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Gårdmand
Clas Behrends,
Schwabstedt,
à. 7/5 1790,
55 år gammel.
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Catharina
Hedwig Classen,
d. 10/4 1817
i Schwabstedt
sogn, ca. 75 år
gammel.

Hegnsmand ved "Corselitze’*
Bernt Berntzen (Behrends),
f. 22/2 1782 i Schwabstedt sogn,
Sydslesvig,
d. 24/4 1857 i Systofte sogn,
I? al s t e r. ____________________
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Skovfoged ved
’’Corselitze",’ Jo- iI
! chum Tommerup,
j
[Skjoltrup, Horbejlev sogn, døbt. d.
i 4/9 1757 i TommeIrup, d. 17/6 1843 [
i Sdr. Kirkeby.
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Anna Jørgensdatter, døbt 12/7 1767
i Toreby, død 21/5

1846 i Sdr. Kirkeby.

Lorentze Tommerup,
f. 17/6 1792 i Horbelev sogn,
d. 31/10 1849 i Sdr. Kirkeby.

Overgartner Bernh. Berntzen, "St. Frederikslund",
f. 13/4 1832 i Sdr. Alslev sogn, d. 4/4 1911 i Slagelse.

Therese Amalie
f. 15/6 1858 i gartnerboligen på "Store

1
i
i

Allerede i min barndom følte jeg mig særligt knyttet til min
farmors slægt; min farmor, der var født Therese Amalie Berntzen var
en jævnlig gæst i mine forældres hjem, det var hendes slægt, vi
havde mest kendskab til, og det var den, vi omgikkes mest; motive
ringen for dette hæfte, der omtaler ca. 700 personer, var således
på forhånd klar. - Med virkelig hengivenhed mindes jeg min afdøde
tante, fru Anna Erichsen, f. Berntzen, der utvivlsomt besad den
største viden om slægten, hvilket ikke mindst fremgår af de mange
breve, jeg gennem årene har modtaget, og som jeg stadig opbevarer;
men det er med en lige så oprigtig glæde, jeg mindes sammenkomster
ne hos familien i Bernstorffsparken, slotshaven, der med rette be
tegnes som een af vort lands smukkeste og mest stemningsrige par
ker.
Men inden den mere summariske oversigt over den bemtzenske
slægt skal først berettes om min farmors forældre, om hendes barn
domshjem, om min farfars slægt og om min allernærmeste familie;
endvidere skal bringes nogle kommentarer til enkelte af de i ane
tavlen forekommende slægter. Om min farmors forældre har vi en
mængde oplysningers min oldefar, Bernhard Berntzen, var født i
"Hjortebjerghus" ved Corselitze; hans fødehjem var en tjenestebolig
under "Det Classenske Fideikommis”, der var stiftet i 1789 af gene
ralmajor J. F. Classen, og under hvis skovvæsen hans far og morfar
var ansat; hos familien boede moderens forældre, skovfoged Tommerup
og hustru, der siden 1832 havde levet af pension fra fideikommis’et.
Om slægten Tommerup, min oldefars mødrene familie, kan jeg iøvrigt
meddele følgende: mosteren, Anna Cathrine Tommerup, f. 1790, blev
5/7 1811 gift med Johan Casper Kümmerling, der var kommandersergent
ved Jægerkompagniet under 1. Slesvigske Infanteri-Regiment; Johan
Kümmerling var født 1782 i Middelfart og var chef for Jægerkompag
niets kontor; hans far, der var født i Holsten 1756, havde samme
stilling. Morbroderen, Johan Claudi Tommerup, (1799-1856) var lærer
ved Elkenøre skole få kilometer fra Corselitze og var gift med Else
Strange; en datter i dette ægteskab, Annette Margrethe Tommerup,
(1849-1931) blev gift med exam, jur, Nis Justus Alfred Betz, d.
1928, der i adskillige år var en betroet embedsmand i Den Danske
Landmandsbank; ægteparret boede på Frederiksberg. En anden morbror,
Hans Jørgen Tommerup, f. 1811, fik 1829 søpatent og rejste 1837 til
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Catharina
Forsman,
f. ca. 1735 i
Falun,
d. 2/11 1811 i
Vickleby.

'4 1807 i
.eby, Öland.
.nspektør, ingeniør
i Isberg, Landskrona,
r/l0 1775 i Ås sogn på Öland,
ï/9 1849 i Landskrona.
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Pro vst, magi s tei*
Georg Gottlob
Löhr,
Bärslöv v. Häl
singborg,
f. 9/6 1737 i
Stralsund,
d. 3/7 1823 i
Bårslöv.
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Anna Theodora Löhr,
f. 11/6 1782 i Ystad,
d. 29/1 1832 i Landskron?

