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FAMILIEN

BORNEBUSCH

DANSKE OG SVENSKE LINIE
INDTIL

19 5 0

Denne bog er trykt i 100 nummererede
eksemplarer, hvoraf dette er nummer

Vor tyske afdøde slægtning Erich Bornebusch, søn af pastor
Carl Bornebusch i Falkenhagen, der var søn af dyrlæge Carl Bor
nebusch i Blomberg, yngre broder til de danske Bornebusch’ers
stamfader skovrider Wilhelm Bornebusch på Hardenberg, afsluttede
i juli 1913 en oversigt over hele slægten Bornebusch delvis tilbage til
1615, og fandt vor stamgård i Lüneburger Heide. Der er nu gået 37
år, og der er i den tid sket så meget, at det er på høje tid at føre bo
gen à jour, hvad jeg Age Carl Heinrich Hartmann Bornebusch nu
har søgt at gøre indtil år 1950 for den danske og svenske linies ved
kommende. Mange familiemedlemmer er døde i mellemtiden, der
kunne have fortalt om ting, som nu er glemt. Jeg vil håbe, at der
næste gang vil gå højst 25 år, før en eller anden tar sig for, at
føre denne familiebog videre. Otto Bornebusch i Detmold, broder
til ovennævnte Erich, har nu lavet et stamtræ over hele Bornebusch-slægten, der frit vil blive tilsendt alle danske og svenske fa
miliemedlemmer, og ovennævnte Erich’s søn Erich i Weidenau-Sieg
og Erika Bornebusch født Tielker påtænker at lave en bog som nær
værende over den tyske og sydafrikanske slægt, som til sin tid vil blive
sendt til os som gengæld for, at vor bog, takket være bidrag fra alle
danske og svenske familiemedlemmer, vil blive sendt som gave til alle
de tyske slægtninge. Som indledning indeholder bogen en kort over
sigt over forfædrene tilbage til 1668, uddraget af Erich’s bog fra 1913,
der kun findes i ganske få eksemplarer. Afsnittet om den svenske slægt
er oversat til det svenske sprog af Erland. I våbnet, der er tegnet af
Bjarne, har jeg knyttet en overleveret tradition om vinteregen til
det gamle signet fra Neuhaus.
Springforbi i juli 1950.

Heinrich,

Både her og i Erichs’s familiehistorie er slagten på Bornbusch betegnet ved A.
Geh rd t Hinrich Bornbusch og hans efterkommere ved B. Generationerne har romertal
således: Gehrdt Hinrich har B I, Johann Heinrich har B III, den danske linies stam
fader Wilhelm har sum .eldste søn B IV a, den tyske linies stamfader har som hans
yngre broder B IV b, idet drenge indenfor hver søskendeflok er ordnet efter små bog
staver, og hver enkelt er på den måde placeiet. Rolf med betegnelsen B IX aabbaa, der
er tiende kendte slagt led. kan også på dansk side følges 10 led tilbage gennem familien
Hartmann til slagterne Zarth og .Adolph i Hillerød. De navne, der bruges i det daglige
li\, er sat med kursiv.

FAMILIEN BORNEBUSCH
danske og svenske linie indtil 1950.

Navnet Bornebusch stammer fra gården BORNBUSCH i Lünebur
ger Heide. Gården, som jeg har besøgt to gange, ligger i sognet Vilsen
30 km sydsydøst for Bremen, 12 km vest for byen Hoya ved Weser. Nav
nets første stavelse BORN = brønd eller kilde hidrører fra en endnu
eksisterende kilde tæt øst for gården nedenfor en stejl mod syd eller
vest hældende skovklædt skråning. Stavelsen BUSCH = krat eller tæt skov
kommer af denne skov, der støder tæt op til gården. Det var en typisk frisisk
gård bestående af een enkelt, meget stor og høj, stråtækt længe med ind
kørselsport i den ene gavl og et eneste stort rum, hvor alle væsener: heste,
køer, får, høns m. m. levede sammen med gårdens beboere. Tilbage i rum
met var arnen, hvor menneskene samledes om ilden, og her var gulvet
lagt i mosaikmønster af simple små sten, og ind i mosaikken ser man
initialer af vor slægt sluttende med et B, der viser at de alle hed Bornbusch. Længst tilbage i rummet var i senere år lavet et par små stuer. Hvor
længe slægten har levet på denne gård er ikke godt at vide, for kirkebøger
fører os kun tilbage til nogle døde af navnet i årene 1615, 1617, 1618 og
1622, som mærkeligt nok alle skrives Bornebusch, medens alle senere be
boere på gården skrives Bornbusch.
I sammenhæng kan man kun følge familien tilbage til den ejer af går
den Bornbusch som hed
A: Harm (Herman) Bornbusch og var født i 1668. Han giftede sig
i 1698 med Rebecca Schünebusch, der var født i 1675 og levede lige til
13-2-1752. Deres ældste søn Johan Friederich, født i 1699, arvede gården,
og den ejes endnu af hans efterkommere, dog således at den sidste Bombusch var en pige, som var født i 1841 og giftede sig i 1862 med Albert
Harries, og det er deres efterkommere, der nu er ejere.
B I: Den næstældste søn Gehrdt Hinrich Bornbusch, senere Borne
busch, der var født på Bornbusch 25-12-1700 og døde i Radbruch 21-11

