konstruktør ved flaaden 1772, kaldes ogsaa fabrik
mester ved Holmen, „hvilken post han med stor 
berømmelse beklædte indtil sin død,“ kaptejn 11 
maj 1776, kommandør-kaptejn 18 okt. 1781, død 
27 dec. 1787, berømt og højt fortjent af den dansk
norske flaade. Omtrent 1775—80 indrettede han 
det berømte kjede-pumpe-verk i dokken paa Kri- 
stianshavn, som da dreves med hestekraft, nu med 
damp. (Nord. Konvers.-Lex. artikel „Gerner“.*) 
Tuxen, Den danske og norske Sømagt, s. 502—3 
og s. 514). Hans discipel, senere kontreadmiral 
H. C. Sneedorff opkaldte sin søn efter ham (Pers.- 
hist. Tidsskr. V, 61—62), og i hans „Efterladte 
Digte“, samlede af Kahbek (Kbhv. 1829), findes 
tvende om Gerner. Det ene, „Vise om Herr Hen
rik“, (1784, altsaa før Gerner døde) omtaler, hvor
ledes hans pumpeverk udrettede med 8 heste paa 
et døgn, hvad før havde krævet 500 mands arbejde

*) I Nord. Konvers.-Lex. kaldes han fejlagtig biskop Henrik Gerners 
sønnesøn, i en senere udgave rigtig hans sønnesøns søn, men i 
nyeste udgave er atter fejlen „sønnesøn“ kommen ind.
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i 3 døgn; af dets 19 strofer er 16 optagne i L. Stoud 
Platous Chrestomathie, 3 udg. 1827. I det andet, „Elegie 
ved Henrik Gemers Død,“ udtales en høj grad af hen
givenhed for den forhenværende lærer. Af søetatens offi
cerer sloges en medalje med Gemers brystbilled og paa 
reversen Archimedes, visende paa en skibsbygning, med 
indskrift: „Vor Archimedes til Ære* Hans portræt i 
kobber ejes af konsul J. F. Gerner paa Orkerød, Jeløen 
ved Moss, med indskrift: „Henricus Gerner nav. constr. 
fdbr. mag. Nat. V jul. MDCCXLI denat. XXVII dec. 
MDCCLX XXVII“, og et vers:

„ Vt patriae luctum GERNERI in funere Pallas 
vidit, ait: similem, si quis, dilige vivum* 

Dette kan gjengives omtrent saaledes:
„Pallas saa landesorgen ved Gemers baare og udbrød: 
Hvis der kommer hans lige, vurder ham, medens han lever* 

Heraf synes det, som man først efter hans død 
satte tilbørlig pris paa ham. — Gift med Charlotte Sophie 
Rasch, fød 1736, død 1808, datter af kammerraad Otte 
Christian R. og Sofie Hedvig Eller.

De havde ikke børn.
55. V. 2. Henrik Gerner (broder af Andreas G., ovf. l.-nr. 31), 

fød 11 marts 1701 i Tjereby, student fra Fredriks- 
borg 1719 og bestod sine examina ved universitetet 
med bedste karakter. I 1729 blev han personel
kapellan hos sin farbroder Thomas Gerner (ndf. 
l.-nr. 97), sogneprest i Tønsberg, Sem og Slagen, 
og viste sig som en dygtig prædikant. I 1732 blev 
han af grev Fredrik Anton af Wedel-Jarlsberg kal
det til sogneprest i Vaale og Undrumsdal ved Holme
strand, hvor han virkede velgj ørende for ungdom
mens undervisning, der før hans tid var meget for
sømt, og for religiøs vækkelse og oplysning. I 
1738 blev han kaldet til stiftsprovst og sogneprest 
ved Vor Frue kirke i Kjøbenhavn, hvor han holdt 
sin tiltrædelsesprædiken Mariæ bebudelsesdag 1739. 
Da der paa den tid, under den skinhellige Kristian 
den 6te, var megen religiøs vækkelse (baade egte og 
uegte), og pietismen havde faaet indpas fra Tyskland, 
bevegede nogle ham til at holde opbyggelser i sit hus. 
Dette, og at han nærmede sig mere og mere til Herrn
huterne, paadrog ham forskjellige ubehageligheder i
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Kjøbenhavn. Man beskyldte ham for at hylde en overdreven 
herrnhutisk retning og for at afvige fra den ortodoxe lære. Der
for modtog han en post som inspektør over den evangeliske 
brødremenighed i Prøjsen og fik sin afsked i naadige udtryk 
19 maj 1747. Han fik ogsaa af sær naade lov at føre sine 
ejendele med sig. 2den søndag efter trefoldighed holdt han 
sin afskedsprædiken i slotskirken i kong Fredrik den 5tes paahør. 
Denne tale er i manuskript indheftet bag i en liden bog: „Fire 
Gudelige Psalmer,“ trykt i Kjøbenhavn 1749; bogen ejes af 
konsul J. F. Gerner paa Orkerød. — Han rejste nu til Tyskland, 
landede i Travemiinde juli 1747 og virkede med megen iver 
og kjærlighed i henved 7 aar ved de forskjellige hermhutiske 
menigheder. Han var i Neusaltz i Schlesien i tre aar, hvor 
han ogsaa havde tilsyn med et par andre menigheder, der
efter i Hermhut i Saksen i over tre aar. Hans biograf i 
Luthersk Kirketidende finder, at han ikke var fri for de herm
hutiske ensidigheder, men hevder, at han overalt udtaler sig 
med stort maadehold. Da i 1753 en arv i Norge var til
falden hans hustru, og han ikke fik lov at nyde den i udlan
det, vendte han i 1754 over Hamburg tilbage til Norge, hvor 
han landede i Nevlunghavn ved Laurvik 25 juli 1754. Der
efter havde han ingen offentlig ansættelse. Under et ophold 
i Kjøbenhavn aaret efter lod flere højtstaaende personer ham 
forstaa, at han kunde vente befordring, om han vilde udtale 
sin misbilligelse af de hermhutiske vildfarelser; men den ret
skafne og samvittighedsfulde mand kunde og vilde ikke tale 
mod sin overbevisning. Hele resten af sit liv synes han at 
have tilbragt i Tønsberg, hvor han levede af sin hustrus arv 
og af en pensjon af kongens kasse, og der døde han 12 febr. 
1786. Han har i en egen bog, trykt i Kjøbenhavn 1772, skil
dret sit liv. — Gift i Tønsberg 29 januar 1732 med Elisabeth 
Grønhoff, døbt smst. 26 juni 1709, død smst. 18 febr. 1786 
paa mandens og datterens begravelsesdag, datter af Anders 
Gregersen G. og søster af Sti Andersen G., kjøbmand i Aas- 
gaardstrand (fød 1707, død 1771).

