
En Husmandsfamilie fra Tommerup 
der binder den 

uddøde adel ige Slægt von Pultz til den 

nulevende borgerlige Slægt Pultz. 

Af Proprietær F. Hjort. 

Den nulevende ret talrige Slægt Pultz har modtaget en Over-
levering fra de ældstes Farmoder, der gaar ud paa: »at de 

:ille nedstammer fra den adelige Slægt von Pultz, idet den nævnte 
Bedstemoder, Anna Margrethe Faber, var en kødelig Datter af 
1Iajor v. Pultz til Tidselholt. Anna Margrethe Faber skal have 
meddelt, at hun som en af de 10 a 12 uægte Børn, som Majoren 
skal have haft, blev opdraget paa Tidselholt sammen med en Søster 
om Halv- eller Helsøster nævner Historien ikke), der blev gift 

med en >> adelig « Herre. Men da Anna Margrethe Faber - i Tiden 
:.ort før Aaret 1800 - forelskede sig i en ung Mand, der efter 
Hjemkomsten fra en Rejse til Holland blev Gartner paa Tidsel-
bolt, blev Major Pultz vred og lod Gartneren, Christian Bendixen, 
rejse snarest muligt fra Gaarden; Anna Margrethe Faber lod sig 
imidlertid forføre af Gartneren, af hvilken Grund hun ogsaa blev 
forstødt af Majoren. Men Major v. Pultz maatte finde sig i det 
uundgaaelige og lade de to unge blive gifte og skal endog have 
opfordret dem til at lade deres eventuelle Børn faa hans Navn.« 

Dette er i det væsentlige, hvad det overleverede Sagn fortæller, 
og paa Grundlag af dette har det været min Opgave, paa given 
Foranledning, at søge udredet, hvad og hvor meget der ligger 
historisk til Grund for denne Familie-Tradition. 

Anga::tende den adelige Slægt von Pultz er at berette, at 
den er af fremmed Oprindelse og skal være kommen her til Lan-
det i det 17de Aarhundrede; 11/5 1686 og 3/t 1693 blev to Mænd 
af denne Slægt med deres Efterkommere naturaliserede som dansk 
Adel. -

37* 
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Den første Linie uddøde hurtigt; derimod uddøde den and · 
Linie først 27/5 1812 paa Mandssiden og 2/ 9 1856 for hele Slægter. 
Og Major Frederik Jørgen von Pultz, der ovenfor er nævnt sor: 
de borgerlige Pultzers Stamfader, er født paa Rygaard og døbt 
Langaa Kirke 17fl2 1734, blev Officer og fik Afsked som Maj<r ~ 

25/g 1765, antagelig i Anledning af, at Faderen var død Aaret forU<: 
7/i 1764, hvorfor det var en Nødvendighed for Moderen, Ede 
Margrethe Baronesse Gyldenkrone, at faa sin eneste dalevend-
Søn hjem for at styre Gaarden, først Rygaard og senere Tidselhol;. 
lige til Moderens Død 29f12 1803. 

Major F. J . v. Pultz blev gift 20/s 1771 med Ida Dorthea vo. 
Pentz 1 ), der var en Datter af Konferentsraad Ludvig Chr. v. P,en 
og Margrethe v. Holsten; men de fik næppe nogen Børn, i all· 
Tilfælde er der ingen indført i Kirkebogen som døbte i Ore ". 
Vejstrup; men Majorens store Interesse for flere andre Kvinder k 
jo næppe have været nogen Behagelighed for den unge ·Frue, oL 
saavidt det nu kan skønnes, er der ogsaa meget tidligt indtraad· 
store U overensstemmelser mellem Ægtefolk ene. Majorens foregivn 
Forbindelser med forskellige andre Kvinder har aabenbart ret hurtig-
ført til, at hans Hustru separerede sig fra ham, dog kan jeg ikk 
bestemt opgive, n a ar det skete; men det er sikkert sket adskilli 
Aar før 7. September 1792, thi da fik Major F . J . Pultz facultaterr: 
testandi, »siden han med sin Hustru, fra hvem han er separere 
ingen Børn har << (D. Kane. F. & Sm. Reg. 1792 Nr. 208) (der er 
intet Indlæg med det Nr.). Som en Følge af, at han havde faae· 
Tilladelse til at gøre Testamente, behøvede Testamentet, naar de· 
forfattedes, ikke at konfirmeres; det findes derfor ikke i Kan-
celliet. 2 ) 

