
Lidt om Historisk Samfunds Galleri. 
Af F. Hjort. 

Gennem de forløbne Aar har vi fra flere Sider modtaget 
Opfordringer til, at Historisk Samfund burde indsamle Billed
gengivelser af saadanne gamle Bygninger, Møbler, Husgeraad, 
s·mykker og Genstande af enhver Art, som stod Fare for at for
gaa, alt dog under Forudsætning af, at der knyttede sig noget 
ejendommeligt til de enkelte Dele, hvad enten dette nu var i 
Kunst eller Skønhed, Alder eller Historie, eller hvad der nu 
kan være værd at bevare M~ndet om. Særlig stærkt interesseret 
i denne Sag er vor ·mangeaarige 1'I.edarbejder i Bestyrelsen 
Gaardejer R a s. J ø r g e n J e n s e n i Sandager Næs, som Gang 
paa Gang har siaaet til Lyd for at faa denne Gren af vor Virk
somhed i Gang. N aar det gennem Aarene først i nogen Maade 
er lykkedes nu at faa gjort en Begyndelse, er Grun,den de~s 
den, at andre Opgaver blev funden at være mere nødvendige, 
og dels, at Midlerne og andre Betingel&er ikke var til S,tede 
udover til Anskaffelse af de enkelte Billeder, som meget spredt 
og i Ny og Næ blev gengivne i de enkelte Artikler, hvor de 
hørte hjemme. 

Sagen er, at det jo ikke alene drejer sig om at faa tilveje
bragt Billederne, hvilket paa en Miaade er den mindste Del af 
Bekostningen, især naar vi, .som undertiden sker, faar disse 
gratis. Betydelig kostbarere er det at faa Billederne reprodu
cerede og trykte i Am·bogen, da Clicheerne maa være ret store, 
for at Billedet kan blive tydeligt, og derved tager dette jo en 
forholdsvis stor Plads i Bogen, som paa den Maade faar min
dre af anden og maaske mere interessant og nyttig Tekst. 

Imidlertid vil Læserne denne Gang faa et lille Udtog at se 
af Begyndelsen til vort "G a Il c r i". 

Nr. 1. Vi begynder med et Billede af den gamle "R a b ø l
g a a r d" i Holevad Sogn, hvorfra den bekend le "R a b ø l
s l æ g t" er udgaaet. Læg Mærke til de g\amle, lave, klinede 
Risvægge, der delvis er betrukne med Rør udvendig. 1 a. Vi 
ser Folkestuen med Murstensgulv og en gammel Jernkakkel
ovn med Kobberrør og Luge fra Aar 1517, samt det hvidsku
rede Egetræsbord med faste Bænke langs Væggen, som det 
har set ud i over 200 Aar. 
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N1·. 3. Her ser man et Udsnit af det indvendige af en Sule
bygning med krogede og øgede Spær i Gmd. Carl Plougs Gaard 
i Brylle. 

Nr. l. Rabølgaard. 

Nr. la. Folkestuen paa Rabølgaard. 

Nr. 2 er en Alkoveseng i Gmd. Lars Jacobsens Gaard i 
Hjælmerup. 
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Nr. 4 er et Parti set inde og ude fra af S a x o J c s s e n s 
Gaard i Lundager i Gamtofte Sogn. En Indskrift fra 1726 ly
der: "Soli Deo gloria" = Gud alene Æ ren, og ,,S i Deus pro 

Nr. 2. A lkoveseng. 

nobis, quis contra nos". Over Porten slaar: ,,Jeg holdl Prot:es 
med Herskabet i 5 Aae om Ejendomsretten. Jeg kjoblc Ilerska
bets Part 1830. J cg var født 1770 - og modlog Gaarclcn t82"l." 

Nr. 5. Iler er et Billede af en af de ældste Su!ebygni~nger 

Nr. 3. Det indvendige af en Su:ebygning. 

paa Fyen nemlig P. T h e r k i l s e n s Gaard i Hesle i Tw·up 
Sogn, som det hidtil ikke er lykkedes Nationalmusreet at er
holde Billede af, idet Ejeren og hans Husstand ligesom Byg
ningerne har bevaret en god Del af Slægtens oprtndelig.e Sky-
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hed og Tilbageholdenhed, som var almindelig for 200 Aar siden. 
Nr. 6. Billedet forestiller "N a k k e g a a r d" i Tanderup 

Sogn tilhørende J u l i ru s J e n s e n. Den er opført 1796, og ved 

Nr. 4. Saxo Jessens Gaard i Lundager set udefra. 

