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rende Lovs Bestemmelser, ikendes Bøder indtil 10,000 Kr.
Sagen behandles som offentlig Politisag.
§ 17. U nder »det særlige Bygningssyn« henlægges de i
historisk Henseende vigtige Fæ stningsvæ rker.
§ 18. Denne Lov, der ikke gælder for Fæ røerne, træ der
straks i Kraft.

NOTITSER FRA MUSEERNES VERDEN.
I ældre topografiske Værker vil m an i Reglen forgæves
søge den m indste Henvisning til Kunst, og dog havde den
gam m eldanske Malerskole, den Eckersbergske, Egenskaber, som
ofte gør dens Værker til fortrinlige, historisk-topografiske Kilder.
Gennem disse omhyggeligt udførte Billeder læ rer vi F rederik 6’s
K øbenhavn at kende, m en ogsaa for Provinsen h a r D atidens
M alerier deres store Interesse (f. Ex. Roeds Billeder fra RibeD om kirke), og D alsgaards, Exners og V erm ehrens Folkelivsbil
leder er bievne værdifulde D okum enter i Studiet af gam m el
dags Bondekultur. Derfor h ar det megen Betydning tor vore
særlige Studiefelter, at Statens Museum for Kunst Ju li 1917 genaabnede sin danske Afdeling efter en gennem gribende O m ord
ning, der betyder en meget væsentlig Forbedring, som i Hoved
sagen h ar bragt det m est mulige ud af M useum sbygningens slette,
poesiforladte Lokaler. Idet de ældre K unstvæ rker er ordnede i
historisk Rækkefølge og sam lede efter de enkelte K unstnere,
er det lykkedes Museet at give en virkelig god og instruktiv
Oversigt over den danske M alerkunsts Historie, og iøvrigt faar
Sam lingen paa disse O m raader stadig ypperlige Forøgelser. —
E n sam tidig med Genaabningen udgivet Katalog er nyttig, m en
yderst kortfattet.
Fjerde Bind af K unstm useets A arsskrift (1917) indeholder,
foruden interessante Meddelelser om Museets N yerhværvelser,
bl. a. en A fhandling af M useum sdirektør Karl Madsen om Ma
lerisam lingen paa Gavnø og dens talrige nederlandske Billeder.
Af Aarsskriftets Anm eldelser kan frem hæves en lille Artikel af
Doet. Francis Beckett, der im od de Paastande, som er frem 
sat af den tyske K unsthistoriker Doet. R. Schaefer (i Ja h rb u c h
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der kgl. preuss. K unstsam lungen 1917) hævder, at Claus Berg,
den berøm te Mester fra den store Altertavle i Odense, utvivl
som t største Delen af sit Liv har virket her i D anm ark.
Generalkonsul Johan Hansens Samling af dansk Kunst, som
Ejeren h a r anbragt i en Tilbygning til sin Villa paa Kastelsvej
og h a r gjort tilgængelig for Offentligheden, om fatter særlig Bil
leder af m indre kendte, ældre danske Malere og indeholdet;
derfor adskilligt af topografisk-historisk Interesse.
Dyrtiden h ar som bekendt gjort sig stæ rkt gældende paa
Antikviteternes O m raade. Den m indsker Værdien af Museer
nes Pengemidler, der iforvejen har været sm aa nok, og sam 
tidigt virker den uheldigt derved, at den tvinger mange m indre
velstillede til at sælge deres Sager, som gennem A ntikvitets
handelen v andrer over til nye Rigm andshjem eller od af L an 
det, til Sverige og Norge. Hvor mange danske Museer h ar
Raad til som Kunstindustrimuseet at betale et M ahognibord i
Em pirestil med en Pris, der næ rm er sig de 5000 K r.? Museets
A arsberetning for 1917 frem hæver dog, at haade Prisen og de
Forhold, hvorunder den blev betalt, var ganske exceptionelle,
og i Aarsberetningen for 1918 har selv den energiske D irektør
H annover m eldt Pas og foretrukket at være Tilskuer til »den
vilde K ehraus, der i Museums- og Sam lerverdenen betegnede
Krigens sidste Tid«. Helt bogstaveligt m aa denne Udtalelse
dog ikke forstaas. K unstindustrim useet har endnu i 1918 gjort
gode Erhvæ rvelser af gam m eldansk K unsthaandvæ rk; derihl.
en Del Fayancer fra den københavnske F abrik i St. Kongens
gade, en testam entarisk Gave fra Cam illus Nyrop.