De havde 6 børn, af hvilke 4 levede i 1779. De hed 
Mads, Karen, Christine, Magdalene Sofie og Jens (l.-nr. 56— 
60). Det sjette kjendes ikke med vished, men var maaske 
Johan Frantzen (l.-nr. 91). Hvis sidstnævnte var hans søn, 
var han fød i Kjøbenhavn. Christines fødested og fødselsaar 
er ubekjendt. De øvrige fødtes i Vaale. — Naar Giessing 
(I, 334) kalder Jens deres eneste søn, maa han altsaamene 
den eneste, som levede, da han i 1779 skrev sin bog.
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56. VI. 1. Mads Gerner, fød omtrent 1733, død 1764 i Tøns-
berg, 31 aar gammel, begraven 5 okt. i Laurentii 
menighed, formodentlig ugift.

57. VI. 2. Karen Gerner, maa ogsaa være fød 1733, altsaa
rimeligvis tvilling med Mads, død 1806 i Tønsberg, 
begraven 2 april i Laurentii menighed, 73 aar 
gammel. Ugift.

58. VI. 3. Christine Gerner, rimeligvis fød 1734 eller 35,
levede 1779 ugift hos forældrene, ellers ubekjendt.

59. VI. 4. Magdalene Sofie Gerner, fød omtrent i august 1736,
død 1786 af brystsyge, 49x/2 aar gammel, begraven 
18 febr., samme dag som faderen. Ugift.

60. VI. 5. Jens Gerner, fød 1737 i Vaale, kammerraad og
medlem af det kgl. raad paa St. Thomas 24 okt. 
1766 (paa Giessings stamtavle staar 1776, men det 
maa være trykfejl), tog afsked derfra efter lOaars 
„møjsom“ tjeneste 1777, blev 1780 tolder (d. e. 
toldinspektør) og konsumptions-forvalter i Moss, 
senere ogsåa postmester dér. Han kjøbte Orkerød 
paa Jeløen og døde af brystsyge i Moss 24 nov. 
1807, begravet 4 dec. Gift i Moss 27 sept. 1778 
med Witte Christine fød Angell, fød paa Strømsø 
21 aug. 1740, død af nervesyge i Moss 6 dec. 1792, 
begravet 14 dec., datter af Albrecht Hansen A. 
(kjøbmand i Drammen, død 1746) og Else Tyrholm, 
— og enke efter krigsraad, postmester i Moss 
Nikolaj Gude.

N. Gude efterlod en datter Else Angell Gude, 
der blev gift med sin fætter Jørgen Johan Gude, fød 1760, 
død 1843; han var i 10 aar i det ostindiske kompanis 
tjeneste i Kina og Ostindien, boede senere i Moss og 
endelig paa Orkerød. E. A. Gude og J. J. Gude havde 
15 børn, hvoraf 13 døde i forskjellige aldre, 2 sønner 
blev dem levnet, Nikolaj Gude og Julius Gude. — 
J. J. Gude var søn af kjøbmand Just Gude, f. ca. 1728, 
som igjen var søn af Hans Gude, f. ca 1697 „rektor 
og skoleholder“ i Fredriksstad og „stamfader til den i 
Norge nu florerende gren af slegten.“ (Efter en op
tegnelse af Jens Gerners sønnedatter, fru Augusta 
Sibbem, og Pers.-hist. Tidsskr. V, 75 og H, 185). 