Nr. 4a. Saxo J essens Gaard i lundager set indefra. 

Porten er en Dør, som kaldes "N a a l e ø j e t" (6 a.), paa denne 
har en spansk Officer i 1808 indridset en Indskrift paa Latin, 
som ses .paa Billedet, der kan i Oversættelse gengjves saaledes: 
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"Mme Venner, Skæbnen maa vi følge, hvorhen den drager os 
hid eller did, men naar Gud raader over os, da bøjer jeg mig 
endog med Glæde under Skæbnen." 

Nr. 5. P. Therkilsens Gaard i Hesle. 

• 

Nr. 6. Nakkegaard. 

Nr. 7 er T u r u p V a n d m Ø l l e, der ejes af Møller Kjær, 
som har faaet Ejendommen med sin Kone. Møllen blev i 1530 
skænket til Nyborg Fattigvæsen, og i Bygningen var den Gang 
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.foruden Vandmøllen kun 2 Stuer; først senere, da Møllen over
gik til privat E je, blev Bygningerne udvidede, men de klinede 

• Risvægge findes endnu. · 
Nr . 8. Her ses Sognefoged Anton Jensens Gaard i Brylle. 

Man lægger Mærke til den i I-laven store udbyggede Karnap 
og den bag ved liggende udbyggede Bagerovn. 

Fra flere Medlemmer har man ogsaa ønsket at faa optaget 
og gengivet i Aat·bogen enkelte karakteristiske Billeder af N a-

• 

Nr. 6a. »Naalcøjet«. 

turen og Landskaber, flor al dette paa denne Maade kunde 
blive bevar-el, og da navnlig fra Steder, som stod Fare for at 
blive forandret. Dette kan jo da til Tider ske, bl. a. hvor man 
bryder en Herregaard, Præstegaard eller Bondegaard ned for 
i Stedet at opføre en l...andsby af Statshuse. Men i Almindelig
hed er del vanskeligt at faa optaget BHleder af Landskab og 
Natur, som 1paa tilfredsstillende l\laade gengiver Indtrykket, 
som man gerne vilde bevar· e det, nemlig fordi N a turen ligesom 
fortoner sig i Billedet, og Højdeforholdene kommer ikke rigtig 
til sin ·Retl. ,- Her gengives nu et Billede af de;t sjældne nar 
turskønne Sted: 

Nr. 9 "Mølleknappe" i Kjærte Sogn, der ejes af Hans 
J. H an s en, der omhyggeligt opbevarer en stor Mængde gamle 
Dokumenter vedrørende Gaarden og Slægtens Historie. Det 
mærkelige N aJvn, siger Sagnet, ·skal hidrøre fra, at en Møller i 
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en fjærn Forlid var bekendt for sin "Knaphedrc med at give 
Bønderne tilbage, hvad deres var, og derfor flk Møllen Navn 
Clerefter. l\•Iølle og Gaard ligger ved Brænde Aa og er omgivet 

Nr. 7. Turup Vandmølle. 

Nr. 8. Sognefoged Anton J ensens Gaard i Brylle . 

. .af høje skovklædte Bakker mod Nord og Vest, som giver Ste

. .ctet et sjældent smukt Udseende, der trækker mange l 'urisler 
.til. Ejendommen ejedes i 1775 af en Herredsfoged, Kammerraad 
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H a n s B a g g e, der solgte den i 1791. Han lod den østlige~ 
Længe, hvori "Skriverstuen" var, nedrive og af Materialerne 
opføre et Hus i Assens, som staar der endnu. 

1Medens vi i ovens>faaende har vandret omkring og set paa 
forskellige gamle og ejendommelige B ø n d e r g a a r d e og imel
lem kigget lidt indenfor i en enkelt Stue, saa vil vi nu til SJut 
se indenfor og betragte nogle andre gamle Sager fra jævne, al
mindelige Borgerhjem. Allerførst skal Læseren præsenteres for 

Nr. 9. >>Mølleknappe«. 