Majorinde Pultz boede i København, fik 27f12 1809 Tilladelsf 
til at optage 300 Rdl. af en hende tilhørende, under Salling Her-
reds Overformynderi staaende Kapital paa 14900 Rdl. (D. Kane. 
5. Dept. Reg. 1809 Nr. 782 b). Og i 1815 gav hun 2000 Rdl. · 
Citadellet Frederikshavns Fattigkasse. Da Major Pultz's Moder. 
Baronesse Gyldenkrone, var død 29/ t2 1803, blev Tidselbolt kort 
efter solgt, og han købte 25/5 1804 en lille Gaard paa ca. 7 Tdr. 
Hartk. i Ryslinge Sogn, der hedder F o r h a a b n i n g s l u n d, for 

1J r. 12/2 1749, t 24/to 1s22. 
2) Velvilligst meddelt af Hr. Arkivsekretær Holger Hansen. 
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.)000 Rdl., som Major Pultz dog først tiltraadte 1/ 5 1805. Til Vitter-
·ghed ved denne Handel underskriver en Faaborg og Tjeneren 
~iels Møller. 

Major Pultz's Testamente har jeg ikke kunnet finde, men ifølge 
"kiftet efter hans Død 27 il 1811 var der rettet i det flere Gange, 
og Birkedommer Eriand paa Krumstrup og Sognepræsten Sevel var 
indsatte som Exekutorer, og den Del af Testamentet, der vedrører 
Gaarden, er indført i Pantebogen og lyder saaledes : 

»Salig Hr. Major Frederik Jørgen Pultz's Testamente af 14/ 4 

1804, samt Tillæg af 23/s 1805 for saavidt Gaarden Forhaab-
ningslund vedkommer: Foruden hvad Niels Møller, som er hos 
mig, ved Testamente er tillagt, modtager han desuden frit og 
uden Betaling min Gaard Forhaabningslund med alt sit rette 
Tilliggende og det paa Gaardens Grund opbygte Hus, saaledes 
som jeg samme har ejet og beboet, med den lagte Sæd og Af
grøde. 

Forhaabningslund, 23/s 1805. F. J. Pultz. « 

Skiftet blev paabegyndt 14/2 1811 og sluttede først 21/ 6 1812. 
Der var i rede Penge og Obligationer 65106 Rdl. 5 Sk., der efter 
forskellige Udgifter svandt ind til 60106 Rdl. 2 Mk. 15i Sk., deraf 
blev udbetalt i Legater 35048 Rdl., hvoraf Niels Møller, Peder 
Winther, Møller i Korsør, og Hans Frederik Linde i København 
fik hver 5000 Rdl. og Anna Margrethe Faber fik 2500 Rdl. (alt-
saa en Søsterlod mod de 3 Broderlodder). Resten af Legaterne gik 
til Skolevæsen og forskellige fattige af Majorens tjenende. Til 
Deling mellem de universelle Arvinger blev til Rest kun 23068 
Rdl. 13! Sk., blandt disse var hans 3 Søstres Børn af Ægteska-
berne med Anders Sehested paa Broholm, Etatsraad Folsach til 
Gjessinggaard og General J . Chr. Bruun samt Fætteren Toldkas-
serer Pultz i Skelskør m. fl . Der blev ialt 29 Parter, hvoraf nogle 
var meget smaa og ingen nær saa store som Legatarernes, blandt 
hvilke Niels Møller er Nr. l, idet han forud for alle de andre fik 
Gaarden Forhaabningslund, der blev vurderet til 14000 Rdl., kvit 
og frit uden Gæld. Efter Majorens Testamente blev fremlagt en 
Delingsforretning over Møbler, Indbo, Sølv og Guld m. v. i 4 
Lodder, som Niels Møller, Peder Winther, Hans F. Linde og Anna· 
Margrethe Faber modtog til Deling imellem dem selv i 4 lige Parter 
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1000 Rdl., som Major Pultz dog først tiltraadte 1/5 1805. Til Vitter-
:.ighed ved denne Handel underskriver en Faaborg og Tjeneren 
Xiels Møller. 