Jens Gerner havde, kun eet barn:
61. VH. Henrik Gerner, fød 27 jan. 1780, døbt i Moss 5

febr., elev af Herlufsholms skole, blev derfra stu
dent ved Kjbh.s universitet 1800, elev af militære 

2
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akademi sammesteds, officer 1807, ansat ved norske jæger
korps, var med i felttoget i Holsten dec. 1813 under prins 
Fredrik af Hessen, som var nedkaldt fra Norge for at være 
anfører for det danske armee-korps, der forenedes med den 
franske hær under marechal Davoust. Gerner har altsaa for
modentlig været med i træfningen ved Bornhøved 7 dec. og 
det for de danske ærefulde slag ved Sehested 10 dec. Den 
15 sluttedes vaabenstilstand, krigen begyndte igjen 5 januar, 
men afsluttedes endelig ved freden i Kiel 14 januar 1814. 
Gerner var i London bleven uddannet i fabrikvæsen, anlagde en 
klædesfabrik i Moss og havde i 1814 klædeleverance til hæren. 
Men da fabriken under hans ophold i London for at kjøbe 
raamateriale var brændt, anlagde han en tobaksfabrik og fik 
nu tobaks-leverance til hæren; herfra skriver sig oprindelig 
den bekjendte paaskrift paa petum: „The best under the sun.u 
Han havde allerede før bygget „Gernergaarden" i Moss og 
tilflyttet den omtrent 1810, og der blev hans ældste søn fød. 
Huset er endnu uforandret og ejes fremdeles af familjen; det 
tjener nu som kontorlokale for det af ham omtrent 1810 grun
dede, af hans ældste søn fortsatte og nu af hans sønnesønner 
drevne firma „Henr. Gerner & Søn"; huset er rimeligvis 
endnu den største bygning i Moss. Han tog afsked fra militær
tjenesten, formodentlig 1814, men blev 28 juli 1824, som for
henværende kaptejn i den norske armee, udnævnt til sur- 
numerair kaptejn i armeen, uden gage, og chef for borger
væbningen i Moss. Storthingsmand for Moss 1815—16 og 
1818. Ridder af Sverdordenen og af Dannebrogsordenen. I 
Moss og omegn udfoldede han en betydelig virksomhed og 
synes at have skjøttet sine mangehaande gjøremaal med stor 
dygtighed. Han byggede brændevinsbrænderi omtrent 1815 
eller 16, handlede med trælast, kjøbte Johan Gudes Stormølle, 
Klostermøllen m. m., kjøbte og opdyrkede gaarden Kalium i 
Rygge, tæt udenfor Moss, byggede husene paa Melløs, an
lagde teglverk og brygge med kjørevej, hvortil brugtes den 
graasten, som blev opbrudt af marken i Melløs, paafyldte 
dettes have to alen dyb madjord og plantede med sin hustru, 
da de var nygifte, træme i lundene og alleerne eller ialfald 
en stor del af dem. (Tildels efter hans datters optegnelse). 
Død 11 febr. 1837 og begraven paa Moss gamle kirkegaard 
ligefor kirken, hvor to stenstøtter betegner hans og hans 
hustrus grave. — Gift 26 febr. 1810 med Johanne („Hanna") 
Brockenhuus-Lovenhjelin, fød i Lier 4 dec. 1788, opfostret
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hos en familje Sjølberg, hvor hendes bryllup stod paa 
Snarøen. Boede som enke dels i Moss, dels paa Melløs, 
hvor hun døde 28 januar 1874. Begges portræter hænger 
nu hos kapt. V. Sibbern paa Væmekloster, hans i natur
lig størrelse, brystbillede i olje, hendes i mindre maalestok 
i sortkridt. Ligeledes findes et maleri af hende paa Melløs. 

‘ Hun var datter af major og kammerjunker Hans Brocken- 
huus-Løvenhjelm, fød 1748, død 1800, og hans anden hustru 
A. Karen Robsahm; hans 1ste hustru var hendes søster. 

Henrik Gerner og Johanne Brockenhuus-Løven- 
hjelm havde 4 børn (l.-nr. 62, 78, 79 og 80).

62. VM. 1. Jens Ludvig Gerner, fød 12 dec. 1810 i Moss. 
Han gik en tid paa Drammens skole, men blev 
privat dimitteret og student 1831, overtog fade
rens firma, kaptejn og chef for Moss borgerkorps 
17 januar 1848, entlediget 31 marts 1856, død 
30 januar 1869. Han tilbagekjøbte Orkerød, som 
imidlertid var kommet ud af familjen (se ndf.
l.-nr. 80). I anledning af hans død omtales han 
af „Aftenbladet“ for 6 febr. og „Morgenbladet" 
for 8 s. m. som stedets driftigste mand og meget 
godgjørende, at han ejede landets største brænderi, 
3 storartede møllebrug med dertil knyttet bageri, 
store jordejendomme med mejeri lige ved bygræn
sen, — alt tidsmæssig indrettet. Fremdeles sees 
af „Mgbl.u 10 febr. s. a., at enken fortsatte for
retningerne under samme firma og under bestyrelse 
af hr. Joh. K. Nyquist, „der underskriver pr. 
procura“, hvorhos hendes ældste søn, Carl Ewald 
Gerner, ligeledes var bemyndiget til at under
skrive pr. procura i forening med Nyquist. — Gift 
i Kjøbenhavn 18 nov. 1846 med Fredrike („Rikke“) 
Ewald, der som enke bor hos sin yngste søn J. 
F. Gerner paa Orkerød. Hendes portræt i vand
farve ejes af hendes ældste søn C. E. Gerner paa 
Melløs. Hun er datter af generalmajor i dansk 
tjeneste Carl Ewald, fød i Kassel 1, marts 1789, 
død 19 marts 1866, og Fredrike Amalie Kaas 
Rosenstand-Goiske, fød i Kjøbenhavn 16 april 
1793, død 14 september 1855, — og søster af den 
danske romanforfatter H. F. Ewald, (men ikke i 
slegt med digteren Johannes Ewald). >

2*
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63. IX.

64.
65.

66.
67.
68.
69.