en sjælden Sabel, som ses paa vedføjede Billede Nr. 10. Jeg 
har købt den paa en Auktion i København for henimod en 
Snes Aat· siden. Da var den bleven indsat hos en Pantelaaner,, 
og da Sabelen ikke til den udløbne Tid blev indløst af Ejeren,; 
blev den sammen med meget andet stillet til Auktion. J eg fik 
Underretning derom og købte den af Interesse for dens Hi
storie. Sabelen har nemlig tilhørt den bekendte Forkæmper, 
ja Faderen til de danske Skytteforeninger, Oberstløjt
nant E d v a r d N i e l s e n. Det er nemlig denne M.m1ds Æ r e s
sabel, som blev overrakt ham ved en meget stor Skyttefest i 
Svendborg 1866 af Svendborg Amts Skytteforening. Æressabe
lens Hæfte er af Københavns Prøvesølv (3 Taarne) og har en 
massiv Sølvløve som Hoved; Løven har rejst sig paa Bagbe
nene og som Tegn paa Vrede løftet højre Forpote højt i Vejret, 
sagtens som ·symbol paa Danmark, der er vred over Ranet af 
Sønderjylland, der ønskes tilbage. Oberst Edvard Nielsen havde 
jo f ø r Krigen 1864 faaet stiftet Skytteforeninger i Sønderjyl
land, ligesom han e f t e r Krigen med megen I v er fik saadanne 
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dannet overalt her paa Fyen ved at gaa fra Dør til Dør og tale 
for Sagen. Sabelen bærer Indskriften paa Klingen: "F o r 
F æ d r e l a n d o g F r i h e d" og paa den anden Side: "T i l K a p
t a i n E d v a r d N i e l s e n 'f r a S v e n d b o r g A m t s S k y tt e
for e n i n g 18 6 6." - Det er saaledes netop i Aar 60 Aar siden 
denne Æressabel, der er enestaaende i sin Slags, blev overrakt 

• 

Nr. IO. Edvard Nielsens Æres-Sabel og en Slægttavle. 

Edvard Nielsen. Oberstløjtnanten var meget glad for den Ære, 
der hermed var vist ham, og han bar ofte og g~rne Sabelei1i. 
Jeg har set ham med den her paa Baagegaard, hvor Skytterne 
ofte holdt Øvelser for Aar tilbage. 

Edvard Nielsen var hele sit Liv Ungkarl og brugte under
tiden den spøgefulde Udtalelse, at "de danske Skytteforeninger 
er mit eneste Barn.," - Han blev i sin høje Alder en Særling, 
var plaget af en gnavende Sygdom, so.m efter store Lidelser 
tog _Livet af ham og gjrorde Ende paa hans pinagtige Ensom
hed. En Ungdomsven, en højtanset Officer, arvede Æressabe
len, som atter efter denne Mands Død gik over til ·en mindre 
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Ilaabefuld Søn, der ogsaa var Soldat. Fra denne er den kommen 
paa Laanekontor og stillet til Auktion, hvor jeg købte den. Jeg 
har haft megen Glæde ved at vise Sabelen frem til en Mængde 
'Mennesker, der havde Interesse af at se det sjældne Stykke. 

Edvard Emil Peter Nielsen er født i Odense 17. April 1824 
og traadte 1848 som frivillig ind i Hæren (3. Batl.), blev Løjt
nant samme Aar og kom til 3. Forstærkningsbatl., hvormed han 
deltog i Slaget ved Fredericia, hvor han blev saarel, og ud
nævnt til Premierløjtnant i 1850, i Slaget ved !sted. Efter Kri
gen var han en kort Tid Adjudant hos Oberst vVilster og kom 
derefter til 9. Batl." samt i 1860 til 7. B,atl. i Nyborg, hvor han 
med Undtagelse af den ved K1igen 1864 foraarsagede Afbrydelse 
- han førte da Kompagni og blev Kaptajn - tilbragte Resten 
af si~"). Tjenestetid; han afgik fra Linien 1881, blev da For
stærkningskaptajn ved 35. Batl. og afskediget 1886, hvorefter 
han 188!) fik Oberstløjtn.s Karakter. I 1878 benaadedes han 
med Fortjenstmedaillen i Guld, ligesom baade Fyenboer og 
Sønderjyder paa forskellig Maade har hædret ham. Ved en 
Skyttefest i Brahetrolleborg 1893 overralde han de deltagende 
Sønderjyder et Gavebrev lydende paa 8000 Kr. til Støtte for de 
Foreninger, der kæmpede for Danskhedens Bevarelse. Lige
ledes skyldes det Oberstløjtn. Edvard Nielsen, at Landet ind
deltes i over 400 Kredsforstanderskab er, og a t ·der oprettedes 
en Mængde Damekomiteer. Han døde 9. April 1899. 