2

København for at tage styrmandoeksamen og soge hyre; hans senere
skæbne er desværre ukendt. - I året 1848 rejste min oldefar til
København og fik i de kommende år en grundig havebrugsuddannelse
på "Store Ravnsborg’’, der dengang ejedes af den kendte gartner
Batzske, og hvorfra flere slots- og herregårdsgartnere er udgået
(gartner Batzskes søn blev slotsgartner i Hillerød, - jfr. "Batzskes bakke"). Min oldefar indgik d. 9/3 1855 ægteskab med min olde
mor, der var født Anna Johanne. Isberg, og som var datter af landin
spektøren i Landskrona, ingeniør Johan Isberg og hustru Anna, f.
Löhr; vielsen fandt sted i Vor Frue kirke, den nuværende domkirke.
- - Min oldemor var nært beslægtet med svenske præstefamilier,
hvilket klart fremgår af de svenske præstebiografier, der ligesom
slægtsregistrene giver adskillige oplysninger om hendes nære famien
lie: Moderen varvpræstedatter fra Hälsingborgegnen, hvor også mor
broderen var præst, en fætter, Anders Wemlund, var præst på Öland,
hvor fasteren, Helena Isberg, g. Svanberg, var præstekone og stam
moder til flere kendte præstefamilier, og endelig var hendes kusine,
Ulrika Löhr, gift med den ansete hofprædikant og jubeldoktor, Carl
Fredrik Holmer, der døde i 1907. - En 19 år ældre søster, Georgina
Isberg, d, 1893 i Göteborg, boede i en årrække i Hälsingborg, hvor
hendes mand, Lars Malmgren, d. 1854, var tjenestemand på byens råd
hus (min oldemor har fortalt, at hun som barn kælkede på bakkerne
ved "Kärnan"). En 8 år ældre bror, Johan Theodor Isberg (1819-97)
var vinhandler i Malmö og var gift med Eleonora Zellinger, f. Grün
hagen (finsk adel); i dette ægteskab var datteren, Selma Isberg, g.
m. telegrafkommissær P. 0. Westerhult i Halmstad, fra hvem flere
göteborgske skibskaptajner nedstammer; ægteparrets ældste søn, Uno
Westerhult, døde som ung havnekaptajn i Banana i Belgisk Congo. Fra
slægten Isberg stammer endvidere den internationalt kendte etnograf,
professor, dr. phil. Karl Lindblom (f. 1887), samt den svenske mi
neingeniør, Filip Uddenberg (f. 1858), der i adskillige år var di
rektør for russiske jernværker og mineselskaber i Ural; hans hustru
var født Helena Karabeinikoff. •• - Efter 10 års ophold i hovedsta
den knyttedes min oldefar til "Store Frederikslund’’ ved Slagelse,
og snart efter ankomsten hertil fødtes min farmor. ”Store Frede
rikslund” har siden 1786 været i slægten Grevencop-Castenskiolds
eje og havde i forrige århundrede et jordtilliggende på ca. 4000
tønder land; dens hovedbygning er i nyklassisk stil og er opført ca.
1790 af den berømte arkitekt Andreas Kirkerup. "Store Frederikså
lund"s park blev i tiden omkring 1860 udvidet ganske betydeligt og
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omfattede tillige med frugtplantagen og drivhusene et areal på ca,
60 tønder land, og her beskæftigedes som regel 10-15 medhjælpere
og arbejdsfolk samt en elev. Min oldefar omtales af den ældre gene
ration som en stout og myndig natur, der omfattede sit arbejde med
megen interesse og iver, og som var yderst velbevandret i floraens
latinske verden; hans kontor var indrettet i forlængelse af eet af
de store drivhuse. Gartnerboligen var en høj, stråtækket bygning
med kælder, og dens have indrammedes af hække og gamle træer; huset
bestod af spisestue, stadsstue, soveværelser og køkken samt et pi
geværelse og et værelse til ”havedrengen", der var gartnerelev og
gik familien til hånde. Hjemmet bar iøvrigt præg af en relativ tryg
økonomi, idet familien foruden den faste årsløn og ydelse af natu
ralier havde 20% af salget fra herregårdens gartneri, og da min ol
defar havde ord for at være en dygtig gartner, var denne side af
hans indtægt ret betydelig, Hans virke på ”Store Frederikslund"
varede i 52 år til 1910; han døde som anført året efter i Slagel
se, 79 år gi., og blev begravet på Kindertofte kirkegård; hans hu
stru døde i 1905, 78 år gi., og blev begravet samme sted. Min olde
far nævnes i Johs. Tholles værk: ”Danske Gartnerivirksomheder”.
Min farmor blev d. 6/1 1888 i Kindertofte kirke viet til min
bedstefar, Mouritz Nielsen, der havde landbrug og vognmandskørsel
i Rydemark ved Kindertofte; han var født 1863 i Skovsø ved Slagelse
som søn af fæster Niels Larsen (1801-78) og hustru Kirstine (Stine),
f. Mouritzen (1828-93) og havde bl.a. i adskillige år en omfattende
kørsel af skoveffekter for ”Grønvold & Schous Trælasthandel” i Sla
gelse. I Slagelse boede iøvrigt en del af min bedstefars nære slægt,
idet en moster og en kusine var gift med 2 af byens købmænd. Mandslinien i min farfars slægt skrev sig oprindelig Beller; men
som så mange andre slægter kom den under indflydelse af den her
skende navneskik på landet, og familienavnet udviskedes. I Danmark
har jeg kun truffet navnet Beller ganske få gange i 1700- og 1800tallet og udelukkende i forbindelse med personer, der ligesom min
stamfader, Berent Beller, var tilknyttet militæret. Slægten stammer
da også fra Tyskland, hvor man i 1600- og 1700-tallet træffer flere
officerer og præster af dette navn i kurfyrstendømmet Trier; i Tysk
land optræder navnet Beller forøvrigt første gang d. 13/9 1454, da
de 2 brødre, Dionys og Hans, kaldet ”die Haidelberger”, tillige med
navnet Beller, modtager våbenbrev af kejser Frederik III; våbenet
viser en løve, der holder en ulvesaks i sine fremstrakte forpoter.
— Mine bedsteforældre boede den første tid af deres ægteskab hos
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min farfars mor. der som nævnt var født Stine Mouritzen; hun var
født i Sørbylille og tilhørte en gammel vestsjællandsk gårdmands
slægt, fra hvilken lægen Valther Mouritzen er udgået; hans far,
gårdejer og gartner Chr. Fr, Mouritzen, var en fætter til min bed
stefar og havde bl.a. ejet fasteren Maren Mouritzens gård i Næsby
Strand; han døde i Hørsholm 1968, 86 år gi. En ældre bror til dr.
Mouritzen, der nu bor i Humlebæk, er anlægsgartner Kai Mouritzen
i Hillerød; Chr. Fr. Mouritzens barnebarn, fru Gurli Lundgren, vi
derefører slægtens landmandstraditioner i Sverige, idet hendes
mand, Sune Lundgren, ejer en større gård i Romha ved Hörby. Fra
familien Mouritzen stammer iøvrigt følgende nære slægtninge : orga
nisten og maleren Mouritz V. Kliim (d. 1933), dennes nevø, direktør
Sven Kliin-Nielsen i Virum, kontorchef F. E. Løkkegaard i Lyngby,
karrosserifabrikant Otto Ertmann. i Sorø, købmand Rasmus Christensen
i Gimlinge ved Slagelse (d. 1953), samt den københavnske overtold
assistent Otto Larsen (d. I960), der var ejer af flere boligkom
plekser i København, og som i mange år havde sommervilla her i
Hornbæk (ejes endnu af hans enke). - Min farfar var enebarn; men i
hjemmet i Skovsø opdroges tillige den 4-i år yngre plejebror, Oluf
Bernhard Hansen, der døde som ung koloniembedsmand på Set. Croix i
året 1904; han var jurist og sad i en årrække på Merløse og Tuse
herredskontor i Holbæk. Min farfar døde i 1908 efter kort tids syg
dom kun 45 år gi., medens min farmor blev næsten 83 år. I ægteska
bet var foruden min far sønnerne Chr. Bernhard N. og Mouritz Valde
mar ÏÏ., der begge blev landmænd på hjemegnen; førstnævnte boede i
Lynge-Eskildstrup og var g. m. Hansine Carlsen; han døde i 1968,
knapt 75 år gi. uden at efterlade livsarvinger (en søn døde som
ung). Sidstnævnte, der er født i 1901, var i sin tid landvæsenselev
på herregården ”Croneshvile", men flyttede efter en årrække som
landmand til Slagelse, hvor han blev beskæftiget i byggevirksomhed;
i en længere periode var han tillige en værdsat amatørskuespiller i
byen; hans hustru Ingrid N. har i mange år været oldfrue på Central
sygehuset i Slagelse, og i ægteskabet er 3 døtre.
Min far, Anton Julius Nielsen, blev født i Kindertofte sogn
i 1896 og lærte i sin ungdom landvæsen, bl.a. på ’Tævidsrødgaard"
ved Sorø; han søgte dog kort efter at have aftjent sin værnepligt
ansættelse ved DSB, hvorfra han i 1963 pensioneredes som overpor
tør; min far var jernbanemand i over 44 år og havde forrettet tjene
ste dels i Korsør, dels i Sorø; han var i en periode formand for
Dansk Jernbane Forbunds fællesafdeling i Sorø og omtales i værket

- 5 "Danmarks Jernbaner", udarbejdet i 1933 af M. Buch og C. J. Gomard;
han sad i en årrække som medlem af Lynge menighedsråd. - Min far
var ikke fyldt 12 år, da min bedstefar døde, og at han brugte sine
ungdomsår på landvæsen, var nok mere bestemt af tradition end in
teresse. Personlig er jeg overbevist om, at hans liv kunne have
formet sig helt anderledes, hvis han havde haft mulighed for at
videreudvikle sin interesse og sine anlæg for teknik; hans værk
sted var ofte rammen om talentfuld udfoldelse i så henseende. Min far havde i 30 år ejendom på Frederiksberg ved Sorø, men flyt
tede i 1968 af helbredshensyn på "De gamles hjem" i Lynge; han
blev i 1918 i Slagelse Set. Mikkels kirke gift med min mor, der
var født Olga Amanda Hansen, og som i ca. 20 år var søndagsskole
lærerinde på Frederiksberg; hun døde i 1967, knapt 69 år gi. (Min
mors far, Jens Peter Hansen, der døde i 1944, var i 38 år ansat i
Gentofte kommune og stammededels fra hørsholmbønder, dels fra
stevns’ske håndværksmestre, hans søster Marie ejede gården "Christianehøj" i Buddinge. Min nors fætter, Poul Schackinger, f. 1913,
var i en årrække direktør for Engelbert-Petersens Bagerier i Kø
benhavn, men har nu forretning på Østerbro; hans ældste datter er
gift med en tandlæge i byen Richmond i den amerikanske stat Vir
ginia. Familien Schackinger ejer gården "Aaløkke" ved Karup. Min mormor, Ingrid Johansdotter, der døde i 1939, var født i Eljaröd i Kristianstads len og kom fra en udbredt svensk landmandsslægt ;
hendes morbror, der døde i 1904, var skovfoged i fødebyen og blev
hendes formynder ved faderens død i 1876. Skovfogedens efterkom
mere, slægten Wressmark, blev dels forpagtere, dels ejere af:
"Trelleborgsgård", "Bärtoftagård", "Månslundagård" og "Vikensgård",
alle beliggende i det sydøstlige Skåne). - I min fars og mors ægte
skab er 3 sønner: 1. Georg Eyvind Nielsen, f. 1919, vicetoldinspektør i København (tog som 44-årig korrespondenteksamen i
fransk), g.m. Bodil With, f. 1919, søster til fru læge Poulsen i
Bagsværd; en søn, Niels Jacob With Nielsen, f. 1948, uddanner sig
i elektroteknik i København. 2. Tage Orla Tjalk, f. 1922, fhv.
bankassistent, etablerede i 1954 "FYRBO KERAMIK" sammen med hustru
en (sælger en gros i ind- og udland), g.m. malerinden, keramiker
Astrid Tjalk, f. Larsen, født i Hornbæk 1925, har udstillet på
"Chariottenborg", "Kunstnernes påskeudstilling" i Århus m.m.; en
datter, Maria Tjalk, er født 1955 i Næstved og blev samme år døbt
i Herlufsholm kirke, er nu elev i Hornbæk Skoles realafdeling.
3. Søren Johannes Nielsen, f. 1939, merkantil uddannelse på svi-
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neslagterier og i "Rødbyen" i København, på studieophold i Eng
land 1965, nu ansat på Holbæk Amts Andels - Svineslagteri som
leder af kontor for export m.m., har ejendom på Ejler Urnesvej;
g.m. Birte Diemer, f. 1940, teknisk tegner i Generaldirektoratet
for Statsbanerne, senere sekretær på Centralsygehuset i Holbæk,
stammer på moderens side fra slægten Rahbek; en søn, Martin Rahbek Nielsen, er født 1963. (Om 1. og 2., se "Soraner - Biografien
1901-1960").,
Som det ses af anetavlen, nedstammer min farmor fra de sven
ske slægter Nyström og Kock, der begge har fostret mange fremtræ
dende personer, og over hvilke der findes meget fyldige og inter
essante stamtavler. Familien Nyström er således en meget udbredt
officers- og embedsmandsslægt, hvis kendteste medlem i nyere tid
var den højt agtede general og militærskribent Georg Nyström, d.
1942; et andet slægtsmedlem var Carl Mauritz Nyström, d. 1903, der
var direktør for Riksbanken i Göteborg, og hvis datter, Hulda Ny
ström, var gift med den kendte politiker, friherre Lars Åkerhielm,
d. 1920; Carl Mauritz Nyströms broderdatter, Gunilla Nyström, f.
1878, var gift med den britiske general, sir Reginald Barnes, d.
1946. - Til slægten Kock hører foruden en række handels- og embedsmænd de 2 sprogforskere, Ernst og Axel Kock, der døde i henholds
vis 1943 og 1935, og som begge var professorer i Lund; sidstnævn
te var en tid universitets rektor og var medlem af Svenska Akade
mien. - Som tidligere omtalt tilhørte mormoderen den tysk-svenske
slægt Löhr; hendes bror, Hugo Fredrik Löhr, der var førstelandmå
ler og justermester i Hallands len, blev i 1812 på herregården
"Stjärnarp" viet til Hedda Christina Åberg og døde i 1859 på sin
ejendom "Stora Lynga" i Halland, 75 år gi. Hugo Fredrik Löhr var
ridder af den kgl. Vasaorden og var bl.a. far til landmåler i
Kungsbacka, Daniel Georg Löhr, d. 1866, hvis søn var forfatteren,
redaktør Hugo Löhr, d. 1941, og hvis datter, Alma Löhr, d. 1915,
var gift med rektor i Karlstad, Carl Th. Kaijser, d. 1928; deres
sønnesøn, overlæge i Eskilstuna, dr. med. Kurt Kaijser, f. 1908,
er docent ved Karolinska Institutet i Stockholm. Fra Hugo Fr. Löhr
stammer endvidere den retsvidenskabelige forfatter, dr. jur. og
phil. Carl Gustaf Melander, f. 1877. Et portræt af Hugo Fr. Löhr
hænger på "länslantmäterikontoret" i Halmstad, medens et portræt
af hans far, min tip-tipoldefar, provst Löhr, hænger i Bårslöv
kirke; i min samling har jeg fotokopier af begge portrætter, der
viser en slående lighed mellem far og søn. Om slægten Löhr er af