De havde 2 sønner (l.-nr. 63 og 70):
1. Carl Ewald Gerner, fød 30 august 1847 i for

ældrenes hus i Moss; vicekonsul for det Tyske 
Rige 1871, bor paa Melløs. Han er tilligemed 
moderen, som hensidder i uskiftet bo, og broderen 
indehaver af faderens og bedstefaderens forretning. 
Denne drives af brødrene i forening med førnævnte 
Joh. K. Nyquist, siden 1870 deres associé. For
retningen omfatter for tiden jordbrug med teglverk, 
brændevinsbrænderi, men hovedsagelig mølleri. 
Foruden den saakaldte Ny Dyremølle, der opførtes 
i 1876 og i 1884 fuldstændig ombyggedes til valse
mølle efter nyeste ungarske system, og hvor ugent
lig males ca. 3000 tønder rug og hvede, haves fire 
andre, mindre møller i drift, saa den samlede 
ugentlige produktion bliver ca. 4000 tønder kom 
af forskjelligt slags. —’Gift i Moss 24 maj 1871 
med Anna Hedvig Sundt, fød i Moss 22 april 1853, 
(portræt i olje paa Melløs), datter af skibsreder 
Mikael Andreas S., som den tid ejede og beboede 
Alby paa Jeløen, nu det ny sted Framnes samme- 
steds, fød 31 juli 1825, og Anne Dorthea Peterson, 
fød 5 januar 1830.

Carl Ewald Gerner og Anna Hedvig Sundt 
har havt følgende 6 børn, de 3 ældste fødte i 
Moss, 
X. 1.
X. 2.

X. 3.
X. 4.
X. 5.
X. 6.

de senere paa Melløs:
Jens Ludvig Gerner, fød 4 april 1872. 
Georg Henrik Gerner, fød 22 sept. 1873, 
død 31 juli 1875.
Thomas Andreas Gerner, fød 22 febr. 1875. 
Ragnhild Gerner, fød 28 juli 1876. 
Anna („Annie“) Gerner, fød 2 dec. 1877. 
Fredrike Dorothea Gerner, fød 8 august 
1879, død 6 marts 1882.

70. IX. 2. Johan Fredrik Gerner, fød 21 (22) maj* 1849 i
Moss i samme gaard som broderen, dennes kom
pagnon, russisk vicekonsul 1875, bor paa Orkerød, 
som ejes og drives af ham privat. Istedetfor den 
gamle hovedbygning lod han opføre et nyt otorfr 
og” ologant hus, hvilket han i 1878 overlod til 
afbenyttelse for dronning Sofie, som af lægerne var 
raadet at tilbringe en sommer paa Jeløen. I hoved-
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71. X.
72. X.
78. X.
74. X.
75. X.
76. X.
77. X.

“bygningen og omkringliggende huse var indkvarteret ca. 
45 personer af dronningens hofstat og betjening; blandt 
førstnævnte hofmarskalk M. H. Holtermann, kabinetskam
merherre H. Schlytter, kammerherre H. S. Løvenskiold, 
livmedikus C. P. Budde, og af damer frøknerne v. Rosen, 
Wedel-Jarlsberg og Eketrå, medens overhofmesterinden, 
fin Alethe Due, der som sedvanlig om sommeren be
boede sit landsted Oakhill i Rygge, gjorde tjeneste der
fra. Under dronningens ophold paa Orkerød, som varede 
ca. 6 uger i juli og august, færdedes sammesteds omtrent 
daglig kong Oskar, kronprins Grustav samt prinserne Carl 
og Eugen, der alle boede paa konsul Theodor Petersons 
landsted Rosnes (ogsaa paa Jeløen, ikke langt fra Orke
rød). Ogsaa prins Oskar, som dengang gjorde tjeneste 
tilsøs, aflagde et kortere besøg hos sine forældre. Ved 
en fest, som gaves i haven paa Orkerød, var bl. a. til
stede den 22aarige franske kejserprins Napoleon, som just 
da rejste her i Norden, og som aaret efter var med den 
engelske hær i Zulukrigen i Sydafrika, hvor han blev 
dræbt ved et overfald af Zuluerne. — Som erindring om 
opholdet paa Orkerød efterlod deres majesteter et guld- 
armbaand med dronningens navnetræk i brillanter og to 
større portræter af kongen og dronningen, hvilke nu 
hænger paa Orkerød. — Gift i Kjøbenhavn 10 maj 1872 
med Friede Annette („Ninna“) Carstensen, fød i Kbhvn. 
19 april 1851, datter af Eduard James Arnold C., fød 7 
sept. 1815, forhenværende guvernør i Guinea, amtsfor
valter i Ringsted, entlediget 1867, kammerherre, Ridder 
af Dannebrog og dannebrogsmand, — og hans 1ste hustru 
Adelaide Marie Fredrike Franciska Emilie Brun, fød 7 
nov. 1821, død 12 marts 1865.

Johan Fredrik Gerner og Ninna Carstensen har havt 
følgende 7 børn, alle fødte paa Orkerød:

1. Edvard Henrik Gerner, fød 11 april 1873.
2. Ella Gerner, fød 7 maj 1874, død 31 dec. 1875.
3. Emmy Fredrike Gerner, fød 15 maj 1875.
4. Alfred („Alf“) Gerner, fød 13 juli 1876.
5. Ellen Gerner, fød 30 januar 1879.
6. Fredrik Ewald Gerner, fød 4 nov. 1880.
7. Carl Arnold Gerner, fød 7 sept. 1882.