1776, tog ansættelse i det hannoveranske stutteri (hesteavlscenter), først
ved »Gelben Gestüt« i Menisen, og efter sin første hustrus død flyttede
han til stutteriet i Radbruch, hvor han ægtede Adelheit Focken, f. 28-101708, død 18-12-1767, datter af degn Dietrich F., senere organist i Ehren
burg. Gehrdt Hinrich indførte stavningen Bornebusch.
I dette sidste ægteskab var der 8 børn, men vi kender om disse kun
efterkommerne af den ældste søn
B II: Johann Bernhard Bornebusch, f. 4-9-1735 i Radbruch, død
25-6-1795 i Neuhaus. Han giftede sig i 1775 med Anna Marie Oertzen, f.
28-1-1757, død i 1821. Til sit 42 år var han staldmester ved det kongelige
stutteri i Radbruch, men flyttede senere til Neuhaus i Solling på græn
sen mellem Hannover og Braunschweig, hvor han ligeledes var knyttet
til det kongelige hannoveranske stutteri. De hannoveranske heste var
dengang højt ansete.
Der var 8 børn, hvoraf de 5 døde som ganske unge, 2 døtre blev gift
og den ældste søn
B III: Johann Heinrich Bornebusch var således den eneste til at
føre slægtens navn videre. Han var født i Radbruch 30-3-1777, døde i
Neuhaus 22-3-1835, hvor han bl. a. var Ortsvorsteher og Grenzzollbeamter
(byfoged og toldforvalter). Han blev gift i 1801 med Dorothea Elisabeth
Meyer, f. 2-9-1775, død 25-1-1847, datter af Förster Georg Christian Meyer
i Neuhaus, f. 1744, død 1800, søn af Förster Liborius Meyer. Dette forst
mandsblod fra mødrene side må ses som grunden til, at såvel den ældste
søn Friederich Wilhelm Christian Carl (B IV a), f. 8-1-1802, der udvandrede
til Danmark og blev vor stamfader, som den yngste søn (B IV c) Johann
Heinrich Christian Ferdinand, der blev statsskovrider i Ilfeld i Harz, valgte
skovbruget som livsstilling. En gammel »Hirschfänger«, som er i mit
(Heinrichs) eje, stammer sikkert fra familien Meyer — se nærmere side 11.
Af Wilhelm Bornebusch’s andre søskende vil vi nævne den næst
ældste søn, Johan Carl Christoph (B IV b), f. 3-9-1803, som blev dyrlæge
i Blomberg i Lippe og stamfader til hele den os bekendte Bornebuschslægt i Tyskland, og datteren Auguste Friederike, der blev gift med kunst
drejer Carl Uhlenhuth i Paderborn, og var moder til de begavede Uhlenhuth-brødre. Et minde om Carl Uhlenhuth er et stort krudthorn, som han
lavede og forærede til Wilhelm Bornebusch under et af hans besøg hos
familien i Tyskland. Dette krudthorn er ligeledes i mit (Heinrichs) eje.
Dyrlæge Carl B. var fader til pastor Carl B. (B V b a) i Falkenhagen, hvor
fra Detmold-Bornebusch'erne stammer, til Otto B. (B V b g) stamfader
til familien på Wahrberg, og til Auguste, som blev moder til familien
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Tielker. Oberförster Ferdinand Bornebusch var gift med Louise Bach
mann fra vandmøllen i Ebergötzen i Harz. Hendes broder, den senere
møller Erich Bachmann var barndomsven med tegneren Wilhelm Busch,
og dennes bog Max og Moritz er skildringer fra de to drenges barndom
på møllen, som senere lever videre i de amerikanske Knold og Tot. Max
= Knold var Erich Bachmann, medens den rødhårede Moritz = Tot var
Wilhelm Busch selv.
B IV a.
Friederich Wilhelm Christian Carl Bornebusch, f. 8-1-1802 i Neuhaus
i Solling, død på Carlsberggården ved Hardenberg i Radsted sogn, Lol
land 17-9-1867, kom i lære i Sollinger Wald hos sin onkel Reitender
Förster (skovrider) B. Knop på Knobben ved Uslar. På en jagt blev han
bemærket af grev C. H. A. Hardenberg, og siden skrev den berømte tyske
forstmand v. Seebach til Knop, at han anbefalede ham til fyrst Harden
berg som en »tüchtigen der Hohen und Niederen Jagd durchaus kun
digen Jäger«. På den måde kom vor stamfader til Danmark, og hans
gerning på Hardenberg fra 1822 til hans død i 1867 viste, at han evnede
betydeligt mere end »Hohe und Niedere Jagd«, men var en dygtig forst
mand. Efter nogle års arbejde på Hardenberg godskontor og som med
hjælper for den gamle skovrider Stürtzer overtog han efter denne i 1827
grevskabets østlige skove og flyttede til Carlsberggården, der ligesom Har
denberg ligger i Radsted sogn nær Sakskøbing. Han havde indtil da boet
på hovedgården Idalund hos bestyreren Hans Andersen, og i 1829 blev
han gift med dennes datter Sophie Hansdatter, f. 24-1-1805, vistnok på
Holmehjørnet i Radsted sogn, død 24-11-1893 på Carlsberggården.
Efter optegnelser af Wilhelms yngste søn Georg Wilhelm Bornebusch
var Hans Andersen født i Radsted, vistnok i den gård på Bækalleen, som
senere tilhørte hans broder Jørgen Andersen og i 1912 tilhørte dennes
sønnesøn, sognefoged Rasmus Andersen. Hans Andersen var oprindelig
tømrer og boede på hjørnet af Nysted-Sakskøbing landevejen og sidevejen
herfra til Hardenberg kaldet Holmevejen. I 1807 blev han indkaldt til
tjeneste som tømrer i marinen og deltog i Københavns forsvar mod eng
lænderne under bombardementet. Han blev sammen med mange andre
taget til fange og måtte arbejde på engelske skibsværfter, indtil han blev
udvekslet i 1814 efter Napoleons nederlag ved Waterloo, og hans kone
og slægt hørte intet fra ham i alle disse år. Da han kom tilbage til Har
denberg, blev han først ansat som ladefoged på Rosenlund i et par år,
og derefter blev han bestyrer af hovedgården Idalund, og han skal have
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været en særdeles god økonomisk leder af gården. Hans hustru Dorte var
fra Falster lige over for Tårs, så de fra Idalund besøgte hendes hjem
ved at sejle tværs over G uld borgsund. Sophie Bornebusch (Hansdatter)
har fortalt sine børn om, at hun har været med på en sådan tur.
Wilhelm Bornebusch og Sophie Hansdatter’s 8 børn var:
Dorothea Sophie Bornebusch, f. på Carlsberggården 10-8-1830 død
11-10-1839.
Auguste Caroline Bornebusch, f. på Carlsberggården 1-10-1832 død
8-10-1837.
Carl Heinrich Bornebusch, f. på Carlsberg 30-1-1835, se B Vaa.
Charlotte Juliane Bornebusch, f. på Carlsberg 26-6-1838, død på
Carlsberg 12-12-1908. Hun stod meget i forbindelse med den tyske fa
milie, især med sin kusine Auguste Tielker i Blomberg. Levede ugift på
den gård ved siden af Carlsberggården, som hendes moder havde i pen
sion, sammen med moderen og senere sammen med sine søskende Do
rothea og Ferdinand.
Dorothea Elisabeth Bornebusch, f. på Carlsberg 16-12-1840, død i Kø
benhavn 22-2-1926. Levede som ugift på Carlsberg til 1909, derefter i Kø
benhavn sammen med broderen Ferdinand.
Christian Ferdinand Bornebusch, (B V a b) f. 23-3-1843 på Carls
berg, død 3-7-1919 i København. Han var uddannet som gartner, men
efter faderens død bestyrede han den gård, som moderen havde i pen
sion, og levede her også senere med de to hjemmeværende søstre, indtil
han og Dorothea efter Charlottes død flyttede til København.
Auguste Caroline Bornebusch, f. 4-5-1845 på Carlsberg, død i Kø
benhavn 12-3-1924. Var i en del år lærerinde ved en privat pigeskole i
Nykøbing F. Efter ejerindens død flyttede hun til København og levede
af sine penge.
Georg Wilhelm Bornebusch, f. på Carlsberg 16-2-1849, se B V a c.
B Vaa.
Carl Heinrich Bornebusch, f. 30-1-1835 på Carlsberggården, død 13-71900 på Hardenberg skovridergård, begr. i Radsted. Gift 1-3-1862 i Rad
sted med
Thorstine Frederikke Hartmann, f. 12-1-1843 i Nykøbing F., død
31-8-1919 i København, datter af exam, juris, amtsfuldmægtig, senere vej
assistent Marcus Bielefeld Hartmann og hustru Sigrid f. Rangel.
Efter skolegang i Sakskøbing fulgte Carls fader ham til Tyskland til
sin broder Ferdinand, Revierförster i Hattorf ved Osterode (senere Ober-
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forster i Ilfeld i Harz), hvor han lærte forstvæsen fra sommeren 1851 til
foråret 1854. Han fik her rig lejlighed til at knytte venskab med den
tyske familie, som han også senere bevarede forbindelsen med. Efter sin
hjemkomst var han i nogle år på Hardenberg godskontor, indtil han i
1861 blev ansat som skovrider på Rosenfeld ved Vordingborg, hvor de tre
ældste børn blev født. Efter faderens død overtog han 1-5-1868 stillingen
som skovrider på Carlsberg, og i 1881, efter skovrider Quade i Maltrup,
også de vestlige skove, således at han blev skovrider for hele Hardenbergs
samlede skovdistrikt. I 1884 flyttede familien ind i den nye skovrider
gård, som grev Rudolph Hoick lod opføre i nærheden af Hardenberg, på
det sted hvor Thorstine Hartmann havde haft sit barndomshjem i »Rødehus«.
Han var medstifter af Lolland-Falster forstmandsforening, og fra 1881
var han denne forenings formand. Ved sit 25 års jubilæum som skovrider
på Hardenberg i 1893 blev han udnævnt til forstråd. Han tog stedse liv
lig del i forstlige møder, og han var bl. a. medstifter af Sakskøbing sav
værk. Som vidne om hans ordenssans tjener en endnu bevaret jagtjour
nal, som han førte lige fra 11. august 1849 til 13. november 1898, halv
andet år før sin død, altså gennem næsten et halvt århundrede. Han døde
i tjenesten, virksom til det sidste.
Efter hans død boede hans enke Thorstine først 2 år i Sakskøbing
til Heinrich havde bestået sin eksamen fra realskolen, flyttede så til Kø
benhavn, hvor hun levede resten af sine dage sammen med Lydia og Ha
rald, i de første år tillige sammen med Heinrich. I 1905 foretog hun
sammen med Lydia en lang rejse, hvor de besøgte slægtningene i Tysk
land og knyttede de danske og tyske Bomebusch’er nærmere til hinanden.
Hun var meget interesseret i botanik og i dyrkning af stueplanter. Carl
Heinrich Bornebusch og Thorstine Hartmanns 11 børn var:
Lydia Elisabeth (Lyt) Bornebusch, f. 21-1-1863 på Rosenfeld, død 1110-1938 i København. Var fra ca. 1890 i en årrække i huset hos dansk
konsul Geheimem Wilhelm Scheel i Rostock. Hun levede ellers sin me
ste tid i hjemmet og fulgte med sin moder, da denne flyttede til Køben
havn, og blev efter dennes død boende i 19 år til sin død i lejligheden,
som blev et samlingssted for hendes søskende og disses børn. Hun var
flere gange rundt på besøg hos den tyske familie, som hun stod i nært
venskabsforhold til.
Thorstein Wilhelm Bielefeld Hartmann Bornebusch, f. 4-4-1865, se
B VI a a a.
Vilhelm Carl Ferdinand Hartmann Bornebusch, f. 15-10-1866, se
B VI a a b.
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Einar Hartmann Bornebusch (B VI a a c), f. 28-6-1868 på Carlsberg,
død 6-10-1925 under et besøg på Hardenberg skovridergård mens han boede
i København. Blev uddannet som gartner på Hardenberg og i Nykøbing F.
Opholdt sig det meste af sin tid som gartner først i Hamburg og siden i
London. Ægtede Katrine Rasmussen fra Fyn, som han havde lært at kende
i Hamburg. Et par år før sin død flyttede han og Katrine til København,
hvor de boede sammen med Einars faster Dorothea.
Sigrid Sophie (Sis) Bornebusch, f. 3-11-1869 på Carlsberg, død 18-51942 ved Tranebjerg på Samsø. Gift 17-11-1901 med bestyrer af Quist &:
Co.’s bogtrykkeri i København Carl Lassen, f. 7-7-1815, død 11-11-1939, søn
af brandassistent Chr. Lassen og hustru Sophie Lutzie f. Jessen. I 1941 gif
tede hun sig anden gang med tømrermester Chr. Christiansen.
Sigrid tog eksamen fra frk. Testmann’s handelskursus i København
1890 og blev ansat i Quist & Co.’s bogtrykkeri. Efter at hendes mand hav
de taget sin afsked, boede de først en kort tid i Frederiksværk, fra 1914—32
på Frederiksberg, og fra 1932 boede hun ved Tranebjerg på Samsø. Hen
des adoptivdatter Inger Margrethe skildrer hende som et kærligt men
neske med stor interesse for naturen, som hun elskede at færdes i; især
var hun meget interesseret i botanik. 1 1931 foretog de sammen en to
måneders oplevelsesrig sørejse til Middelhavet.
Adoptivdatter: Inger Margrethe, f. 20-7-1915, gift 13-7-1939 med re
præsentant Chr. Peter Lund. Bopæl Blokhus, Jylland.
Elisabeth Caroline (Lis) Bornebusch, f. 22-2-1872 på Carlsberg, død
13-5-1933 i Kongens Lyngby. Gift 23-10-1900 med Carl Weismann, f. 117-1871 på Skovridergården Kærshus på Boller ved Horsens, som søn af
skovrider Peter Lorentz W. og hustru Anne Sofie f. Andresen. Han var