- 7 samme oprindelse, som den tysk-østrigske adelsslægt Löhr von Löhr
bach, der er kendt siden 1500-tallet, vides ikke.
Hvad angår slægten Berntzen (blev undertiden skrevet Bærentzen o.l.), så har den såvidt vides, kun ganske få medlemmer til
bage her i landet, bl.a. min tante, fru Frida Aagaard, der i man
ge år har boet i forpagterboligen på den tidligere avlsgård ved
Bernstorff slot. I staten Oregon i USA bor imidlertid en del
slægtninge af navnet Berntzen, og af disse er den kendteste vel
nok videnskabsmanden Allen K. Berntzen, der arbejder som biolog på
Portlands universitet. Allen K. Berntzen er udgået fra universi
tetet Linfield College i Oregon og fik i 1965 - efter bl.a. at ha
ve undervist ved University of California Medical School - sin nu
værende stilling som ”Research Associate” i Portland. Han har væ
ret ”visiting scientist” ved universitetet i Glasgow, ved "Queen
Ann’s College” i London og ved "The Institute for Tropical Medi
cine” i Liverpool. Allen K. Berntzen er medlem af talrige viden
skabelige organisationer og er på listen over amerikanske videnskabsmænd; han har modtaget flere internationale æresbevisninger
og er forfatter til en lang række faglige skrifter; hans hoved
interesse er eksperimentel parasitologi. Som det ses senere, blev
en vej i staten Oregon opkaldt efter hans bedstefar, Ludvig Bernt
zen, der i 1901 anlegde en plantage ved byen Eugene; Ludvig Bernt
zen var en fætter til min farmor og var i mange år i skriftlig
kontakt med hendes hjem. - Men til trods for at slægtsnavnet kun
har ringe udbredelse i nyere tid, så kan dog en relativ stor fami
lie føre sine anerækker tilbage til den berntzenske slægt, hvilket
ses af nedenstående optegnelser, der dog ikke prætenderer at være
komplette. Min tipoldefar, Bernt Berntzen, var som jæger ved
"Schleswigske Infanteriregiment” indkvarteret i landsbyen Skjoltrup, hvor han lærte skovfoged Tommerups datter at kende, og det
var om dette senere ægtepars efterkommere, min interesse samlede
sig. Oprindelig var det min hensigt blot at gøre et forsøg på at
registrere efterslægten af navnet Berntzen; men da jeg i forvejen
havde et forholdsvis godt kendskab til efterslægten inden for an
dre familier, var det nærliggende at søge dette kendskab udvidet,
efterhånden som arbejdet skred frem. Desværre foreligger der ikke
skifte efter mine tipoldeforældre, og enhver vil således forstå,
hvilke vanskeligheder arbejdet allerede fra starten var forbundet
med; iøvrigt har omfanget af de parentetiske oplysninger om efter
slægten inden for andre familier i nogen grad været afhængig af
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det stof, jeg kunne hente hos den nulevende familie, og jeg tak
ker derfor de mange slægtninge, der med interesse og velvilje har
hjulpet mig i mit arbejde; uden deres medvirken havde dette hæfte
ikke set dagens lys.
død
Født
Min farmor havde 5 søskende: I - III
1940
I Johan Chr. B., gartner ved Bemstorff slot
1855
1922
g.m. Emilie Maria Johanson (svensk)
1853
4 børn: 1-4.
1882
1. Carl B., barber og frisør, Gentofte
1919
2. Dagmar Mathilde B., Lyngby, ugift,
styrede i mange år hus for faderen,
1887
1967
1918
plejesøn: Emil B., pianist, Lyngby
3. Georg Valdemar Julius B., fh. gartner, Jægersborg,
1891
1892
1952
g.m. Bertha Marie Nielsen
2 børn: a - b.
1920
a) Maja Ruth B.
g.m. Svend Aage Nielsen, værkfører, Gentofte
1913
(2 børn)
b) Vera Carmen B., Jægersborg, ugift
1965
1929
4. Frida B., bor på Bemstorff avlsgård,
1897
g.m. Aage Winckler Aagaard, politiassistent og
chef for civilpolitiet i Gentofte, (fætter til
1966
fødselslægen, dr. med. Otto C. Aagaard)
1895
(2 døtre: a) Inger Aagaard, f. 1929, g.m. Knud
0. V. Gulstad, f. 1924, overassistent i BP-oliekompagniet, bor i Bagsværd, har 2 sønner, b) Ka
ren Aagaard, f. 1931, g.m. Henry Erling Lensbøl,
f. 1929, orlogskaptajn, Lyngby, har 4 sønner),
II Laura Bemhardine B.,
1856
1950
g.m. Peter Jensen, gartner, boede først på Østerbro,
senere på Fortunen ved Dyrehaven.
1850
1918
(Deres eneste barn, Boline J., 1883-1948, havde med
sin 1. ægtefælle, Peter Mathiesen, 1879-1922, følgen
de 4 børn: 1. Lydia M., f. 1904, g.m. Johan Sivertsen,
i mange år ansat i "A/S Accumulator-Fabriken" i Lyng
by, (fru S. var tidl. gift Fogh Nielsen og har 1 søn
fra dette ægteskab). 2. Helmuth M., f. 1906, autome
kaniker i Lyngby, g.m. Else Andreasen, (har 1 dat
ter). 3, Harry M., f. 1909, ansat på Akkumulatorfabr., g.m. Ketty M., (har 1 søn). 4. Alice Helene M,.
f. 1919, g.m. Olaf Dam, revisor i Nykøbing M., skilt,
(har 1 søn). - Boline J. var 2. gang gift Nielsen og
boede da Trongårdsvej, Fortunen).
III Julius Bernhard B., gartner på "Sophienholm"
ved Lyngby, gift i Vor Frue kirke 12/10 1890
1916
1859
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med Ingrid Åkerlund, f. Persson (svensk)
(2 tidligere hustruer døde før 1890)
2 børn: 1-2
1• Anna B.
g.m. Frederik Erichsen, lokomotivmester ved DSB,
ledede i en årrække maskindepotet i Fredericia
og boede som pensionist i Ordrup ved København.
Ingen børn.
(Fr. Erichsens afskedsbevilling -, en kongelig
nådesakt i kancellistil:"Efter Indstilling af
Ministeren .............. er Hr. Lokomotivmesteren
ved kgl. Resolution ............ i Henhold til Deres
Ansøgning ............ entlediget ............ i Naade og
med Pension fra det Dem betroede Embede som
Lokomotivmester af 1'Grad ved Statsbanerne ...")
2. Ella B.
g.m. Bernhard August Didriksen, skibsmaskinme
ster, senere ansat på maskinfabrikken "Vølund"
i København; boede på Bakkevej ved Bellahøj,
(Deres eneste barn, Birthe Lillemor D., f. 1922,
blev gift med Paul Jensen, frugt- og grønthand
ler i København, skilt, har 2 sønner)