78. VIII. 2. Augusta Gerner, (søster af l.-nr. 62) fød 15 nov. 1811 
i Moss, har som enke boet dels en kort tid i Kristiania,
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dels i Rygge (Værnekloster, Vang, hvor hun lod opføre 
husene, og nu Baug). — Gift i Moss 5 dec. 1836 med August 
Matthias Sibberu, fød 7 dec. 1807, student 1827, cand. 
jur. 1832, flyttede til Værnekloster 1840, prokurator i 
Smaalenene, død 24 juni 1855 paa Værnekloster, som han 
ejede. (Begges portræter i olje ejes af deres søn kapt. 
V. S. paa klostret og hans i olie af hans enke paa 
Baug). Han var søn af Valentin Christian Vilhelm Sib- 
bem, fød 9 sept. 1779, død 1 januar 1853 som forhen
værende statsraad, og hans 1ste hustru Alethe Margarethe 
Aagaard, fød 3 okt. 1776, død 30 maj 1810.

Augusta Gerner og A. M. Sibbern havde 4 sønner:
1) Henrik Gerner S., fød 8 nov. 1837, død 1839 ved et ulyk

kestilfælde. 2) Valentin William S., fød 27 febr. 1839, død 30 
juli 1853. 3) Georg Carsten S., fød 9 april 1841, forhen ejer af 
Værnekloster; landmand, ugift. 4) Valentin August S., f. 22 
april 1843, kaptejn i 1ste akersh. inf.-brigade 25 aug. 1879 (4de 
linjekompagni, Smaalenene), nu ejer af Værnekloster; gift2januar 
1874 i Moss med Helga Christiane Sundt, fød 12 sept. 1854 og 
søster af Anna Hedvig S. (ovf. l.-nr. 63). — V. A. Sibbern og 
Helga Sundt har 4 børn: 1) Augusta, fød 26 sept. 1874. 2) 
Anne Dorothea, fød 28 sept. 1875. 3) Georg Christian Nikolaj, 
fød 4 juni 1877. 4) Hedvig Alethe, fød 9 maj 1879.

79. VHI. 3. Hanne Gerner, fød 9 marts 1813 i Moss, død 6
august 1885 i Roskilde, ugift.

80. VHI. 4. Henrik Gerner, fød 11 marts 1821. Da han i en
alder af 17 å 18 aar blev gift, bosatte han sig paa 
Orkerød, solgte dette ved den tid, da hans 2 
ældste sønner var fødte, altsaa formodentlig i be
gyndelsen af 40aarene, til kjøbmand Bassøe i Moss, 
flyttede saa til Gudegaarden i Moss, senere til 
Danmark, hvorefter han førte et uroligt og om
flakkende liv, og hans senere tilskikkelser er lidet 
bekjendte. Kun af og til gjorde han et kort be
søg i Moss eller hos sin moder paa Melløs. En 
tid boede han i New York, men bosatte sig til
slut i London, hvor han døde 23 marts 1885. 
Gift 1) omtrent 1838 eller 39 med sin kusine 
Emilie Meyer, datter af oberst og kommandant 
M. i Nyborg og Catharine von Løvenhjelm, ældste 
søster af hans moder Hanna. Fra hende blev 
han skilt, og hun bor nu i Kjøbenhavn. 2) med 
Anna .... (familjenavn ubekjendt); hun skal
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81.

82.
83.

84.

85.
86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

X. 1.
X. 2.

være tysk og bleven gift i Berlin; lever nu som enke 
i London.

Henrik Gerner havde af 1ste egteskab 5 børn, af 2det 
kj endes kun 1. — Af 1ste:

IX. 1. Henrik Gerner, fød paa Orke- 
rød, bor i Amerika, gift og 
havde:
X. En søn, som døde.

IX. 2. Emil Gerner, fød paa Orke- 
rød, død formodentlig 17 å 18 
aar gammel.

IX. 3. Axel Gerner, bor i Amerika, 
gift og har to børn:

ubekj endte.
IX. 4. Viktor Gerner, død, formodent

lig i spæd alder.
IX. 5 Augusta Gerner, gift med urte

kræmmer Bent zen i Kjøben- 
havn.
Af 2det egteskab:

IX. 6. Axel Richard Gerner, død i 
1885 af brystsyge. Han var 
gift med en amerikansk dame, 
der nu lever som enke i Ame
rika, og havde en datter: 
X. Nita Gerner, fød omtrent 

1881.
? VI. 6. Johan Frantzen Gerner, maaske broder af 

1 -nr. 56—60, isaafald søn af Henrik Gerner 
(l.-nr. 55) og Elisabeth Grønhoff, maa være 
fød 1743, siden han var 18 aar gammel, 
da han blev begraven i Arendal 13 okt. 
1761. Hvis han var søn af Henrik Gerner, 
var han fød i Kjøbenhavn; thi der var 
forældrene i 1743. Han har saaledes for
modentlig været hos provst Stelling i Aren
dal, der havde været gift med hans faders 
kusine Dorothea Benedikte Gerner (l.-nr. 
98), og er død der.

V. 3. Janus (Jens) Gerner, fød 170- i Tjereby, søn af 
Jens Gerner og Magdalene Sofia Tambson (l.-nr. 30)
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og broder af l.-nr. 31 og 55, student fra Fredriksborgs 
skole, forresten ubekjendt.