forstkandidat og landinspektør og bl. a. i nogle år assistent på Hardenberg
skovridergård. Skovrider på Fussingø pr. Randers 1900—04, på Lindenborg med bolig i Skørping 1904—24. Boede 1924—28 i Odder, derefter i
Kongens Lyngby, og efter Lis’ død først i Gentofte og atter i Kongens Lyng
by, og derefter i Hillerød til sin død 24-11-1944. Udførte, tildels med bi
drag fra Carlsbergfondet, en hel række litterære arbejder især vedrørende
vildt og jagt. Nekrolog i dansk skovforenings tidsskrift 1945 af C. H. Bor
nebusch. Lis lærte husvæsen hos forpagter Ulrich på Alholm og var en
kortere tid i huset hos dansk konsul Scheel i Rostock, førte en del år hus
holdningen hjemme. Lis var en højt elsket moder for sine fem børn:
Otto Thorstein Johannes Weismann, f. 15-1-1902 på Fussingø. Tog
realeksamen fra Sorø Akademi og bestod derefter eksamen som forstkandi
dat, var nogle år i Canada, tog derfra til de ostindiske øer, hvor han
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blev skovrider (Houtvester) i hollandsk tjeneste, boende på Poena Moena
med skovdistrikt på Celebes. Under krigen, hvor han kæmpede på hollandsk
side, blev han i marts 1942 dræbt af en japansk spion. Begravet bl. de faldne
på Makassar.
Lucie Elisabeth Weismann, f. 29-4-1903 på Fussingø. Uddannet som
sygeplejerske. Gift 18-2-1940 med chefen for Søllerød kommunes økonomi
ske forvaltning, cand. jur. Paul Erik Hans Mathiesen, f. 4-7-1911. Bopæl:
Elledamsvej 5, Holte.
Ester Elisabeth Weismann, f. 18-5-1904 i Skørping. Ved husvæsen.
Gift 3-6-1932 med stiltskasserer og amtsfuldmægtig, tillige amanuensis hos
biskoppen og skolefondskasserer, cand. jur. Johannes Wildfang, Haders
lev, f. 5-3-1905.
Carl (Carli) Weismann, f. 20-9-1906 i Skørping. Lært tømmerhandel.
Ornitolog, optager grammofonplader af fuglestemmer m. v. i naturen, og
holder loredrag herom i statsradiofonien og ved foredragsrejser m. v. Ud
giver grammofonplader med fugle- og dyrestemmer m. v. Bopæl i Kongens
Lyngby.
Anna Sophie (Figga) Weismann, f. 9-4-1911 i Skørping. Sygeplejerske.
.Sept. 1945—april 1947 under dansk Røde Kors’ flygtningelejre, hovedsage
lig ved Hollandshjælpen, hvorfra Hollands Røde Kors’ fortjenstmedaille
i bronce.
Rudolf Hartmann Bornebusch, f. 9-11-1873, se B VI a a d.
Udøbt dreng (B VI a a e), f. 22-11-1875, død 11-1-1876 på Carlsberg
gården i Radsted sogn.
Harald Hartmann-Bornebusch (B VI a a f), f. 24-3-1877 på Carlsberg
gården. Gift 14-10-1919 med Karen Gjellerup, f. 16-6-1894 i København,
datter af forlagsboghandler Julius Gjellerup, København og hustru Anine
f. Johansen. Harald var fra lille dreng meget musikinteresseret, og alle
rede mens han gik i Sakskøbing realskole begyndte han at tage klaver- og
violinundervisning. Efter endt skolegang tog han til København, hvor
han først fik privat klaverundervisning hos professor Gottfred MatthisonHansen, og derefter blev optaget på det kongelige Musikkonservatorium.
Her fortsatte han undervisningen i violin og klaver samt i musikteori og
de andre til uddannelsen hørende fag, og havde her så fremragende lærere
som Axel Gade, I. P. E. Hartmann, Gottfred Matthison-Hansen og Otto
Malling. Han boede i sin studietid hos Gottfred Matthison-Hansens broder
Viggo M-H og hans livlige kone Hanne, hvor unge kunstnere samledes een
gang om ugen, især sønnens, digteren Aage M-Hs venner Sofus og Karin
Michaelis, Sigbjørn Obstfelder, Thomas P. Krag og mange flere. Efter af
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slutningen af undervisningen på konservatoriet begyndte han at give mu
sikundervisning og oprettede Østerbros Musikkonservatorium, København,
hvorfra der er udgået adskillige ansete klaverspillere. Karen, som er ud
dannet af Harald og deltager i skolens gerning, er en fremragende dygtig
pianistinde. Bopæl: Østersøgade 96, København 0.
Bernhard Hartmann Bornebusch (B VI a a g), f. 20-8-1879 på Carls
berg, død i U.S.A. (Chicago) ca. 1920. Kom efter skolegang i Sakskøbing
i handelslære. Var i nogle år agent for et eniaillevarefirma i Tyskland,
oprettede derefter et eget en gros emaillevarefirma i Düsseldorf, men
måtte ca. 1907 opgive dette og rejste til U.S.A., hvor han med held drev
en egen fabrikationsvirksomhed i Chicago. Hans hustru var fra Tyskland
og fulgte med ham, da han emigrerede. De døde begge vistnok samtidig
og af influenza, og efterlod en datter ved navn Gerda.
Age Carl Heinrich (Heine) Hartmann Bornebusch, f. 29-1-1886, se
B VI a a h.
B Vac.
Georg Wilhelm Bornebusch, f. 16-2-1849 på Carlsberg, død 14-8-1922
i Jyderup, gift 19-10-1881 i Garnisons kirke i København med Hilma
Augusta Nicoline Borre, f. 5-7-1854 i København, død 27-2-1939 i Vollerup pr. Kalundborg, datter af kaptajn i hæren Vilhelm Borre og hustru
Frederikke f. Jensen.
Wilhelm gik i skole i Sakskøbing, og lærte praktisk landvæsen på
Prierskov og Rosenlund på Lolland. Dragon 1870—71, derefter forvalter
på Rodsnæs og Barritskov. Forpagter af Rohdegård i Jylland 1881, for
valter på Frihedsminde på Lolland 1885, på Karlsfeld på Falster 1886—90,
på Tegl værksgården på Sjælland 1890—95, derefter forpagter af Kræmmer
gården ved Bromølle under baroniet Adelersborg 1895 til 1919. Boede
derefter i Jyderup. Wilhelm og Hilma var mennesker af usædvanlig ven
ligt og kærligt sind og stor indbyrdes harmoni. Hjemmet på Kræmmergår
den var gennempræget heraf, og trods vanskelige økonomiske kår i de
første år var det et smukt og kultiveret hjem, hvor man mødte den stør
ste gæstfrihed og hygge. Den allerede i 1923 døde datter Soffy’s mand
Kaj Bierrings har skrevet efterfølgende mindeord:
»Vilhelm var en sund og livlig mand, som til det sidste bevarede
legemets adræthed og ranke holdning. Han var arbejdsom og åndelig vel
udrustet, han havde sans for digtning og for naturens skønhed, og han
havde æstetisk glæde af kunst, smukke ting og livets ædle nydelser. Han
fortalte erindringer om personer og oplevelser med megen lune og elsk
værdigt vid.
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»Hilma’s moder drev, efter at kaptajn Borre, der havde deltaget i
begge de slesvigske krige, var død, en kunstforretning i København, og
hertil leverede Hilma malede og dekorerede arbejder. Den smukke kø
benhavnske officersdatter kom til at leve en landlig husmoders liv, men
hun havde vilje og kræfter til at klare livets tilskikkelser, og i enhver
situation bevarede hun den dannede dames rolige holdning og ulastelige
sprog.
»De var to smukke mennesker af gammeldags æresbegreber og konser
vativ ånd. De var enige om at bevare hjemmets karakter af et kultiveret
hjem og at forhindre, at børnene mistede dette kulturpræg. De havde
vel kunnet tænkt sig en tilværelse i noget større format, men nu faldt de
til ro på Kræmmergården, som blev barndomshjemmet for de syv børn.
Gården lå i skønne naturomgivelser. Markerne skrånede med lange bakke
drag ned mod Ämosedalen, nær Bromølle kro og idylliske skove. Inden
døre var der hygge i de gamle lave stuer, som prægedes af smukke gamle
mahognimøbler og malerier. Det familiehjem, som skabtes her, bandt
med stærke bånd og kan aldrig glemmes af dem, som fik hjerterum og
barneret der. Hjemmets grundpille var det forbilledlige trofaste forhold
imellem de to ægtefæller, som holdt sig usvækket igennem modgang og
medgang.«
De 7 børn i dette ægteskab var:
Axel Wilhelm Constantin Bornebusch, f. 9-8-1882, se B VI a c a.
Otto Frederik Sophus Bornebusch, f. 19-6-1884, se B VI a c b.
Sophie Frederikke (Soffy) Bornebusch, f. 6-7-1886 på Frihedsminde,
Skørringe sogn, død 1-6-1923 i København. Gift 20-6-1914 med assistent
(nu ekspeditionssekretær) ved Københavns magistrats 3die afdeling Oluf
Kaj Bierrings, f. 12-11-1885 i København.
Soffy, som tilbragte en stor del af sin barndom på Carlsberggården
hos sin faders søskende, var en usædvanlig fin karakter, smuk og vel
begavet. Efter skolegangen gennemgik hun Th. Lang’s kursus i Silke
borg og tegnekursus i kunstindustriskolen i København. Tegnerske hos
firmaet A. C. Ilium i København og amatør-kunstmaler. Til hendes min
de udkom i 1924 på Schønbergs forlag Kaj Bierrings: Under Stjernen.
Børn: Arne Wilhelm Bierrings, f. 10-12-1916 i København, død 2-11917.
Else Vibeke Bierrings, f. 5-8-1920 i København. Realeksamen; ansat i
Københavns magistrats skolepsykologiske afdeling, stenografilærerinde.
Olga Marie Magdalene Bornebusch, f. 10-9-1888 på Karlsfeld, Astrup
sogn. Gift 7-11-1913 med Lars Axel Nielsen, f. 2-11-1883 i Stavnsholt ved Fa
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rum, søn af gårdejer Niels Peter Nielsen og hustru Ane Kirstine. Ene
lærer ved Vollerup skole 1-7-1911 til 1-10-1947.
Adoptivdatter Ida Nielsen, f. 28-5-1930, gift med landmand Svend
Christensen.
Nuværende bopæl Lille Sørup pr. Fredensborg.
Charlotte Dorothea Caroline Nathalie Bornebusch, f. 3-3-1890, Karls
feld, Åstrup sogn. Gift 16-10-1921 med forsikringsinspektør Erhard Frede
Schiøtt, f. 30-11-1894, som søn af købmand Severin Schiøtt og hustru Anna,
Kalundborg. Bopæl: Nyvangsvej 8, Kalundborg. Søn: Roald Bornebusch
Schiøtt, f. 7-10-1922 i Kalundborg. Uddannet som maskinist.
Hilma Vilhelmine Bornebusch, f. 2-6-1892, Teglværksgården, Valle
kilde. Privatundervisning, fra 1-1-1917 assistent, senere kasserer i Banken
for Faxe og Omegn, fra 1-12-1921 bogholder ved sagførerfirmaet HclwegLarsen m. fl. Bopæl: Hillerødgade 77, København.
Ferdinand Gerhard, Bornebusch (B VI a c c), f. 3-8-1895 på Kræm
mergården, Holmstrup sogn pr. Jyderup. Gift i Asminderød 9-11-1930
med Emmy Augusta, f. 8-7-1898 i Jelstrup sogn i Sønderjylland som datter
af landmand Friederich Anton og hustru Vilhelmine. Enke efter bog
holder Haase i København. Medførte fra det tidligere ægteskab to børn:
Gudrun og Carl Heinz Haase.
Gerhard lærte 1910—14 i en kolonial og foderstofforretning i Hvalsø
og var derefter kommis, bl. a. 1916—26 i A/S Lund og Rasmussen i Hel
singør. Fra 1930 har han og Emmy haft egen forretning med kaffe, kon
fekture og tobak i Fredensborg.
B VI aaa.
Thorstein Wilhelm Bielefeld Hartmann Bornebusch, f. 4-4-1865 på
Rosenfeld ved Vordingborg, død 25-2-1948 i Kartofte ved Hardenberg,
begravet i Radsted. Gift 24-5-1895 med Anna Elisabeth (Ees) Clasen, L
31-10-1870 på Vennerslund, datter af godsforvalter, justitsråd Carl Eggert
Clasen, senere på Hardenberg, og hustru Thora Emilie Suhr. Død 20-5-1939
i Våben s ted.
Thorstein tog efter privatundervisning i hjemmet studentereksamen
fra Københavns Universitet i januar 1882. Bestod forsteksamen fra land
bohøjskolen med 1ste karakter i 1887 samtidig med professor Jobs. Helms,
Otto Weismann der tog til Grækenland, Povl Koch skovrider på Guldborgland, og statsskovriderne Holm og Sundby. Ved feltartilleriet 1888—
1889, løjtnant. 1890—91 assistent på Corselitze, Classenske fideikommis, fra
1-10-1891 til 1-4-1895 forstassistcnt ved statsskovenes 1ste overførsterinspek-
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tion, overførster, kammerherre P. E. Müller. Fra 1-4-1895 skovrider på
Klintholm på Møen og fra 1-8-1900 til 1-5-1938 skovrider på Hardenberg
efter sin fader. Boede derpå i Våbensted til Ees’ død i 1939, derefter først
i 2 år hos sønnen Heinrich i Hegningen og fra 1-5-1941 og til sin død hos
Carl og Ester på deres gård i Kartofte, hvor han havde et hyggeligt og
godt hjem i sin alderdom.
Thorstein havde adskillige tillidshverv: medlem af bestyrelsen for
Lolland-Falsters Forstmandsforening, forretningsfører ved Det Danske He
deselskab, tørvekyndig tillidsmand i Brændselsnævnct, medlem af Arbejds
giverforeningens bestyrelse for Lolland-Falster, Naturfredningsforeningen.
Han var skovrider på Aggerup, tilsynsførende ved Søholt skove og Døllefjelde præsteskov på Lolland og Saltsø skove på Sjælland.
Familien Bornebusch var skovridere på Hardenberg i tre generationer
fra 1822 til 1938, ialt i 116 år. Thorsteins farfars moder Dorothea Elisa