Født
1861

død
1935

1882

1960

1868

1959

1892

I960

1885

1945

I min farmors nære slægt træffer vi flere smedemestre og bli
ver samtidig mindet om den respekt, der i forrige århundrede stod
om vore landsbysmedier, og som også kommer til udtryk i littera
turen. Smeden var i kraft af sin alsidige, tekniske kunnen som re
gel een af sognets mest agtede mænd og modtog som sådan ikke sjæl
dent eet eller flere af landsbysamfundets betroede hverv; som det
vil ses senere, blev Hanne Marie Bemtzens ægtefælle, smedemester
Peder Andersen, således sognefoged på Bogø, en stilling han be
klædte i adskillige år. - Farbroderen, Johan Claudi Berntzen
(1814-83), var i 46 år smedemester i Systofte sogn på Falster og
var opkaldt efter sin onkel, Johan Claudi Tommerup, der som omtalt
var lærer ved Elkenøre skole i nabosognet. Smedemester Bemtzens
hustru, Magdalene Andersdatter (1817-74), var en væverdatter fra
Fuglse sogn på Lolland, og i ægteskabet var folgende 9 børn: I - IX.
Født
død
I Carl Frederik B., smedemester på Hasselø, Væggerløse sogn, Falster
1840
1908
"Stod efter eget ønske lig i smedien" (Kbg.)

- w

g.m. Hansine Andersdatter (Sand), gårdmandsdatter
fra Tirsted sogn, Lolland.
5 børn: 1 - 5.
1. Anton Claudi B., farmer i Roseau, Minnesota,
U.S.A.
g.m. Karen Johanne Marcussen fra Nørre Vil
strup ved Vejle.
A.B.s barnebarn, Mrs. Grace Lindberg, har sendt
mig følgende oplysninger om efterslægten:
6 børn: a - f.
a) Sigvald Marcus B,, farmer, Roseau, ugift.
b) Edda Harriet B,
gimi Ernest E. Johnson (svensk) farmer i Ro
seau.
(2 børn: 1. Lowell Ernest Johnson, f. 1935,
maskiningeniør, kandidat fra universitetet
i Minnesota, g.m. Marcia Davidson, engelsk
lærerinde, kandidat fra samme universitet,
bor i East Peoria, Illinois (har 3 børn),
2, Duane R. Johnson, f. 1937, landbrugsteknisk ingeniør, kandidat fra universitetet i
Minnesota; hans hustru Virginia er sygeplej
erske. Ægteparret bor i South Hampton, Penn
sylvania, (har 2 børn)).
c) Evitta Ragnhild B.,
g.m. Albert C. Peterson (svensk), postfunk
tioner i Roseau.
(7 børn: 1. Florence Antionette P., 1922-64.
g.m. Roland" Wayne Fredrickson (svensk-norsk)
forretningsmand i Roseau, 2 børn: Steven og
Susan F.; Steven studerer jura. 2, Grace Ire
ne P., f. 1923, regnskabsfører for ”The Roseau County Welfare Department” g.m. Malhan
T. Lindberg (svensk), ”machine operator” ved
"The Roseau County Highway Department”.
3. Robert Allen P., 1926-58, ejede en forret
ning for autoreservedele i Roseau, g.m. Helen
Hetteen (svensk), (3 børn) 4, James Russell P.,
f. 1928, ugift, mekaniker i Minneapolis, Min
nesota. 5. George Percival P., f. 1929, kon
trollør ved ”Polaris Industries” i Roseau,
g. m. Donna Wicklund (svensk) (6 børn).
6, Denis Luverne P., f. 1933, soldat i den
amerikanske hær, g.m. en japansk pige (2 børn)
7. Doris Lucille P., f. 1933, klinikassistent,
fh. medlem af WAC (Women’s army corps) g.m.
John C. Montgomery, ”Senior Technical writer”
for ”Motorola”, skriver den tekniske informa
tion til firmaets håndbøger, er af tysk, dansk,
engelsk, skotsk og irsk afstamning, bor i Chi
cago, (har 1 barn}).

Fodt

død

1836

1902

1865

1927

1870

1947

1897
1899

1962
1961

1900

1966

11

Født

d) Lydia Beatrice B., lærerinde i 17-i år,
derefter bogholderske i 20 år, kandidat fra
"State Teachers College", læste 1 år ved uni
versitetet i North Dakota,
1902
g.m« Lowell Webster Me Cleary (skotsk-irskengelsk), fh. revisor,
1904
bor Huntington Park, California.
(1 søn: Roy Glen M,, er kunstnerisk leder og
designer, har gået på "Art Institute";
g. 1. gang med Elsie Spencer (fransk), skilt,
g. 2.
- Donna Evans (wallisisk-indisk-engelsk), har 2 døtre).
e) Ruth Wilhelmina B., erhvervede universi
tetsgraden "Bachelor of Science" fra Moorhead
State College, lærerinde i Crookston, Minn.
1904
g.m. Arthur B. Wold, "Bachelor of Arts" graden fra St, Olaf College, blev nationalø
konom og arbejdede for staten Minnesota.
(3 bom: 1. Patricia Ruth W., f. 1935, "Ba
chelor of Science" i musik fra Pennsylvania
State University, g.m, Wallace Lloyd (wallisisk-hollandsk-irsk), kemi-ingeniør, dr. phil.
i kemi ved universitetet i Minnesota, undervi
ste 7 år i kemi ved Pennsylvania State Univer
sity og er nu forskningsdirektør ved "Cannon
Instrument Company "; bor: State College,Pennsylv., (har 4 børn). 2, Paul Arthur W., f,
1937, handelsuddannet, bor i Grand Forks,
North Dakota; g.m. Shirley Stout Foss.
3, Kenneth Berentzen W., f, 1940, kandidat
fra universitetet i Minnesota, arbejder på
sin magistergrad i New Hampshire; g.m. Mary
Cleave Mc Culla, kandidat fra samme universi
tet) .
f) Eva Viola B., sygeplejerske, "Bachelor of
Science" i folkesundhed,
1907
g.m. James Wellington Brown, kandidat fra
universitetet i Minnesota, afsluttende eksa
men i biokemi og medicin, specialist i øjen
sygdomme. Skilt. Eva B. bor i Minneapolis.
(1 datter: Karen Brown, f. 1937, bachelor
graden i engelsk og psykologi fra universite
tet i Minnesota, g.m. Harold Rowley (engelskirsk-tysk), "Bachelor of Science" i "Business
Administration" fra universitetet i North Da
kota. bor i Minneapolis, Minnesota, har 2
bom).

