
Bennet 

 
Prosten i Ottarp och sedermera Norra Wram, Andreas Bruzelius, var gift med Jeanette 
Hendberg. Hon var officiellt dotter till församlingens klockare, som hade fått sin 
klockarbefattning och en riklig hemgift när han gifte sig med Jeanettes mor, pigan 
Ingeborg Hindberg, f 1763, d 1843 9/10. I själva verket var Jeanette dock oäkta dotter till 
friherren Otto Ludvig Bennet (se Lunds stifts herdaminne)*. Otto Bennet hade lovat 
Ottarps pastorat till den präst som gifte sig med hans dotter. Så blev också fallet 1816 när 
Jeanette Hendberg och Andreas Bruzelius gifte sig; Andreas Bruzelius tillträdde pastoratet 
den 30 mars och paret gifte sig den 16 april samma år. Otto Bennet skänkte brudparet den 
möbel som fortfarande finns i släkten, den sk ”Bennetta-möbeln” (på släktavlan från Norra 
Wram är prostparet placerade i varsin stol från denna möbel). Såväl Otto Ludvig Bennets 
dotterson, bataljonsläkaren i Landskrona, Otto Ludvig Bruzelius och dennes sonson 
rådmannen Otto Ludvig Bruzelius fick samma förnamn som han själv. Enligt Magnus 
Bruzelius (1912-2004), generalmajor, talade (i sin tur, enligt hans farföräldrar) dessutom 
Otto Bennet, åtminstone så småningom öppet om släktförhållandet.  
 

Otto Ludvig Bennet och pigan Ingeborg Hindberg fick fyra barn tillsammans: 

Christoffer f 1793 6/7 död på Bälteberga, 1793 3/8  

Carl Fredrik f 1795 6/10, död på Wideröra, 1797 6/1  

Carolina Fredrika f 1797 02 09, död på Bälteberga, 1797 3/5  

Johanna f på Wideröra, 1798 6/11   

Prästen noterade inte fadern i födelseboken, men undvek trots det att skriva OÄ (oäkta) som 
annars var brukligt. De tre första barnen dog således i unga år och endast Johanna nådde 
vuxen ålder. Hennes mor Ingeborg gifte sig sedermera (1803 7/10) med den unge och nye 
klockaren i Ottarp, Olaus Magnus Hendberg som förmodligen adopterade Johanna/Jeanette, 
eftersom hennes efternamn ändrades till Hendberg. Han titulerades så småningom 
Hovkamrerare. 

Johanna växte upp och var förutbestämd att bli prästfru. Det var ägaren till Bälteberga som 
egentligen hade patronsrätt till Ottarps pastorat, och den nuvarande ägaren var sedan 1812 
släkten Sjöcrona, men Otto Bennet, som redan 1808 blivit ensam ägare till den mindre och 
närliggande egendomen Wideröra, hade, enligt herdaminnet behållit patronatsrätten till Ottarp 
(se Lunds stifts herdaminne). Johanna blev gift med den nye prästen i Ottarp Andreas 
Bruzelius under det mera ståndsmässiga namnet Jeanette Hendberg. Hon hade av sin far, Otto 
Bennet, dessutom förlänats Klockargården i Ottarp. 

Jeanette födde år 1818 dottern Charlotte Emelie. Friherre Otto Bennet, som året därpå avled, 
var ett av dopvittnena. 

Charlotte Emelie Bruzelius var redan vid sin födelse predestinerad till prostfru, och dessutom 
till arvtagare, efter sin mor, till Klockargården.  Som vuxen gifte sig Charlotte med den nye 



prosten i Ottarp, Jacob Henrik Carlström. Charlottes föräldrar flyttade då till Norra Wram där 

hennes far, Andreas Bruzelius, var prost fram till sin död. Jeanette flyttade då med sina yngsta 

barn till Bjuv och Enegården. Enegården hade Andreas Bruzelius tidigare köpt som änkesäte 

åt sin hustru. 

I en av bruzelianska släktföreningens skrifter nämns Otto Bennets bror, Axel Filip Bennet, 
som Jeanette Bruzelius far, men sammantaget föreligger få tvivel om att det direkta 
släktskapet förelåg mellan Jeannette Bruzelius och Otto Bennet.    
 

                                   
 
T v: Fredrik Bennet (1723-1790). T h: Hans hustru Hedvig Lovisa Sack (1739-1776). Bilderna 
återges med tillstånd från Nationalmuseum. Någon avbildning av sonen Otto Ludvig Bennet har 
inte gått att återfinna.  
 

                                
 
T v: Jeanette Hendberg (1789-1875) gift Bruzelius. T h: Magnus Bruzelius (1912-2004).  
 