beth Bomebusch var en datter af Förster i Neuhaus i Solling Georg Chri
stian Meyer f. 17-1-1744, død 24-12-1800, som igen var en søn af Liborius
Meyer, Förster i Neuhaus i 28 år. Familien har altså været forstmænd i
over 200 år. I min (Heinrichs) besiddelse er en »Hirschfänger« med en
rådyrfod som skaft, hvis 32 cm lange blad er mærket 1710 og 1740, og
som rimeligvis har tilhørt Liborius Meyer, som godt kunne være født i
1710 og ansat i 1740, eller måske er det en jubilæumsgave til dennes
fader. Slægten Meyer har muligvis været forstbetjente i Sollinger Wald
langt tilbage i tiden.
Thorstein var en livlig mand, som var meget afholdt af sine kolleger
og alle de mange andre, som han kom i forbindelse med. Han var en
fremragende skytte, meget jagt interesseret og kom ud til mange jagter i
omegnen, han var også fra sin artilleristtid en ivrig og dygtig rytter, der
bl. a. erobrede vinderpokalen ved'en rævejagt på Aggerup i 1910. På
Hardenberg skovridergård skabte han og Ees et hjem, hvor navnlig hans
og hendes søskende altid var velkomne. Selv har jeg tilbragt tre fjerdedele
af mit første studieår og otte måneder som forstkandidat samt de fleste
af mine ferier hos Thorstein og Ees, hvor jeg altid følte mig som i mit
gamle hjem. Hun forestod altid selv husholdningen, og Ees’ mad overgik
al anden. Det var et stort tab, da dette hjem blev opløst og gled bort fra
familien.
Thorstein og Ees havde 4 børn:
Carl Bomebusch, f. 17-3-1896, se B VII a a a a.
Ellen (Dÿt) Bomebusch, f. 6-4-1897 på Klintholm, Magleby, Møen.
Realeksamen fra Sakskøbing realskole, det sociale kursus fra frk. Zahles
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skole i København, Hjelmer og Skovs husholdningsskole i København.
Gift 4-4-1927 med H. D. mercantil, disponent ved Ramsgades isenkramhandel i Åbenrå, Peter Johannsen Jessen, f. 12-11-1904 i Mougstrup sogn,
søn af stationsforstander Peter Jessen og hustru Dorthe f. Dall.
Barn: Peter-T horstein (Piper) Jessen, 1. 28-2-1928 i Åbenrå. Realeks
amen fra Åbenrå statsskole, handelseksamen, handelsuddannelse.
Heinrich Wilhelm (Ramse) Bornebusch (B VII a a a b), f. 24-5-1903
på Hardenberg skovridergård, Radsted sogn. Gift 25-7-1933 med Hertha
Gieinert, 1. 26-5-1905 i Rixdorf (Berlin), datter af Gewerbeobercontrollör
Franz G. og hustru Amalie. Uddannet som dameskræderinde.
Heinrich tog realeksamen fra Stenhus kostskole ved Holbæk og præ
liminæreksamen fra Lang og Hjorts kursus i København, forstuddannelse
på Hardenberg og hos Oberforstmeister von Oertzen i Gelbensande ved
Rostock. Jæger og skovfoged på Hardenberg ved Galminager, Hegningen
og Sæby holm 1933—47, fra 1-5-1947 købmand i Røde Kro.
Otto Gerhard Bornebusch (B Vllaaac), f. 13-6-1904 på Hardenberg
skovridergård i Radsted sogn. Gift 10-5-1930 med Alma Andrea Hansen,
f. 15-2-1903 i Næstved, datter af gårdejer Jens Peder Hansen og hustru
Maren Kirstine f. Tønnesen. Alma var beskæftiget ved husvæsen og som
ekspeditrice.
Otto tog mellemskoleeksamen fra Sakskøbing realskole, 1919—24 lært
landvæsen, 1924—25 ved livgarden, 1925—30 forvalter på forskellige herre
gårde, 1930—38 vognmand i Nykøbing F., 1938—16 arrestbetjent i Sakskø
bing, medens Alma drev en grønt forretning her, fra 1946 chauffør på Søholt på Lolland, 14-12-1948 købt en ejendom i Nysted.
Børn:
Helen Elisabeth Bornebusch, f. 25-9-1931 i Nykøbing F., realeksamen
fra Maribo gymnasium 1946, ekspeditrice i Nykøbing F.
Jette Elise Bornebusch f. 11-5-1943 i Sakskøbing.
B VI a a b.
Vilhelm Carl Ferdinand Hartmann Bornebusch, f. 15-10-1866 på Ro
senfeld skovriderbolig, Kastrup sogn ved Vordingborg, død 16-2-1920 i
København. Gift 16-11-1893 med Elna Johanne Juhler, f. 16-11-1871 i Kø
benhavn (Holmens kirke), datter af købmand Johan Povl Philip J., Kø
benhavn og hustru Agnes Johanne Elisa f. Petersen. Elna døde 30-4-1941.
Han lærte først gartneri på Hardenberg. Bestod efter privatuddan
nelse studentereksamen og philosofieum ved Københavns universitet. På
begyndte studiet til magister i botanik og var assistent ved Universitetets
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botaniske have, men oprettede så i 1894 Hellerup realskole, (nuværende
GI. Hellerup Gymnasium), som han drev til 1897. I indledningen til
Gammel Hellerup Gymnasium s årsberetning 1950 står: »Forud for denne
anerkendelse som »lærd skole« ligger der en 6-årig forhistorie, som be
gyndte, da cand. phil. Vilhelm Bomebusch i 1893 oprettede en lille skole,
som havde lokaler på 1. sal i ejendommen Strandvejen 90, siden på Sofievej 33 og Marievej 23, til den i 1895 flyttede ind i en nyopført skolebyg
ning på Frederikkevej 8, den, der endnu består som den vestlige ende af
skolens nuværende bygning, let at skelne fra den øvrige. Der lever endnu
i Hellerup gamle elever fra denne skole, og de betegner dens bestyrer
som en »dejlig mand«, noget af en kunstnernatur, men uden økonomisk
grundlag for at kunne føre en skole igennem de år, da Hellerup var i
sin føste begyndelse som bydel — — — «. Var i nogle år lærer ved sko
ler i København bl. a. Starckes skole og inspektør ved de kommunale
aftenskoler og var derefter stukkatørmester i København med en betydelig
virksomhed, men måtte på grund af det almindelige byggekrak i Køben
havn i 1908 opgive denne virksomhed og levede derefter som stukkatør,
keramiker og billedhugger til sin død. Vilhelm var en livlig, charmerende
og smuk mand, med udpræget moderne meninger og frisindet indstilling.
Hans strålende begavelse og glimrende hukommelse ville sikkert have ført
ham langt, hvis han var gået videre ad den botanisk-videnskabelige vej,
men hans mange talenter splittede hans interesser, så han ikke nåede op
på det plan, hvortil hans evner kunne have ført ham.
Børn:
Hakon Frantz Vilhelm Hartmann Bomebusch (B Vllaaba), f. 6-121894 i Hellerup ved København. Lært landvæsen, drev en årrække en angora-kaninfarm i Hornbæk. Bopæl Villingebækvej 75, Hornbæk.
Gunnar Hjalmar Hartmann Bomebusch, f. 3-9-1897 i Ordrup ved
København, se B VII a a b b.
B VI a a d.
Rudolf Hartmann Bomebusch, f. 9-11-1873 på Carlsberggården, død
16-10-1912 i Varberg, Sverige. Gift 15-3-1905 med Fredrika Kristina (Ri
ken) Berndtson, f. 24-7-1883 i Annedal, Resteröd, Bohuslän, datter af sø
kaptajn Edvard Berndtson, Göteborg og hustru Anni f. Johnsson.
Rudolf var efter skolegang i Sakskøbing en kort tid ved postvæsenet,
1893—94 ved ingeniørkorpset med afgang som korporal. Gik derpå over
til forstvæsenet, 1891 til 1901 som assistent hos broderen Thorstein på
Klintholm og Hardenberg, hvorunder han fik lorstlærebrev 1898—1899
fra skovrider F. I. Andersen på Giesegård. Kom derefter til Sverige som
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leder af et savværk ved Vidöstern, fra 1903 skovrider på fideikommisset
Johannishus (12000 ha) i Blekinge hos greve Hans Wachtmeister. 1907
forlod han Johannishus for at overtage en stilling som tørveingeniør ved
Västra Torup, købte 1908 ejendommen Mammap (680 ha), vikarierede i
1910 som jägmästare ved Brattfors i Värmland. 1911 brændte Mammarp
og blev solgt, og familien flyttede til Hässleholm. 1912 blev han disponent
for Ulricehamns Gamla Sågverk og chef for Ulricehamns Gamla Snickeri
fabrik. 1919 flyttede han til Värnamo og forvaltede sine ejendomme, og
i 1924 startede han Varbergs Bildepot og overtog Volvoagenturet og flere
udenlandske bilagenturer i Varberg. Offentlige hverv: vicebrandchef og
»ledamot av stadsfullmäktige« i Varberg.
Rudolf var meget alsidigt interesseret, dog særlig i forstvæsen, jagt
og fiskeri, men var også virksom i spejderbevægelsen, desuden medlem af
Frimurerordenen og Odd Fellow. I sommeren 1942 tog han certifikat som
svæveflyver (segelflygare), da han var 69 år gammel, vistnok den ældste i
verden som har bestået denne prøve. Han var, som man vil forstå heraf,
endnu ungdommelig og livlig, men få måneder efter døde han af en
galdebetændelse d. 16-10 samme år.
Rudolfs og Rikens bfirn:
Arne Folke Harald Bornebusch, f. 10-12-1905, se B VII a ada.
Gerda Thorstine Annie (Syster) Bornebusch, f. 20-8-1907.
Erland Tage Kaj Gerhard Bornebusch, f. 24-5-1909, se B VII a a d b.
Se iøvrigt under den svenske linie side 20 flg.
B VI a a h.
Âge Carl Heinrich (Heine) Hartmann Bornebusch, f. 29-1-1886 på
Hardenberg skovridergård i Radsted sogn. Gift 15-6-1915 med Bertha
Jensen, f. 9-8-1890 i Husby på Fyn, datter af førstelærer K. Th. Jensen
Husby og hustru Karen f. Andersen, datter af folketingsmand Niels An
dersen. Bertha havde gennemgået Frederiksborg højskole, Borups kursus
og bestået 1. del af lærerindeeksamen fra Suhrske husmoderskole, privat
husgerning, mest i sit barndomshjem.
Heinrich tog almindelig forberedelseseksamen med udmærkelse fra
Sakskøbing realskole 1902, adgangseksamen til polyteknisk læreanstalt
1903, skovbrugseksamen med 1. karakter 1910, eksamen i grundvidenska
berne med 1. karakter ved landbohøjskolen 1912, praktisk uddannelse 1ste
år hos statsskovrider G. Brüel, Bornholm, og skovrider T. Bornebusch,
Hardenberg, sidste praktiske læreår hos skovrider V. Larsen, Wedellsborg
1909—1910.
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Virksomhed: Videnskabelig assistance hos overførster kammerherre P.
E. Müller 1911—12, assistent hos skovtaksator E. Mourier 1913—16, fun
gerende skovfoged ved Sorø Akademi, Store Bøgeskov 1-11-1916 til 1-41921. Forstbiolog ved Statens Forstlige Forsøgsvæsen 1-4-1921, konstitueret
forstander samme sted 16-11-1931, ansat som forstander 1-2-1933. Dr. phil.
ved Københavns Universitet 1930 på afhandlingen >The Fauna of Forest
Soil«, hvortil midler til indsamling af materialet var bevilliget af Carlsbergfondet. Censor ved skovbrugseksamen, landbrugsministeriets repræsen
tant i Centre International de Silviculture, stifter af og formand for Dansk
Skovforenings Frøudvalg, korresponderende medlem af Finska Forstsamfundet og Svenska Skogsvårdsföreningen, repræsentantskabsmedlem i Nor
disk Skovunion, formand for skovsektionen i udvalget vedrørende Salt
holms inddigning og beplantning, Ridder af Dannebrogsordenen. Pensio
neret fra 1-4-1950.
Har skrevet en lang række afhandlinger om forstlige og biologiske
emner, hovedsagelig i det forstlige forsøgsvæsens publikationer og dansk
skovforenings tidsskrift, men desuden i Tidsskrift for Skovvæsen, Hedesel
skabets tidsskrift, Fauna og Flora, Dansk Natur — Dansk Skole, entomolo
gisk tidsskrift, tidsskrift for skovbruk (norsk), skogsvårdsföreningens tids
skrift (svensk), Finska Forstsamfundet, Forstwissenschaftliches Central
blatt (tysk), skovbrugstidskriftet i Polen m. v. og holdt foredrag ved inter
nationale kongresser i Stockholm, Budapest, Nancy, Amsterdam m. m.
Rejser 1906 til den tyske familie, senere faglige rejser til England,
Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Østerrig, Ungarn, Czeckoslovakiet, Polen, Norge og Sverige. I 1948 studeret trævækst og skovdyrk
ningsmuligheder i Sydgrønland, og efter indbydelse af F.A.O. berejst sko
vene i Polen og afgivet en beretning til den polske stats skovbrugsministe
rium.
Børn:
Karen Bomebusch, f. 4-4-1919 i Store Bøgeskov, Gyrstinge sogn. Mate
matisk studentereksamen fra Ordrup gymnasium. Gift 21-6-1941 med dis
ponent Gunnar Leif Thilén, f. 19-10-1916 i Värnamo, Småland, søn af
disponent Gunnar Thilén, ejer af Värnamo tegelbruk med flere teglvær
ker og hustru Elna f. Landalil. Leif tog realseksamen i Värnamo, derefter
tekniske studier ved Chalmers og handelskursus i Göteborg og praktisk
udannelse ved Munksjö Pappersbruk i Jönköping. Fra 1911 medejer og
disponent ved papirvarefabriken Nissafors A/B, Nissafors. Deltaget i en
del motorløb og bl. a. vundet 1. pris ved Sveriges første gengaskonkurrence
i 1939 m. m. Børn:
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Mette Elisabeth Thilén, f. 27-1-1942 i Hestra, Småland.
Inga Kristina Thilén, f. 8-12-1943 i Hestra, Småland.
Bopæl: Lindvägen 18, Gislaved, Småland, Sverige.