Major Pultz's Testamente har jeg ikke kunnet finde, men ifølge 
"kiftet efter hans Død 27f1 1811 var der rettet i det flere Gange, 
g Birkedommer Eriand paa Krumstrup og Sognepræsten Sevel var 

indsatte som Exekutorer, og den Del af Testamentet, der vedrører 
Gaarden, er indført i Pantebogen og lyder saaledes : 

>> Salig Hr. Major Frederik Jørgen Pultz's Testamente af 14/ 4 

1804, samt Tillæg af 23/s 1805 for saavidt Gaarden Forhaab-
ningslund vedkommer: Foruden hvad Niels jlføller, som er hos 
mig, ved Testamente er tillagt, modtager han desuden frit og 
uden Betaling min Gaard Forhaabningslund med alt sit rette 
Tilliggende og det paa Gaardens Grund opbygte Hus, saaledes 
som jeg samme har ejet og beboet, med den lagte Sæd og Af-
grøde. 

Forhaabningslund, 23/s 1805. F. J . Pultz. « 

Skiftet blev paabegyndt 14/2 1811 og sluttede først 21/ 6 1812. 
Der var i rede Penge og Obligationer 65106 Rdl. 5 Sk., der efter 
forskellige Udgifter svandt ind til 60106 Rdl. 2 Mk. 15-~ Sk., deraf 
blev udbetalt i Legater 35048 Rdl., hvoraf Niels Mølle1; Peder 
Winther, Møller i Korsør, og Hans Frederik Linde i København 
fik hver 5000 Rdl. og Anna Margrethe Faber fik 2500 Rdl. (alt-
saa en Søsterlod mod de 3 Broderlodder). Resten af Legaterne gik 
til Skolevæsen og forskellige fattige af Majorens tjenende. Til 
Deling mellem de universelle Arvinger blev til Rest kun 23068 
Rdl. 13i Sk., blandt disse var hans 3 Søstres Børn af Ægteska-
berne med Anders Sehested paa Broholm. Etatsraad Folsach til 
Gjessinggaard og General J. Chr. Bruun samt Fætteren Toldkas-
serer Pultz i Skelskør m. fl . Der blev ialt 29 Parter, hvoraf nogle 
var meget smaa og ingen nær saa store som Legatarernes, blandt 
hvilke Niels Møller er Nr. l, idet han forud for alle cle andre fik 
Gaarclen Forhaabningslund, der blev vurderet til 14000 Rdl., kvit 
og frit uden Gæld. Efter Majorens Testamente blev fremlagt en 
Delingsforretning over Møbler, Indbo, Sølv og Guld m. v. i 4 
Lodder, som Niels Møller, Peder Winther, Hans F. Linde og Anna 
Margrethe Faber modtog til Deling imellem dem selv i 4 lige Parter · 
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efter deres egen Vurdering og Lodkastning, og som 5te Lod lli 
Kirsten Larsdatter ogsaa en mindre Part. Enkelte Venner og Slæg; 
ninge af Majoren modtog dog enkelte mindre Stykker af det rig· 
Indbo. 

Det første, man lægger Mærke til ved dette Skifte, er dette, "-
hele Majorens Familie er sat i anden Række. Niels Møller 
absolut Favorit med Gaarden og sine 5000 Rdl. + en Mængde Lø_ 
øre, men ogsaa Peder Winther og Hans Frederik Linde har en pæ: 
Plads. Disse 3 Kavalerer maa nærmest betragtes som faaende e::: 
Broderlod, medens A nna Margrethe Faber kun faar en Søste r· 
l o d. Alligevel er det hende, som interesserer os mest, og en pæ::: 
Plads har hun i Majorens Hjerte, staaende sammen med de 3 Mæn-
og f o r a n hele Familien. Men mærkelig nok nævnes hun ikkt 
som værende paa Tidselholt ved Folketællingen 1787 eller 1801 
lige saa lidt som nogen Kvinde, der kan passe til at være hende;: 
Moder, og heller ikke Kirkebøgerne i Ore eller Vejstrup eller Nab 
sognene har det mindste om denne Anna Margrethe Faber. Mer:. 
da der i 1845 var Folketælling i Ribe, fortæller Anna Margrethf 
Faber selv, at hun er 73 Aar og født i Stenstrup i Svendborg 
Amt, og hendes Dødsattest fra Ribe lyder saaledes: »Gartner Ben-
dixens Hustru, Anna Margrethe Fabers, født P u l t z, død 7/ 11 184c. 
af Apoplexi, 76 Aar gl. << 