93. V. 4. Otto Jakob Gerner, fød (eller døbt?) 5 april
1709. Forøvrig ubekjendt.

94. ? V. 5. Johan Fredrik Gerner er maaske den ube-
kj endte søn af Jens Gemers første egteskab. 
Han var parykmager og blev begraven i 
Tønsberg 14 april 1797 paa Graabrødre kirke- 
gaard. Hans alder opgives vistnok ved hans 
død til 80 aar (i kirkebogen), mens han 
maatte være mindst 87 aar for at være Jens 
Gemers søn af 1ste egteskab (af 2det var 
der blot 1 søn, l.-nr. 96); men under kirke
bøgernes store upaalidelighed er dette ikke 
afgj ørende. Hans farbroders (1,-nr. 97) og 
senere ogsaa hans broders (1-nr. 55) ophold 
i Tønsberg kan have foranlediget ham til 
at bosætte sig der. Han blev i Kristiania 
16 juni 1744 trolovet og 20 aug. s. a. gift med 
Elen Maria Sejer. — Børn kj endes ikke.

95. V. 6. Ubekjendt datter.
96. *; V. 7. Torben Gerner, (eneste barn af Jens Ger

ners 2den hustru Anna Margarethe Lidøe), 
fød 9 april 1714, død 13 okt. 1729.

97. IV. 5. Thomas Gerner, søn af biskop Henrik Thomæsøn
Gerner (l.-nr. 26) og broder af l.-nr. 27—30, fød i 
Birkerød 1668, student fra Kjøbenhavns latinskole 
1688, magister, prest til Laurentii kirke i Tøns
berg og til Sem og Slagen 1702, provst 1707, død 
31 januar 1739, begravet 6 febr. i Laurentii kirke. 
Gift 1) med Anna Mandall, fød 1682, død i Tøns
berg i barselseng 1716, begravet i Laurentii sogn 
13 januar, 34 aar gammel, datter af overinspektør 
og overbirkedommer i Jarlsberg Jørgen Olssøn 
(eller Olufssøn) M. og hans 1ste hustru Bente 
Pedersdatter Muus fra Trygstad. 2) med Wittichen 
(Widechen) Marie Stockfleth, fød paa Bragemes i 
maj 1695, døbt 9 maj, død i Tønsberg 1756, 6U/4 
aar gammel, begravet 20 aug., datter af raadmand 
i Kristiania Eggert S., der som magistratsperson 
residerede paa Bragemes, der dengang hørte un
der Kristiania, død 1698 (Danmarks Adels Aar-
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99.

100.

101. IV.

bog for 1886), og Anniken Huus, fød 1651, død 
1714, der i sit senere egteskab (1699) med briga- 
dier Nikolaj Sibbem, død 1722, blev stammoder 
for den nulevende (norske) slegt Sibbem.

Af Thomas G-emers børn kj endes 2 af 1ste 
egteskab og 1 af 2det.
V. 1. Dorothea Benedikte Gerner, døbt i Tøns- 

berg 18 sept. 1705, død i Arendal, begravet 24 
aug. 1728, gift i Tønsberg 14 febr. 1727 med 
Didrik Stelling, fød i Fredriksstad 1686, død 
i Arendal 23 sept. 1756, magister, provst og 
sogneprest til Arendal. (Hans moder Doro
thea Viborg blev begravet i Arendal 8 jan. 
1734, 84 aar gammel). D. B. Gerner var 
hans 2den hustru; 1ste gang blev han gifb 
14 januar 1721 med Anne Jørgensdatter 
Stranger fra Norderhov, død i Arendal 17 
maj 1726; 3dje gang paa Bragemes 3 marts 
1729 med Anne Kirstine Hersleb, begravet 
i Arendal 9 okt. 1772, 65 aar gammel. Om 
han havde børn i noget af sine egteskaber, 
vides ikke.

V. 2. Henrik Georg Gerner, hvis fødsel kostede 
moderen livet, døbt i Tønsberg 7 januar 
1716, død 30 uger og 4 dage gammel, be
gravet 15 august 1716.

V. 3. Anna Henrika Gerner, døbt i Tønsberg 29 
maj 1721, død smstds. 34x/2 aar gammel 1755, 
indsat i Frue kirkes aabne begravelse 19 
dec. Gift med Brede Plade, kancelliraad, 
amtsforvalter, død paa Storemoen ved Dram
men 1768, begravet paa Strømsø 21 okt., 
61 eller 69 aar gammel. De havde 28 okt. 
1741 en datter Sara Marie til daaben i Tøns
berg og har efterkommere i familjeme Stol- 
tenberg og Gjessing.

Om de herefter følgende 6 børn af biskop 
Henrik Thomæsøn Gerner (l.-nr. 26) vides 
lidet eller intet.

Oluf Gerner, død 1731 som borgermester i Viborg 
og var dette allerede 10 juli 1706, da han var 
fadder i Tønsberg.
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102. IV. 7. Christian Gerner, død ugift.
103. IV. 8. Peder Gerner, død udenlands.
104. IV. 9.1 Om disse 3 børn af biskop Gerner vides intet.
105. IV. lO.z Et af dem maa være det, som døde spæd under
106. IV. 11./ krigens trængsler (se ovf. under l.-nr. 26).

Spredte Gernere.