Mette Dorothea Bornebusch, f. 13-3-1922 i Vedbæk, døbt i Ordrup
kirke. Uddannelse: Ordrup gymnasium, barneplejerskeuddannelse 1939
på Nysted børnehjem og certificat herfra, handelskursus, kontorarbejde
ved statens forstlige forsøgsvæsen 1942—43, i februar—august hos søsteren
Karen i Sverige. 1943 til statens forskoleseminarium i Vejle og dimitteret
herfra 1946. Lærerindevikariater i Gurreby 1-4-1945, Abed skole 1946,
besøg i Holland februar—juli 1947, Vig skole 1-9-1947, Damholm danske
skole i Angel, Sydslesvig 1-9-1948 til 31-7-1949, forskolelærerinde i Lille
Hedinge pr. Rødvig fra 1-8-1949. Gift 5-7-1950 med maskinmester Morten
Lindberg Mortensen, f. 23-1-1924 i Springforbi, søn af stationsbetjent Jens
Henrik Mortensen og hustru Astrid Jakobine Mathilde Pedersen.
Gehrdt Hinrich Bornebxisch (B VII a a h a), f. 15-4-1925, Ordrup ved
København. Arkitekt. Realeksamen 1942 fra Ordrup gymnasium, i lære
hos murermester Nissen, Klampenborg 1942—46, svendeprøve i murerfa
get 1946, Københavns bygmesterskole 1943—47, afgang med udmærkelse
1947. Adgangseksamen til det kongelige akademi for de skønne kunster,
bygningsskolen, hvor han nu er i øverste klasse. Studierejser til Italien og
Frankrig 1948 og England 1949. Fra 1-3-1949 medarbejder hos arkitekt
Arne Jacobsen.
Birte (Bidde) Bornebusch, f. 15-9-1931 i Ordrup ved København. Ma
tematisk studentereksamen fra Ordrup gymnasium i juni 1950.