Altsaa er hun født i Stenstrup ca. 1773, men Kirkebogen der 
har hende ikke. Derimod findes der i Annex-Sognet L u n d e føl-
gende interessante Oplysning: »1773 20/ 6 blev Anne Marie Lars
datters uægte Barn døbt og kaldet Anna Margrethe, den besovede:; 
Søster Karen bar hende til Daaben, Faddere var Lars og Han~ 

Andersen fra Dongs Høyrup, Rasmus Jørgensen fra Slæbæk o 
Niels Ellehauges Kone. Ved Daaben blev udlagt Hans Jørgensen(! 
af Tidselbolt Gods, som tjente i Vinter hos Gmd. Lars Jørgense 
i Ovre By, men var deserteret til Kjøbenhavn. Den besovede tjente 
sidst paa Ti d s e l h o l t; men efter nogle Ugers Ophold i Kokken-
borg i Høye Sogn gjorde der Barsel. << 

For mig er der ingen Tvivl om, at vi her har den Anna Mar
grethe, vi søger, og at Major Pultz er hendes Fader. Men da ha 
lige er bleven gift, er Forholdet til Anne Marie Larsdatter ikke 
pynteligt, hvorfor han søger at faa »sin Anne Marie« saa langt bort. 
som det paa de Tider var ham muligt, for at Moderen og Hustruen 
ikke skulde gøre ham »H elvede alt for hedt << . - J eg indser, at man 
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:fi.k med nogen Grund kan indvende, at denne Kirkebogtilførsel er et 
!g t- altfor svagt Indicium at fælde Majoren paa, som den virkelige 
'ige Barnefader; og det skal da heller ikke være paa dette alene, men 

det er en vigtig Del af de mange Indicier, som tilsammen gør det 
at klart, at Major Pultz er Fader til Anna Margrethe Faber. Desuden 
er skal det her bemærkes, at det paa den Tid var ret almindeligt, at 

øs- en >> besovet« Kvinde ved Daaben som sit Barns Fader udlagde en 
æn fingeret Person. J eg skal i denne Forbindelse blot lige pege paa 
en det siaaende Eksempel, vi har i den omtrent samtidige og nære 

lr - Slægtning, Adelsmanden Kaptajn Steensen (Moderen var Kusine 
æn til Major Pultz) paa Torpegaard, der fik ikke mindre end 8 uægte 
nd Børn med sin Stuepige, og hver Gang lod hende udlægge en ikke 
ke eksisterende Mand højt oppe i Jylland som Barnefader. Saa endelig 
H , giftede Steensen sig med Pigen og lyste de 8 Børn i Kuld og 
les Køn, og han fik endnu eet ægte Barn derefter med hende. 
>o- Det ligger nær at spørge om de andre 3 a 4 Navne, der i 
en Majorens Testamente er særlig favoriserede, og da især Niels 
he Møller. Ham har jeg da ogsaa faaet fremstillet ret klart af Ar-
rg kivalierne, idet der aldeles ingen Tvivl kan være om, at det er 
n- den ,.Niels«, som blev døbt i Vejstrup Kirke 17f12 1780, hvor 
!9 »Anne Marie Pedersdatters uægte Barn, Nie ls, blev døbt. Faderen 

skal være (!) Anders Nielsen, en Karl fra Flensborg (?), baaren 
er af Anne Rasmusdatter, Hans Hansen og Morten Bødker var Fad-
li- dere, anmeldt 20112 for Amtstuen << . Ved Folketællingen 1787 er 
s- "Niels Møller«, uægte Barn, 7 Aar, som er sat i Kost hos Christen 
as Jeppesen og Hustru, Maren Rasmusdatter, i Vejstrup. 1794 bliver 
1s han konfirmeret der, og 1801 er han Tjener hos Major Pultz paa 
•g Tidselholt, er 21 Aar og nævnes først paa Listen. Han flytter , 
:0 som vi ved, med Majoren til Forhaabningslund og faar Gaard og 
:n Gods samt 5000 Rdl., gifter sig umiddelbart efter Majorens Død, 
~e nemlig 3. Søndag efter Paaske 1811, med Kirsten Larsdatter, der 
1- jo ogsaa er en af Major Pultz's favoriserede, der 1801 var paa 