Ogsaa de
foregaaende A arsberetninger nævner foruden store udenlandske
Erhværvelser mange danske Antikviteter, Sm aasager, Møbler og
hele københavnske Stuer, 1916 saaledes et Louis-X VI-Interiør
(1797) fra Ejendom m en paa Hj. af Holm ens Kanal og Ved
Stranden, 19i 5 et noget ældre Interiør fra Vimmelskaftet.
Disse og m ange andre Exem pler viser, at Grænserne mel
lem de københavnske Museer er blevet ret flydende, og naar
de københavnske Bødkersvendes Lavssager 1917 deponeredes
paa K unstindustrim useet, kan m an ikke undgaa at løle det
uheldige i, at de københavnske Lavs A ntikviteter splittes m el
lem tre Museer. Men der kom m er vel nok den Eftertid, hvor
M useum ssagerne finder deres rette Plads. I Øjeblikket er F o r
holdene m indst af alt til Strid mellem Museerne indbyrdes;
for Tiden m aa m an være taknem ligt for hvert Stykke, der
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undgaar at hvirvles ind i A ntikvitetshandelen ved at n a a i
sikker H avn paa et Museum.
Det unge, stæ rkt voksende K unstindustrim useum , der hor i
en forholdsvis ny Bygning, føler allerede sin Bolig utilfredsstil
lende, og ved E tatsraad E. Gliickstadts Køb af Frederiks Hospital
vil dets Ø nsker blive opfyldte. Im idlertid synes det, som om
Nationalmuseet endelig kan gøre sig H aab om i nogenlunde
overskuelig Frem tid at flytte ind i nyt Hus. Det S. 45—6 om 
talte Bygningsudvalg, der blev nedsat 1917, h ar vel ikke af
givet nogen Betænkning, m en det vides dog, at det sikkert vil
foreslaa en Nybygning i Kastellet, hvor ogsaa D ansk Folkem useum i saa Fald vil finde Plads.
Nationalmuseets første Afdeling h ar 1918 som et lille Annex
til Etnografisk Sam ling aabnet et m useum shistorisk Værelse,
der indeholder adskillige af K unstkam m erets K uriositeter og
ældre M useum sinventar, som oplyser om de smaa og prim itive
F orhold, hvorunder gamle C. I. Thom sen skabte Museet.
Paa Rosenborg m aatle m an 1917 nedtage Riddersalens Go
beliner fra C hristian 5’s Tid, og sam tidigt foretoges en Om flyt
ning af Tronstolene,
Disse Æ ndringer er bievne stæ rkt kriti
serede af K unsthistorikeren Th. O pperm ann (Berling. Tid. 25/9
og 8/io 1917, sml. 6A 1918), og trods et kraftigt, m en meget
uhøfligt Gensvar fra Rosenborgsam lingens Inspektør m aa m an
give K ritikken Ret i adskilligt.
De senere Aars F orandringer
h a r ikke forskønnet de af W orsaae skabte Interiører, og Rid
dersalens Gobeliner, hvis Istandsæ ttelse h a r været forsøm t i en
A arrække, bør snarest m uligt restaureres og genophænges.
Det nationalhistoriske M useum paa Frederiksborg h ar i de
seneste Aar med Om sigt og Dygtighed forstaaet at benytte Kon
ju n k tu rern e i T yskland, og tak k et være dets rige Pengem idler
h ar det atter ku n n et hjem føre her til L andet en Række inter
essante danske Portræ tter.
Den gamle Borgmestergaard i Aarhus, hvis Maal det er at
skabe en Gade og et Torv omgivet af gamle Bygninger, h ar i
et til Museet fra Kannikegade flyttet aarh u sian sk Bindingsvæ rks
hus fra 18de Aarh. indrettet en H aandvæ rkersam ling, som inde
holder flere interessante og vel udstyrede gam m eldags Værk
steder. Skønt der i K øbenhavn er tilvejebragt en ret betydelig
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H aandvæ rkerhistorisk Sam ling, er denne endnu m agasineret og
A arhus har saaledes Æ ren af at have skabt det første offentlige
tilgængelige M useum af denne Art i D anm ark.
Borgmestergaarden h a r i øvrigt nu opnaaet Statstilskud, under Tilsyn af
N ationalm useets anden Afdeling.
N aar der nylig i dette Tidsskrift (S. 49) h ar været klaget
over det ringe Sam arbejde mellem de historiske A m tstidsskrifter
og de lokale Museer, er det en Glæde at kunne fremhæve i
det m indste een Undtagelse fra Reglen.
H istorisk Aarbog for
Thisted Amt, der allerede 1915 meddelte Museets Love, oply
ser i Aargangen 1917, at den historiske Samling i Thisted %
1917 blev genaabnet i nye Lokaler, hvis Indretning delvis er
dæ kket ved et Statstilskud paa 5000 Kr., og Aarbogen bringer
sam tidig en kortfattet Oversigt over Museets Indhold.
