Bendtsen, Bendt, 1763-1830, Rektor, fødtes 3. Febr. 1763 i Frederiksborg, ved hvis Latinskole
hans Fader, Mag. Poul B. (f. 1723 d. 1789), da var Konrektor og senere blev Rektor; hans Moder
hed Anna Gjertrud f. Simonsen. Undervist først i Hjemmet og siden (fra 1774) i Skolen kom han
1780 til Universitetet, hvor han tog Artium med Udmærkelse og i de næste 5 Aar sine øvrige
Examina med Laud. (store Filologicum 1782, theologisk Attestats 1785). I Begyndelsen af 1786
kom han ind paa Borchs Kollegium og skrev der sin første Disputats; i Marts 1787 drog han med
Rejsestipendium til det da meget berømte og af mange fremmede besøgte Universitet i Gøttingen,
hvor han blev til Okt. 1789. Væsentlig drev han theologiske Studier, og hans Disputats for den
filosofiske Doktorgrad, som han forsvarede i Sept. 1789 med megen Ros, behandlede et bibelkritisk
Æmne; men han hørte dog ogsaa flittig Filologen Heynes og andres Forelæsninger. Efter sin Faders
Død i Okt. 1789 ilede han hjem, søgte og fik hans Plads og var saa Rektor i Frederiksborg til sin
Død, 16. Dec. 1830; Professortitelen erholdt han 1811, og 1823 blev han Medlem af
Videnskabernes Selskab. 20. Sept. 1792 ægtede han Anna Henriette Dorothea Goos (f. 2. Maj 1773
d. 11. Jan. 1840), Datter af Slotsforvalteren A. J. G.; af deres mange Børn blev Sønnen C. H. A. B.
efter Faderens Død Rektor i Ribe. - B. var Skolemand med Liv og Sjæl og vandt (ved Siden af Oluf
Worm i Horsens) et anset Navn som Rektor og Lærer, saa at hans Skole blomstrede stærkt, navnlig
i de første 20 Aar. Hans mere end almindelig frie Blik viser sig i, at han optog Tysk og Fransk som
Undervisningsfag, endnu før det blev lovbefalet ved Skolereformen 1806, og at han anbefalede
Kommissionen, som forberedte denne, ogsaa at optage Svensk, Naturhistorie og især Gymnastik.
Foruden Fransk, hvori han udgav en lille Syntax 1810, underviste han selv væsentlig i de gamle
Sprog i øverste Klasse, og hans Disciple rose meget hans omhyggelige og baade intellektuelt og
moralsk lærerige Gjennemgang af de foresatte Pensa heri, hvorimod de anke over, at hans
Overhøring var noget mangelfuld. Han var af et overmaade mildt og kjærligt Sind, og de Disciple,
som vilde fremad og viste Lyst og Anlæg til Selvvirksomhed, var han altid beredt til at hjælpe paa
enhver Maade. Paa den anden Side gjorde hans bløde Karakter hans Skolestyrelse noget svag, saa at
der herskede forskjellig Uorden blandt Lærerpersonalet og Eleverne. Som Videnskabsmand
udrettede han ikke meget, i det han selv manglede en strængt videnskabelig Skole, ikke var noget
fremragende Geni og desuden var aldeles optaget af sin Lærergjerning og ikke fri for økonomisk
Tryk; dog har han i Tiden 1808-19 i Tilknytning til Begivenheder i Skolen eller i den ydre Verden
skrevet en Række Skoleprogrammer med Monografier over filologiske Æmner, som fortjene at
paaagtes for den deri fremtrædende Kundskabsrigdom og klare Fremstilling.
Danske Samlinger V. Madvigs Livserindringer S. 58 ff. Progr. fra Frederiksborg Skole 1874.
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