B VI a c a.

Axel Wilhelm Constantin Bornebusch, f. 9-8-1882, Rohdegård, Rohdesogn, Jylland. Gift i København 8-6-1910 med Marie Johanne Nielsen, f.
8-6-1884 i Store Hedinge (Vixnæs kirke), datter af stationsforstander F.
Nielsen i Store Hedinge og hustru Axeline f. Koch.
Axel kom efter undervisning i hjemmet i handelslære hos købmand
Emil Scharling, Jyderup stationsby. Fra april 1901 ekspedient i Vett &:
Wessels udsalg i Nysted, Sakskøbing, Hellerup og Holbæk. Indkaldt til
infanteriet 1905, desuden indkaldt i 1906, 1910 og 1915—16 og følgelig
tjent som soldat under tre konger. Derefter hos købmand Reffs i Holbæk
(Vett Sc Wessel), bestyrer af manufakturforretning i Store Hedinge. I 1911
overtog han herreekviperingsforretningen »Dansk Beklædnings Magasin«
16

i Holstebro indtil maj 1932. Derefter ledet livsforsikringsselskabet Hafnia’
agentur i Holstebro. Bopæl Karl Jensensvej 4, Holstebro.
Børn:
Svend-Erich Koch Bornebusch (B VII a c a a), f. 14-3-1912 i Holste
bro. Uddannet soin maskinist på F. L. Hansens maskinfabrik i Holstebro
Død 6-8-1931 i Holstebro.
Rit ha Charlotte Axeline Koch Bornebusch, f. 6-5-1915 i Holstebro.
Mellemskole- og realeksamen i Holstebro, nysproglig student fra Herning
gymnasium, matematisk student fra akademisk kursus i København. Gift
24-10-1942 til 24-2-1949 med kunstmaler Poul Gunnar Jørgensen, f. 28-111915 i Herning. Datter Ulla Bornebusch, f. 28-6-1946 i Holstebro.
Bodil Hilma Anette Koch Bornebusch, f. 18-1-1919 i Holstebro. Skole
gang i Holstebro, Silkeborg husholdningsskole 1938, husgerning, fra 1944
syerske ved skjortefabriken Harrov i Holstebro. Gift 25-2-1950 med sned
kermester Christian Vagn Pedersen, Holstebro, f. 8-1-1919 i Nørre Felding
sogn ved Holstebro.