Tidselholt, 30 Aar gl. (hun var født 1769). Det kunde se ud, som 
r- om Majoren har hindret dem i at gifte sig, medens han levede, 
n om fordi han har kendt mere til deres Oprindelse, end de selv, 
e faar at staa hen. 
t, Aaret efter deres Bryllup fik de deres eneste Barn, som straks 
n døde. Skønt Niels Møller blev sat enestaaende godt ind i Gaarden, 
n kunde han ikke klare sig, men maatte stadig optage Gæld, og da 
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han dør 14/7 1822, er han flyttet fra Gaarden og kaldes Husmand 
i Oure, 42 Aar gl. - Enken, Kirsten Larsdatter, giftede sig kor 
efter, 14112 1822 i Oure, 53 Aar gl. , med Skt·æder Peder Andersen. 
f. 2/i 1793, Ungkarl fra Lørup i Ryslinge Sogn. 

At Niels Møller var Søn af Majoren, anser jeg for givet, hvil-
ket sandsynligvis ogsaa er Tilfældet med Peder Winther og Han. 
Frederik Linde, men disse to har jeg ikke undersøgt nøjere. Kir-
sten Larsdatter tør jeg ikke have nogen Mening om! 

I 1801 er Gartner 'Chr. Benelixen borte fra Tidselholt, idet han 
genfindes som Gartner paa Juulskov, 24 Aar gl., og han er der 
endnu 1803, da følgende Tilførsel findes i Kullm·up Kirkebog : 
»Ægteviede 1803 1/s Sr. Christian Benelixen og Hustru (!) Mar-
grethe Faber, begge paa Juulskov. Forlovere var Forvalter Degner 
og Skytten Zeitz.<< Da hun ikke har kunnet være paa Tidselhol 
længere, er hun altsaa søgt til Kæresten. Man studser ved Præ-
stens mærkelige Bemærkning »Hustru << , om en ung Pige, der staar 
som Brud; man forstaar det bedre, da hun allerede 2 Maaneder 
efter fik sit første Barn, som vi straks skal se. 

At de alt forud har været klar over, hvor det bar hen ad, kan 
vides deraf, at vi allerede 16/ 10 1802 træffer Chr. Benelixen her i 
Tommerup, hvor han da faar Købekontrakt paa et Hus paa god 
2 Skpr. Hartk. af Jens Hansen, hvilket han skal tiltræde 1/5 1803. 
Men da Tiden kom, havde Chr. Benelixen kun 80 Rdl. af de 580 
Rdl. , som Huset skulde koste. Han henvendte sig saa til Major 
Pultz, som kautionerede . og senere betalte de 500 Rdl. for Chr. 
Bendixen. - Han giver straks sin lille Ejendom i Tommerup Navn 
af »Tidselholt << , der dog senere forandredes til »Tidselrod «. 
og køber ikke mindre end 5 Gange mindre Stykker Jord og læg-
ger ind til Tidselbolt saaledes, at det til sidst faar noget over en 
Td. Hartkorn og staar ham i 1730 Rdl. - Ejendommen var og er 
endnu beliggende lige overfor Grevegaarden, nord for den offent-
lige Vej. Her paa det ny Tidselbolt i Tommerup besøgte Major 
Pultz de nygifte, hvilket de ældste nulevende Pultzers Fædre har 
fortalt om, især havde Drengene lagt Mærke til den ældre, barske 
Herres Stok eller Ridepisk, som havde et Haandtag med en op-
rejst Sølvløve (von Pultzernes Vaaben). Chr. Benelixen og Hustru 
syntes at være kommen godt ud af det med Naboerne, der stadig 
optræder som Faddere ved de 6 Børns Daab i Tommerup Kirke. 
Den første blev allerede 
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V ed Navn: 

l) døbt 7/ 5 fremst. i Kirken 19/ 6 180R, Frederik Jørgen, 
han døde 25/ 6 1804. 

2) » 8/ o do. 13/ 10 1805, Frederik Jørgen Pultz. 
3) >> 12/ 10 do. 15/u 1807, Peter Wilhelm Pultz. 
4) » l/7 do. 5/ 10 1810, Niels lVIøller Pultz. 
5) » 10/7 do. 9/ 8 1812, Christian Gottlieb Pultz. 
6) » 16/ g do. 6/ u 1814, Frederich e Jørgine Cecilie. 