Æressabelen hænger ved Siden af en af mine S l æ g t s t a v
l e r, beslaaende af 9 Slægtsled i Billeder. Den ældste, min Tip
oldefaders Oldefader er født 1603. Det er af megen Interesse 
at have Billeder af de gamle Forfædre og deraf at kunne se, 
hvorledes de forskellige Træk m . v. er nedarvede fra Slægt til 
Slægt. Paa denne M.aade kan man altsaa i nogen Maade kon
trollere Gangen i den ydre Udvikling; og maaske tør man af 
denne delvis slutte sig til, at det har sig paa liglnenJ(le M,aadei 
hos det indre Menneske med det aandelige. Ogsaa dette kanJ 
man ofte føre en delvis K,ontrrol med genn:em de hedoofarnes) 
aandelige Produkter, hvor saadanne er bevarede, navnlig gen
nem Familiebreve, i hvi lke Menneskets s a n d e V æ s e n oftest 
kommer til Syne. - Dersom man har et nogenlunde fyldigt 
Materiale af saadanne gamle Breve, og man har Billeder ved 
Siden af, saa vil man temlmelig let kunne danne sig en ret vel 
begrundel Mening om de enkelte af Forfædrene som Menne
ske; og derudfra vil man igen meget let og! nøjagtigt kunn(C 
forstaa, hvorfra man har arvet de enkelte Træk af ens egen 
Person og Væsen. Det g ,o cl e, vi har, viL jo ældre og mere kon
stant det findes , være solidt at slide af og gJ:ædeligt at bygge 
videre paa. Det o n d e eller mindre gode vil ligeledes, jo æl
dre og mere indgroet det er i Slægten, være saare vanskeligt 
at frigøre sig for, selv gennem et helt lanbat Liv. Mien lykke!S 
dette ikke helt for os selv, saa kan vi dog maaske have bedre 
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Held med os, naar vi . opdager den samme Skrøbelighed hos 
Børnene, da ved at "bøje Grenen", medens den er ung, og se
nere ved at belære dem derom, maaske ogsaa opnaa den Glæde 
og Tilfredshed at opleve at se en Del af de l onde drage af Sted 
ud af Slægten, samticlig med at det gode fremme~. Dette er en 

Nr. 11. Gammel kjøbenhavnsk Porcellain. 

l 

Lykke, som vanskelig kan beskrives, men maaske bedre tæn-
kes. 

Saa meget vil dog nok kunne forstaas af de fleste, at det 
ikke helt er uden Nytte at beskæftige sig med Ting~ som hører 
indenfor Historisk Samfunds Rammer. 

Paa Billede Nr. 11 findes en Del gammelt k ø b e n h a v n s k 
P o r c e l U~ n, ligesom der paa Billede Nr. 12 er en lille Sam
ling s a x i s k P o r c e l l æ n. Disse Parcellænssager stammer 
fra min Tipoldefader, Grosserer J o h a n G j e r l ø f r, som var 
den første, der indførte det saxiske Parcellæn her til Landet 
og var Leverandør til Hoffet. I-lian var en Tid en te~mmelig 
velstaaende Miand, men blev delvis ruineret ved en ny Told
lov, som hindrede hans Forretning. Hans Kone, Else Marie• 
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Hansen, var . Søster til O e h l e n s c h l a g e r s M o d e r, Martha 
Marie Hansen, og derfor nævner Digterkongen hende under
tiden i sine Elindringer. Han siger bl a. : Min Moder havde 
en Søster, der var gift med en velhavende Kjøbmand Gjerløff, 
som ejede sin egen Gaard i Magstræde; hun gjorde os uneler
tiden Formiddagsbesøg og vi hende; men vi saa aldrig hendes 

12. Gammel saxisk Porcellain. 

M;ancl. Da hun en Gang hørte, at jeg skulde være Kjøbman,d, 
sagde hun spodsk: "En Kjøbmand uden Penge, det er det sam
me som en Viol uden Strenge!" Det var al den Trøst, jeg fik 
hos hende." - V.i ser altsaa her, at denne Bemærkning ikke 
har gjort godt paa Oehlenschliiger, hvad jo er saare f;orslaae
ligt; men rimeligvis er den Grunden til, at han ikke blev Køb
mand og sagtens 'i saa Tilfælde ikke var bleven til noget; nju 
blev han Digter og en af Danmarks største, som han antagelig 
indirekte kan taklke sin Moster for, især da hun havde F1or
bindelse i Kunstnerkredse, som næppe har været uden Indfly
delse paa, at Oehlenschliiger blev det, han blev. - Johan Gjer
løff hørte til en meget anset og dygtig Købmandsslægt, af hvilke 
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der samtidig var 4 Brødre i København, som handlede med 
Porcellæn. C h r. G j e r l øf f over~og Fabrikken i Store Kon
gensgade 1749 og overdna g den 1779 til "d e n k g L d a rliSI k e 
Porcellænsfabrik", der jo er saa bekendt den Dag i 
Da~*) _ 