død

1963
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Født
1870
1868

2. Julie B.,
g.m. Jens Ludvig Nielsen, skomager i Brarup sogn
(4 born: 1, Astrid N., g. Petersen, d. 1965, bo
ede i Nykøbing F., hendes eneste barn, Egon P.,
er gift og bosat sammesteds (har 2 børn).
2. Ernst N.. d, 1966, lagerforvalter i Eskildstrup. g.m. Kirsten Karoline Rasmussen, f. 1897,
nu bosat i Nr. Alslev, 3 børn: a) Kai Vilhelm N.,
f. 1927, major, lærer ved Hærens Officersskole,
bor i Lyngby, g.m. Edel Anna Larsen, f. 1923,
(har 2 born), b) Inge N., f. 1931, g.m. Henning
Lillelund, f. 1929, bankbestyrer, bor i Glostrup,
(har 1 barn), c) Jens Erik N., f. 1937, vicesko
leinspektør på Asminderød skole, g.m. Beth Aakersø, f. 1939, lærerinde, (har 1 barn), fam. bor i
Hillerød. 3, Enkefru Martha Nielsen, f. 1898, der
fra sit 1. ægteskab med cykelhandler Einar Hansen
i Herrested ved Ringe, har 4 bom: a) Aage H., f.
1919, landmand på Island, ugift, b) Poul H., f.
1920, bogholder i Nykøbing F., g.m. Edith Chri
stensen, f. 1921 (har 3 bom, c) Julie Marie
Manny H., f. 1922, g.m, Werner Rasmussen, f. 1923,
assurandør og musiker i Nr. Alslev (har 2 børn, deres ældste søn, Bent Erik R.,, blev i 1968 ma
tematisk student fra Katedralskolen i Nykøbing F.
og studerer nu musik i København) d) Asger H., f.
1923, bestyrer af rutebilkontoret i Marielyst, g.
m, Aase Larsen, f. 1933 (har 2 bom), 4, Augusta N,
g. m. Alfred Pyndt Jørgensen, Fuglse, 4 børn:
a) Hans J., pedel på Forbundsskolen i Nr. Alslev,
gift og bosat der (har 2 børn) b) Knud J., emi
greret til Australien, c) Rigmor J., d) Gerda J.).
3. Vilhelmine B.,
1872
g.m. Niels Jensen, der i mange år virkede som mu
rer i og ved Helbæk.
1871
Familien flyttede 1931 til København,
(If. skifteretsattest blev boet udlagt til datte
ren, Else Jensen, f. 1901, g.m. gårdejer Carl Jen
sen, f. 1901, ejer af ”Lykkegaard” i Kongstrup
ved Holbæk. Gården ejes nu af sønnen, Tage J., f.
1924, g.m. Birthe Nielsen. En anden son, Ejlert
J., f. 1929, er overdyrlæge i Ringsted; hans hu
stru, Gurli Hansen, er fra Veiby-Tibirke kommu
ne i Nordsjælland. Nærmere opl. om efterslægten
savnes).
4. Hanne B.,
1874
g.m. Morten Jensen, parcellist i Stouby, Væggerlose sogn.
1871
(Gårdejer Chr. Boesen, Stouby, der har kendt fa
milien oplyser, at Morten Jensen efter hustruens
død flyttede til Horreby sogn, hvor han i mange
år var brødforhandler; han er dog ikke død i
sognet. I ægteskabet er en søn, Einar Jensen).

død
1937
1944

1963
1965

1902
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5. Magdalene Therese B,,
g.m. Jens Peter Jensen, snedker i Nykøbing F.
(If. skifteretsattest var der i 1945 3 sønner:
aut, gas- og vandmester Carl Aage Marius J., der
ligesom sine brødre, Peter og Jens Chr. Jensen,
boede i Nykøbing F., endvidere 4 døtre : fru Esther Johanne Jeppesen, fru Martha Hansen, fru
Helga Larsson samt fru Ellen Vibeke Olsen, alle
4 boende i København. Nærmere opl. savnes).
II Ida Laurentze B,
Boede 1862 i Nykøbing F., er ikke viet i Systofte
i tiden før 1883, - ikke truffet senere.
III Peder B., oplært hos faderen
IV Hanne Frederikke B.
g.m. Rasmus Petersen, entreprenør i Holbæk, anlag
de og ejede "Aunsøgaard skærvefabrik" (nu“Aunsø
skærvefabrik" ).
”Var en i vide kredse kendt og afholdt mand, ...
driftig, og i høj grad sympatisk” (If. nekrolog).
(5 børn: 1. Karen Johanne P., 1872-1946, g.m. C.
Vendelboe Mathiesen, 187'4-1935. civilingeniør ved'
Københavns Sporveje, 2 børn: a) Helen V. M., f.
1902, blev student i Kbh. 1922, cand. phil. 1923 og
rejste straks derefter på studieophold i Frankrig,
optoges 1924 som privatstuderende ved "La Nativité
de la St.e Viérge" ved Paris, der besøgtes af mange
udenlandske studenter, og som blev drevet af en
fransk nonneorden med undervisning som speciale. H.
V.M. blev katolik og indtrådte 1925 i samme orden,
hvor hun underviste i engelsk og tysk. 1932 sendtes
hun til Leicester i England, hvor den fr, orden hav
de en skole, fortsatte sine studier, tog "The Matric"1933 og Bachelor of Science-graden 1937 ved
Londons universitet, erhvervede "The Cambridge Uni
versity Teaching Diploma" og underviste derpå i Lei
cester i biologi og geografi, blev 1945 skolens for
standerinde. I 1955 sammensluttedes den fr. orden
i England med "The Sisters of St. Paul". H. V, M.
(Sister Peter) har nu officielt trukket sig tilbage
fra skolearbejdet, men gør stadig en del arbejde på
"St. Teresa’s Convent"; denne klosterskole har do
micil på godset "Sunbury Manor", 15 miles fra Lon
don. b) Erik Vendelboe Mathiesen, 1905-65, kiosk
ejer i København, g.m. Gerda Svendsen, f. 1907. 3
børn: (a) Mogens V. M., f. 1931, direktør for År
hus Bowlinghal, g.m. Ketty V. M. (4 børn), (b) Ib
Poul V. M., f. 1936, tømrer i Lundtofte, ugift,
(c) Jens Ole V. M., f. 1945, revisorassistent i
Kbh., ugift. 2. Axel Helmer P., 1874-1952, civil
ingeniør i Holbæk, ejer af Aunsøgaard skærvefabrik,
g.m. Elisabeth (Beth) Dornonville de la Cour,
1880-1953, 2 børn: a) Holger H. P., d. I960, ejer
af skærvefabr., der videreføres af hans enke, fru
Grethe H. P., f, Vestergaard Hansen, f. 1909, 3

Født
1875
1866

død
1945
1940

1842

1844
1847

1863
1938

1844

1910
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bom: (a) Hanne H. P., f. 1937, g.m. Poul Hagemann,
f. 1927, slagtermester i örkelljunga, Sverige,
(har 1 barn), (b) Gitte Marie H. P., f. 1939, g.m.
John Wiboltt, grosserer i København, skilt, (fru
W. har 2 børn), (c) Rasmus H. P., f. 1944, drifts
leder på skærvefabrikken, g.m. Else Marie Pedersen,
f. 1944, (har 1 barn), b) Elsebeth H. P., f. 1916,
uddannet som danse-,gymnastik-, og svommelærerinde, g.m. Kaj Schaumann-Hansen, f. 1914, major ved
Jyske Ingeniørregiment i Randers, 2 bom: (a) Kir
sten S-H., f. 1944, bibliotekar, g.m. Thorkild 0luf Lictenberg Espersen, f. 1944, stud. med. bosat
i Århus, (b) Anne Elisabeth S-H., f. 1947, stude
rer til børnehavelærerinde, Århus. 3. Thora P.,
1876-1955, g.m. Carl Madsen 1870-1945, amtsforval
ter, cand. polit. Åbenrå; C. M. var født i "Hage
stedgård ”s gartnerbolig, ingen børn. 4. Ellen Mar
grethe P., 1878-1967, g.m. P. Zoffmann, f. 1877,
fhv. kæmner i Kolding, ingen børn. 5. Ingeborg P.,
f. 1882, g.m. Hans Holger Danø, 1878-1^60, boghandler i Chariottenlund; deres son, Sven Dano, f.
1922, professor, dr. polit, har siden 1966 beklædt
professoratet i driftsøkonomi ved Kobenhavns Uni
versitet; hans hustru Marianne Hauberg, der er ci
vilingeniør, ei' født 1922 i Sorrento i Italien;
har adoptivbørnene Torben og Lisbeth D.).
V Maria Birgitte B.
g. m. 1) Ole Christensen, maltgorer i Maribo
2) Hans Peter Christensen, banef ormand v. DSB, boede
Ulstrup station ved Randers (bror til Ole C.)
(En son i 1. ægteskab, Peter Oluf C., f. 1873, drev
i en åri'ække apotek på Island og var 1922-49 apote
ker på Randers Svaneapotek; hans hustru, Anna Hen
riette Christensen, 1871-1952, stammede på modrene
side fra slægten Buchardt, 2 børn: 1. Jorgen Buchardt rC.. f. 1903, lege i Fredensborg, g.m. Hildur Ahlmann Rasmussen, f. 1905, hvis far var
skibskaptajn i Bergen, 2 born: a) Torsten Buchardt
C., f. 1942, elektromontor i Fredensborg, g.m. An
ne Mette Elisabeth Vestergaard, f. 1945 (har 1 son),
b) Susanne Buchardt C., f. 1945, ugift, musikstude
rende i København. 2. Poul Buchardt C., f. 1905, apoteker på Randers Svaneapotek, g.m. Margrethe 0stergaard, f. 1911, 2 born: a) Nina Buchardt C.,
f. 1937, g.m. Herluf Petersen, f. 1933, lærer i
Herringlose skole ved Roskilde, b) Ole Buchardt C.,
f. 1940, stud, pharm., Kobenhavn, ugift. - Under
sine besog i Fredensborg gennemforer den 96-årige
apoteker stadig sine fodture rundt om Esrum so),
VI Ditlev Behrend B.
Beskæftiget hos faderen 1870, i Amerika 1875 og
1876, mariner 1876-77, ikke truffet senere, er må
ske udvandret.