Tilstede ved Daaben var foruden Naboerne 1. Gang en Jom
fru Jacobsen fra Tidselholt; hun nævnes 1801 som Cidel Kirstine 
Jacobsen, 28 Aar, og Fruerpige hos den gamle Baronesse Gylden-
krone, Majorens Moder. Og 13/10 1805 var Kammerjunker Sehe
sted fra Gammellund i Vissenbjerg og en Jomfru Møller Faddere. 
Denne Sehested var Jens Vilhelm, f. lfJ/5 1760, og Søn af Anders 
Sehested til Broholm og Wibeke Marie von Pultz, f. 8/t2 i 729, en 
Søster til Major Pultz, og var saaledes Kammerjunker J . V. Sehe-
sted i Virkeligheden Fætter til Anna Margrethe Faber. Hvilket 
Slægtskab han altsaa ikke skammede sig ved. 

Endnu 20/u 1815 ejede Chr. Bendi?'en Tidselrod i Tommerup, 
da han paa denne Dag fik en Dom for ulovligt Krohold og maatte 
bøde 20 Rdl., men ret kort efter maa han have solgt Ejendommen 
(som han aldrig har haft Gæld paa), men Salget er mærkeligt nok 
ikke indført i Pantebogen; thi den ny Ejer af Tidselrod, Peder 
Pedersen, sælger allerede Stedet igen 24/5 1816 for 2175 Rdl., og 
det siges da ved Handelen, at han havde købt Tidselrod af Chr. 
Bendixen. 

Fra Tommerup rejste Chr. Bendixen til Gjesten ved Kolding, 
hvor han købte en større Gaard, K r a g h u s, der brændte tillige 
med alt Indbo, og Manden . blev derved økonomisk ruineret, hvorfor 
han tog Plads paa den nærliggende Herregaard Estrup som Gart-
ner. Herfra rejste han med Familie til Ribe, hvor han drev Gart-
neri i mange Aar. Her døde Anna Margrethe Faber 8/ 11 1849, og i 
Dødsannoncen skriver hendes Mand i Ribe Stiftstidende 9/n 1849: 

»At Døden har berøvet mig min inderlig elskede Kone, 
Anna Margrethe Faber, født Pultz, i hendes Alders 77 . Aar, 
bekjendtgjøres herved sørgeligst for Familie og Venner. Siden 
1. Marts 1803 var hun mig en trofast L edsagerinde, og delte 
i denne lange Tid troligen mange Gjenvordigheder med mig, 

l 
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men Gud være lovet ogsaa mange Glæder. Gud lønne hend 
Evigheden. Hun begrædes af mig og vore 5 Børn. 

Ribe, 8/ 11 1849. C. G. Bendixen, Gartner. << 

Og hendes endnu levende Sønnesøn, Graver F. J. Pultz i Ribe. 

-:;;. · 

skriver følgende til mig om sin Farmoder : »Jeg kan endnu min- -=:t 
des hende, og efter Omtale var hun en fin og dannet Dame med 
en Opdragelse langt over almindelig Borgerstand. << 5 

Mærkeligt nok er der aldeles ingen af Slægten, der aner noge 
om, hvorfra hendes Tilnavn »Faber<< stammer, og alle Arkivalier 
synes ogsaa at tie. Den eneste Forklaring, der har nogen Rime- :i 

lighed for sig, er, at hendes Moder, Anne Marie Larsdatter, senere 
er bleven gift med en Mand af Navnet Faber, hvilket saa er gaae 
over paa Anna Margrethe, ligesom hendes eventuelle Halvsøskende. 
Gartner. Chr. Bendixen døde i Ribe 26/ 4 1852, 79 Aar gl. 