Paa Billede Nr. 13 ses en Del af en Samling o s t i n d i s k 

13. Gammel ostindisk Porcellain. 

P o r c e Il æ n, som har tilhørt min Tiptipoldefader, Supercago 
P e t e r F e n g e r. Han var den første af denne bekendte Slægt; 
som bosalle sig her i Landet, f." 1688, t 1737. Paa sine mange 
Rejser til Ostindien og Kina i sin Ungdom havde han set, at 
man der i Stedet for T i n s e r v i c e, som da brugtes herhjem
me, brugte Po r c e Il æ n, Fade, Tallerkener, Kander og Kop
per m. v. Pieter Fenger køib>te sig derfor et Stel af dette P1or-

*) Se Slægten Gjerløff af F. Hjort og i Danmarks Riges Historie, B. 5 
S. 121 findes et Billede af Grosserer Johan Gjerløffs ene Stue i 
Magsstræde Nr. 37. Stuen er nu opbevaret paa Nationalmuseet paa 
Prindsens Palæ. 

5 
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cellæn, lavet efter sit eget Ønske af helt hvidt Porcellæn, pak- . 
kede del ned i Lasten paa s it Skib og førte det herhjem til 
Danmark, hvor han lod det hele haandmale med sit N avne
træk "P. F." og Vaaben, en graa Fugl (Fenge) i et blaat 
Skjold med Handelens og Søfartens Guder i lyserøde Klæder 
paa hver Side af Skjoldet, siddende paa en Del blaa Tønder 
og Pakkasser. Over Skjoldet en I-Ijælm med femtakket Guld-

Loftmaleri fra en Kirkestol i Holmens Kirke. 

Krone, hV'orudaf rækker en Arm i Harnisk med en Guldnøgle 
i sin Haand. Parcellænet pakkede Fenger atter i sit Skib og 
sejlede til Ostindien med det for at faa det paamalede brændt 
ind i Parcellænet Det hele er udført overmaade fint og nyde
ligt og er selvfølgelig en stor Sjældenhed, da det er det eneste 
i sil Slags. Samlingen er opbevaret i Slægten med stor Pietet 
til denne Dag. 

Nr. 14. Jeg ejer en Kopi af et Loftsmaleri af Slægtens 300 
Aar gamle K i r k e s t o l i Holmens Kirke, forestillende en sym
bolsk Fremstilling af den kristne Tilhørers Anclag:t under Præ
dikenen. Kun det originale Maleri er endnu opbevaret og hæn-
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ger paa en V æg i Kirken tillige med et M, a l e r i af Grundlæg
geren af Kirkestolen, Gabriel Jacobsen Kjøng og hans Familie. 

Før jeg slutter, vil jeg gerne opfordre M,edlemmer til at 
indsende til Bestyrelsen saadrume Billeder (med Beskrivelse), 
som de mener, der knytter sig betydelige Minder til, som det 
er af Værdi for vore Efterkommere at eje. Billederne kan være 
af Landskaber og enkelte Beboelser, Slotte, Gaar<le 
eller H u s e eller Dele deraf, som de ser ud, u d e og i n d e; 
desuden af R e d s k a b e r, V æ r k t ø j, I n v e n t a r, S m y k 
ker, Klæder, ja ogsaa Personer, som i en eller anden 
Henseende har været af særlig Betydning. Paa denne Maade 
kan "Historisk Sa.J.llfund" dog i nogen M.aade bidrage til at be
vare lVI.inderne om det ga.J.llle og gode, som i vore Dage ellers 
staar i megen Fare for at gaa helt til Grunde. Vi maa nemligr 
huske paa, at flere af de nye Love bidrager sin sto!l"'e .Del til 
ved de byrdefulde Skatteudskrivninger at nedbryde mange Hjem 
og splilte mange hidtil betydelige Sl~gter, som snru·t kun vil 
have Minderne tilbage af det Sted, som i Aarhundreder har 
været et godt Hjem for Familien; og dersom vi ikke hjælper 
til med at bevare M~nderne, vil ogsaa disse forsvinde som Dug 
for Solen. Billederne og Minderne er dog, om end kun en ringle' 
Del, en Slags Erstatning for det, som er gaaet til Grunde; 
lad os derfor bevare disse. 

s• 
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