A.f personer med navnet Gerner, som synes at 
tilhøre den her omhandlede familje, uden at man dog 
med sikkerhed kan anvise dem en bestemt plads i stam
tavlen, findes der enkelte. To saadanne er forhen om
talte og indsatte i stamtavlen under l.-nr. 91 og 94, uagtet 
deres berettigelse til denne plads er tvivlsom. En tredje, 
for hvem dog ingen passende plads kan findes i fore- 
gaaende stamtavle, er

107. Johan Gerner, som 30 april 1749 blev premierløjtnant 
ved major Hartvig Kaas’s (sogndalske) kompani af 1ste 
bergenhusiske regiment, 30 sept. s. a. „forsat“ til kap- 
tejn Johan Ludvig Wamstedts (nordre-nordfjeldske) kom
pani af samme regiment og 15 januar 1763 afløst af 
Hans Christopher Schreuder, hvis anciennetet løb fra 
26 maj 1762. (Siden forsvinder Gerner af militærlisteme). 
— Af nogle i Kjøbenhavn 1871 boende Gernere (op- 
tegnede af M. Amesen, formodentlig efter en adressebog), 
ialt 9, er de 5 rimeligvis samme personer som her foran 
i stamtavlen opførte, medens 4 er ukjendte og vel den 
her omtalte familje uvedkommende. Det samme er og- 
saa udentvivl tilfældet med

108. Thomas Gerner, hotelvert i Kristiania (Tomtegaden 7), 
der er født 1825, men intet ved eller intet vil vide om 
sin familje, ikke engang, om hans fader førte navnet 
Gerner.



Gernere

Albrecht........................... l.-nr. 2
— ................................— 11

Alfred..................................— 74
Anders..............................— 3

— . ....................... — 6
Andreas. . . ...............— 31

- ..............................— 33
- . . •.................. — 40

Andréetta......................... — 17
Anna................................. — 68
Anna Elisabeth..............— 5

- ................- 12
Anna Henrika..................— 100
Augusta............................. — 78

- ............................. — 88
Axel.................................._ 84
Axel Richard................. — 89
Carl..................................... — 46
Carl Arnold..................... — 77
Carl Ewald......................— 63
Carl Lauritz Emil .... — 44
Catharine Eleonora ... — 15
Catharine Margarethe . . — 8
Charlotte.........................— 49
Chari. Birg. Mar. Elisabeth — 51
Charlotte Johanne.... — 19
Charlotte Sara................. — 18
Christian......................... — 102
Christian Albert............. — 43
Christiane Charlotte ... — 52
Christine..........................— 59
Clara An. Carol. Magd. . — 45
Dorothea Benedikte ... — 98
Edvard Henrik............. — 71
Elisabeth......................... — 16
Ella....................................- 72
Ellen.................................— 75
Emil................................ — 83
Emmy Fredrike............. — 73
Fredrik Ewald..............— 76
Fredrike Dorothea. . . . — 69
Georg Henrik.................— 65
Gerner.............................— 1
Hanne................................— 79
Hans................................ — 23
Hedvig Margrethe Fredr. — 35
Henrik............................ — 41
-  — 42
-  — 54
-  — 55
- .............................- 61

Henrik.................................. l.-nr. 80
- ................ ... - 81

Henrik Georg........................ — 99
Henrik Sigismund .... — 37
Henrik Sigism. Thomasson — 47
Henrik Thomæsøn. ... — 26
Jakob........................................- 14
Janus (Jens)........................ — 92
Jens............................................— 30
- ............................................— 32
- ............................................- 34
- ....................................... — 60

Jens Carl .............................— 48
Jens Ludvig.............................— 62
- - ........................- 64

Johan........................................ — 107
Johan Albrecht.....................— 7

— — .................. — 10
Johan Frantzen.....................— 91
Johan Fredrik.........................— 70
- — ....................— 94

Karen........................................— 25
-  - 29
-  - 57

Lauritz Andreas. ... — 50
Mads ....................................— 56
Magdalene Sofie . . . * . — 58
Margarethe Fredrike. . . — *39
Mana........................................— 27
Maria Ebba.............................— 4
Marie Hedvig.........................— 13
Martha....................................—* 24
- ................................- 28

Nita .................................... — 90
Oluf............................................- 101
Otto Henrik............................— 36
Otto Jakob............................ — 93
Otto Jakob Thomsen . . — 53
Peder........................................— 103
Ragnhild................................ — 67
Simon .........................................— 3
Simon Lauritz........................ — 38
Thomas.................................... — 20

— ............................... — 21
- ................................— 22
—  - 97
— ................................- 108

Thomas Andreas .... — 66
Torben.................................... — 96
Viktor........................................ — 87



Gifte med Gernere

Mænd:

Bang, Jens.........................  l.-nr. 27
Bentzen.................................. — 88
Colvin, Peter....................... — 8
Hvidberg, Otto Himmelstrup — 52
Ihre, Johan.......................... — 19
Jensen, Mauritz................... - 28

— Oluf...................... — 25
Lilljehöök, Gabriel ... — 15
Mandix, Mauritz .... — 29
Plade, Brede....................... — 100
Posse, Knut.......................... — 12
Printzensköld, Erik Adolf — 18
Sibbem, August Matthias — 78
Stelling, Didrik................... — 98

Kvinder:
Adlerborg, Maria Inga . — 14
Angell, Witte Christine . — 60
Anna?,.................................. — 80
Bendixdatter, Catharine. — 22
Bie, Caroline....................... — 37
Bircherod, Dorothea. . . — 26
Bremer, Cathar. Elisab. . — 22
Brockenhuus-Lö venhj elm,

Johanne....................... — 61
Carstensen, Friede Annette — 70

Ewald, Fredrike .... l.-nr. 
Gravesen, Sofie............... —
Gronhoff, Elisabeth ... — 
Gronning, Marie Petrine —* 
Gyllenborg, Anna .... —
Henriksdatter, Karen eller