Ligesom alle hans 4 Sønner undgik at bære deres Faders For-
navn som Efternavn, saaledes bar Chr. Bendixen heller aldrig sin 
Faders Fornavn, af hvilken Grund vides ikke. Hans fulde Navn 
var nemlig Christian Gottlieb Bendix Pedersen, født og døbt i 
Haars1ev. »1. Søndag efter Paaske 1773 blev Peder Gabrielsens 
Søn døbt og kaldet Christian Gottlieb Bendix. « Faderen var Hus-
mand og Gartner og var 9/ 6 1772 trolovet, 20/ 11 72 copuleret i 
Sandager Kirke med Kirsten Gisdatter i Nørreby. Forlovere var 
Hans Andersen og Hans Larsen i Klinte. Peder Gabrielsen flyttede 
kort efter til Skaastrup i Ore Sogn, hvor der fødtes ham 4 Sønner 
og 1 Datter, der tillige med Chr. Bendixen alle nævnt:>s paa Skiftet 
21/ 9 1814 efter Moderen, der døde 7/ 5 1810, 65 Aar gl. Hele For-
muen var kun 191 Rdl. 3 Mk. og 8 Sk., og Chr. Bendixen ga\· 
Afkald, imod at han fik en >> Jernbismand«. Peder Gabrielsen døde 
først 18/s 1834 som Husaftægtsmand h~s Datteren og var da 87! 
Aar gl. Han var født 1746 og døht i Vigerslev som ældste Søn 
af Gabriel Pedersen og Ingeborg Nielsdatter, der blev »trolovede 
4/ 9 1744 (copulerede 26f1o 44), til Oluf Jørgensens i Farstrup, og 
hvis Forlovere var Christian Jørgensen i Morud Mølle og RaRmus 
Olufsen i Aagaarde, som tilstod, at ikke noget var, som kunde 
hindre dette Ægteskab. << 

Gabriel Pedersen blev begravet i Haarslev 1801 19/ 10, 82 Aar 
gl., og hans første Kone .døde 6/ 9 1775, og den anden, Ane Jørgens-
datter af Ved by (som han var bleven gift med 13/ 10 177 5), døde 
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Ide 1811 6/8, 7 5 Aar gl. Gabriel Pedersen var født 1720 i store Bal-
len ved Langesø i Vigerslev Sogn, som Søn af Peder Gabrielsen, 
der som Faddere havde tilkaldt en hel Stab fra Langesø, nemlig: 
:.Elisabeth Marie, Fruens Pige, Christoffer Laqvai, Peter Gartner, 

b e, Jørgen Ladefoged, Anna Stuepige og desuden ~en drik Hafsteds 
in- Kone.« Peder Gabrielsen fik 1722 en Søn, Peder, 1724 en tredie, 
ted Rasmus, men var faa Dage forud afgaaet ved Døden, 57 Aar gl., 

og blev begravet 29/a 1724. Hans første Kone blev begravet 18/a 

~et 1717, i sit 52. Aar, med hvem han havde flere Børn, thi 1722 
ier nævnes en Søn og en Datter som Faddere i Vigerslev Kirke, og 
1e- 171 O 13/n begraves Peder Gabrielsens Barn fra store Ballen, som 
Jre var 5 Aar gl. « Men ingen af de 2 Koners N avne kendes. 
let 
le. 

Den nulevende Slægt Pultz 1 ) vil saaledes gennem Major Pultz 
)l"- og Baron Gyldenkrone til Urup, Palle Rosenkrantz og Ulfstander 
;in og Skarsholm-Slægten kunne føre deres Stamtavle tilbage over 
vn Valdemar Sejr til Gorm den Gamle. 
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Ti d s e l r o d s t e d e t gik som nævnt fra Christian Bendixen over 
til Peder Pedersen, der solgte det til Henrik Mathiasen af Juelskov 
i Brylle, der 1824 atter afhændede det til Hans Mortensen, efter 
hvem det i 1854 gik over til Svigersønnen Niels Andersen fra 
Kjøng, der 1894 efterlod det til Sønnen, Anders ·Nielsen, den nu-
værende Ejer. 

Foruden de forskellige Arkivalier, som let skønnes af de fore-
liggende Data, er benyttet >> Oberst Hirsch: Danske og norske Offi-
cerer«, Adelsaarbogen og Personalh. Tidsskrift. 

1) Af Chr. Bendixens 5 Børn døde F. J . Pultz vist i København uden Børn. 
P . V. Pultz døde som Møller og Kroforpagter paa Østerbygaard i Vamdrup 18111 
1875; var gift med Marie Thomsen fra Ribe. Niels Møller Pultz var Gartner 
i Ribe og gift med Johanne Farup. Chr. G. Pultz var Landmand i Henne vest 
for Varde og i Gredstedbro. DattPren, F . J. C., var 1845 gift med Daglejer 
Christian Remme, f. i Ribe; de havde da 2 Børn, nemlig: Hans Chr. Remme, 
7 Aar, og Anne Remme, 1 Aar. 
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