Det Bd. I, S. 140 nævnte Kredsmuseum i Haderslev er Gen
stand for Om tale i det tyske Fagtidsskrift M useum skunde
(Bd. XII), der frem hæver Museets Arbejde for Fredningen af
F ortidsm inderne og dets Bygningsafdeling som noget nyt og
lærerigt. F o r os danske er dette ikke Nyheder, og vi behøver
ikke at frem hæve, hvorfra Ideerne stam m er.
Efter Billederne
a t døm m e, der lettere tilgængelig findes i Indre Missions Al
m anak (Haderslev 1917), er Museets Hovedbygning rolig, enkel
og tilsyneladende praktisk, og i Frilandsafdelingen findes typi
ske nordslesvigske Bønderbygninger.
Men betænkelig er det
dog, at m an i et Bulhus h a r forsøgt at indrette en m iddel
alderlig Stue, der næppe kan være andet end fri Fantasi.
Begge de to Museer i Lund, der rum m er saa mange Gen
stande af Betydning for os danske, har i den senere Tid ud
sendt Publikationer. F ra K ulturhistoriska Museet foreligger en
anselig illustreret Katalog, hvori Intendenten G. J . son Karlin,
Sam lingernes utrættelige Skaber, giver Oversigter over Museets
mange og ret heterogene Bestanddele; »Kulturen« er jo ikke
blot et kulturhistorisk, men ogsaa et kunstindustrielt M useum ,
særlig Interesse har de mange m iddelalderlige Jordfund fra
L und og den skaanske Alm uekunst.
»Universitetets historiske
M useum, der nu h ar faaet Lokaler i det tidligere Zoologiske
M useum ved D om kirken, har sam tidigt (1918) udgivet et Fest
skrift, som foruden en Række Afhandlinger om Museets for
historiske Oldsager ogsaa behandles nogle af dets m iddelalder
lige Genstande.
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H olbæk M useum , der er grundlagt for en halv Snes Aar
siden af »M useum sforeningen for Holbæk og omliggende H er
reder«, indviede Søndag den 22. Ju n i sin nye Bygning.
Denne, der blev overladt Museet af B yraadet, stam m er fra
ca. 1660 og er senest blevet anvendt til Fattiggaard.
Museet
h ar kun haft Raad til at restaurere Forbygningen, bistaaet af
N ationalm useets 2. Afd. ved Mag. Chr. Axel Jensen.
Ved O m ordningen er Museet blevet delt i to Afdelinger:
en Folkem useum saldeling under Ledelse af Museets Stifter
J. P. Petersen, Ny Sonneruplund, og et Bym useum under Le
delse af P rem ierløjtnant Sm ith.
Folkem useet om fatter en Stenaldersam ling, nogle faa Sager
fra Renæssance- og Baroktiden, en Samling Bondedragter og
udsyede Sager, en lille Bogsamling, et K økkeninteriør med
aabent Ildsted og en god Bondestue. I Loftsetagen desuden en
M øntsam ling og en Seglsamling paa ca. 2100 Num re, sam t en
Sam ling Jernsager og en Redskabssam ling til Hørrens T ilbe
redning.
I den anden Bygning h ar Bym useet Plads i to store Lo
kaler. Den om fatter Sam linger fra Borgervæbning og Politikorps,
Brandvæsen, Laugsvæsen og Fugleskydningsselskab. En m indre
Sam ling topografiske Billeder søges nu udform et, ligesom der
dannes et historisk-topografisk Arkiv. Der søges desuden dan
net Sam linger af ældre B yhaandvæ rk og en Portræ tsam ling af
Byens betydelige Mænd, bilagt biografiske Oplysninger om disse.
OTTO S M I T H .

STEDNAVNEUDVALGET.
Ved Udvalgets Møder i December 1918 blev en Retskriv
ning af de danske Sogne- og T rafiknavne vedtaget, men den
vil ikke blive offentliggjort, før ogsaa de øvrige Landsbynavnes
R etskrivning er blevet behandlet.
I den forløbne Vinter har
der særlig været arbejdet m ed de sønderjyske Navnes Retskriv
ning og Historie.
F ra 1. April 1919 h ar Udvalget ved Hr. R igsarkivar Erslevs
Velvilje faaet overladt et nyt K ontorlokale i Forbindelse med
det tidligere, da Arbejdet m idlertidigt er blevet noget forøget.
Seks Studerende er blevet antaget til ekstra Assistance, og der
beskæftiges nu ved Stednavnearbejdet i alt 2 faste M edarbejdere
og 12 Studerende, de sidste gennem snitlig hver 10— 12 Tim er