Født

dod

1849
1842

1933
1896

1845

1920

1851
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g.m, Thomas Peder Bentsen, klædefabrikant i Viborg,
se Krak: Danmarks ældste forretninger
(Ægteparret havde 6 born: 1. Anna Helene Louise B..
1880-1955, g.m. Hans Martin Madsen, 1872-1939,
exam. jur., kontorchef i Kreditforeningen i Viborg.
2» Sophus Olaudi Cortnum B,, 1883-1957, fabrikant
i Viborg, videreførte klædefabrikken sammen med
brodrene Axel og Holger B., g.m. Kathrine Sorensen,
d. 1954, 2 born: a) Anne Lise B., d. 1968, g.m.
Hans Sundstrup, automekaniker i Viborg, (har 3 bom),
b) Grethe B., f. 1917, enke efter Poul Hadrup, d.
1966, lagerchef i Skive; fru H. bor nu i Viborg,
(har 4 bom). 3. Dagmar Marie Elisabeth B., 18851954, g.m. C. W. Jensen, d, 1966, tømrermester i
Viborg, 3 bom: a) Ester J., f, 1913, g.m. Otto
Kaalund, f. 1906, godsforvalter på Gavno slot, (har
4 bom), b) Aase J., f. 1916, g.m. Carl Kuhlman,
bankfuldmægtig i København, skilt, (har 2 born),
c) Else J., f, 1922, g.m. Aksel Fromsejer Merrild,
afdelingschef, bor i Charlottenlund, (har 2 bom).
4. Axel B., 1887-1952, klædefabrikant i Viborg,
g.m. Margrethe Nielsen; 5 born: a) Therese B., f.
1914, g.m. Philip Largiadér, f. 1909, kontorchef
i Bern, Schweiz, (har 1 barn), b) Thomas Valdemar
B., f, 1917, civilingeniør i Århus, g.m. Benedicte
Sciavitsky Dalberg, f. 1915, (har 4 børn), c) Yelva B., f. 1919, g.m. Vagn Helles, f. 1908, revisor
i Viborg (har 3 børn), d) Lizzie B., f. 1923, ugift, korrespondent i Århus,, e) Rita B. , f. 1934,
g.m. Michael Jørgensen, f. 1932, bankdirektør i
Herning, (har 3 børn). 5. Holger Ludvig B..
1889-1959, klædefabrikant i Viborg, g.m. Rigmor
Kjærsgaard, f. 1906, 2 børn: a) Mogens B., f.
1931, direktør, viderefører klædefabrikken i Vi
borg, g.m. Inger Berthelsen, f. 1934, (har 2 børn),
b) Jørgen B., f, 1934, læge i Fredericia, g.m. Ka
ren Severinsen, f. 1938, (har 2 børn). 6. Thyra
Harriet B.. 1893-1910).
VIII Ludvig Chr. B., plantageejer i Eugene, Ore
gon, U. S. A.
Havde frugt- og fjerkræavl på farm, som købtes i
1901. Ejendommen, der ligger på ”Berntzen Road”,
er fortsat i slægtens eje, men er delvis udstyk
ket; Ludvig (kaldet Louis) B. var g.m. Juliane
Rohde, født i Løve ved Slagelse.
5 børn: 1-5.
1. M5nnie B., var ved sin død forlovet med en
amerikansk læge.
2. Viggo B.
3. Louise B.

Født

død

1853
1854

1929
1927

1856

1926

1857

1945
1903
1905

1887
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g.m. George L. Ohlsen, fhv. bogholder og høn
seriejer i Eugene.
(4 børn: a) Ralph Louis Daniel 0., f. 1911, an
sat på krydsfinérfabrik i Bugene, ugift, b) Myrtle Minnie 0,, f. 1915, g.m. Ansgar P. Goldoeckjf. 1914, hønseriejer i Eugene, har 4 bøm:(a)
Phillip George G., f. 1942, "Recreational Direc
tor" i Wisconsin, g.m. Gwendolyn Owen, (b) El
len Louise G., f. 1944, g.m. William Walter Har
grove II, radarnavigatør i US Air Forne, Loui
siana (har 2 sønner), (c) James Ansgar G., f.
1945, har lige fuldendt en 3-årig uddannelse i
U.S. Army, bor i Eugene, (d) Ardith Ann G., f.
1948, studerer ved Pacific Lutheran University,
Tacoma, Washington, c) Mildred Evelyn 0,, f.
1917, g.m. Donald Madsen, I9lé-ë8, ejede en
Servicestation i Eugene, 2 børn: (a) Karen Loui
se M., f. 1945, lærerinde i Kirkland Wash.,
(b) Wayne Donald M., f. 1949, studerer ved Lane
Community College, Eugene, d) Donald George 0.,
f. 1924, bor på forældrenes ejendom i Eugene).
4. Axel Christian B., fhv. frugtavler og hønse
riejer i Eugene,
g.m. Hilma Marie Lem.
En adoptivdatter a) Evelyn Marie B.,
g.m. Wendell Peter Wick, brandchef i Eugene.
(3 børn: (a) Dennis Wendell W.. f. 1943, sou
che f i købmandshandel, g.m. Donna Jean Heer,
f. 1946 (har en datter), (b) Gerald Rodney W..
f. 1946, ansat på Eugenes vand- og elektricitetsværk, g.m. Carolyn Teresa Gilzaw, f. 1947
(har 2 sønner), (c) Deanna Marie W., f. 1951,
går i skole).
5. Holger Detliff B., fhv. frugtavler og hønseri
ejer i Eugene,
g.m. Anna Sophie Nielsen.
3 børn: a - c.
a) Lewis Wesley B.
handelsrejsende for "Oregon Egg Producers Ass."
g.m. Elaine Christensen Keller,
1 søn: (a) Brian Wesley B., går i skole
b) Roger Nielsen B., ansat i "Chets Fine
Foods" Mannings Inc.,
g.m. I. Louise King,
g.m. II. Hazel Clemens,
2 børn i 1, ægteskab: (a) - (b)
(a) John Roger B., gør tjeneste i U.S. Army
(b) Cynthia Ann B.,

Født

1888

1892
1891
1925
1923

1895
1896
1921
1922
1950
1926
1926

1948
1950

død

- 17 -

g.m. Marvin Le Roy Sparks, studerer på
College
c) Allen Keith B., biolog, arbejder med viden
skabelig forskning på Portland State University
g.m. Bonnie Lee Sneil
IX Karen Juliane Kirstine B.
g.m. Niels Peter Hansen, var ansat på Nykøbing F.
Bryghus og havde ejendom på Systoftevej
(Johan Claudi B. boede her som enkemand)
(4 børn: 1. Bernhard H.. 1882-1936, blev i 1916 slots
gartner og slotsforvalter på ”Katholm’' ved Grenå efter
bl.a. at have virket en tid på ”Store Frederikslund”j
hans hustru Erna, d. I960, var en fynsk møllerdatter
fra Broholm vandmølle. Ingen børn. 2« Johanne H..
1884-1922, var som ung i huset hos fam. Berntzen på
"St. Frederikslund", g.m. Peter Hansen, f. 1885, va
skeriejer i Korsør, 2 børn: a) Hans Niels Bernt H.,
f. 1911j videreførte en årrække vaskeriet, nu ansat
på Hoilesens fabrikker i Korsør, g.m. Ebba Berenthz,
f. 1919, 1 søn: (a) Ernst H., f. 1939, vaskerikonsu
lent, Fredericia, g.m. Karoline Larsen Elm, f. 1941,
(har 1 barn), b) Karl Oluf Peder H., f. 1912, chauf
før under Nykøbing F. kommune, g.m. Ella Rasmine Han
sen, f. 1911, 3 børn: (a) Liss H., f. 1937, g.m. Vagn
Christensen, f. 1934, styrmand i Nykøbing F., (b)
Bente H., f. 1940, g.m. Per Kristensen, f. 1934, la
gerekspedient i Hillerød, (har 2 børn), (c) Ulla H.,
f. 1945, g.m. Svend Skaarup, f. 1940, styrmand i
Skælskør, (har 1 barn). 3. Grethe H.. 1885-1951, g.
m. Chr. Lorentzen, 1882-1947, ejede fjerrenseriet
"FREM” i København, 2 børn: a) Else Wettergren L.,
f. 1913, g.m. Poul Wiln. Olsen, f. 1911, koncert
sanger, har børaene: Ernst, Hanne og Søren Wetter
gren 0.; fam. bor på Østerbro i København, b) Poul
Wettergren L., f. 1914, grosserer i København, har
overtaget faderens virksomhed, er medlem af Bel
canto - koi’et, g.m. Else Pedersen, f. 1918, 2 born:
(a) Klaus Wettergren L., f. 1943* reklamekonsulent,
g. m. Lene Martinsen, f. 1945, (b) Nils Wettergren
L., f. 1946, stud, mag., 4. Svend Aage Claudi H..
1906-66, var ligesom faderen ansat på Nyk. bryghus,
g.m. Birte Kirstine Hansen, f. 1907, 3 børn:
a) Jytte H., f. 1935, g.m. Kjeld Schefferling, f.
1932. disponent, bor i Lynge ved Hillerød (har 2
børn), b) Birthe H., f. 1939, g.m. Knud Thomsen,
f. 1940, tilsynsassistent i Statskontrollen på
Slagelse Andels Svineslagteri (har 3 børn), c) Tu
ve H,, f. 1944, ugift, bor i Nykøbing F.).
Min farmor havde 4 tanter: I - IV.
I Ane Cathrine B.
g. m. Christopher Olsen, fra 1843 til sin død skov
foged i Strandskov på Møn (Marienborg gods).
(Ane Cathrine B. boede efter skovfogedens død en