Maren....................... —
Kohler, Ulrike Eleonore v. — 
Langreuter, Sofie Louise

Antoinette............... —
Lidoe, Anne Margarethe . —
Lovenhjelm, se Brocken-

huus-Lo venhj elm
Mandall, Anna................ —
Meyer, Emilie.................... —
Moller, Karen Marie

Charlotte Brockmann — 
Pfeiff, Elisabeth .... —
Rasch, Charlotte Sofie . —
Sejer, Elen Marie .... —
Stockfleth, Wittich en Marie — 
Sundt, Anna Hedvig . . —
Tambson eller Tomasen,

Magdalene Sofie . . —
Torp, Gjertrud Marie . . —
Vaston, Maria...................  —
Winstrup, Sofie Emilie . —
Ziervogel, M. F. Hedvig — 32

SSSSS 
S3 

S3 
S3

Paa de fire følgende slegttavler
betegner de 2 aarstal med streg imellem fodsels- og dodsaar. Eet aarstal 
med streg efter betegner fodselsaaret og at dodsaaret er ubekjendt. Eet 
aarstal med streg foran betegner dodsaaret og at fodselsaaret er ubekjendt. 
Eet aarstal uden streg betegner, at vedkommende er baade fod og død i 
det aar. — Tallene 1—106 under aarstallene henviser til det lobenumer, 
hvorunder vedkommende person er opført i bogen* De romerske tal i 
kanten, I—X, betegner slegtledene.



Tavle 1.

Gerner
16de aarh.

1

I.

Albrecht II.
2

___I___
Anders III.
1632—83

3

døde mands
linjen i 
Sverige.

Marie Ebba Anna Elisabeth Anders Johan Albrecht Catharina Margaretha Simon Johan Albrecht IV.
1670-1736 1671-91 1672—1705 1673 1675—1710 1676—82 1678 — 1681-1755

4 5 e 7 8 9 10 11
1

Anna Elisabeth Maria Hedvig Jakob Catharina Eleonora Elisabeth Andréetta Charlotte Sara Charlotte Johanna V.
1720-98 1721-1808 1722—94 1724-48 1725— 1725— 1726- 1728—1822
12 13 14 15 16 17 18 19

"Med ham ud-
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Thomas Gerner L
16de aarh.

20
I

Thomas II.
21

Thomas Hans Martha Karen Henrik Thomæsøn
1629—1700

HI.

22 23 24 25 26

Maria 
1657—

27

Martha 
1658— 

28

Karen 
1661—

29

Jens 
1665—1729 

30
1

Thomas 
1668—1739

97
1

Oluf 
-1731

101

Christian Peder barn barn barn IV.

102 103 104 105 106

Andreas Henrik Janus Otto søn (Johan datter Torben Dorothea Henrik Anna V.
Jakob Fredrik?) Benedikte Georg Henrika

1698-1749 1701—86 1709— —1797 1714-29 1705—28 1716. 1721—55
31 55 92 93 94 95 96 98 99 100

Disses efterkommere Efterkommere af disse 
paa tavle 3 og 4. kjendes ikke.
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Andreas Gerner V.
1698—1749

31 
_____________ I______________________________________________________

Jens Otto Jakob Thomsen Henrik VI.
1730—83 1733—87 (93?) 1741—87

32 53 54
I

Andreas 
1763—1842 

33
1

Henrik Sigismund Christiane Charlotte
1766—1817 176—1821 (?)

37 52
1

VII.

Jens Hedvig Margarethe Otto Henrik Simon Margarethe Andreas Carl Charlotte Birgithe vni
Fredri ke Lauritz Fredrike Marie Elisabeth

1803— 1807— 1812— 1804-22 1806— 1807—67 1811-63 1816-19
34 35 36 38 39 40 46 51

1 1

Efterkommere af disse kj endes ikke.

Henrik Henrik Christian Albert Carl Lauritz
Emil

Clara Anna Caroline 
Magdalene

Henrik Sigismund 
Thomasson

Jens Carl Charlotte Lauritz IX.
Andreas

1842—44 1844— 1845-51 1848— 1850— 1850— 1852— 1854—
41 42 43 44 4J 47 48 49 50
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Henrik Gerner 
1701—86 

55
1

V.

Mads Karen Christine Magdalene Sofie Jens barn (Johan Frantzen?) VI.
1733-64 1733-1806 1736—86 1737-1807 1743- 61

56 57 58 59 60
1

91

Henrik 
1780—1837

VH.

61
1

Jens Ludvig Augusta Hanne Henrik vnr
1810-69 1811— 1813 - 85 1821-85

- 62
1

78 79 80
1

Carl Ewald Johan Fredrik Hen- Emil Axel Viktor Au- Axel IX.
1847— 1849— rik gu Ri

sta chard 
—1885

63 70 81 83 84 87 88 89
1 1 1 1 1

barn barn X.søn Nita 
1881—

Emmy Al- Ellen Fred- Carl 
Fred- fred 
rike

73 74

Jens Georg Tho- Ragn- Anna Fred- Ed Ella
Lud- Hen mas hild rike vard
vig rik And Doro Hen

reas thea rik
1872- 1873 1875-1876—1877- 1879 1873— 1874

-75 —82 —75
64 65 66 61 68 69 71 72

rik Ar- 
Ewald nold

1875— 1876—1879—1880—1882—

75' 76 77 82 85 86 90