 
*Lunds stifts herdaminne Ser II Biografier, 10. Åsbo och Bjärre Kontrakt, Gunnar Carlquist,  
1985, s 41.              
H Schönbeck, Mina presterliga läroår, Manuskript, KB. 
http://www.geni.com/people/Otto-Ludvig-Bennet/6000000000440344911 
http://www.geni.com/people/Ingeborg-Hindberg/6000000000440544614 
 



 
Om släkten Bennet: 
Den friherreliga släkten Bennet (nr 154 vid svenska Riddarhuset) kommer från den 
numera utdöda adliga ätten Bennet (nr 831). Denna ätt härstammar ifrån Skottland och var 
delad i två grenar. Den ena grenen Bennet Grubet, vars valspråk är: Benedictus qui tollit 

crucem (”välsignad är han som lyfter bort korset”) och till vilken grevarna av Tankerville 
och Arlington, vicomten av Thetford, baronen av Ossulstone m fl hörde, utgrenade sig till 
Sverige genom James eller Jacob Bennet och blev genom hans son Wilhelm Bennet 1719 
friherrelig och fortlever ännu i Sverige. Den andra grenen kvarstannade i Skottland och 
England där den numera har grevlig värdighet. James eller Jacob Bennets far var William 
Bennet of Grubet, som levde i början av 1600-talet i Edingburgh och var minister i Jacob 
I:s regering. James eller Jacobs son var friherre Wilhelm Bennet (till Bälteberg och 
Wideröra, båda i Ottarps socken). Han var född 1677 och utmärkte sig vid slaget vid 
Poltava 1709. Han var gift med Magdalena Eleonora Barnekow (1696-1755), dotter till 
översten Kjeld Christoffer Barnekow (Barnekow: nr 230, urgammal ätt från Wenden, 
friherrelig 1751) och grevinnan Margaretha von Ascheberg (von Ascheberg: nr 23, 
urgammal adlig ätt, som enligt traditionen härstammar från Italien och är känd genom 
urkunder redan 1169 då Burchard von Ascheberg levde; den svenska grenen dog ut 1722). 
Den andre av deras två söner var Fredrik Bennet, född den 29 augusti 1723, död den 24 
april 1790. Han var häradshövding i Ingelstad och lagman i Halland med landshövdings 
avsked. Han gifte sig 1755 med friherrinnan Hedvig Lovisa Sack, född den 6 januari 1739 
och dotter till kanslirådet Johan Gabriel Sack (Sack: urgammal tysk adlig ätt, friherrelig 
1719, nr 170) och grevinnan Eva Bielke (Bielke: urgammal svensk frälsesläkt, friherrelig 
sedan 1608, grevlig 1687, nr 29). De fick 10 barn, av vilka Otto Ludvig var född den 1 
november 1763. Han var militär med avsked 1794 som löjtnant vid kavallerikompaniet, 
Jämtlands regemente. Han dog ogift den 13 juli 1819 på Videröra, men han hade således 
en oäkta dotter, Jeanette Hendberg (1789-1875, gift Bruzelius 1816).  
Eva Bielke ovan, var född den 14 december 1706 och dotter till Carl Gustaf Bielke, greve 
till Salsta och Krusenberg, och friherrinnan Brita Sofia Horn af Marienborg (dotter till 
admirallöjtnanten friherre Gustaf Horn af Marienborg och friherrinnan Jakoibina 
Catharina Lilliehöök). Carl Gustaf Bielke i sin tur var son till Nils Bielke (1644-1716) 
som var överste vid kung Carl XI:s Livregemente. Han deltog med ”lysande tapperhet i 
slagen vid Halmstad och Lund”. Vid det sistnämda, menade kungen att: ”hans krona den 
dagen dansade på Bielkes värjspets”. Nils Bielkes ovilja mot reduktionen gjorde att han 
så småningom hamnade i onåd och höll på att mista livet. Dock skonades hans liv och av 
alla sina gods fick han behålla två, Salsta och Gäddeholm, på vilka han tillbragte sina sista 
år i stillhet.  
 
Margaretha von Ascheberg ovan var dotter till friherren och greven Rutger v Ascheberg. 
Han föddes 1621 på godset Berbonen i Kurland och gjorde en militär karriär; 
överstelöjtnant med eget regemente 1655, överste 1656. Han var med om tåget över Bälten 
1658 och han gick då som befälhavare för sina trupper i spetsen för svenska armén. Han 
utmärkte sig vid stormningen av Köpenhamn där han sårades svårt. Vid slaget vid Lund 
1676 var han general och chef för kavalleriet. 1678 blev han fältmarskalk. Han 
förordnades därefter till generalguvenör över Skåne, Halland, Göteborg och Bohuslän. 
1689 introducerades han som nr 23 bland grevar på Riddarhuset. 1650 gifte han sig med 
Magdalena von Busseck gennant München (1632-1690). 25 barn föddes i äktenskapet; 9 
dog redan vid födseln. Endast en son och fyra döttrar överlevde honom. Ätten utgick 1772 
på manssidan, men från döttrarna finns idag många ättlingar i svenska släkter.  
 



 

 

 
 
T v: Nils Bielke. I mitten: Rutger v Ascheberg. T h: Släkten Bennets släktvapen (från Adelsvapen 

med tillstånd från WebWay AB).  
 
 
 
Källor: Den introducerade adelns ättartal, G Elgenstierna, Stockholm, 1925-36. 
            Svensk uppslagsbok 1947-55 års upplaga; Rutger v Ascheberg. 
            Claes Wahlöö och Göran Larsson, Slaget vid Lund, Lund 1998.                                              
 

 
 
 