Født

død

1949
1935
1933
1859

1944

1846

1923

101G

1895

1810

1872

18

Født
årrække hos sin søsterdatter, fru Emma Christiansen
på Rødvig kro, men døde i Sverige hos datteren,
Frederikke Amalie Bitsch. I ægteskabet var 3 børn:
1. Ole Bernt 0.« 1841-1920, skibsfører på Bogø, g.
m. Maren Kirstine Hansen, 1843-96, gårdmandsdatter
fra ”Kejsergården" på Bogø. Ægteparret havde flere
børn, der alle døde unge og ugifte. Efter fru Ol
sens død styrede fru Frederikke Bitsch (se neden
for) i mange år hus for sin bror; hun blev enke i
1900 og døde 88 år gi. hos sønnen, Ditlev Bitsch.
2. Karen Laurentze 0.. f. 1843, gift 1875 i L.
Heddinge kirke med mejeribestyrer på "Søholm",
Chr. Carl Møhl, f. '1843 i Rieseby ved Eckernförde,
Ægtefællerne udvandrede til Trelleborg i Skåne,
hvor de drev en købmandshandel; de menes begge at
være døde omkring 1920. Deres eneste barn, Sigrid
Møhl, videreførte en årrække forretningen og døde
ugift i Malmö ca. 1952. 3. Frederikke Amalie 0.,
1847-1935, g. 1874 i Dl. Heddinge kirke med meje
ribestyrer Martin Bitsch fra Tåsinge (1843-1900).
Også familien Bitsch rejste til Sverige, idet den
slog sig ned i Hässleholm i Skåne, hvor Martin
Bitsch startede et mejeri. Ægteparret havde 2 søn
ner: Fredrik og Bernhard Ditlev B.; sidstnævnte,
der var landmand i Vellinge ved Malmö døde i 1952,
69 år gi. og efterlod if. skifte hustru, fru Emma
B., f. Nilsson, samt 5 døtre: a) fru Ally Thulin,
Hököpinge, b) fru Inga Pehrsson, Kastrup, c) fru
Thyra Wiberg, Hököpinge, d) fru May Brynolf, Mal
mö, samt e) fru Vera Holmgren, Malmö.
Frederik B., der døde i Stockholm 1914, ca.
34 år gi., uddannedes som maskiningeniør i Tysk
land og arbejdede både der og i Sverige; han var
g.m. Betty Månsson, 1879-1926, og havde 5 børn:
a. Essy Elisabet B., f. 1904 i Berlin, g.m. Axel
Westerberg, 1890-1946, restauratør i Göteborg, in
gen børn, b. Sonja Margareta B., f. 1907, g.m.
Werner Norén, f. 1896, vognmand i Göteborg, ingen
børn, £. Ellen Evelyn B., f. 1909, g.m. Carl-Oscar
Wincrantz, f. 1897, direktør i Göteborg, ingen
bom, d. Hakon B., f. 1912, konditor i Stockholm,
g.m. Ingmari Henze, f. 1918, har 1 datter: (a)
Lena Margareta B., f. 1946, studerende, g.m. Rolf
Göte Lindell, f. 1941, direktør i Stockholm (har
I datter: Liselotte Madeleine Rolfsdotter L., f.
1965) e. Carl Erik B., 1914-31).
II Henriette Laurentze B.
g.m. Vilhelm Andersen, i ca. 10 år bysmed i Falkerslev sogn.
(Familien boede fra 1842 til ca. 1852 i Falkerslev,
hvor deres 4 første børn: Anders Christian, Peter
Henrik, Maren Christine og Frederik Vilhelm A. er
født. Ægteparret døde dog ikke i sognet, og fami
liens senere skæbne er desværre ukendt).
III Hanne Marie B.
g.m. Peder Christian Andersen, sognefoged og sme-

død

1822
1818

1824

1857
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demester på Bogo, møllersøn fra ”Engestofte”,
(gift 2. g. med Juliane Hansdatter, 1816-1901, skip
perdatter fra Bogø)
(Ægteparret havde 2 bom: Emma A., 1850-1933, g.m.
Lars Christiansen, 1844-1907, ejer af Rødvig kro, og
Lauritz Bernhard A., 1856-1934, styrmand på grøn
landsskibet "FOX”, senere overtoldbetjent i Køben
havn, g.m. Line A., d. 1934; ægteparret boede fra
1926 på Bogø, hvor deres eneste barn, frk. Hanne A.
døde i 1968, ca. 90 år gi.
Fra Emma og Lars Christiansen på Rødvig kro
stammer en vidt forgrenet slægt; de havde 2 børn:
1. Hans Chr. C., 1872-1929, videreførte Rodvig kro,
g.m. Karen Hansen, 1869-1951, 2 bom: a. Werner C,,
1899-1967, ejede Rodvig kro og restaurant "Coq d’Or"
i Kobenhavn, g.m. Thora Lawe fra Færoerne, b, Edith
C., f. 1900, enke efter Bernhard Mikkelsen, d. 1967,
assurandør i Koge, har 2 børn: (a) Erik Klint M., f.
1920, gårdejer i Rodemark ved Stubbekøbing, g.m.
Birgit Brasen, f. 1925 (har 5 bom), (b) Inga M., f,
1923, g.m. Jørgen Andersen, f. 1922, direktør i Zü
rich, Schweiz (har 3 børn). 2. Alma C., f. 1874, en
ke efter C. Olesen, 1864-1926, toldkontrollør ved
Bøgeskov toldsted på Stevns, 5 bom: a. Emma Rasmine
Esther 0., 1897-1964, g.m, Knud Hjort-Olsen, 1891—
1943, stationsforvalter på Nakskov Sukkerfabrik, 2
bom: (a) Kirsten H-0, 1921-65, g.m. Per Zahrtmann,
f. 1921, boghandler i Kobenhavn, (har 5 børn), (b)
Jorgen H-0, f. 1925, landmand, bor i Vancouver, Ca
nada, g.m. Gabrielle Collin, der er af polsk afstam
ning (har 2 bom), b. Niels Lars Johannes 0., f.
1900, skibsfører i Faxe Ladeplads, g.m. Gunild Ol
sen, 1904-59, (ingen børn), c. Karen Emilie Agnete
0., f. 1903, forstanderinde på Københavns Militær
hospital, ugift, d. Arne Helge Vagner 0., f. 1906,
ansat på Køge Gummifabrik, g.m. Martha Pedersen, f.
1907, 1 barn: (a) Ulla Annette 0., f. 1943, g.m.
Henning Riisager Hansen, landmand i Ørslev ved Ha
slev (har 1 bam), e. Hugo Chr. Bernt 0., f. 1909,
forretningsfører i København, g.m. Ulla Jørgensen,
f. 1912, ingen børn).
IV Therese Amalie B.
g. m. Frederik Christian Petersen (Ladefoged),
stenhugger og husejer i Kraghave ved Nykøbing F.,
udførte også træskærearbejde, bror til tidligere
omtalte entreprenør Rs. Petersen i Holbæk. Gift
2. gang med Ane Hansen, d. 1917.
(If. Nykøbing F. doromerkontor var der i 1921 i
F. C. P.s 1. ægteskab 2 børn: (2 undre bom, Anna
og Hans Bernt P. dode før nævnte år) 1, Laura JLugusta Hansine P., 1859-1938, boede i Røbenhavn,~iiu.vde med sin ægtefælle, Alfred Georg Bidriksen, 18591908, 4 børn: a. Bernhard August D., 1885-1945,
skibsmaskinmester, g.m. Ella Berntzen, 1892-1960,
(se tidl.) b. Poul B., 1887-1941, murer i København,