B VI a c b.
Otto Frederik Sofus Bornebusch, f. 19-6-1884 på Rohdegård, Rohde
sogn (Sjæls kirke), Jylland. Gift 1ste gang i 1914 med Kirsten Marie An
dersen, f. 29-6-1894 som datter af gartner A. Arhus, død 13-11-1931. Gift
2den gang i 1933 med Mary Hansigne Poulsen, f. 22-3-1906, datter af gård
ejer Chr. P. i Slangerup.
Otto vilde uddannes som mekaniker, men i læren i Jyderup sprang
en mejsel op og ødelagde det højre øje; han gik da over til landvæsenet,
som han lærte på Avnsøgård og Orupgård. Var derefter først forvalter på
Sonnerupgård, ansættelse i Københavns Frihavn A/S 1914—19, forpagter
af Kræmmergården pr. Jyderup 1919—29, af Aunstrupgård pr. Hvalsø
1929—38, ejer af Holmegård pr. Vassingerød 1938—46, og fra 1946 ejer
af Bondebjerggård i Gyrstinge pr. Ringsted.
Offentlige hverv: brandfoged, snefoged m. m.
Børn af 1ste ægteskab:
Hilma Elisabeth Bornebusch, f. 4-12-1915 i København (Marmorkir
ken). Husbestyrerinde.
Otto Preben Christian Bornebusch (B VII a c b a), f. 29-11-1916 i Kø
benhavn (Marmorkirken). Realeksamen, assurandør, bopæl i Brønderslev.
Gift 26-7-1947 i Ålborg med Kamma (Musse) Brast, f. 6-12-1923 i Haals
i Gunderup-Nørling kommune, Ålborg amt, datter af fhv. gårdejer Niels
Chr. Brast og hustru Mary Kristine f. Thomsen.
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Børn i 2det ægteskab:
Frits Bomebusch (B VIlacbb), f. 13-8-1933 på Aunstrupgård pr.
Hvalsø, Særsløse kirke. Lærer landvæsen.
Erik Bomebusch (B VII a c b c), f. 1-7-1936 på Aunstrupgård pr. Hval
sø, Særsløse kirke.
Lise Bomebusch, f. 7-1-1939, 1 Tvillinger, født på Holmegård pr.
Kirsten Bomebusch, f. 8-1-1939,/ Vassingerød, Lynge kirke.
B VII a a a a.
Carl Bomebusch, f. 17-3-1896 på Klintholm, Magleby sogn, Møen.
Gift i Sakskøbing kirke 21-10-1928 med Ester Hansen, f. 9-1-1904 i Højre
by, Søllested, Lolland, datter af førstelærer Lars H. og hustru Sofie f. Pe
dersen Opager. Uddannet i København som modist, 7-3-1925 forretning i
Sakskøbing til 21-10-1930.
Carl blev uddannet i landbrug på forskellige herregårde og Lyngby
landbrugsskole, bestået kontrol-, maskin-, regnskabs- og nivelleringskur
sus. Fra 1-5-1929 til 1-11-1949 forpagter af en gård i Kartofte tilhørende
Hardenberg. 1-11-1949 flyttede familien til eget hus i Guldborg Lolland.
Offentlige hverv: taksationsmand, forligsmand og brandfoged.

Børn:
Thorstein Bielefeld (Bas) Bomebusch (B VIII a a a a a), f. 3-10-1930 i
Sakskøbing, døbt i Fjelde kirke. Realeksamen 1946 fra Sakskøbing real
skole, i boghandlerlære 1-8-1946 hos Carl Christiansen, Sakskøbing.
Carl-Echard Bielefeld (Fut) Bomebusch (B VIII aa a ab), f. 7-7-1935
i Kartofte, Slemminge. Går i Sakskøbing realskole.
Anne-Sofie (Pipi) Bielefeld Bomebusch, f. 31-8-1938 i Kartofte, Slem
minge.
Lars-Erik Bielefeld (Liv) Bomebusch (B VIII a a a a c), f. 22-2-1942 i
Kartofte, døbt i Søllested kirke.
B VII a a b b.

Gunnar Hjalmar Hartmann Bomebusch, f. 3-9-1897 i Ordrup ved
København, døbt i St. Matthæus kirke i København. Gift 14-5-1920 med
Kate Ellinor Offenberg, f. 24-11-1901 på Frederiksberg (St. Thomas kirke),
datter af kunsthandler Ludvig Johan O. og hustru Asta Othilia Sophie f.
Fischer.
Gunnar tog realeksamen fra Ordrup realskole, handelseksamen i Kø
benhavn og korrespondentuddannelse. Prokurist og rejsende for Th. Mar18

Strands Eftf. København, fra 1-5-1922 ejendomsadministrator for afdøde
overretssagfører Knud Jorck, København indtil 1-3-1937. Startede og drev
manufaktur- og trikotagefirmaet Metro Varehus i København 1-5-1937
indtil 1-4-1945. Fra 1-10-1946 indehaver af Nordisk Stål- og Metalvarefa
brik, København. Bopæl: Udsigten 20, Gentofte.
I sommeren 1935 foretog Kate og Gunnar sammen med Bertha og
Heinrich i Heinrichs bil en rejse til den tyske familie i Detmold, på Wahrberg i Mittelfranken og i Gelsenkirchen, hvor alle blev kærligt modtaget
af familiemedlemmerne, som kun Heinrich tidligere havde set, men alle
straks følte sig nært knyttet til. Autoturen fortsattes til Schweiz, Frankrig
med Paris og verdensudstillingen i Brüssel. Endvidere har Kate og Gun
nar haft mange smukke rejser og ferier i Sverige, bl. a. som gæster hos
Riken og Rudolf.
Børn:
Bjarne Einar Hartmann Bornebusch, f. 29-5-1921, se B VIII a a b bæ
Birgit Elisabeth (Titter) Hartmann Bornebusch, f. 1-8-1925 i Birkerød,
døbt i Frederikskirken i København. Realeksamen fra akademisk kursus,
ansat i Finansministeriets statistiske departement. Gift 16-7-1949 med stud,
jur. Preben Asger Thorlacius, f. 20-9-1923 i Maribo, søn af salgschef Asger
T. og hustru Agnes Johanne Clare Ellen f. Bracker.