Født
1820

død
1898

1837
1834

1874
1921
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Født

død

g.m. Hedvig Petersen, f. 1890, 2 børn: (a) Mogens
D., f. 1918, arkitekt, MAA, København, g.m. Grethe
Jacobsen, f. 1920 (2 børn: Ulla D., 19 ar, student
1969, Kaspar D., 12 år), (b) Bente D., f. 1919, af
delingschef, HD, ”Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance
Forening”, ugift, c, Margrethe Amalie D., f. 1889,
kontoruddannet i engrosfirma i Kobenhavn, senere
ansat i Rigsdagen, ugift, bor i Vanløse, d. Elisa
beth D., 1891-1951, forretningsbestyrerinde i Køben
havn, ugift, 2. Emma Johanne P., 1865-1939, g.m. An
dreas Jensen, 1863-1924, skomager i København, 2
born: a. Alpha J., 1891—1969, g.m. Herman Hoffmann,
1885-1963, para^xymager i A/S Johs. Hoffmann & Søn
i København, 3 børn: (a) Ejner H., f. 1914, drifts
assistent i film - a/s Johan Ankerstjerne i Kbhvn.,
g.m. Eva Jensen, f. 1921 (har børnene Aage, Erik og
Georg H,), (b) Aage H., 1920-29, (c) Rosa H., f.
1925, g.m. Ulf Østberg, f. 1925, kemigraf i Køben
havn, (har børnene Jan og Charlotte 0.), b. Paula J.,
f. 1893, fhv. modist, ugift, bor i Husum Vænge).
Til sidst skal omtales en linie i slægten, der skrev sig Behrendtsen og Behrentzen. Min farmor havde nemlig endnu en onkel, Ditlev
B. (1811-49), der var murermester ved ”Det Classenske Fideikommis”; han boede i Næs i Aastrup sogn på Falster og blev gift med
Johanne Dorthea Wildt (1811-82), hvis far var lærer i Nr. Vedby
sogn,
og hvis søster, Juliane Wildt (d. 1890) blev gift med
grosserer Niels Jensen Hjordt i København (d. 1888). Ditlev B.
blev kun 38 år gi., og d. 14/6 1850 giftede hans enke sig med mu
rermester Carl Berg i Næs, med hvem hun fik sønnen Carl Chr. Berg.
Ditlev B.s yngre bror, Chr. Peder B., f. 1828, ses iøvrigt at have
boet en tid i Aastrup sogn; han flyttede - if. lægdsrullen - 1849
til København, hvor man dog ikke har kunnet finde hans adresse.
- Ditlev B. og hans hustru efterlod sig kun 2 sønner, hvis efter
slægt jeg - uden særlig opstilling - i det følgende skal forsøge
at gøre rede for.
De 2 sønner var : Peter Ditlev B. (1847-1908), murermester på
Frederiksberg, g.m. Maren Dorthea Olsen (1853-1940) og Ditlev Beh
rendt B. (1849-1929), murermester i Hillerød, g.m. Nielsine Johan
ne Nielsen (1850-1949); disse 2 sønner havde efter sigende en liv
lig kontakt med familien Hjordt i København, hvis forretning sene
re overtoges af grosserer Axel Duckert (se Krak: Danmarks ældste
Forretninger, 1915). Ditlev Behrendt B.s eneste barn, Hans Michael
Behrendt B. døde allerede i 1933 kun godt 48 år gi.; han var ud
dannet i faderens fag og boede ligeledes i Hillerød, hvor hans hu
stru, fru Thyra B., f. Øckenholt Hansen, stadig bor (f. 1900). I
ægteskabet er 2 dotre: a) Ingrid Jytte B. (f. 1924) g.m. Peter
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Søndergaard Sørensen (f. 1916, s.a. skovfoged S. i Hillerød),
funktionær i Johannes Fogs trælasthandel i Lyngby, (har 1 søn),
b) Tove Annelise B., (f. 1928), fhv. prokurist i tekstilfirmaet
"Grautex" i København, g.m. Kai Aage Pedersen, (f. 1918), farvemester i København, (har 1 søn). - En 13 år yngre plejesoster til
Hans B. er fru Johanne Rasmussen, f. Hempel; hun er gift med sned
kermester Erhard Rasmussen i København og er mor til fru lektor
Frode Hjerting i København. - Da Peter B. s hustru døde i 1940,
havde hun foruden 2 spædbørn mistet børnene: Peter B. (d. 1915),
Martha B. (d. 1919), Ditlev B. (d. ?) samt Marie Else Wildt B.
(d. 1928); men i skiftet efter hende nævnes 4 andre børn samt 1
barnebarn; disse 5 arvinger var: 1. Hans Behrendt Johannes B. (f.
1882), murer på Frederiksberg, gift 2 gange, har 1 datter og søn
nerne Benny og Thyge B», 2. Johanne Dorthea B. (1883-1958) g.m.
Hans Thorvald Hansen (1886-1941), pianosnedker i København (søn:
Svend Aage Hansen, typograf i Søborg), 3. Laurentze Kirsten Oline B.
(1885-1944), g.m. Knud Edvard Lohse (1882-1954), havearkitekt i
Ordrup ved København, 2 børn: a) Knud Ernst Lohse (f, 1909) maler
mester i Chariottenlund, g.m. Solveig Eleonora Juul Larsen (f.19l9)j
deres søn, Ernst Ohr. Lohse (f. 1944), er arkitekt i Frederiksdal,
g.m, Bente Susanne Schaltz, arkitekt, (f. 1945), b) Ellen Kirsten
Lohse (f. 1913), g.m. Robert Liege Hallett (f. 1914), consulting
agriculturist (rådgivende agronom) i London, 4. Ole Peter Wildt B.
(1889-1959), entreprenør og kloakmester i Hvidovre, g.m. Gerda Emilie Jensen (d. 1954), 2 bom; a) Paul Ole Egon Georg Gudmund
Wildt B. (f. 1914), fra 1947-63 superintendant (arbejdsleder) ved
ingeniør- og entreprenørarbejder i Sydamerika og U.S.A., bor nu i
København, g.m. Lizzie Nielsen, f. 1919, skilt, har 1 søn Ole 3.
(f. 1956) i San Mateo, California, b) Gunhild Ellinor Alice Wildt
B. (f. 1912), g.m. Karl Walter Poul Wannhoff (f. 1909), tømrer i
Vanløse, har 2 børn: (a) Kjeld Wannhoff, arkitekt, Lyngby, (b) He
len Wannhoff, g.m. Willi Reibke, radiotekniker ved Danmarks Radio.
I skiftet efter murermester Peter B.s hustru omtales endelig hen
des barnebarn: 5. Else Britta Wildt Wjese (f. 1908), g.m. Anker
Christensen (f. 1909), direktør i Hellerup; hendes mor, Marie Else
Wildt B. (1887-1928), var g.m. Christen Wiese, grosserer i Bergen.
I fru Anker Christensens ægteskab er 3 børn: a) Bjørn-Anker C. (f.
1933), salgskonsulent, Farum, g.m. Hanne Gram, (f. 1941), (har 1
søn), b) Hanne C. (f. 1936), g.m. Jørgen Unmack (f. 1933), ingeni
ør, Gentofte (har 1 søn og 1 datter), c) Annette C. (f, 1942),
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g.m» Gunnar Holst Paaske (f, 1941), merkantil ingeniør, Søborg
(har 1 søn).
I et familiealbum har jeg en ikke ubetydelig samling af
slægtsportrætter m.m., der domineres af billeder fra den bemtzenske slægt; men det billede, som jeg vel nok sætter størst pris på,
hænger over mit skrivebord. Det er et sommerbillede fra ca. 1887
og er taget fra havesiden af "Store Frederikslund"s gartnerbolig;
på den blomstersmykkede veranda, hvorfra en trappe fører ned i ha
ven, er min farmor fotograferet sammen med sine forældre og sin
niece, Anna Berntzen, der senere blev gift med lokomotivmester
Erichsen i Fredericia, og som i særlig grad har vakt min interesse
for slægtens historie; billedet er fra en tid, da gartnerboligen
jævnligt var samlingssted for den berntzenske slægt, og hvor den
nes færden blev fulgt med en særlig opmærksomhed. - Også min far
var en hyppig gæst i gartnerboligen, for næsten hver søndag begav
familien i Rydemark sig i hestevogn til bedsteforældrene for at
spise middag der, og fra disse sammenkomster har min far adskilli
ge minder, og at han følte sig stærkt knyttet til stedet, kom må
ske tydeligst frem, når vi ved begyndelsen af skoleferien var på
vej til sommerhuset i Svendstrup. For når toget nærmede sig barn
domsegnen, kunne vi mærke den oprigtige glæde og iver, hvormed han
udpegede "Store Frederikslund", hvis hovedbygning i et kort glimt
dukkede frem i det fjerne.
Arbejdet med udforskningen af min farmors slægt har iøvrigt
givet mig mange interessante og fornøjelige timer, og det er mit
håb, at resultatet af dette arbejde må blive til glæde for en stør
re familiekreds.

"Fyrbohus" i august 1969,
T. 0. Tjalk

Oversigt over min tipoldefar Bernt Berntzens 7 børn:

1. Ditlev B. (1811-49).

2. Johan Claudi B. (1814-83).
3. Ane Cathrine B. (1816-95).
4. Henriette Laurentze B. (f. 1822).

5. Hanne Marie B. (1824-57).
6. Bernhard B. (1832-1911).

7. Therese Amalie B. (1837-74).