B VIII a a b b a.
Bjarne Einar Hartmann Bornebusch, f. 29-5-1921 i København, døbt
i Frederiksberg kirke. Gift med Lizzi Lea Kirsten Larsen, f. 23-6-1924, dat
ter af fabrikant Kaj Peter Martin Larsen og hustru Meta Olivia f. Ferdinandsen. Handelsskole og kontorarbejde.
Bjarne bestod mellemskoleeksamen og gennemgik handelsskole samt
tegne- og maleskole. 1936—42 var han dekoratør og skriftmaler, i 1943
bladvirksomhed og redaktør for et dekorationsblad. Som en meget aktiv
sportsmand var han i 6 år bestyrelsesmedlem i atletikklubben >Klampenborg Idræts Klub« og redaktør af denne klubs medlemsblad, og har del
taget i idrætstourneer til Norge, Sverige, Luxembourg, Belgien og Frank
rig. Som 15-årig besøgte han sammen med den 17-årige kusine Karen
Bornebusch på en cykletur familien i Detmold, næste år alene en cykletur
til Berlin. Er nu kontorassistent ved firmaet Burmeister og Wain, Køben
havn. Bopæl Fiskebækvej 10, Værløse.
Søn Rolf Vilhelm Hartmann Bornebusch (B IX a a b b a a), f. 8-81948 i Lyngby, døbt i Ordrup kirke.
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SVENSKA LINJEN
B VI a a d.
Rudolf Hartmann Bornebusch, Jägmästare, Disponent, f. den 9-111873 på Carlsberggården på Lolland i Danmark, död den 16-10-1942 i
Varberg, Sverige.
Gift den 15-3-1905 med Fredrika Kristina (Riken) Berndtson, f. den
24-7-1883 i Annedal, Resteröd, Bohuslän, Sverige, dotter till sjökapten
Edvard Berndtson, Göteborg och hans hustru Anni, f. Johnsson.
Rudolf var efter skolgång i Sakskøbing i Danmark en kort tid vid
postväsendet, 1893—1894 vid ingeniørskorpset. Gick därefter över till forstväsendet, åren 1894—1901 som assistent hos brodern Thorstein på Klintholm och Hardenberg, varunder han fick forstmästarebrev 1898—1899
från skovrider F. I. Andersen på Giesegård. Kom därefter till Sverige som
ledare för ett sågverk vid Vidöstern i Småland, från 1903 jägmästare på
fideikommisset Johannishus (12.000 ha) i Blekinge hos greve Hans Wacht
meister. 1907 lämnade han Johannishus för att övertaga en befattning som
torvingeniör vid Västra Torup. Köpte år 1908 egendomen Mammarp
(680 ha). Under år 1910 vikarierade han som jägmästare vid Brattfors bruk
i Värmland. 1911 brann Mammarp ned till grunden och blev därefter
sålt och familjen flyttade till Hässleholm. 1912 blev han innehavare och
disponent för Ulricehamns Sågverk ävensom Ulricehamns gamla Snickeri
fabrik och Elektricitetsverket därstädes. 1919 flyttade han till Värnamo
som rentier och förvaltade sina under åren förvärvade skogsegendomar.
Ar 1924 startade han Varbergs Bildepot och övertog bl. a. agenturen för
automobilfabriken Volvo jämte flera utländska agenturer.
Offentliga värv: ledamot av stadfullmäktige och brandchef.
Rudolf var mycket allsidigt intresserad, men framförallt för skogs
vård, jakt och fiske, men han var även verksam i scoutrörelsen och var
dessutom medlem av Frimurareorden och Odd Fellow. Sommaren 1942
tog han certifikat som segelflygare och var då 69 år gammal och troligtvis
den äldste i världen som bestått dessa prov, och man kan förstå att han
var vid den tidpunkten ännu ungdomlig och livlig, men endast få må
nader därefter dog han i gallsten den 16-10 samma år.
Rudolfs og Rikens barn:
B VII a a d a.

Arne Folke Harald Bornebusch, f. den 10-12-1905 på Hjortsberga i
Blekinge, Sverige. Gift den 9-4-1935 — 13-10-1943 med Maj-JnniÅfl Backe20

lin, f. den 28-9-1914. Son: Lars Peder Gustaf Rudolf Bornebusch (B VIII
a a d a a), f. den 3-10-1935 i Stockholm.
Arne tog studentexamen i Jönköping 1925, därefter högskolestudier,
film, och teaterstudier utomlands. Medverkande i filmsbranschen sedan
1933. Journalist, reklamchef, kortfilmare, sedan 1934 filmregissör och för
fattare, knuten till AB Europafilm, Stockholm som regissör. Regisserat bl.
a. filmerna »Skärgårdsflirt«, »Kvartetten som sprängdes«, »Sol över Sve
rige«, »Från tsar till Lenin«, »Eli Sjursdotter«, »Ingeborg Lien« m. fl.
Grundläggare av Svenska Filmsamfundet, dess sekreterare 1934—1937, med
lem av Fotografiska föreningen, Svenska filmklubben, Stockholms Film
studio. Skrivit litteratur och dikter bl. a., •»Asfaltblänk« 1929, »Modern
teater« 1930, »De lever ett rikt liv« m. m., samt författare av kulturfilm,
barnfilm och språkfilm. (English by Film, Le Français par le Film).

Gerda Thorstine Annie (Syster) Bornebusch, f. den 20-8-1907 på
Hjortsberga i Blekinge, Sverige. Gift första gången 1926 med tandläkaren
Nils Ivar Svensson, Varberg. I detta äktenskap en dotter, Ulla Britt Bornebusch, f. den 7-12-1928. Ulla avlade studentexamen i Lund den 20-5-1947,
studerar för närvarande till farmacevt i Stockholm. Syster gift andra gån
gen med konstnär Sven Aage Christensen den 26-9-1941. Sven är född
den 24-11-1916 i Aalborg, Danmark.
Syster tog realskoleexamen 1923 i Värnamo, 1923—1924 dansstudier
hos operabalettmästare Sven Tropps balettskola och Anna Behlers dans
skola ävenledes i Stockholm. Resor i Europa och Afrika. Sven bedrev
skolstudier och avlade examina i Aalborg, därefter som reklamtecknare
därstädes framförallt då till teater, film och idrott. Därefter studier i
Köpenhamn, vidare konststudier i England, Frankrike, Schweiz, Italien
och Afrika. Deltagit i konstutställningar, gjort en hel del kända konst
verk bl. a. en hel del motiv från syd-Italien såsom Vesuvius m. fl., senare
även känd porträttmålare.
B VII a a d b.
Erland Tage Kaj Gerhard Bornebusch, f. den 24-5-1909 i Västra Torup i Skåne, Sverige. Gift den 6-4-1935 med Vera Eleonora Margareta
(Vivi) Svensson-Warborn, f. den 18-6-1911 i Varberg, Hallands län, Sve
rige. Dotter till grundaren av Monarkkoncernen, fabrikör Sten Otto Bir
ger Svensson, Varberg, Sverige, och hans hustru Alida Matilda Viktoria,
f. Skulander.
Veras utbildning. Flickskola samt språkstudier i Frankrike. Företagit
resor i Europa, Afrika.
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Erland studerade vid Osby Högre Samskola, praktiska studier i ut
landet och i Sverige i Halmstad och Varberg. Praktiserade på bilverkstad,
kontor och lager. 1927—1930 bilhandlare, 1931—1935 medintressent i fa
derns bilagentur bl. a. för Volvo i Halland och Västergötland, Sverige.
1936—1941 försäljningschef i Monarkkoncernen. Från den 1-4-1941 inne
havare och direktör för Hälsingborgs Litografiska AB, Hälsingborg med
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro m. fl. platser i Sverige samt
avdelningskontor och dotterföretag i Norge, Danmark, London, Paris och
New York. Vidare direktör och innehavare av följande bolag:
Förlaget Kärnan A/B., Hälsingborg, A/B Kartong 8c Emballage, Häl
singborg, A/B Nielsen 8c Schultz, Hälsingborg, Förlaget Toni A/B., Mal
mö, Lito-Grafik A/B., Malmö, Litoverken A/B., Hälsingborg, Varuhuset
Lito A/B., Cityförlaget A/B., Hälsingborg.
Dessutom medintressent och delägare av Monarkkoncernen, A/B Vär
namo Gummifabrik, A/B Tobo Bruk, Tobo, A/B Skidfabrik, Tobo, Radio
fabriken Nornan, Tobo, Maskinaffären Centrum A/B., Trollhättan samt
Trikåfabriken. Vano A/B., Tvååker.
Dessutom ägare av fastigheterna Karl X Gustafsgatan 81, Hälsingborg,
Kvarteret Gullvivan, Hälsingborg, Snipe, Ulricehamn, Baldersnäs, Ulrice
hamn och fastigheten Dana, Fagersta.
Huvudintresse industri och affärsverksamhet, alla slag av idrott och
sport inom olika grenar. Innehade på sin tid en del mästerskap i bl. a.
simning, varierande hopp från trampolin, samt ett par svenska rekord i
motorcykel med både sidovagn och solo ävensom senare en del rekord i
biltävlingar.
Resor i Europa, Afrika, Syd- och Nord-Amerika.
Bostad: Karl X Gustafsgatan 81, Hälsingborg, Sverige.
Erlands och Veras tre barn äro:
Kaj Tage Birger Rudolf Bomebusch (B VIII a a d b a), f. den 19-6-1937
i Varberg, Sverige.
Sten Åke Erland Rangel Bomebusch (B VIII a a d b b), f. den 26-101939 i Varberg, Sverige.
Lars Olle Lennart Wilhelm Bomebusch (B VIII a a d b c), f. den 247-1943 i Hälsingborg, Sverige.
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